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1 GÊNERO E NORMALIZAÇÃO SOCIAL DO DISCURSO FEMININO DA VÍTIMA  

 

Simone Becker de Souza1 
Katia Cristina Schuhmann Zilio2 

Simone Rocha3 
Arlindo Alberton4 

 

RESUMO: A violência doméstica é tema de debate em muitas esferas da sociedade. 
Compreender aspectos sociais, políticos e jurídicos que rondam uma prática de 
violência é imprescindível para que a reflexão se instale nesse âmbito. Deste modo, 
o objetivo do presente estudo é identificar quais fatores contribuem para o retorno da 
vítima ao Lar e quais discursos se organizam em torno da prática de violência de 
gênero. Como metodologia optou-se por analisar, na perspectiva da Análise do 
Discurso de linha francesa, boletins de ocorrência do ano de 2015 e entrevistas com 
mulheres que retornaram ao lar após sofrerem violência. Os resultados apontam que 
um dos principais fatores que influenciam a vítima ao retorno do convívio familiar 
com o agressor são condições socioeconômicas e principalmente em razão dos 
filhos. Entendemos que coletar e analisar dados decorrentes da violência sofrida por 
mulheres na região de abrangência da Universidade do Contestado pode colaborar 
para ações comunitárias e debates acerca do tema. 
 

Palavras-Chave: Violência de Gênero. Discurso. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Modificar comportamentos tomados pelo senso comum, como particulares 

e/ou normais é importante para traçar objetivos que correspondam a práticas de 

enfrentamento à violência. 

O desenvolvimento pleno de habilidades de convivência com o diferente e a 

aceitação de que somos capazes de incentivar transformações diante da realidade é 

uma das responsabilidades da universidade em seu papel social. O curso de Direito 

pôde, neste trabalho, transcender a esfera jurídica refletindo sobre as questões 

sociais que rondam os episódios de violência. Conhecer a realidade de mulheres 

vítimas de violência doméstica e possibilitar a reflexão tanto da comunidade 

acadêmica quanto do seu entorno pode possibilitar novas nuances a um problema 

social, político e jurídico da região.  

                                                           
1 Professora UnC Curitibanos. 
2 Professora UnC Curitibanos. 
3 Professora UnC Curitibanos. 
4 Professor da UnC Curitibanos. 



6 
 

Direito em debate II (ISBN: 978-85-63671-71-4) 

A Lei 11.340, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, possibilitou 

um avanço nas ações cometidas contra o universo feminino no Brasil, dando voz a 

quem, durante séculos, foi subestimada como inferior, incapaz, desigual. Sabemos 

que, por diversos motivos no país, a lei nem sempre atinge, de forma coerente e 

justa, os objetivos por ela defendidos. Mulheres ainda continuam sendo vítimas de 

retaliações; mulheres ainda denunciam seus agressores e posteriormente retiram a 

acusação; mulheres ainda continuam estampando os noticiários diariamente sendo 

espancadas por motivos banais. A lei, assim, não cumpre o seu papel de assegurar 

e garantir pleno direito de liberdade e de vida a seus cidadãos.  

Neste artigo, apresentamos resultados de um estudo que leva em 

consideração o discurso como efeito de sentido entre interlocutores (ORLANDI, 

2012) a partir dos dados dos boletins de ocorrência de violência de gênero do ano 

de 2015, e de entrevistas realizadas com vítimas desse tipo de violência que 

retornaram ao convívio do agressor na região da 11ª ADR.  

 

AS VIOLÊNCIAS 

 

A violência doméstica é tema de debate em muitas esferas da sociedade, 

mas entendemos que compreender aspectos sociais, políticos e jurídicos que 

rondam uma prática de violência é imprescindível para que a reflexão se instale.  

Entende-se por violência qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde 

corporal da agredida, para tanto a agressão não necessita deixar marcas aparentes, 

uma vez que a palavra da vítima dispõe de presunção de veracidade, ocorrendo a 

inversão do ônus probatórios. Ou seja, basta a mulher comunicar que foi vítima de 

violência, ainda que não existam sinais aparentes da agressão. Cabe ao acusado 

provar o contrário. Apesar de não ser obrigatória a presença de sinais que 

comprovam a agressão tais como: arranhões, queimaduras ou fraturas, quando as 

lesões são visíveis sua identificação é facilitada. A violência doméstica consiste na 

agressão emocional, que é tão ou mais grave que a violência física. O 

comportamento típico se dá quando o agente ameaça, rejeita, humilha ou discrimina 

a vítima. Demonstra prazer quando a vê sentir-se amedrontada, inferiorizada e 

diminuída.  

A violência psicológica está intimamente ligada à violência de gênero, uma 

vez que o objetivo do agressor é se utilizar de xingamentos e palavras depreciativas 
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para reduzir sua companheira a uma condição inferior, enquanto ele se coloca em 

um patamar superior. Já a  violência sexual, embora amplamente expressa no inciso 

III, como sendo “qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, manter ou 

participar da relação sexual contra sua vontade, mediante intimidação, ameaça, 

coação ou uso de força, que induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer método 

contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 

mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, que limite ou anule o 

exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos”. Agressões como essas raramente 

são denunciadas, diante do constrangimento causado à vítima que geralmente já 

mantém uma relação sexual com o agressor, e também pelo fato de elas 

entenderem se difícil comprovação os fatos por elas descritos.   

A Lei 11.340, popularmente conhecida como “Lei Maria da Penha” possibilitou 

um avanço nas ações cometidas contra o universo feminino no Brasil, dando voz a 

quem, durante séculos, foi subestimada como inferior, incapaz, desigual. Sabemos 

que, por diversos motivos no país, a lei nem sempre atinge, de forma coerente e 

justa, os objetivos por ela defendidos. Nesse ponto, podemos asseverar que na 

complexidade do fenômeno de violência doméstica e familiar, o principal objetivo do 

legislador é a proteção da vítima, e para que esse objetivo fosse alcançado o 

legislador optou pela criação de mecanismos direcionados ao gênero feminino. Cabe 

salientar que se entende por feminino, todo e qualquer ato referente ao sexo 

feminino, ainda nesta linha denominamos por gênero feminino aquele que deixa ser 

dominado.  

Mulheres ainda continuam sendo vítimas de retaliações; mulheres ainda 

denunciam seus agressores e, muitas vezes, retiram a acusação; mulheres ainda 

continuam estampando os noticiários diariamente sendo espancadas por motivos 

banais. A lei, assim, não cumpre o seu papel de assegurar e garantir pleno direito de 

liberdade e de vida a seus cidadãos. É importante compreender a realidade local a 

partir do escopo histórico que reforça as ações de violência e discrimina a mulher.  

A partir da Lei Maria da Penha, não há mais como admitir o injustificável 

afastamento da pena ao infrator que prática um crime contra a esposa ou 

companheira, ou, ainda, uma parente do sexo feminino. 

Muito se tem discutido sobre a empregabilidade da referida Lei no combate à 

agressão de gênero, porém compreender a realidade que faz com que a mulher 

aceite novamente o agressor nos leva a questionar se a prática advém de uma 
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necessidade social ou se estas mulheres não se reconhecem em sua autonomia e 

reforçam sua submissão. 

Assim, entendemos que a aplicação da Lei 11.340/06 está entrelaçada a 

violência de gênero e ao conceito de feminino, considerando que estes dois 

conceitos são considerados essenciais na aplicação da Lei 11.340/06, sendo assim, 

é necessário entender o conceito de violência de gênero, bem como o conceito de 

feminino.  

 

Conceito de feminino 

 

O conceito de “feminino” em relação ao gênero, segundo o descrito no 

dicionário GLOBAL, indica os seres fêmeos ou considerados como tais, entendemos 

através deste conceito que “feminino” não está somente direcionado ao sexo 

feminino, mais também aos que se consideram como pertencentes ao gênero 

feminino.  

A violência de gênero configura-se como preconceito, discriminação a partir 

da vulnerabilidade do que popularmente é “denominado sexo frágil”. Isso se refere à 

força exercida pelo sexo masculino em relação ao sexo feminino, muitas vezes 

inferiorizando-o. Essa cultura de subordinação é considerada intensamente 

prejudicial a ambos os sexos, e ainda persiste na sociedade. A utilização da força e 

de todos os tipos agressões tipificadas pela Lei 11.340/06, acontece a fim de 

garantir a subordinação do sexo feminino, o que denominamos de violência 

doméstica decorrente do gênero. 

Edison Miguel, explica como ocorre a “violência de gênero” 

 

A violência baseada no gênero é aquela decorrente das relações entre 
mulheres e homens, e geralmente é praticada pelo homem contra a mulher, 
mas pode ser também da mulher contra mulher ou do homem contra 
homem. Sua característica fundamental está nas relações de gênero onde o 
masculino e o feminino, são culturalmente construídos e determinam 
genericamente a violência. 

 

Nesta linha, Leila Posenato Garcia, atribui à violência doméstica às 

desigualdades de gênero: 

 

Fundamentalmente, a violência doméstica contra a mulher é uma 
manifestação das desigualdades de gênero que, de maneira perversa, 
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contribui para a manifestação do desequilíbrio de poder entre homens e 
mulheres. Em alguns casos, os perpetradores conscientemente usam a 
violência como mecanismo de subordinação das mulheres que, muitas 
vezes, não reagem estas situações por medo. Assim, a situação desigual 
reforça a vulnerabilidade das mulheres à violência, o que, por sua vez, 
alimenta a violência perpetrada contra elas. (Revista Jurídica Consulex, a. 
17, n. 404, p. 27). 

 

A desigualdade de gênero é muito presente quando se refere em violência 

doméstica, que recentemente entrou em vigor a Lei nº 13.104/2015, que trata do 

crime denominado “feminicídio”, que torna homicídio qualificado a morte de mulher 

em razão de condição de sexo feminino: violência doméstica e familiar, menosprezo 

à condição de mulher ou discriminação à condição de mulher. 

Nesta linha de raciocínio, a juíza Adriana Ramos de Mello confere os 

assassinatos contra mulheres o crime de feminicídio a desigualdade de gênero. 

 

Em relação ao crime de feminicídio, apesar de causar grande comoção 
social, gerando aceitação a punição maior, tal violência tem raízes 
profundas na desigualdade de gênero. A importância da categoria gênero 
deve ser considerada ao se analisar o assassinato de mulheres, 
representado uma mudança de paradigma. 

 

 As alterações trazidas pela Lei 11.340/06, têm por finalidade a proteção das 

vítimas de violência doméstica e, caso está proteção seja falha, a nova Lei 

13.104/15 que prevê o crime de feminicídio, apresenta o propósito de se evitar a 

homicídio contra mulher. 

 

DO APURO DA LEI AO IMPURO DISCURSO 

 

O amparo dado pelo estado a partir da Lei Maria da Penha tenta intervir na 

cruel estatística do país no que diz respeito à violência de gênero. Pensamos que ao 

considerar a interpelação do indivíduo em sujeito pela ideologia, consideramos 

também que o sujeito na sua forma-sujeito histórica que corresponde ao sujeito 

jurídico que está entre os direitos e deveres.  

Quando pensamos em gênero, talvez nossa memória remonte os exercícios 

de gênero feminino e masculino que fazíamos nas aulas de português na escola.  O 

sentido da palavra gênero foi, ao longo dessas últimas duas décadas, se 

distanciando desse imaginário para compor um sentido jurídico que se relaciona 

com violência.  



10 
 

Direito em debate II (ISBN: 978-85-63671-71-4) 

A condição de mulher a partir do século XX reportou sentidos que se 

construíram no discurso de igualdade, o qual não impediu a violência contra a 

mulher. Podemos dizer que os boletins de ocorrência investigados demonstram o 

discurso de um Estado Neutro, que registra e até talvez intenta a proteção, mas, 

muitas vezes é impedido pela própria legislação. 

Nas entrevistas realizadas com quatro mulheres, vítimas de violência de 

gênero, que retornaram para a convivência com o agressor, os aspectos 

econômicos, sociais ou sentimentais foram citados por elas como os motivam que 

aparentemente as levam a “esquecer” a agressão sofrida. Dizemos que os discursos 

que emergiram nas entrevistas apresentam a condição de submissão muito presente 

e historicamente consolidada da condição da mulher que se inscreve na posição de 

esposa e mãe. O papel de mulher e sua condição diante do marido a coloca numa 

posição de assujeitada à condição de inferior e esse discurso é reforçado pelas 

ações do marido que se coloca em posição superior.    

 

Quadro 1 - Entrevistas 

Vítimas Motivo Tipo de Agressão Medida 
Protetiva 

Fator responsável para a 
volta 

1. Não obedecer Xingamentos 
racistas  

Sim, mas não 
houve 
flagrante 

Filho – sustento 

2. Ciúmes/fofocas Não aceitar ser 
contrariado 

Não fez 
boletim 

6 filhos 

3. Ciúmes  Ele se sente 
superior 

Fórum  Ameaça  invadir e incendiar 
a  casa com os  filhos 
dentro 

4. Bebidas/drogas  Está sempre 
certo/gosta de mim 

Sim  Gosta do agressor/Prostitui-
se por ele. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Neste sentido, a análise dos depoimentos coletados revela que as condições 

sociais e econômicas que envolvem estas mulheres vítimas de seus agressores são 

motivadoras a retornarem a convivência com os seus agressores. O discurso aberto 

a interpretações de cunho capitalista impõe pensarmos o aspecto social e o vigor 

das práticas de submissão impostas às mulheres. A dependência financeira é uma 

das violências, não é o motivo, e sim, a consequência de uma relação que, ao ser 

violenta, traduz o estigma de ser mulher na sociedade machista e capitalista. O 

papel de homem provedor do lar cai bem ao algoz e à mulher cabe submeter-se 

para que sobreviva. Nessa contradição, a sobrevivência é também a condenação 

para uma vida de tortura, humilhações e dependência. E nesse contexto que 
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entendemos as condições de produção em análise do discurso, pois as condições 

de produção regulam as forças da linguagem, do sujeito e da situação. As condições 

de produção dizem respeito, então, à situação e ao sujeito (ORLANDI, 2012a, p. 30). 

A obediência como descrita pela entrevistada 1 nos faz pensar na 

organização de família a que essa mulher está exposta e como esse tipo de 

comportamento será disseminado entre os filhos que deverão repetir os passos do 

pai, quer seja quando da submissão da mãe/mulher, quer seja no tratamento dado 

às mulheres visto o exemplo de pais e de sua relação marital. 

As condições de produção do discurso das entrevistadas mostram que o fator 

econômico como determinação para o retorno ao lar, mas pensamos que, para além 

desse fator transparente na fala das entrevistadas, há a opacidade do medo pela 

vida de si própria e dos filhos, como indica a entrevistada nº 3: 

“Não tenho casa nem condição de comprar, vou deixar meus filhos na rua? 

Fiquei na casa quando tinha medida protetiva, mais ele sempre me ameaçava que 

iria colocar fogo na casa com meus filhos dentro se eu não voltasse para ele”. 

O controle exercido pelo companheiro e as ameaças se estendem aos filhos 

que, indefesos, se estabelecem nesse ambiente violento e propenso a riscos 

sempre. O discurso da violência é o que predomina nessas relações, e a 

interpretação dos sentidos daquilo que as entrevistadas relatam, assim como nos 

indica Orlandi (1996, p. 19), “se dá de algum lugar da história e da sociedade e tem 

uma direção, que é o que chamamos de política”. 

A entrevistada nº 2 indica, além da violência de gênero, a violência étnico-

racial a que é submetida. Assim relata: 

 

[...] por várias vezes ele me agrediu e ainda agride com palavras de cunho 
racista, xingamentos. Geralmente as agressões físicas se iniciam com 
xingamentos [...] Quando eu tinha só três filhos cheguei a sair de casa 
devido às agressões, agora que eu tenho seis filhos não saio mais, pois se 
eu sair vou perder o direito a casa. Ele me xinga em frente aos meus filhos, 
ele sempre está certo e não aceita ser contrariado. 

 

O cetro do poder e de superioridade a que o companheiro atribui sentido para 

os posicionamentos de cunho violento. Posicionar-se diante da companheira a fim 

de agredi-la em frente aos filhos nos faz interpretar o sujeito e a situação, por isso 

chamamos a atenção para o que indica Bourdieu (2010): 
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o privilégio masculino reside no fato de que todo homem deve sempre 
afirmar sua virilidade. Assim, ‘a virilidade é uma noção eminentemente 
relacional, construída diante dos outros homens e contra a feminilidade, por 
uma espécie de medo do feminino, e construída, primeiramente, dentro de 
si mesmo’ (BOURDIEU, 2010, p. 67). 

 

A essa virilidade a que se refere Bourdieu soma-se ao apagamento da figura 

da mulher nessas relações conflituosas como um sujeito de direito, na interpretação 

de um discurso machista e capitalista de homem como provedor e, portanto a quem 

a mulher deve do sustento a subserviência. Outro fator relacionado à força também 

emerge das falas das entrevistadas: 

[...] porque ele é mais forte e aí qualquer coisa acha que pode resolver 

através de agressão, não tem diálogo, sempre estou errada, ele nunca me escuta, 

quando peço para conversar ele diz: “ já tá querendo brigar”. 

 

Gráfico 1 – Estatística por tipo de fato – Relatório de ocorrências – Violência contra mulher 
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De acordo com o gráfico acima, a lesão corporal e a ameaça contra a mulher 

lideram as denúncias realizadas no ano de 2015, seguidas de injúria e cárcere 

privado. A vida parece valer pouco, a ameaça à vida é uma forma de controle que o 

homem se vale contra a companheira e, às vezes, contra os filhos. A interpretação 

dos dados da pesquisa revela de forma assustadora e impertinente o quadro da 

violência doméstica na região. O dado não é novo, mas parece que ainda não 

apresenta solução palatável à sociedade.  

Às mulheres, vítimas de violência, a cada dia, a cada hora, sabem que correm 

risco, mas não sabem a quem recorrer. Uma das entrevistadas nunca havia 

solicitado medida protetiva contra o companheiro. Entre denúncias e retornos ao lar, 

essas mulheres amargam a desesperança na justiça e no discurso de igualdade, 

pois se nem direito à vida têm, que dirá direito à igualdade. 

 

CONCLUSÃO  

 

A Universidade do Contestado está localizada numa região explorada por 

várias décadas e praticamente esquecida pelo poder público, seja pelas guerras, 

seja pela sua pobreza, atua como disseminadora de conhecimento e promotora de 

pesquisa, pois acreditamos que a educação tem poder de transformação junto à 

realidade.  

As ações de violência e discriminação contra a mulher remontam a 

organização da sociedade reconhecidamente patriarcal. O rechaçamento da 

condição feminina à posição de inferior é motivo mais do que suficiente para uma 

mobilização da sociedade. No entanto o que se vê é um aparente imobilismo que 

invade as casas das mulheres agredidas e uma repetição de agressões que 

culminam em fatos mais definitivos como o homicídio.  

Podemos dizer que, historicamente, a região foi castigada por governos 

autoritários e coronelistas, as ações com uso da força sempre foram comuns na 

região na qual o latifúndio comprometia a produção e inserção do pequeno produtor. 

Nesse panorama, o papel da mulher era ainda mais submisso visto já as condições 

de submissão do próprio povo.  

Os discursos que rondam a violência de gênero estremecem a cada corpo 

chutado, espancado, socado... Na amplitude do que se noticia e denuncia está o 
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limiar do medo e do desamparo que atinge muitas mulheres e crianças, filhos da 

violência.  

Modificar comportamentos tomados pelo senso comum, como particulares 

e/ou normais é importante para traçar objetivos que correspondam a práticas de 

enfrentamento à violência. O desenvolvimento pleno de habilidades de convivência 

com o diferente e a aceitação de que somos capazes de incentivar transformações 

diante da realidade é uma das responsabilidades da universidade em seu papel 

social.  
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2 A OBRIGATORIEDADE DA GUARDA COMPARTILHADA: DIREITOS 

FUNDAMENTAIS COM BASE NO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. 

 

Vanessa Viana Mignoni 
Victor Hugo Martins 

Luiz Adolfo Tadeu Ceola5 
 Arildo Camargo de Lima6 

 

RESUMO: Com a aprovação e entrada em vigor da Lei n. 13.058/2014 a Guarda 
Compartilhada passou a ser obrigatória no direito brasileiro, sendo que 
anteriormente era utilizada apenas com o acordo de ambos os genitores que 
estavam deixando de conviver maritalmente. Nesse estudo, inicialmente, serão 
abordados os tipos de guarda estudados e mais comuns no direito, quais sejam, a 
guarda unilateral, nidal, alternada e compartilhada. Na sequência será tratada a 
obrigatoriedade da Lei n. 13.058/2014, dando destaque para a diferença entre a 
guarda alternada e a guarda compartilhada. Concluindo, será sintetizado todo o 
conteúdo abordado, com a finalidade de que seja verificada a evolução do instituto 
guarda no Brasil, e a obrigatoriedade da aplicação da guarda compartilhada, 
objetivando e considerando o princípio do melhor interesse do menor. 

 

Palavras-Chave: Guarda Compartilhada. Tipos de guarda. Obrigatoriedade da 
Guarda Compartilhada. Inovação Legislativa. Melhor Interesse da Criança e do 
Adolescente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com a evolução das famílias e dos institutos inerentes ao direito de família, 

surgiu a guarda compartilhada, que já é aplicada em outros países, e apontada por 

muitos autores como a mais benéfica aos filhos, levando em consideração um 

princípio importante para o Direito Brasileiro que é o Princípio do Melhor Interesse 

da Criança e do Adolescente. Assim, a guarda compartilhada foi, ainda no ano de 

2008, regulamentada no ordenamento jurídico brasileiro. 

Porém, em virtude da redação da Lei 11.698/2008 a guarda compartilhada 

passou a ser aplicada somente em caso de acordo entre os genitores. Tornando-se 

obrigatória, ou seja, sendo determinada mesmo que não haja acordo entre os 

genitores após o advento da Lei n. 13.058, que entrou em vigor em 22 de dezembro 

de 2014. 

                                                           
5 Professor UnC Curitibanos; 
6 Professor UnC Curitibanos. 
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Para melhor entendimento acerca da guarda compartilhada há que se estudar 

os tipos mais presentes de guarda, quais seja, a guarda nidal, unilateral, alternada e 

a guarda compartilhada. A principal distinção deve ser feita entre a guarda 

compartilhada e a guarda alternada, tendo em vista que são amplamente 

confundidas, o que é prejudicial para a essência do compartilhamento efetivo da 

guarda, qual seja, o bem-estar e desenvolvimento dos filhos. 

 

DAS MODALIDADES DE GUARDA NO DIREITO BRASILEIRO E DO MELHOR 

INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

É importante destacar que a palavra “guarda” nos remete à proteção e 

segurança, porém quando falamos de relações familiares esta palavra toma novas 

dimensões. Guarda é um direito e um dever dos pais, que consiste na convivência 

com os filhos, além das atribuições que visam o melhor interesse da criança ou 

adolescente7. 

O melhor interesse da criança é justamente entender quais são as suas 

prioridades, o que elas representam, e também escutar a família, os seus membros 

em suas diferenças, escutando as necessidades e os desejos, e de forma alguma 

utilizar a criança como alvo de paixões ou projeções adultas8. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe, no seu artigo 1º a proteção 

integral da criança e do adolescente, indicando no artigo 4º que é: “dever da família, 

da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar com absoluta 

prioridade [...] a convivência familiar”, demonstrando a importância que o Estatuto 

confere ao direito do convívio dos filhos com seus pais e a repercussão que isso 

gera sobre o seu desenvolvimento.9 

A respeito do direito das crianças e adolescente Luiz Edson Fachin traz a 

seguinte observação: 

 

A vida jurídica da família saiu do âmbito privado; os direitos das crianças e 
dos adolescentes, por exemplo, passaram a ser lei exigível mesmo contra a 
vontade dos pais que ainda têm dificuldade em reconhecer que, na 
educação dos filhos, eles também, diariamente, têm muito a aprender. Além 

                                                           
7 ROSA, Conrado Paulino da. Nova Lei da Guarda Compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 48. 
8 CACHAPUZ, Rozane da Rocha. Mediação nos conflitos & Direito de Família. Curitiba: Juruá, 

2011, p. 140. 
9 GONÇALVES, Carlos Roberto.  Direito Civil Brasileiro, volume 6: Direito de Família. 8.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p.294. 
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disso, à liberdade conquistada falta, muitas vezes, o senso da 
responsabilidade e do limite10. 

 

Assim, a separação dos cônjuges não deve jamais significar a separação de 

pais e filhos, ou seja, separam-se os pais, mas não estes em relação a seus filhos 

menores de idade. O princípio do melhor interesse trouxe o menor justamente ao 

centro da tutela jurídica, prevalecendo este sobre os interesses dos pais em 

conflito11. 

Portanto, quando falamos de guarda, deve-se sempre analisar o caso 

individualmente, pensando no melhor interesse da criança ou adolescente, levando 

em conta a pessoalidade de cada pai/mãe/filha/filho, valorizando suas vontades e 

sentimentos para que possam ser dignos e felizes nesse novo momento de suas 

vidas12. 

Alguns aspectos devem ser melhor observados nesse momento, da 

separação dos pais, como o desenvolvimento físico e moral da criança, a qualidade 

de suas relações afetivas, sua sociabilidade, segurança, condições materiais e 

morais13. 

No Código Civil de 1916 não havia a dissolução do casamento, caso 

acontecesse o desquite os filhos ficavam com o cônjuge considerado inocente. 

Assim, os filhos eram considerados um prêmio ao cônjuge inocente, punindo o 

culpado com a perda da guarda dos filhos. Se ambos fossem culpados, então os 

filhos poderiam ficar com a mãe, se o juiz verificasse que isso não acarretaria 

nenhum dano moral a eles. Visivelmente essas regras não priorizavam o direito da 

criança14. 

Quando se pensa em guarda, deve-se analisar o que é mais vantajoso para a 

formação e desenvolvimento do infante. Ultimamente há mudança nos quadros 

                                                           
10 FACHIN, Luiz Edson. A família fora do lugar. Disponível em: 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/a-familia-fora-de-lugar-
bfcl55usbob11k6sfboncg1fy Acesso em 14/04/2016. 

11 LÔBO, Paulo. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 168. 
12 ROSA, Conrado Paulino da. Nova Lei da Guarda Compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

49. 
13 ROSA, Conrado Paulino da. Nova Lei da Guarda Compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 49 

e 50. 
14 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011, p. 439. 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/a-familia-fora-de-lugar-bfcl55usbob11k6sfboncg1fy
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/a-familia-fora-de-lugar-bfcl55usbob11k6sfboncg1fy
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familiares e nem sempre a mãe é unicamente vinculada ao lar, ou a família 

efetivamente possui a figura materna15. 

Desta forma, diante das modificações que apresentam-se nas instituições 

familiares, suscita-se a necessidade de discutir também a questão de que a família é 

responsável pela subsistência emocional das pessoas, a ponto de ser capaz até 

mesmo de moldar a personalidade dos filhos, segundo os valores aos quais são 

educados. Assim, apenas os alimentos não suprem a necessidade dos filhos, de 

receber afeto e orientação educacional, sob pena de prejuízo deles próprios e 

consequentemente da sociedade como um todo16. 

Há grande e constante evolução no que refere-se à família, sendo que a 

Constituição Federal de 1988 trouxe proteção na igualdade dos direitos dos filhos, 

não importando se nascem na vigência do casamento, da união estável, 

monoparentalidade ou adoção. Ainda, é reconhecida a paridade entre os cônjuges, 

não mais o marido exercendo o papel de chefe e a esposa de colaboradora17. 

Importante destacar que a culpa não é mais um elemento relevante para o 

reconhecimento do divórcio, deixando de ser referência também no que tange à 

guarda dos filhos em caso de término do vínculo conjugal18. 

Portanto, a alegação de culpa para a fixação de guarda terá sentido apenas 

quando o comportamento atacado do genitor acabar por interferir na esfera 

existencial dos filhos19. 

Destaca-se então que a guarda dos filhos menores e incapazes é um dos 

deveres que decorrem do que é denominado Poder Familiar. Assim, mesmo 

cessando a coabitação entre os genitores, a guarda deve ser compartilhada, ou 

preferencialmente na companhia de um ou de outro. A proteção da pessoa dos filhos 

cabe, então, a ambos os pais. Os pais tem o direito e o dever de guarda dos filhos20. 

                                                           
15 ROSA, Conrado Paulino da. Nova Lei da Guarda Compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

50. 
16 PEREIRA, Eddla Karina Gomes. A precificação do abandono afetivo. Revista Visão Jurídica, São 

Paulo, n. 75, p. 67, 2012. 
17 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense. 2013, p. 38. 
18 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil, volume 6: 

Direito de Família: as famílias em perspectiva constitucional. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2015, 
p.607. 

19 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil, volume 6: 
Direito de Família: as famílias em perspectiva constitucional. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2015, 
p.607. 

20 NERY, Rosa Maria de Andrade. Manual de Direito Civil: Família. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p.274. 
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A guarda é inerente ao poder familiar e destaca-se que a Convenção dos 

Direitos da Criança da ONU, no artigo 12, ressalta que as crianças e adolescentes 

devem ser ouvidos em temas de seu próprio interesse21. 

O principal aspecto relacionado ao tema é o princípio do melhor interesse da 

criança, que deve sempre ser levado em consideração. Portanto, quando trata-se 

dos direitos das crianças e adolescentes é dever de todos prevenir a ocorrência da 

violação de seus direitos22. 

Assim sendo, com toda a evolução da sociedade e a necessidade do direito 

acompanhar as mudanças ocorridas, prezando pelo melhor para os indivíduos, que 

no caso em análise são os filhos, é necessário e fundamental colocar-lhes sob o 

centro, devendo ser levado sempre em consideração o que é melhor para a criança 

ou adolescente, portanto, qual o tipo de guarda é mais conveniente para o seu 

saudável desenvolvimento. Serão analisados os principais tipos de guarda presentes 

no ordenamento jurídico brasileiro, a fim de que possa-se entender quais as 

mudanças ocorreram com a obrigatoriedade da guarda compartilhada. 

 

GUARDA UNILATERAL 

 

Tradicionalmente a guarda dos filhos, em caso de separação dos genitores, 

foi considerada como custódia individual, e na maioria das vezes outorgada à mãe, 

salvo raras exceções, sendo que o aspecto de decisões conjuntas dos pais era 

somente concebida enquanto prevalecesse a união do casal23. 

Conforme o artigo 1.583, §1º do Código Civil é denominada a guarda 

unilateral a guarda atribuída a um só dos genitores ou outra pessoa que os 

substitua24. 

Na guarda unilateral, com o divórcio dos pais, a criança acabava de um dia 

para outro deixando de coabitar com os genitores e passava a morar apenas com 

                                                           
21 ROSA, Conrado Paulino da. Nova Lei da Guarda Compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

53. 
22 ROSA, Conrado Paulino da. Nova Lei da Guarda Compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

55. 
23 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 433. 
24 ROSA, Conrado Paulino da. Nova Lei da Guarda Compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

55. 



20 
 

Direito em debate II (ISBN: 978-85-63671-71-4) 

um deles, sendo que os contatos tornavam-se cada vez mais esporádicos, tendo 

dias e hora pré-determinados25. 

Segundo Pablo StolzeGagliano e Rodolfo Pamplona Filho esta é a 

modalidade mais comum difundida no Brasil, e que ocorre quando um dos pais 

detém exclusivamente a guarda, cabendo ao outro genitor somente o direito de 

visitas, e o filho passa a morar no mesmo domicílio do guardião26. 

Cabe salientar que também se qualifica como unilateral a guarda atribuída à 

terceiro, quando o juiz se convence que nenhum dos pais possui condições de ter a 

guarda do filho27. 

 

GUARDA NIDAL 

 

Nessa modalidade de guarda os filhos é que permanecem em casa e os pais 

se revezam, portanto, “a cada período, um dos genitores ficará com os filhos na 

residência original do casal”28. 

Sendo assim, o pai e a mãe, que já não convivem mais, moram em casas 

distintas, mas a criança permanece no mesmo lar, revezando-se os pais em sua 

companhia, segundo a decisão judicial29. 

Portanto, nessa modalidade a criança permanece no domicílio onde vivia com 

os pais e estes, agora separados, se revezam neste domicílio para cuidar da 

criança. Ocorre mais frequentemente em países europeus, e para tanto os 

envolvidos devem possuir uma boa situação financeira para manter cada um a sua 

residência além da residência dos filhos30. 

Esse tipo de guarda não está expresso no Código Civil de 2002, sendo que 

nele constam atualmente a guarda compartilhada e a unilateral, além disso fatores 

como alto custo e as dificuldades inerentes à esta modalidade de guarda, tornam a 

mesma praticamente não utilizada no Brasil. 

                                                           
25 AKEL, Ana Carolina Silveira. Guarda Compartilhada: um avanço para a família. 2.ed. São Paulo: 

Atlas, 2009, p.92. 
26 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo.  Novo Curso de Direito Civil, volume 6: 

Direito de Família: as famílias em perspectiva constitucional. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p.609. 
27 LÔBO, Paulo. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 171. 
28 ROSA, Conrado Paulino da. Nova Lei da Guarda Compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

60. 
29 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo.  O Novo Divórcio. São Paulo: Saraiva, 

2010, p.105. 
30 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil, volume 6: 

Direito de Família: as famílias em perspectiva constitucional. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p.609. 
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GUARDA ALTERNADA 

 

A guarda alternada é considerada como “um dos maiores equívocos que, por 

certo, impossibilitaram a melhor aplicação da guarda compartilhada no direito 

brasileiro” devido à confusão entre ambos os institutos31. 

Esta ocorre quando os filhos ficam sob a guarda material de somente um dos 

pais em alternados períodos, por exemplo, passam a viver uma semana na casa de 

cada genitor. Portanto, quem está com a guarda naquele período de tempo exerce 

de maneira exclusiva os direitos e deveres inerentes ao poder parental32. 

Sendo assim diz-se que há uma alternância na exclusividade da guarda, cujo 

tempo será determinado em decisão judicial. Por exemplo, os filhos ficam um mês 

com a mãe e no mês seguinte com o pai, sendo que quando o filho está com a mãe 

caberá visitação do pai e assim sucessivamente33. 

Há diversas críticas na doutrina acerca dessa modalidade de guarda pelo fato 

dos filhos perderem o referencial, onde parecem ser considerados objetos de posse, 

que podem ser divididos em tempo e espaço, os popularmente conhecidos como 

“filhos mochilinhas”. Esta modalidade de guarda é considerada uma verdadeira 

afronta ao princípio do melhor interesse da criança34. 

 

GUARDA COMPARTILHADA 

 

A Lei 11.698/2008 promoveu uma radical alteração no modelo de guarda 

aplicado no Brasil, que até então era a guarda unilateral conjugada com o direito de 

visitas35. 

Assim sendo, antes mesmo da guarda compartilhada ser regulamentada no 

ordenamento jurídico brasileiro, já era aplicada em alguns estados, de forma que a I 

e IV Jornada de Direito Civil já versavam sobre o tema36. 

                                                           
31 ROSA, Conrado Paulino da. Nova Lei da Guarda Compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

58. 
32 ROSA, Conrado Paulino da. Nova Lei da Guarda Compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 58 

- 59. 
33 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil, volume 6: 

Direito de Família: as famílias em perspectiva constitucional. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p.609. 
34 ROSA, Conrado Paulino da. Nova Lei da Guarda Compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

59. 
35LÔBO, Paulo. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 177. 
36 ROSA, Conrado Paulino da. Nova Lei da Guarda Compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

63. 
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Conforme a definição do artigo 1.583, §1º do Código Civil, guarda 

compartilhada é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do 

pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos 

filhos comuns”.  

Assim, nesta modalidade os dois genitores são iguais detentores da 

autoridade parental com o intuito de se igualarem no que diz respeito à tomada de 

decisões que envolvam os filhos37. 

O novo modelo de corresponsabilidade trata-se de um avanço, pois retira da 

guarda a ideia de posse, trazendo para os filhos um convívio mais amplo com os 

pais. Compartilhar a guarda de um filho refere-se mais a garantia de que ele terá 

ambos os pais atendendo os seus deveres e os direitos que o poder familiar lhes 

confere38. 

Não mais se limita o não guardião a fiscalizar a manutenção e educação do 

filho na guarda do outro. Ambos os pais persistem com todo o complexo de deveres 

que decorrem do poder familiar, sujeitando-se à pena de multa se agirem dolosa ou 

culposamente39. 

Há uma nova concepção para os filhos: de que não é necessário o filho 

separar-se de um dos pais quando o casal se separa, pois ambos os pais 

continuarão participando ativamente da rotina da prole40. 

A guarda compartilhada tem por finalidade essencial justamente a igualdade 

na decisão em relação ao filho em todas as situações existenciais, assim sendo, 

também não há nenhum impedimento em ser utilizada quando os pais residirem em 

locais distintos, (cidade, estado ou até mesmo país). Pois, com o atual 

desenvolvimento tecnológico das comunicações as decisões e a participação podem 

ser feitas também à distância41. 

A finalidade é consagrar o direito da criança e dos pais (destes de forma 

igualitária) colocando uma espécie de freio nas irresponsabilidades que são vistas 

muitas vezes na guarda unilateral. Para tanto é necessário levar em conta o 

                                                           
37 ROSA, Conrado Paulino da. Nova Lei da Guarda Compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

63. 
38 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011, p. 445. 
39 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011, p. 441. 
40 ROSA, Conrado Paulino da. Nova Lei da Guarda Compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

64. 
41 LÔBO, Paulo. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 178. 



23 
 

Direito em debate II (ISBN: 978-85-63671-71-4) 

compartilhamento dos genitores da responsabilidade parental e das atividades 

diárias de cuidado, afeto e normas. Desta forma a regra passou a ser a guarda 

compartilhada, ocorrendo grande mudança de paradigma, pois a sua aplicabilidade 

exige um desarmamento total, superação de frustrações e mágoas, e mesmo se não 

superarem esses sentimentos permanece a guarda que melhor atende o interesse 

dos filhos42. 

Quando há a dissolução do casal acaba havendo uma redefinição dos papéis, 

a guarda compartilhada é a melhor forma de garantir à corresponsabilidade parental, 

uma vinculação mais estrita e uma ampla participação dos pais na formação e na 

educação dos filhos, o que não ocorre com a visitação quinzenal da guarda 

unilateral. Compartilhar a guarda é o reflexo mais fiel do poder familiar43. 

Da mesma forma, a guarda compartilhada possui inegáveis vantagens sob o 

prisma de repercussão psicológica na prole, quando comparada aos demais tipos de 

guarda. Aqui não há exclusividade da mãe ou do pai para o exercício, pois tanto a 

mãe quanto o pai detém e são responsáveis pela condução da vida dos filhos44. 

Com a determinação da guarda compartilhada percebe-se que a criança 

mantém uma boa relação com os pais, além de ser o mais adequado para a criação 

e educação, levando ainda em consideração que a criança se adapta facilmente a 

esta rotina, sem transtornos. O fator determinante para que a guarda compartilhada 

realmente funcione e seja positiva é a convivência tanto entre pais e filhos, quanto 

entre os pais45. 

Nesse sentido, traz em seu livro Paulo Lôbo, no que refere-se às vantagens 

da guarda compartilhada: 

 

São evidentes as vantagens da Guarda Compartilhada: prioriza o melhor 
interesse dos filhos e da família, prioriza o poder familiar em sua extensão e 
igualdade dos gêneros no exercício da parentalidade, bem como a 
diferenciação de suas funções, não ficando um dos pais como mero 
coadjuvante, e privilegia a continuidade das relações da criança com seus 
dois pais. Respeita a família enquanto sistema, maior que a soma das 
partes, que não se dissolve, mas se transforma, devendo continuar sua 
finalidade de cuidado, proteção e amparo dos menores. Diminui 

                                                           
42 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011, p. 444. 
43 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011, p. 446. 
44 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil, volume 6: 

Direito de Família: as famílias em perspectiva constitucional. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p.609. 
45 ROSA, Conrado Paulino da. Nova Lei da Guarda Compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

67. 
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preventivamente as disputas passionais pelos filhos, remetendo, no caso de 
litígio, o conflito conjugal para seu âmbito original, que é o das relações 
entre adultos. As relações de solidariedade e do exercício complementar 
das funções, por meio da cooperação, são fortalecidas a despeito da crise 
conjugal que o casal atravesse no processo de separação46. 

 

A responsabilidade que ambos tinham com os filhos antes da separação deve 

permanecer a mesma, ou ainda maior em razão desta. Nesse sentido “a guarda 

compartilhada busca resgatar esse ambiente de harmonização e de coparticipação 

ou cooperação dos pais na educação e formação de seus filhos” minimizando os 

efeitos da separação. Vivendo harmonicamente desta maneira tem-se notado a 

diminuição da síndrome da alienação parental, o que é benéfico a todo o núcleo 

familiar47. 

Importante destacar que aqui colocam-se em prática a igualdade entre o 

homem e a mulher e o superior interesse da criança. Essa modalidade de guarda faz 

com que os pais, independente da sua moradia, continuem os responsáveis pela 

criação, manutenção e educação dos seus filhos, comprometendo-se a realizar da 

melhor maneira que puderem as suas funções parentais, o que possibilita de os 

genitores continuarem exercendo o poder familiar, da mesma forma como faziam 

enquanto conviviam, repartindo a responsabilidade das decisões que dizem respeito 

aos filhos menores e incapazes48. 

 

A LEI N. 13.058 DE 22-12-2014 E A OBRIGATORIEDADE DA GUARDA 

COMPARTILHADA 

 

A fim de melhor esclarecer a história da guarda compartilhada no país, 

destaca-se que a mesma já vinha sendo aplicada em alguns casos, quando havia 

acordo entre os genitores, como retrata a jurisprudência e as Jornadas de Direito 

Civil, então em 2008 a aprovação da Lei n. 11.698 trouxe importantes mudanças nos 

artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil. 

Porém, apesar desses artigos esclarecerem a respeito da possibilidade da 

guarda compartilhada, como não diziam expressamente que ela deveria ser 

                                                           
46 LÔBO, Paulo. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 179-180. 
47 ROSA, Conrado Paulino da. Nova Lei da Guarda Compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

68-70. 
48 ROSA, Conrado Paulino da. Nova Lei da Guarda Compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

69-70. 



25 
 

Direito em debate II (ISBN: 978-85-63671-71-4) 

obrigatória, foi usado desse artifício, mais tecnicamente da expressão “sempre que 

for possível”, para que a guarda compartilhada não fosse aplicada caso não 

houvesse acordo entre os pais, o prejudicou profundamente o sentido da norma. 

Foi então apresentado o Projeto de Lei 177/2013, que originou a Lei n. 

13.058/2014, conhecida também por Lei da Guarda Compartilhada, sancionada pela 

presidente em 22 de dezembro de 2014, tornando a guarda compartilhada 

obrigatória mesmo que não haja consenso entre os genitores. 

 

AS DIFERENÇAS DA GUARDA COMPARTILHADA E DA GUARDA ALTERNADA 

 

A guarda compartilhada é um instituto completamente diferente da guarda 

alternada, razão pela qual ambos não devem confundir-se ou ser tratados como 

sinônimos. 

Na guarda alternada, que sequer possui amparo legal no ordenamento 

jurídico brasileiro, há “divisão estanque do tempo em cada uma das casas, como se 

o filho passasse a ter a sua mochila como o único lugar seguro na sua vida”49. 

Nesta modalidade o tempo de convivência do filho é dividido igualmente entre 

os pais, passando então a viver alternadamente, conforme o que for ajustado entre 

os pais ou decidido pelo juiz, não havendo uma convivência simultânea com os pais 

e nem a corresponsabilidade no exercício do poder familiar50. 

Portanto, a guarda alternada é isso, tempo igual na casa de cada um dos 

genitores, sendo que a guarda será daquele que estiver no momento com o filho. 

Por exemplo, o filho que passa quinze dias na casa da mãe, na guarda desta e 

sendo visitado pelo pai, e depois quinze dias na casa do pai, na guarda deste e 

sendo visitado pela mãe, e assim sucessivamente.  

Já a guarda compartilhada ocorre quando de forma conjunta os genitores 

tomarão as decisões quanto à escolaridade, saúde, lazer e todas as outras decisões 

acerca dos filhos. Para melhor compreender a diferença entre ambas as guardas 

destaca-se a importância de diferenciar guarda de convivência, veja-se que a guarda 

diz respeito à maneira de gestão dos interesses da prole, ou seja, as decisões a 

respeito de tudo que envolva o filho, por sua vez, a convivência (também tratada 

                                                           
49 ROSA, Conrado Paulino da. Guarda Compartilhada e Guarda Alternada: não dá para confundir! 

Disponível em: <http://www.conradopaulinoadv.com.br/index.php/artigos/guarda-compartilhada-e-
guarda-alternada-nao-da-para-confundir/>  Acesso em 30 dez. 2015. 

50LÔBO, Paulo. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 182-183. 
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como direito de visitas) trata do período de tempo que cada genitor ficará com os 

filhos, sendo que em qualquer modalidade de guarda será fixada51. 

No instituto da guarda compartilhada, o que se compartilha de forma 

igualitária entre os genitores é a guarda da prole, e não a base de moradia ou o 

tempo de convivência, sendo estes fixados de acordo com o melhor interesse do 

menor. Já na guarda alternada quando o pai está com o filho este detém 

exclusivamente a sua guarda e também é a sua base de moradia, cabendo à mãe 

apenas a visitação, e assim sucessivamente. 

A fixação de qual das casas os filhos irão morar, ou seja, com qual dos pais 

ficará a custódia física e será a base de moradia do filho, é uma consequência direta 

do compartilhamento da guarda. Da mesma maneira, os alimentos, que serão pagos 

por um dos genitores, e a convivência, que deve ser estabelecida de forma 

equilibrada entre os genitores52. 

Salienta-se que convivência equilibrada não quer dizer convivência igualitária 

ou dividida, portanto a convivência equilibrada não é nem a cada quinze dias, da 

mesma forma como não é tempo exatamente igual entre o pai e a mãe, como por 

exemplo, duas semanas na casa de cada genitor. 

Assim, na guarda compartilhada não há divisão do filho em períodos iguais e 

sucessivos, as decisões a respeito do filho dizem respeito a ambos os pais, ou seja, 

ambos possuem efetivamente a guarda e o poder familiar da criança, sendo que a 

criança tem a sua base de moradia fixada com um dos seus genitores, cabendo ao 

outro o máximo de convivência o possível, para que a situação se assemelhe a 

quando o filho era criado por ambos os pais.  

 

A LEI N. 13.058 DE 22-12-2014 E A OBRIGATORIEDADE DA GUARDA 

COMPARTILHADA 

 

A guarda compartilhada era cercada pelo ceticismo dos profissionais do 

direito e também pela resistência da doutrina, que só aceitava esta modalidade de 

guarda como faculdade dos pais, em razão das dificuldades destes em separar os 

                                                           
51 ROSA, Conrado Paulino da. Guarda Compartilhada e Guarda Alternada: não dá para confundir! 

Disponível em: <http://www.conradopaulinoadv.com.br/index.php/artigos/guarda-compartilhada-e-
guarda-alternada-nao-da-para-confundir/>  Acesso em 30 dez. 2015. 

52 ROSA, Conrado Paulino da. Guarda Compartilhada e Guarda Alternada: não dá para confundir! 
Disponível em: <http://www.conradopaulinoadv.com.br/index.php/artigos/guarda-compartilhada-e-
guarda-alternada-nao-da-para-confundir/>  Acesso em 30 dez. 2015. 
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conflitos que advém da separação. Havia difundido convencimento de que esta a 

guarda compartilhada dependia do amadurecimento sentimental do casal, da 

superação das divergências e ainda do firme propósito de colocar os filhos em 

primeiro plano, o que só ocorria em algumas situações. A lei então ignorou estes 

obstáculos e determinou que esta se tornasse obrigatória, impondo-se ao juiz a sua 

observância53. 

O jurista Rolf Madaleno, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.058/2014, 

ponderou: 

 

Não é de todo desarrazoada a viabilidade de imposição da guarda 
compartilhada, especialmente se for pesquisada sua evolução nos Estados 
Unidos, onde ela foi progressivamente aplicada a partir da década de 1980, 
ainda que em muitos casos os pais não estivessem de acordo. Também na 
Alemanha foi estabelecida a autoridade parental compartida compulsória, 
ficando ressaltado que essa forma de custódia entre pais separados era 
mais adequada que a unilateral, para reduzir a tensão entre os pais e 
minimizar os efeitos negativos da separação dos genitores e por fim, 
favorecer o contato entre pais e filhos54. 

 

Em 2008 a Lei n. 11.698 trouxe a seguinte redação ao artigo 1.584, §2º do 

Código Civil: quando “não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do 

filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada”. Ocorre que em 

virtude da expressão “sempre que possível”, acabou sendo interpretado que o 

compartilhamento só seria possível mediante acordo entre os genitores55. 

Desde a vigência dessa lei alguns autores, como Liane Maria Busnello 

Thomé, defendiam que a família brasileira já estava preparada para essa forma de 

guarda compartilhada como regra geral, em virtude de seus pontos positivos de 

convivência com os genitores56. 

O convívio contínuo dos pais e seus filhos preservando e fortalecendo laços já 

existentes, oferece aos filhos a segurança de ainda terem ambos os genitores em 

suas vidas. Destaca-se que as definições de tempo e horário acabam excluindo um 

dos pais da vida do filho, sendo que evitar essa divisão é o objetivo da guarda 

compartilhada. A Lei n. 13.058/2014 “reafirma a prevalência da guarda 

                                                           
53 LÔBO, Paulo. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 177. 
54 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense. 2013, p. 445. 
55 ROSA, Conrado Paulino da. Nova Lei da Guarda Compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

80. 
56 ROSA, Conrado Paulino da. Nova Lei da Guarda Compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

82. 
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compartilhada, ainda que haja desacordo entre o casal conjugal, pois não é ele que 

se busca preservar, mas a permanência do casal parental”57. 

Com a edição da Lei n. 13.058/2014, além da guarda compartilhada ser regra, 

o magistrado, de acordo com o artigo 1.584, §2º do Código Civil deve aplicá-la 

mesmo sem consenso, salvo se um dos pais declarar ao juiz que não deseja a 

guarda do filho58. 

Segundo o autor e professor Conrado Paulino da Rosa “a aplicação da 

guarda compartilhada como premissa geral terá, como efeito, a médio prazo, a 

modificação no pensamento daqueles que enfrentarem dissoluções de 

relacionamentos afetivos”59. 

A guarda compartilhada é a modalidade preferencial em nosso sistema, ela 

possui muitas vantagens sob o prisma psicológico dos filhos, se comparada a 

qualquer outra, tanto o pai quanto a mãe são corresponsáveis pela condução na 

vida dos filhos, a responsabilização é conjunta de direitos e deveres, e mediante 

essa responsabilização as potencialidades dos filhos serão sempre mais bem 

desenvolvidas60. 

Acerca das vantagens da guarda compartilhada a doutrina de Pablo 

StolzeGagliano e Rodolfo Pamplona Filho aborda: 

 

[...] essas são justamente as duas grandes vantagens da guarda 
compartilhada: o incremento da convivência do menor com ambos os 
genitores, não obstante o fim do relacionamento amoroso entre aqueles, e a 
diminuição dos riscos de ocorrência da Alienação Parental. Desse modo, 
constata-se que, em verdade, a guarda compartilhada tem como objetivo 
final a concretização do melhor interesse do menor (princípio garantidos da 
efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, tratando-
se de uma franca materialização da teoria da proteção integral – art. 227 da 
Constituição Federal e art. 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente), 
pois é a medida que deve ser aplicada sempre e exclusivamente em 
benefício do menor61 

 

                                                           
57 GRISARD FILHO, Waldyr. Guarda compartilhada: diretor do IBDFAM comenta o modelo de 

guarda recém aprovado no Senado como regra em casos de dissolução conjugal. Disponível 
em: http://ibdfam.org.br/noticias/5495/Guarda+Compartilhada%3A+diretor+do+ 
IBDFAM+comenta+o+modelo+de+guarda+rec%C3%A9m+aprovado+no+Senado+como+regra+em
+casos+de+dissolu%C3%A7%C3%A3o+conjugal. Acesso em 17 fev. 2016. 

58 ROSA, Conrado Paulino da. Nova Lei da Guarda Compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 
84. 

59 ROSA, Conrado Paulino da. Nova Lei da Guarda Compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 
85. 

60 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil, volume 6: 
Direito de Família: as famílias em perspectiva constitucional. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p.609. 

61 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo.  O Novo Divórcio. São Paulo: Saraiva, 
2010, p.106-107. 
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Os filhos são as maiores vítimas do conflito dos pais, pois estes de um 

momento para outro os impedem de uma estrutura familiar edificada, onde ambos os 

pais são amados pelos filhos, sendo estes induzidos a tirarem de suas emoções o 

amor e o afeto que tem por ambos, devendo considerar ora o pai, ora a mãe como 

seu adversário, perdendo a segurança e passando a conviver entre dúvidas, sobre o 

que ou qual dos dois estaria certo. E num futuro trazendo para a sociedade 

personalidades desajustadas por falta do amor que se adquire na família, sem 

condições emocionais de até mesmo gerir seus próprios problemas62. 

Portanto, em virtude de seus benefícios, desde a entrada em vigor da Lei n. 

13.058, em 22 de dezembro de 2014, a guarda compartilhada passou a ser 

obrigatória mesmo que não haja consenso entre os pais, com o intuito de assegurar 

primeiramente o princípio do melhor interesse do menor, e ainda, diminuindo a 

Síndrome de Alienação Parental, fazendo com que as crianças e adolescentes 

tenham um ambiente familiar propício para um saudável desenvolvimento mental.  

 

CONCLUSÃO 

 

Há evidente evolução na legislação para tornar a guarda compartilhada 

obrigatória, pois denota-se que leva em consideração em primeiro lugar os filhos e 

seu desenvolvimento, principalmente psicológico, antes do conforto de seus pais. 

Sabe-se que em situações onde os casais deixam de conviver maritalmente 

muitas vezes os filhos acabam sendo objeto de disputa, usados como forma de 

vingança pessoal entre o ex-casal, sem que se importem com as consequências 

ruins que isso possa trazer às crianças. 

Portanto, deve-se levar em consideração primeiramente as crianças, fruto do 

relacionamento do casal, que ainda não tem seu desenvolvimento psicológico 

completo e precisam da constante presença de ambos para o seu correto 

amadurecimento.  

É com esse intuito que vem a guarda compartilhada, fazer com que não 

existam filhos “mochilinhas”, sem referência de lar, ou mesmo filhos que perdem 

tanto a convivência com seu genitor que não é detentor da sua guarda, a ponto de 

esquecer-se que ele existe. 

                                                           
62 CACHAPUZ, Rozane da Rocha. Mediação nos conflitos & Direito de Família. Curitiba: Juruá, 

2011, p. 140. 
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A guarda compartilhada veio, e tornou-se obrigatória, para justamente 

diminuir esses casos, colocar o filho em primeiro lugar, pois mesmo que os pais 

deixem de conviver os filhos tem o direito de continuar convivendo com ambos os 

pais, sem que haja alienação parental, num ambiente saudável, com a finalidade de 

seu correto desenvolvimento psicológico. 
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3 ABORTO DE MICROCÉFALOS: AUTONOMIA DA VONTADE DA MÃE EM 

DETRIMENTO AO DIREITO À VIDA DO FETO. 

 

Rafaela Santos Da Costa 
Arildo Camargo de Lima63 

Carlos Leonardo Salvadori Didoné64 
Leandro Américo Reuter65 

 

RESUMO: O aumento nos casos de microcefalia no Brasil reabriu o debate sobre 
aborto no país. Atualmente, no Brasil, só é permitido interromper uma gravidez em 
caso de risco à vida da mãe, quando a concepção foi resultado de um estupro ou 
quando o feto é anencéfalo (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamenta - 
ADPF 54). Com o novo entendimento jurisdional da ADPF 54, e com o recente 
julgamento do Habeas Corpus 124.306 realizado pela 1ª Turma do Supremo 
Tribunal Federal, juntamente com a problemática situação que o vírus da Zika 
ocasiona no Brasil, alguns ativistas articulam o direito ao aborto em gestações de 
bebês com microcefalia, que vêm sendo associados ao Zika vírus.Essa discussão 
no entanto, não se restringe ao aborto em caso de risco ao bebê de morte 
determinado por médicos, o interesse de ação é de que a mulher não deve ser 
punida por uma falha das autoridades em controlar o mosquito transmissor da 
doença, Aedes Aegypti, o mesmo da dengue. Além disso, argumenta-se que a 
ilegalidade do aborto e a falta de políticas de erradicação do Aedes ferem a 
Constituição Federal em dois pontos: direito à saúde e direito à seguridade social. 
Assevera-se também que as gestações de fetos com microcefalia, apesar de 
sobreviverem, devem ser comparadas às de fetos anencéfalos, o que permitirá por 
consequência direta o direito da mulher ao aborto. Com essa questão em aberto, o 
que se questiona é se as decisões na ADPF 54 e no Habeas Corpus 124.306 
poderão ser aplicadas aos casos de microcefalia derivada do Zika Vírus, 
possibilitando o aborto sem aplicação da penalidade. 

 

Palavras-Chave: Aborto. Microcefalia. Anencefalia.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil assiste a um aumento de casos de bebês com microcefalia, e após 

investigação, chegou-se a conclusão de que essa anomalia está sendo causada 

pelo vírus Zika. Este agente é transmitido principalmente pelo Aedes Aegypti, o 

mesmo mosquito transmissor da dengue, mas há indícios de que ele também pode 

se espalhar por saliva e relação sexual. A situação se espalhou para outros países, 

                                                           
63 Professor UnC Curitibanos; 
64 Professor UnC Curitibanos; 
65 Professor UnC Curitibanos; 
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especialmente para os tropicais, e fez a Organização Mundial da Saúde decretar 

emergência internacional. 

A microcefalia, que também pode ser causada por uso de drogas durante a 

gravidez, rubéola, toxoplasmose e citomegalovírus, é uma condição neurológica que 

torna o cérebro e a cabeça menores do que a média. Alguns efeitos da doença são 

cegueira, surdez, déficit intelectual e morte. 

Com medo de terem filhos com tais sintomas, muitas mulheres vêm 

praticando abortos, mesmo ilegalmente. O ato só não é considerado crime no Brasil 

se não houver outra forma de salvar a vida da gestante (artigo 128, I, Código Penal), 

se a gravidez resultar de estupro (artigo 128, II, Código Penal), ou se o feto for 

anencéfalo (ADPF 54). 

A medida de aborto de anencéfalos foi autorizada pelo Supremo Tribunal 

Federal em 2012, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

54, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde. Na ocasião, 

por oito votos a dois, os ministros entenderam que a interrupção da gravidez de feto 

anencéfalo não é aborto, porque não há possibilidade de vida fora do útero. Assim, a 

corte decidiu que gestantes que optam pelo procedimento e médicos que fazem a 

cirurgia não cometem crime. 

Baseados nesse precedente, alguns grupos passaram a argumentar que a 

interrupção da gravidez em casos de microcefalia seria legal. A antropóloga e 

professora da Faculdade de Direito na Universidade de Brasília Debora Diniz, uma 

das cabeças por trás da ADPF sobre anencefalia, articula levar a questão ao STF. 

Para o ministro aposentado do STF, Carlos Velloso, o fato de a anencefalia 

ter efeitos diferentes da microcefalia impede que as duas condições sejam tratadas 

da mesma forma. 

Alguns especialistas sustentam que a condição causada pelo vírus Zika não 

impede a vida, e que autorizar o aborto desses fetos seria uma manobra jurídica. 

Porém, esse entendimento não e unânime entre os estudiosos. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Para a realização desta pesquisa foram utilizados os seguintes métodos e 

técnicas, expostos a seguir: 
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2.1 MÉTODOS DE ABORDAGEM 

 

Método de abordagem para elaboração do trabalho científico é o indutivo, 

haja vista que a questão problema a ser resolvida, ainda está em discussão, não 

havendo entendimento doutrinário nem jurisprudencial. 

 

2.2 TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

As técnicas de pesquisas para elaboração do presente trabalho adotadas são: 

materiais publicados através de doutrinas e livros, análises jurisprudenciais, análise 

a normas e princípios referentes ao tema abordado. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O assunto “aborto” por si só já é polêmico, até porque a própria definição do 

que venha a ser aborto é tarefa difícil. Da corrente por profissionais de saúde, aborto 

é a expulsão ou a extração de concepto pesando menos de 500 g, que equivale a 

aproximadamente a 20/22 semanas. Para uma segunda corrente religiosa em sua 

essência, o aborto é a morte de uma criança dentro do ventre de sua mãe, 

produzida durante qualquer momento da etapa de vida que vai desde a fecundação 

(união do óvulo com o espermatozóide) até o momento prévio do nascimento. 

Para Barros Júnior (2011, p. 270): 

 

Foi o cristianismo que trouxe a concepção, válida até hoje, de que o feto, 
ainda que no ventre materno, representa um ser a quem a sociedade deve 
proteger e garantir seu direito fundamental à vida. Assim, pode-se inferir 
que o fato de se considerar crime o aborto praticado desde o primeiro 
instante de gestação é oriundo do cristianismo. 

 

Hodiernamente, no Brasil, o aborto é considerado crime, sendo enquadrados 

como criminosos tanto o médico como a mãe que o pratica. 

A legislação penal permite o aborto em apenas três situações: (a) risco 

concreto para a gestante; (b) gravidez resultante de estupro e; (c) feto acometido por 

anencefalia (ADPF 54). 



35 
 

Direito em debate II (ISBN: 978-85-63671-71-4) 

Também não se permite no Brasil o chamado aborto a prazo (que decorre 

quando a gestante pode abortar o feto até a décima segunda semana de gestação), 

bem o aborto social ou econômico (feito por razões econômicas precárias). 

A discussão política sobre o aborto no Brasil divide-se em dois grupos: dos 

religiosos e dos movimentos de mulheres. A discussão política, com relação ao 

grupo formado por religiosos, defende a proteção ao feto desde o momento da 

concepção; já os grupos de movimentos realizados pelas mulheres defendem a 

autonomia da mulher sobre o seu corpo, reprodução, sexualidade e o direito de 

decidir sobre levar ou não adiante uma gravidez indesejada sem coerção, violência 

ou interferência injustificada de terceiros ou do Estado. Esse segundo fator social foi 

quem nas últimas décadas mais atribuiu e construiu informações e reflexões acerca 

do aborto, sendo o responsável por descortinar os silêncios públicos sobre a prática, 

trazendo a questão para os debates e embates no espaço público. 

Desde 1985 até a atualidade, presencia-se o acirramento do debate sobre o 

abordo na sociedade brasileira e no Congresso Nacional. Com o fim do regime 

militar, as mulheres ampliaram a luta por ocupar espaços políticos, tanto no 

legislativo quanto no executivo. Esse contexto resultou na criação do Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), cujo seu papel foi fundamental para a 

articulação e mobilização do movimento de mulheres, tendo grande importância na 

preparação e durante a Assembleia Constituinte, sendo denominado de “Lobby do 

Batom”. Tal movimento preparou a Carta das Mulheres, expressando aos 

constituintes as suas reivindicações (inclusive direito ao aborto legal), que acabou 

não sendo submetido à Constituinte por estratégia política. Ao mesmo tempo, a 

Igreja Católica articulou-se por meio de Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), apresentando o seu documento de reivindicação denominada “Por uma 

Nova Ordem Constitucional”, em que reivindicavam a promoção e defesa da vida 

desde o momento da concepção (EMMERICK, 2008). 

Apesar de o movimento de mulheres não ter conseguido fazer constar na 

Constituição de 1988 o direito ao aborto, o mesmo conseguiu assegurar que 

inúmeras de suas reivindicações constassem na nova Carta Constitucional. Ainda 

mais, tiveram uma grande conquista em frente à bancada ligada à Igreja Católica e a 

outros seguimentos cristãos, pois o direito fundamental à vida não foi garantido na 

Constituição desde o momento da concepção, o que possibilita continuar 

demandando pela reforma da legislação punitiva do aborto. Saliente-se que se a 
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garantia do direito à vida desde o momento da concepção constasse da Carta 

Magna de 1988, a luta pela descriminalização do aborto seria ainda mais árdua. 

É cristalino que o argumento para a criminalização do aborto está centrado no 

bem jurídico da vida, que merece proteção, desde sua previsão constitucional básica 

até a regulamentação em tratados internacionais como o Pacto de São José da 

Costa Rica, ratificado pelo Brasil (Decreto n. 678/92), no qual a vida humana é 

protegida “desde a concepção”. 

Desde o ano de 2000 até junho de 2007, além do grande número de posições 

legislativas relacionadas ao aborto apresentadas ao Congresso Nacional, ocorreram 

outros fatos de extrema importância que acaloraram ainda mais o debate político 

sobre o aborto, acirrando a tensão política entre a Igreja Católica e o movimento 

feminista. 

Um dos fatos mais conhecidos e de maior importância é a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), proposta em 17 de junho de 

2004, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde (CNTS), 

representada pelo advogado Luiz Roberto Barroso, perante o Supremo Tribunal 

Federal, requerendo que fosse, liminarmente, declarado inconstitucional, com 

eficácia erga omnes o efeito vinculante, a interpretação dos artigos 124, 126 e 128, 

incisos I e II do Código Penal como impeditivo da antecipação terapêutica do parto 

em casos de gravidez com feto anencefálico, reconhecendo o direito subjetivo da 

gestante de se submeter a tal procedimento nem necessidade de autorização 

judicial ou qualquer forma de permissão específica do Estado. 

Entendem, inclusive que nessas hipóteses não haveria aborto, mas sim uma 

antecipação terapêutica do parto, já que o feto anencefálico não estaria vivo. 

Não obstante, o objeto de ação não se referir à descriminalização do aborto, a 

mesma aguçou a discussão política sobre a questão na sociedade brasileira, em 

especial, entre os movimentos feministas e a Igreja Católica. 

Afirmou Luiz Roberto Barroso: 

 

Impor à mulher o dever de carregar por nove meses um feto que sabe, com 
plenitude de certeza, não sobreviverá, causando-lhe dor, angústia e 
frustração, importa violação de ambas as vertentes de sua dignidade 
humana. A potencial ameaça à integridade física e os danos à integridade 
moral e psicológica na hipótese são evidentes. A convivência diurna com 
triste realidade e a lembrança ininterrupta do feto dentro do seu corpo que 
nunca poderá se tornar um ser vivo, podem ser comparadas à tortura 
psicológica. 
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Em julho de 2004, o ministro Marco Aurélio de Mello concedeu liminar 

autorizando médicos e pacientes a abortarem fetos com diagnóstico de anencefalia. 

A legalização do aborto nos casos de fetos com anencefalia é uma das 

questões mais polêmicas que chegaram ao Supremo. A proposta de ação foi 

inspirada pelo caso de uma gestante que, depois de percorrer todas as instâncias do 

Judiciário, obtendo decisões conflitantes, teve o filho antes que o habeas corpus 

84.025-6 fosse julgado pelo STF (impetrado pela gestante). A criança morreu sete 

minutos depois de nascer. O relator, Joaquim Barbosa, chegou a elaborar o voto 

favorável à interrupção da gravidez. Mas, já era tarde. 

O advogado Luiz Roberto Barroso, também lançou mão do princípio da 

liberdade jurídica, segundo qual “ninguém deve ser obrigado a obedecer qualquer 

vontade que não seja a da lei”. 

Para ele, o direito brasileiro considera uma pessoa morta quando há falência 

cerebral. Tanto que autoriza, neste contexto, o transplante de órgãos. 

Segundo Barroso: “o feto, anencefálico se mantém vivo por estar ligado a 

aparelho – no caso, o corpo da mãe” 

Considerando a importância do tema, em 2008 entidades se pronunciaram 

em audiência pública sobre a possibilidade de mulheres grávidas de fetos com 

malformação cerebral realizarem ou não a antecipação terapêutica do parto. 

Foram quatro dias de intenso debate nos quais falaram representantes do 

governo, especialistas em genética, entidades religiosas e da sociedade civil. De 

um lado, defensores do direito das mulheres de decidir sobre prosseguir ou não 

com a gravidez de bebês anencéfalos. Do outro, aqueles que acreditam ser a vida 

intocável, mesmo em se tratando de feto sem cérebro. 

No dia 13 de abril de 2012, chegou ao fim no Supremo Tribunal Federal o 

julgamento da discussão da descriminalização de antecipação de parto de fetos 

acometidos por anencefalia. 

Capitaneados pelo voto do ministro Marco Aurélio Mello, 8 dos ministros 

votaram que sim, e o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADPF 54, 

para declarar a inconstitucionalidade da interpretação, segundo a qual, a 

interrupção deste tipo de gravidez é conduta tipificada nos artigos 124, 126, 128, 

incisos I e II, do Código Penal. 

De acordo com o entendimento firmado, o feto sem cérebro, mesmo que 

biologicamente vivo, é juridicamente morto, não gozando de proteção jurídica e, 

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI221398,51045-Marco+Aurelio+Mello+Decisao+historica+do+STF+permite+aborto+de+feto
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI221398,51045-Marco+Aurelio+Mello+Decisao+historica+do+STF+permite+aborto+de+feto
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principalmente, de proteção jurídico-penal. “Nesse contexto, a interrupção da 

gestação de feto anencefálico não configura crime contra a vida – revela-se 

conduta atípica", afirmou o relator 

Para Lewandowski, o qual votou contra o julgamento procedente da ADPF 54, 

o Supremo não poderia interpretar a lei com a intenção de inserir conteúdos, sob 

pena de usurpar o poder do Legislativo, que atua na representação direta do povo. 

Ele afirmou que o assunto e suas consequências ainda precisam ser debatidos 

pelos parlamentares. Disse o ministro: 

 

Uma decisão judicial isentando de sanção o aborto de fetos anencéfalos, ao 
arrepio da legislação existente, além de discutível do ponto de vista 
científico, abriria as portas para a interrupção de gestações de inúmeros 
embriões que sofrem ou viriam sofrer outras doenças genéticas ou 
adquiridas que de algum modo levariam ao encurtamento de sua vida intra 
ou extra-uterina. 

 

Após o julgamento procedente da ADPF 54 pelo Supremo Tribunal Federal, e 

com a recente calamidade ocasionada no Brasil com o acometimento de 

microcefalia em bebês, casos que são derivados ao Zika vírus, transmitido pelo 

mosquito Aedes Aegypti, o mesmo da dengue, reabre a discussão de aborto no 

Brasil. 

Mas afinal, o que é a anencefalia? Karagulian (2007, p. 45) define a 

anecefalia como sendo:  

 

Um defeito no desenvolvimento embrionário do sistema nervoso central, 
também conhecido como aprosencefalia com crânio aberto; trata-se de uma 
deformidade no fechamento do tubo neural, não existindo o encéfalo. A par 
disso, quando esse defeito ocorre, por exemplo, há um desabamento, ou 
até mesmo, ausência da calota craniana; e, sendo assim, não há qualquer 
possibilidade de sobrevida. Denomina-se anencefalia também os casos em 
que os hemisférios cerebrais se apresentam com pequenas formações 
aderidas à base do crânio, ou seja, existe parte do encéfalo. 

 

Já a microcefalia (do grego: mikrós=pequeno; kephalé=cabeça), diferente da 

anencefalia, é uma condição neurológica na qual a cabeça do feto ou da criança é 

significativamente menor do que a de outros fetos ou crianças do mesmo estágio de 

desenvolvimento ou do mesmo sexo e idade.1 

O tamanho da cabeça é medido pela circunferência em torno do seu topo na 

região mais larga, o chamado perímetro cefálico. Usando padrões bem 

estabelecidos de crescimento, essas medidas são comparadas ao percentil apurado 
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de crianças normais. Em condições normais, o crânio, no momento do nascimento, 

tem um perímetro de aproximadamente 33 a 36 centímetros, aumentando de 

tamanho ao longo dos primeiros anos de vida e acompanhando o crescimento do 

encéfalo. Este crescimento é bastante pronunciado nos primeiros seis meses após o 

nascimento, entre 7 a 8 centímetros, até alcançar os 46 a 48 centímetros no final do 

primeiro ano de vida. Nas crianças com microcefalia, o tamanho ou o crescimento da 

cabeça é significantemente abaixo da média. 

Cerca de 90% das microcefalias estão associadas com retardo mental, exceto 

nas de origem familiar, que podem ter o desenvolvimento cognitivo normal. O tipo e 

o nível de gravidade da sequela vão variar caso a caso. Mas na dependência da sua 

causa e severidade, a microcefalia pode gerar, entre outras, as seguintes 

complicações: retardo de alguns aspectos do desenvolvimento, tais como fala e 

movimentos, dificuldades de coordenação e equilíbrio, pequena estatura, distorções 

faciais, hiperatividade, retardo mental e convulsões. 

Não há tratamento específico para a microcefalia. Existem ações de suporte 

que podem auxiliar no desenvolvimento do bebê e da criança, e este 

acompanhamento é preconizado pelo Sistema Único da Saúde (SUS). Para orientar 

o atendimento desde o pré-natal até o desenvolvimento da criança com microcefalia, 

o Ministério da Saúde desenvolveu o Protocolo de Atenção à Saúde e Resposta à 

Ocorrência de Microcefalia Relacionada à Infecção pelo Vírus Zika. O documento 

prevê a mobilização de gestores, especialistas e profissionais de saúde para 

promover a identificação precoce e os cuidados especializados da gestante e do 

bebê. 

O Protocolo define também as diretrizes para a estimulação precoce dos 

nascidos com microcefalia. Todas as crianças com esta malformação congênita 

confirmada deverão ser inseridas no Programa de Estimulação Precoce, desde o 

nascimento até os três anos de idade, período em que o cérebro se desenvolve mais 

rapidamente. 

A estimulação precoce visa à maximização do potencial de cada criança, 

englobando o crescimento físico e a maturação neurológica, comportamental, 

cognitiva, social e afetiva, que poderão ser prejudicados pela microcefalia. 

Alguns ativistas articulam o direito ao aborto em gestações de fetos com 

microcefalia. Argumentam os defensores do aborto de microcéfalos que o Poder 

Público é responsável pela epidemia de Zika, por não ter erradicado o mosquito 
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transmissor. Nesse caso as mulheres não poderiam ser “penalizadas” pelas 

consequências de políticas públicas falhas, entre elas a microcefalia. Portanto, 

deveriam ter direito à escolha do que chamam de “aborto legal”. Assevera-se 

também que as gestações de fetos com microcefalia, apesar de sobreviverem, 

devem ser comparadas às de fetos anencéfalos, o que permitirá por consequência 

direta o direito da mulher ao aborto. Aponta-se, ainda, que o direito à saúde e o 

direito à seguridade social autorizariam o aborto de gestações de fetos com 

microcefalia. 

Segundo pesquisa Datafolha divulgada em dezembro do ano de 2015, 67% 

dos brasileiros são favoráveis à manutenção da lei. Outros 16% acreditam que o 

aborto deve ser permitido em outros casos e 11% acreditam que a prática deveria 

deixar de ser crime em qualquer ocasião. 

No caso do aborto de fetos com microcefalia, há duas linhas argumentativas 

em favor da sua legalização. Uma, que autoriza o aborto por força do direito da 

mulher de se autodeterminar (argumento da liberdade feminina); outra, que o 

condiciona à existência de doenças do feto (argumento condicional). Se, no primeiro 

caso, é o direito feminino à liberdade que legitima a interrupção da gestação, no 

segundo, é a enfermidade que condiciona a sua permissão. Quanto ao primeiro, não 

é posto sobre os ombros do Estado o ônus de determinar as situações em que é 

possível abortar, cabendo exclusivamente à mulher realizar tal juízo. Já no segundo, 

este terá que determinar e justificar as hipóteses aceitáveis de aborto. Nessa última 

hipótese, porém, as justificativas podem esbarrar em obstáculos argumentativos de 

difícil superação. 

A despeito de tal complexidade, o que se deve ter em vista é que este tipo de 

discussão não destrói a possibilidade de se admitir o aborto, mas reforça, no final 

das contas, o imperativo de se aceitar amplamente a sua legalização pela causa 

correta. 

Diferentemente da decisão de 2012, o STF não poderá, desta vez, recorrer ao 

argumento da inviabilidade da vida como causa primeira de decidir. 

Já no que concerne o julgamento do Habeas Corpus 124.306, no dia 29 de 

novembro de 2016, para os ministros Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Edson 

Fachin, a criminalização da interrupção da gravidez até o primeiro trimestre viola os 

direitos fundamentais da mulher. 
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No caso, os ministros decidiriam manter ou não a prisão de médicos e 

enfermeiros flagrados realizando o procedimento. O caso chegou ao Supremo 

depois que as defesas desses médicos e enfermeiros presos em flagrante, numa 

clínica de Duque de Caixas, no Rio de Janeiro, pediram liberdade na Justiça. 

As cinco pessoas foram presas e denunciadas por formação de quadrilha e 

provocar aborto com o consentimento da gestante (artigos 288 e 126 do Código 

Penal), por quatro vezes. 

O Ministro Luís Roberto Barroso, pedindo vista dos autos, relatou em seu voto 

de que estão ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. 

Argumentou de que o Habeas Corpus não era cabível na hipótese, visto que o 

recurso cabível seria o Recurso Ordinário Constitucional, todavia, entendeu ser o 

caso de concessão da ordem de ofício, para o fim de desconstituir a prisão 

preventiva 

 

4 CONCLUSÃO  

 

A nova questão, entretanto, é mais delicada do que se imagina e trará novos 

desafios. De plano, é possível observar que o caso não é idêntico ao da anencefalia. 

Existe uma diferença biológica que deverá ser levada em consideração pelos 

ministros: ao contrário dos fetos anencéfalos, os com microcefalia não são inviáveis. 

Dessa vez, portanto, fica difícil justificar o aborto pela simples menção à 

inexistência de perspectiva de vida do feto. Assim, para haver essa aplicabilidade 

análoga, é necessário que os casos sejam semelhantes. Ao analisar em síntese a 

ADPF 54, os julgadores entenderam ser necessário não incriminar o aborto de 

anencéfalos por ser comprovado cientificamente de que todos os casos de fetos 

com essa anomalia não terão potencial nenhum de vida extrauterina, sendo que 

vivem no máximo algumas horas, e sendo considerados por muitos cientistas, de 

que o que caracteriza a morte é o desligamento do encéfalo, como o anencéfalo não 

possui sequer o encéfalo, ou apenas parte dele, não pode ser considerado um ser 

vivo. 

Já no caso do Habeas Corpus 124.306, a decisão do Ministro Roberto 

Barroso, de que entende que até a décima segunda semana de gestação não deve 

ser considerado aborto, foi uma decisão em um caso isolado, de um processo onde 

se discutia a liberdade de médicos que realizavam abortos em uma clínica, tendo 
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essa decisão ocorrida apenas em uma turma do Supremo Tribunal Federal, ou seja, 

sem poder vinculante. 

Ao analisar ao caso dos fetos microcéfalos derivados do Zika Vírus, para 

esses há a potencialidade de vida extrauterina, possuindo o encéfalo, porém, de 

tamanho reduzido ao do considerado normal. Assim, pode ser concluído que 

enquanto o anencéfalo pode ser considerado um ser sem vida, o microcéfalo é um 

ser com vida, e mais, com potencial de vida extrauterina, diferente do anencéfalo. 

Todavia, ao comparar ao caso discutido no Habeas Corpus 124.306, o caso 

nem semelhante é, são casos totalmente distantes. Porém, a decisão abriu uma 

brecha para discutir, por ter o Ministro entendido que até a décima segunda semana 

não se pode considerar aborto. 
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4 UMA ANÁLISE JURÍDICA E PSICOLÓGICA DO INSTITUTO DA ADOÇÃO 

ENTRE CASAIS HOMOAFETIVOS 
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RESUMO: A presente pesquisa visa evidenciar se a possibilidade de adoção entre 
casais homoafetivos poderia vir a ocasionar uma desordem comportamental na 
identidade sexual da criança ou do adolescente, em análise ao disposto no art. 20 
do Estatuto da Criança e do Adolescente - “Não se deferirá colocação em família 
substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a 
natureza da medido ou não ofereça ambiente familiar adequado”, além de descrever 
as principais alterações jurídicas com relação aos conceitos de família, adoção e 
homossexualidade advindos do art. 226 da Constituição Federal de 1988, analisar e 
delimitar os mecanismos jurídicos que visam proteger e assegurar a possibilidade da 
adoção por entidades familiares homoafetivas, bem como, caracterizar o instituto da 
adoção no Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, analisando os 
efeitos psicológicos decorrentes dessa possibilidade, considerando que a criança é 
um sujeito de direito, e segundo nosso ordenamento jurídico, o seu melhor interesse 
deverá ter prioridade absoluta e ser integralmente protegido, sob o enfoque de que a 
inserção de uma criança uma família homoafetiva lhe será muito mais benéfica que 
a sua permanência em instituições de acolhimento ou em situações de completo 
abandono social. 

 

Palavras-Chave: Homoafetividade. Adoção. Família. Efeitos psicológicos. Criança. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo visa realizar uma análise jurídica e psicológica do instituto 

da adoção entre casais homoafetivos, no contexto da sociedade contemporânea. 

Propõe um estudo sobre os principais conceitos: família, adoção e 

homossexualidade, em análise ao descrito no art. 226 da Constituição Federal de 

1988, na qual, segundo doutrinadores, descreve o pluralismo de entidades familiares 

existentes, de forma a compreender a evolução e transformação desse conceito no 

decorrer do tempo.  
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Embora a previsão constitucional exemplifique alguns tipos de entidades 

familiares, ela não estaria criando nenhum obstáculo a outras espécies de família. 

Nesse ponto, cabe destacar que foi somente a partir de um recente julgamento do 

Supremo Tribunal Federal que, em 5 de maio de 2011, decidiu de forma unanime 

pelos fundamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) nº 132-RJ pela Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.277-DF, o 

reconhecimento da união estável entre casais do mesmo sexo, com a aplicação 

igualitária do disposto no art. 1.723 do Código Civil Brasileiro. O Ministro Ayres 

Britto, relator das ações se baseou no artigo 3º, inciso IV, da Constituição Federal, 

que veda qualquer discriminação em virtude de sexo, raça, cor ou religião. 

Nesse sentido, passou a ser reconhecida a união homoafetiva, como entidade 

familiar, garantindo aos companheiros de mesmo sexo os mesmos direitos e 

deveres dos companheiros das uniões estáveis. Passou também, a ser admitido a 

conversão das uniões homoafetivas em casamento, mediante habilitação direta no 

Registro Civil. 

Os princípios fundamentais, norteadores desse direito, são o da dignidade da 

pessoa humana e da igualdade, que apresentam uma barreira a discriminação por 

orientação sexual do indivíduo. Diante do princípio da igualdade, os casais 

homoafetivos teriam, teoricamente, os mesmos direitos de um casal tradicional. 

Vivencia-se que o preconceito com as pessoas do mesmo sexo vem 

diminuindo com o passar dos anos, com a evolução da sociedade e com os avanços 

jurídicos, garantindo assim, direitos a casais homossexuais, como a união entre 

eles, e seu reconhecimento como família. Contudo, os casais homossexuais ainda 

encontram dificuldades quando tentam adotar uma criança. Nesse sentido, alguns 

tribunais de justiças já concederam adoção a casais do mesmo sexo, amparando-se 

legalmente na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

priorizando sempre pelo melhor interesse da criança e do adolescente. 

Deve-se destacar desse conceito, que o ordenamento jurídico prioriza sempre 

o melhor interesse da criança, o possível adotado, devendo sempre ser analisado se 

seus direitos encontram-se resguardados. 

Verifica-se que tanto no ECA como na Lei de Adoção nº 12.010/09 não há 

nenhum impedimento à adoção por casais de mesmo sexo, pois a capacidade para 

adoção em nada tem a ver com a opção sexual do adotante. O art.43 ECA/90 define 
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que a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e 

fundar-se em motivo legítimo. 

A principal finalidade da adoção é proporcionar ao adotado, um ambiente 

familiar que seja benéfico ao seu desenvolvimento tanto educativo, psicológico, 

quanto afetivo, destinando-se àquelas que por algum motivo não tenham mais sua 

estrutura familiar originária. 

Nesse sentido, será realizado uma análise minuciosa, buscando evidenciar se 

a orientação sexual do adotante prejudicaria ou influenciaria no desenvolvimento do 

adotado, levando em conta que embora a união entre casais homoafetivos e a 

adoção sejam uma realidade social, repercute em nossa sociedade atual uma 

grande polêmica, que se contrapõe aos paradigmas do conceito das famílias 

tradicionais. Dessa forma, analisa-se a possibilidade jurídica da adoção entre casais 

homoafetivos, conjuntamente com os aspectos sociais e psicológicos decorrentes 

dessa possibilidade. 

 

AS NOVAS ENTIDADES FAMILIARES RECONHECIDAS, EM ANÁLISE AO 

DESCRITO NO ARTIGO 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

A polêmica envolvendo o reconhecimento da população homossexual 

estende-se entre todos os países do mundo e muitos ainda reprimem tal fato, 

enquanto outros que possuem um grande avanço cultural e social, já compreendem 

e admitem as uniões entre homossexuais. 

Tinha-se inicialmente que ao se referir a família, tratava-se especificamente 

de um pai, uma mãe e filhos. Para Gonçalves esse conceito vai além, afirmando que 

Família: 

Trata-se de uma instituição jurídica e social, resultante de casamento ou 

união estável, formada por duas pessoas de sexo diferente com a intenção de 

estabelecerem uma comunhão de vidas e, via de regra, de terem filhos a quem 

possam transmitir o seu nome e seu patrimônio (2011, p. 23)  

No entanto, ante a constante evolução histórica e social em que vivemos, 

esse conceito de família tomou um sentido muito mais abrangente e igualitário, 

como preceitua a nossa Constituição Federal Brasileira em seu Art. 226 e 

parágrafos1, responsável por uma das maiores transformações, no tocante ao 

âmbito da tutela constitucional ao direito de família. Em análise ao disposto nesse 
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artigo, inúmeras são as compreensões e entendimentos, sendo que conforme Rosa, 

a partir desse dispositivo conclui-se que:  

 

a) a família não é só aquela constituída pelo casamento, tendo direito todas 
as demais entidades familiares socialmente constituídas; b) a família não é 
célula do Estado (domínio da política), mas da sociedade civil, não podendo 
o Estado trata-la como parte sua e c) a família é concebida como espaço de 
realização da dignidade das pessoas humanas (2013, p. 55). 

 

Dessa forma, desde a promulgação da Constituição de 1988, reconhece-se, 

como entidades familiares merecedoras de especial proteção estatal, não só́ a 

família matrimonializada, como também a oriunda de união estável e a 

monoparental, e defendem alguns autores que esses tipos de família, elencados no 

art. 226 de nossa Carta Magna, sejam apenas alguns exemplos lembrados pelo 

Constituinte, não esgotando de nenhuma forma as famílias existentes no mundo, 

todas merecedoras de proteção. A elasticidade da interpretação desse termo vem, 

sem dúvida, em encontro do Melhor Interesse da Criança, que se beneficia ao ver 

sua família amparada pelo Estado, independentemente de sua configuração (Paulo, 

2012, p. 125). 

Atualmente, a ideia de família não está mais vinculada ao matrimônio, uma 

vez que se tornou possível a reprodução sem sexo, sexo sem matrimônio e 

matrimônio sem reprodução. Hoje o direito de família vincula-se à noção de afeto e 

interesses comuns, independentemente do sexo de seus parceiros. 

Embora a previsão constitucional exemplifique alguns tipos de entidades 

familiares, segundo a doutrina ela não estaria criando nenhum obstáculo a outras 

espécies de família. Nesse ponto, cabe destacar que foi a partir de um recente 

julgamento do Supremo Tribunal Federal que interpretou o art. 1.723 do Código Civil 

conforme a Constituição Federal, declarou serem as uniões homoafetivas entidades 

familiares, estendendo-lhes todos os direitos e deveres doas uniões estáveis, onde 

em 5 de maio de 2011, se decidiu de forma unanime pelos fundamentos da Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 132-RJ pela Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.277-DF, onde os ministros do Supremo 

reconheceram a união estável entre casais do mesmo sexo, com a aplicação 

igualitária do disposto no art. 1.723 do Código Civil Brasileiro. O Ministro Ayres 

Britto, relator das ações se baseou no artigo 3º, inciso IV, da Constituição Federal, 
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que veda qualquer discriminação em virtude de sexo, raça, cor ou religião (DIAS, 

2014, p. 40). 

Da mesma forma, Dias apresenta um novo conceito de família: 

 

Comprovada a existência de um relacionamento em que haja vida em 
comum, coabitação e laços afetivos, está-se à frente de uma entidade 
familiar, forma de convívio que goza de proteção constitucional, nada 
justificando que se desqualifique o reconhecimento dela, pois o só fato dos 
conviventes serem do mesmo sexo não permite que lhes sejam negados os 
direitos assegurados aos heterossexuais (2014, p.138). 

 
O Supremo Tribunal de Justiça passou então a conceder aos 

relacionamentos homoafetivos os mesmos direitos decorrentes da união estável, 

inclusive a facilitação da conversão da união estável em casamento. A luz desses 

pressupostos, este artigo tem por objetivo a análise dos princípios constitucionais 

protetivos da liberdade de orientação e identidade sexuais, formando verdadeiro 

direito homoafetivo, a garantir a todos independentemente de suas práticas sexuais 

e afetivas (HARMATIUK, 2013 p. 61). 

No entanto, diante das inúmeras alterações sociais, é sabido que talvez o 

direito não consiga acompanhar, persistindo a indagação de que se o Direito de 

Família brasileiro é capaz de regular, de maneira suficiente os novos paradigmas 

familiares. 

Pode-se concluir, em face do exposto, que, com a evolução dos tempos, o perfil 

da família alterou-se, o afeto que permeia a inserção familiar faz permitir que novas 

formas de família reclamem a proteção que merecem. Para tanto, valendo-se da 

hermenêutica construtiva, dos recursos da analogia e evocando-se os princípios 

fundamentais da dignidade da pessoa humana, da liberdade individual, da isonomia, 

da não discriminação, da autodeterminação, da pluralidade das estruturas familiares, 

da intimidade, visando à assunção do bem supremo da vida a felicidade, pensamos 

que nada obsta ao reconhecimento legal da união homossexual como entidade 

familiar, devendo-lhes ser estendido o manto da proteção legislativa e da inserção 

social, pois a sexualidade, antes de mais nada, é um direito personalíssimo do 

cidadão, a ser respeitado (FREITAS, 2010, p. 156). 

 

 

 

 



49 
 

Direito em debate II (ISBN: 978-85-63671-71-4) 

PRINCÍPIOS NORTEADORES DO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

Os princípios fundamentais, norteadores desse direito, são o da dignidade da 

pessoa humana e da igualdade, que apresentam uma barreira a discriminação por 

orientação sexual do indivíduo.  

 

IGUALDADE 

 

Diante do princípio da igualdade, os casais homoafetivos teriam, 

teoricamente, o mesmo direito de um casal tradicional. Senão, vejamos: 

 

Esse princípio tem por objetivo promover o pleno desenvolvimento dos 
membros da família, principalmente, das crianças e adolescentes [...] é o 
universal e é dele que se propagam todos os demais princípios como o da 
liberdade, autonomia privada, cidadania, igualdade e solidariedade (DINIZ, 
2004, p. 25). 

 

A Constituição Federal de 1988 reconhece que todos os cidadãos têm o 

direito de tratamento idêntico perante a lei. Segundo seu artigo 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: I - homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.  

 

A Constituição prevê que todos são iguais perante a Lei. Dessa forma, o 

princípio da igualdade não se presta a tão somente nivelar os cidadãos diante da 

norma legal, mas sim a não ser fonte de desigualdade. O princípio da igualdade, em 

sua dimensão formal, objetiva a superação das desigualdades entre as pessoas, por 

intermédio da aplicação da mesma lei para todos, vale dizer, mediante a 

universalização das normas jurídicas em face de todos os sujeitos de direito. 

Os direitos de igualdade, liberdade de intimidade, direitos fundamentais 

consubstanciados da clausula geral da dignidade da pessoa humana, é a proibição a 

qualquer forma de discriminação que impõem limites, no que tange à impossibilidade 

de tratar de modo diverso as pessoas, com base em sua orientação sexual, opção 

individual que integra a esfera dos lícitos, e que, merece, por todas estas razões, 

proteção jurídica concreta e eficaz. 
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DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 19881, o princípio da 

dignidade da pessoa humana é norteador dos demais princípios ordenadores do 

direito. Trata-se de um princípio que abrange em seu entendimento todos os direitos 

fundamentais do homem, sem discriminação de raça, sexo, cor, religião, convicção 

política ou filosófica. Este, por sua vez, consolida os direitos fundamentais e a 

proteção do homem desde o direito a vida. 

Além da dignidade da pessoa humana se relacionar à questão da livre 

escolha na constituição de família, ela, também, diz respeito à sexualidade enquanto 

condição humana. Sobre isso, Dias afirma: 

 

Indispensável reconhecer que a sexualidade integra a própria condição 
humana. Ninguém pode realizar-se como ser humano se não tiver 
assegurado o respeito de exercer livremente sua sexualidade com quem 
desejar, conceito que compreende tanto a liberdade sexual como a 
liberdade à livre orientação sexual. A sexualidade é um elemento da própria 
natureza humana, seja individual, seja genericamente considerada (2009, p. 
104). 

 

A Homoafetividade é uma das principais aplicações do princípio da dignidade 

da pessoa humana e está no direito a livre orientação sexual, constituindo direito 

personalíssimo, atributo inerente a pessoa humana. Afinal, ninguém pode realizar-se 

como ser humano se não tiver assegurado o respeito ao exercício da sexualidade, 

conceito este que compreende tanto a liberdade sexual como a liberdade à livre 

orientação sexual (ROSA, 2013, p. 77). 

Assim sendo, todo ser humano tem o direito de exigir respeito ao livre 

exercício da sexualidade. Como a orientação sexual é um traço constitutivo 

fundamental da individualidade humana, integrando, inclusive, sua estrutura 

biológica inquestionável que qualquer discriminação concernente a tal característica 

viola a privacidade do indivíduo, o que é rechaçado pelo princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana (ROSA, 2013, p. 78). 
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ADOÇÃO 

 

A adoção é um dos institutos do Direito que existem a mais tempo, sendo 

conceituada como um ato jurídico solene onde pelo qual alguém recebe em sua 

família, na qualidade de filho, pessoa a ela estranha. 

A jurista Maria Helena Diniz, por sua vez, apresenta o seguinte conceito:  

 

Adoção é o ato jurídico solene pelo qual, observados os requisitos legais, 
alguém estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco 
consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua 
família, na condição de filho, pessoa que, geralmente, lhe é estranha (2015, 
p. 416). 

 

Deve-se destacar desse conceito, que o ordenamento jurídico prioriza sempre 

o melhor interesse da criança, o possível adotado, devendo sempre ser analisado se 

seus direitos encontram-se resguardados. 

Em relação ao instituto jurídico da adoção, o art. 41 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente1 prevê que se trata de vinculação que atribui a condição de filho ao 

adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, existentes na 

filiação biológica, desligando o adotado de qualquer vínculo com pais e parente, 

salvo os impedimentos matrimoniais. A adoção é medida excepcional e irrevogável, 

sendo que somente deverá ocorrer quando esgotados os recursos de manutenção 

da criança ou do adolescente na família natural ou extensa, conforme o art. 39, § 1º 

do ECA1. As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou 

institucional deverão seguir à risca o princípio da preservação dos vínculos 

familiares e promoção da reintegração familiar. Somente será admitida a colocação 

de criança ou adolescente em família substituta quando esgotadas todas as 

tentativas em relação à família ampliada. 

O art. 42 do ECA expõe que podem adotar as pessoas maiores de 18 anos, 

independente do estado civil, sem registrar qualquer outro impeditivo, principalmente 

com relação a orientação sexual do candidato. Já o art. 431 faz referência ao fato de 

que a adoção somente será deferida se apresentar reais vantagens à criança (DIAS, 

2011, p. 355). 

A adoção de crianças e adolescentes rege-se pela Lei nº 12.010, de 3 de 

agosto de 2009, trazendo consigo algumas alterações em alguns dispositivos do 

Estatuto da Criança e Adolescente. 
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O estado civil, o sexo e a nacionalidade não influem na capacidade ativa de 
adoção. Está implícito, no entanto, que o adotante deve estar em condições 
morais e materiais de desempenhar a função, de elevada sensibilidade, de 
verdadeiro pai de uma criança carente, cujo destino e felicidade lhe são 
entregues (CHAVES 2011, p.225). 

 

A adoção deverá sempre acontecer por meio de um processo judicial. 

Segundo o disposto na lei, o procedimento da adoção será de jurisdição voluntária 

quando os pais naturais consentirem ou se estes já estiverem privados do pátrio 

poder, ou contencioso quando os pais naturais estiverem no exercício do pátrio 

poder e não assentirem com a adoção. 

O processo da adoção tramita em segredo de justiça e é gratuito, conforme 

art.206 do ECA1, além de ser isento de emolumentos e custas, nos termos do 

art.141, §2º1 da mesma lei. Sendo que: 

 

Os processos de habilitação das Varas de Infância trabalham para uma 
adoção bem-sucedida, e por isso uma rigorosa avaliação social e 
psicológica se faz necessária [...] Os postulantes recebem informações de 
que podem ou não ser habilitados e que, dependendo do perfil da criança 
desejada, o tempo de espera pode ser longo. A cultura da adoção incentiva 
a adoção tardia, inter-racial, de grupo de irmãos e as necessárias. Porém, 
existe a preferência pela adoção de bebês por uma série de razões, entre 
elas, a crença de que a criança pequena, com menos de 2 anos, não traz 
marcas de sua vida pregressa, e por não ter registro da sua mãe biológica 
não desejará encontrá-la no futuro [...] Eles recebem a guarda para o 
período de adaptação; a sentença da adoção garante aos pais o direito à 
parentalidade e à criança o direito à convivência familiar (LADVOCAT, 
2014). 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente regula os requisitos imprescindíveis 

para a realização da adoção em seu art.165 e incisos, mas, além desses, há a 

necessidade do preenchimento dos requisitos específicos em relação ao adotante, 

os quais seriam: atestado de saúde física e mental; atestado de idoneidade moral, 

comprovação da situação financeira, comprovação de residência ou domicílio, 

documentos comprobatórios da estabilidade familiar, na hipótese da adoção por 

concubinos. 

Após a análise de todos esses requisitos é possível que o juiz determine a 

entrega do adotando aos adotantes liminarmente, após a entrega de estudo social e 

do Ministério Público ser ouvido, entrega que será realizada mediante termo de 

guarda e de responsabilidade enquanto a adoção não é finalizada. 

O estágio de convivência deverá ser realizado antes de proferida a sentença 

constitutiva da adoção. É um período extremamente necessário, pois durante esse 
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período ocorre há convivência entre adotante e adotado, podendo assim, ser 

avaliado se há possibilidade ou não da permanência do adotado nesta família. 

Em seguida, o Juiz determinará um estudo detalhado da relação adotiva, por 

meio de uma equipe de profissionais como psicólogos e assistentes sociais, que irão 

avaliar a conveniência da adoção, bem como das condições de estabilidade familiar 

dos adotantes e capacidade de adaptação do adotando, segundo o art.167 do ECA. 

Haverá o deferimento da adoção, quando verificado que tal medida 

proporcionará inúmeras vantagens ao desenvolvimento do adotado. 

Por meio da adoção, o adotado tem os vínculos com sua família natural 

rompidos, e o estabelecimento de laços com os adotantes, inclusive com os 

ascendentes destes, de acordo com o artigo 41, caput. 

Ao ingressar na família adotiva, o adotado, é considerado como se filho 

biológico fosse, já que não há distinção entre filiação biológica e adotiva, inclusive no 

que se refere aos seus direitos e deveres. Os principais efeitos da adoção podem 

ser de ordem pessoal e patrimonial. Os de ordem pessoal dizem respeito ao 

parentesco, ao poder familiar e ao nome, os de ordem patrimonial concernem aos 

alimentos e ao direito sucessório. 

 

ADOÇÃO ENTRE CASAIS HOMOAFETIVOS 

 

Recentemente o STF decidiu que, sendo reconhecida a união entre casais de 

mesmo sexo como uma entidade familiar, merecedora de proteção estatal, com 

características de duração, publicidade, continuidade e intenção de constituir família, 

é decorrência inafastável a possibilidade de constituir família (DIAS, 2011, p. 361). 

Assim, as uniões homoafetivas devem ser conferidos os mesmos direitos 

atribuídos aos casais heterossexuais, quando demonstrem uma vida de família, 

sendo-lhes facultado a possibilidade de incluir em se seio familiar, através do 

instituto da adoção de crianças. 

Porém, um grande empecilho que os casais de mesmo sexo enfrentam no 

processo de adoção, está no art. 42 do ECA1, onde dispõe que para a possibilidade 

de uma adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente 

ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade. 

Outro argumento contrário à adoção por casais homossexuais refere-se a 

impossibilidade de fazer constar no Registro Civil do adotado o nome da mãe e o 
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nome do pai, o que não se fundamenta, sendo apenas um aspecto formalista, pois 

basta que o registro da criança fique consignado ao nomes de pais e nomes de 

mães, uma vez que a Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973), traz apenas 

algumas exigências meramente formais, mais não se encontram óbices ao que 

constem como mãe ou pais duas pessoas do mesmo sexo. 

Passou a filiação socioafetiva se sobrepondo à realidade biológica. A doutrina 

não mais define o vínculo de parentesco em função da identidade genética.  

Popularizam-se os métodos reprodutivos de fecundação assistida, 

comercialização de óvulos ou espermatozoides, cessão e locação de útero, e assim 

todos teriam a possibilidade de ter filhos (TORRES, 2009, p. 78). 

A faculdade de adotar é outorgada tanto ao homem, como a mulher e ambos, 

em conjunto ou isoladamente e independentemente de seu estado civil (DIAS, 2014, 

p. 206). 

O Estatuto da Criança e do adolescente não traz qualquer restrição quanto ao 

sexo, ao estado civil ou a orientação sexual do adotante. Considerando que a 

adoção só será deferida somente quando apresentar vantagens reais para o 

adotando. Assim, a adoção dependerá exclusivamente da conduta do adotando, não 

importando se é hetero ou homossexual. 

A Lei de Adoção, não afasta a possibilidade da adoção por casais 

homossexuais, apesar de exigir, que os adotantes sejam casados civilmente e 

autorizado a adoção a quem mantem união estável (DIAS, 2014, p. 206). 

Dessa forma, se um casal homoafetivo puder oferecer as melhores condições 

para que uma criança cresça e se desenvolva de modo saudável, qualquer negativa 

à adoção em favor deles será reflexo exclusivo de preconceito. 

Entretanto, frente a omissão da legislação, coube a jurisprudência solucionar 

esse impasse, que persiste, frente os padrões impostos por nossa sociedade. 

 

EFEITOS PSICOLÓGICOS  

 

Não existe uma solução que possa demonstrar com quem estarão melhor 

resguardados os interesses dos infantes. Talvez estes tenham seu desenvolvimento 

mais saudável na companhia de pais homossexuais do que na companhia de 

heterossexuais que tenham uma conduta desregrada, façam uso de entorpecentes 

ou álcool, sejam agressivos ou cometam abusos sexuais. 
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Vincula-se a possibilidade de que o adotado por pares de mesmo sexo 

venham a sofrer discriminação, abalo moral e psicológico ao ser reconhecido na 

escola ou no clube que frequenta como filho de duas pessoas cuja sexualidade não 

se enquadra dentro dos padrões considerados normais (DIAS, 2011, p. 359). 

No entanto, a afirmação de que a criança não deve conviver com um 

homossexual, sob o fato desse levar uma vida diferente dos padrões impostos pela 

sociedade, e que essa convivência poderia alterar o desenvolvimento psicológico e 

social da criança, não deve ter fundamento, uma vez que está fundada em 

suposições preconceituosas. A orientação sexual não pode ser a causa 

determinante no desenvolvimento de uma criança. 

Um fator de cunho psicológico que vem sendo utilizado como fundamento 

para negar aos pares homossexuais a adoção é de que: 

 

A família adotiva teria uma forma estrutural diferente daquela 
contemporânea, ou seja, de um pai e uma mãe, e sendo assim, a família 
adotiva não transmitiria ao adotado a segurança de que necessita na 
identidade se suas raízes e de suas origens. Segundo esse entendimento, 
esse contexto familiar diferente faz surgir dificuldades psíquicas para a 
criança e resultados imprevisíveis na formação de sua personalidade ou 
identidade (TORRES, 2009, p. 26). 

 

Por outro lado, há quem nesses casos questione a ausência de referências de 

ambos os gêneros, o que poderia tomar confusa a identidade sexual, havendo 

assim, algum risco do menor tornar-se homossexual. Outro fator que causa bastante 

apreensão é a possibilidade de a criança ser alvo de discriminação, por parte da 

sociedade. 

 Essas preocupações, segundo estudos que vêm sendo realizados com 

famílias não convencionais, filhos de hippies e de quem vive em comunidade ou 

casamentos abertos, bem como crianças criadas por mãe lésbicas ou pais gays. 

Compreende-se que: 

 

Filhos com pais de mesmo sexo demonstram o mesmo nível de ajustamento 
encontrado em crianças que convivem com pais dos dois sexos. Também 
não foi identificado qualquer tendência no sentido de que filhos de pais 
homossexuais venham a se tornar homossexuais. Diante disso, não foram 
constatados quaisquer efeitos danoso ao desenvolvimento moral ou a 
estabilidade emocional da criança, decorrendo do convívio com pais do 
mesmo sexo. Assim, nada justifica a visão de que o menor que vive em um 
lar homossexual será socialmente prejudicado e muito menos que a falta de 
um modelo heterossexual acarretara a perda de referências, tornando 
confusa a identidade de gênero do infante (TORRES, 2009, p. 26). 
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Além disso, os casais de mesmo sexo teriam a mesma capacidade de criar e 

mantem a qualidade de relacionamento com os filhos, o que determina isso é a boa 

parentalidade, e não a orientação sexual dos pais, isso não define a capacidade, o 

amor e a generosidade disponíveis para a adoção (DIAS, 2014, p. 207). 

Não há pesquisas que indiquem que a orientação sexual dos pais faça 

diferença significativa na educação das crianças. Muito pelo contrário, estudos 

destacam a importância do afeto e da sólida estrutura emocional entre o casal para 

o bom desenvolvimento dos filhos. 

Nesse sentido, conclui-se que é impossível reconhecer como inadequada a 

família constituída por duas pessoas do mesmo sexo e que o ambiente seja 

incompatível para uma criança. Só é preciso que a sociedade e a Justiça retirem o 

véu do preconceito para garantir a crianças e adolescentes os direitos que lhes são 

constitucionalmente assegurados. Não se pode esquecer que negar o vínculo de 

filiação é vetar o direito à família (DIAS, 2014, p. 208). 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, o objetivo principal desta pesquisa consistiu no fato da 

possibilidade jurídica da adoção entre casais homoafetivos ocasionar uma desordem 

comportamental na questão de gênero do adotado, principal interessado. 

Sendo que, como podemos evidenciar existe uma lacuna em nosso 

ordenamento jurídico, com relação ao tema exposto, mas com  base em alguns 

princípios constitucionais e frente aos avanços sociais, verifica-se que as relações 

homoafetivas estariam sim sendo protegidas pela Constituição Federal de 1988, 

quando ao interpretar o princípio da dignidade da pessoa humana, conclui-se que o 

Estado e todos nós devemos reconhecer e respeitar, sem discriminações e 

independentemente da orientação sexual do indivíduo, qualquer relação existente. 

Os princípios da Igualdade e da Dignidade da Pessoa Humana, foram 

consagrados em nossa Constituição Federal de 1988, valendo-se como principal 

elemento da não discriminação em relação a orientação sexual. Tornou-se então 

possível o reconhecimento das relações homoafetivas como entidades familiares, 

desde que demonstrada a afetividade e estabilidade, requisitos necessários para 

sua configuração. 
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Com a ajuda de alguns autores, entende-se que o caput do Art. 226 da 

Constituição Federal, trata-se de uma cláusula geral de inclusão, por apresentar 

algumas características e admitir outras formas de entidades familiares. 

Por fim, sustenta-se a possibilidade de pares do mesmo sexo adotarem, 

desde que preenchidos os requisitos legais e procedimentais, uma vez que é 

impossível reconhecer como inadequada a família constituída por duas pessoas do 

mesmo sexo e que o ambiente seja incompatível para uma criança. Só é preciso que 

a sociedade e a Justiça retirem o véu do preconceito para garantir a crianças e 

adolescentes os direitos que lhes são constitucionalmente assegurados. 

Dessa forma, se um casal homoafetivo puder oferecer as melhores condições 

para que uma criança cresça e se desenvolva de modo saudável, qualquer negativa 

à adoção em favor deles será reflexo exclusivo de preconceito. 
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5 O VALOR JURÍDICO DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA EM RELAÇÃO À 

BIOLÓGICA, TENDO COMO FATOR DE INFLUÊNCIA A POSSE DE ESTADO 

DO FILHO 

 

Daiana Gabriela Lima Prandi 
Jeison Francisco de Medeiros70 

José Setembrino Medeiros71 
 Leandro Américo Reuter.72 

 

RESUMO: O objetivo do presente trabalho é verificar a necessidade do 
reconhecimento jurídico da paternidade socioafetiva, tendo como influenciador 
dessas situações a posse de estado de filho, além de analisar o seu valor jurídico. 
Embora a legislação brasileira não reconheça a Paternidade Socioafetiva de forma 
expressa, não se pode deixar de observar as relações de afetos paterno-filiais 
existentes nas famílias. A filiação socioafetiva encontra sua fundamentação nos 
laços afetivos constituídos pelo cotidiano, pelo relacionamento de carinho, 
companheirismo, dedicação e doação entre pais e filhos. Caracterizando o direito à 
paternidade como um direito fundamental; exemplificando diferentes maneiras de 
paternidade socioafetiva e verificando as possibilidades de colisão entre Paternidade 
Socioafetiva e Biológica. Para a realização do presente trabalho foi utilizado o 
método da pesquisa bibliográfica, que é aquele desenvolvido a partir de materiais 
publicados em livros, artigos, dissertações e teses. Além da ampla pesquisa 
jurisprudencial realizada para obtenção de resultados acerca do tema escolhido. Por 
fim, conclui-se a possibilidade de um novo modelo familiar que está surgindo no 
ordenamento jurídico. 

 

Palavras-Chave: Filiação. Paternidade socioafetiva. Reconhecimento. Posse de 

estado do filho. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Embora a legislação brasileira não reconheça a Paternidade Socioafetiva de 

forma expressa, não se pode deixar de observar as relações de afetos paterno-filiais 

existentes nas famílias. A filiação socioafetiva encontra sua fundamentação nos 

laços afetivos constituídos pelo cotidiano, pelo relacionamento de carinho, 

companheirismo, dedicação e doação entre pais e filhos. 

O principal influenciador do reconhecimento da paternidade socioafetiva é a 

posse de estado do filho, que está cada vez mais presente nas famílias brasileiras e 

                                                           
70 Professor UnC Curitibanos; 
71 Professor UnC Curitibanos; 
72 Professor UnC Curitibanos; 
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consiste na relação paterno-filial, independente de fator biológico, que tem como 

fruto uma convivência afetiva. 

Para desenvolver a pesquisa, a questão problema que pretende ser 

respondida pode ser assim enunciada: Qual a importância do reconhecimento do 

valor jurídico da paternidade socioafetiva, através do instituto “posse de estado do 

filho”? 

Embora o ordenamento jurídico não traga previsão expressa do 

reconhecimento da paternidade socioafetiva, o fato é que o Judiciário tem 

enfrentado a matéria e se posicionado favoravelmente a alguns casos, o que leva a 

crer a sua viabilidade jurídica como nova modalidade de filiação e, ainda, reconhecer 

a afetividade como fator de influência para esses novos modelos familiares. 

 

O DIREITO À PATERNIDADE COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL 

 

Para entender a importância da paternidade socioafetiva, faz-se necessário 

conceituar os direitos fundamentais73, bem como analisar o direito à paternidade 

como um direito derivado do principal princípio fundamental – o da dignidade da 

pessoa humana. 

No mundo contemporâneo, vislumbra-se que todo ser humano é possuidor de 

direitos e deveres. Os direitos humanos fundamentais não são direitos de todos, 

mas direito de cada indivíduo singularmente. Possivelmente um dos mais 

importantes, o direito à dignidade da pessoa humana é declarado e consagrado pela 

Constituição Federal de 1988. 

No inciso III do art. 1° da Carta Magna74, o direito à dignidade da pessoa 

humana é previsto como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, 

considerado como garantia fundamental do homem, essencial a sua existência e de 

valor supremo. 

Os direitos humanos surgiram da necessidade de explicitar garantias já 

observadas no pensamento cristão e nos direitos naturais da pessoa humana. O 

                                                           
73Direitos fundamentais são os direitos básicos individuais, sociais, políticos e jurídicos que são 

previstos na Constituição Federal de uma nação. São os direitos que garantem a liberdade, a vida, 
a igualdade, a educação, a segurança, saúde, etc. 

74Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 

e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
[...] 
III - a dignidade da pessoa humana; 
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princípio da dignidade da pessoa humana assegura ao homem o direito à igualdade 

e a liberdade, garantindo o exercício dos direitos sociais e individuais, a segurança, 

o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, sendo estes vistos como 

valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. 

A Constituição Federal consagra o princípio da proteção integral da criança e 

do adolescente, atribuindo ao Estado o dever de assegurar a estes, o direito à 

convivência familiar. Com isso, o direito de família começa a ganhar novos conceitos 

e novas formas, acompanhando a evolução e os novos conceitos que vão surgindo 

na sociedade. 

 

Dessas mudanças valorativas do Direito de Família podem ser extraídos 
importantes princípios constitucionais implícitos, dentre eles: o da 
pluralidade de formas familiares, da afetividade e da função serviente da 
família. Esses princípios implícitos estão presentes em diversas normas 
inseridas (expressamente) na Constituição. Neles se fundamentam, por 
exemplo, as disposições constitucionais que reconhecem como “entidade 
familiar” outras comunidades reunidas pelo afeto (art. 226, §3º) ainda que 
não exista a presença de um casal (art. 226, §4º); que reconhecem a 
adoção, como escolha afetiva, e a igualdade de direitos reconhecida a todos 
os filhos, independentemente da sua origem (art. 227, §§5º e 6º); o 
planejamento familiar voltado para a dignidade da pessoa humana (art. 226, 
§7º); a previsão de interferência do Estado na entidade familiar para a 
proteção de seus integrantes (art. 226, §8º); os deveres da família em 
relação a seus membros (art. 227, caput); liberdade de constituir família, 
independentemente da modalidade de organização e da liberdade de 
dissolução da sociedade conjugal independentemente da discussão da 
culpa (art. 226, § 6º). (PEREIRA, 2007, p.88) 

 

O direito atualmente gira em torno da pessoa real e das situações jurídicas, 

sendo de extrema importância o estudo e aplicação dos princípios constitucionais e 

seus derivados. Os princípios significam o alicerce, os pontos básicos e vitais do 

ordenamento jurídico, pois são eles que traçam regras e preceitos para todas as 

situações que surgem na sociedade jurídica. 

Com o direito de família, especialmente, não é diferente. Ressalta-se a 

importância dos princípios que levem em consideração a dignidade da pessoa 

humana na organização jurídica da família contemporânea, que no presente trabalho 

serão o do melhor interesse da criança e do adolescente, da igualdade e o respeito 

às diferenças, da pluralidade de formas da família, da responsabilidade e da 

paternidade responsável, e, principalmente, da afetividade. 

O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana vem reconhecido 

como um direito pela Lei n. 8.069 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do 
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Adolescente, em seus artigos 15 e 1875, os quais colocam em destaque a criança e 

o adolescente como “pessoas em desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, 

humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis”, devendo todos zelar pela 

sua dignidade, colocando-os “a salvo de qualquer que se afigure desumano, 

violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”. Portanto é direito de qualquer 

ser humano conhecer suas origens e ter sua paternidade reconhecida. 

O sentido do direito à identidade pessoal é o de garantir a revelação da marca 

genética ou até mesmo afetiva, que caracteriza a pessoa como ser humano ou 

indivíduo singular e único, trazendo consigo o direito ao nome e à historicidade 

pessoal. 

O conhecimento dessa identidade pessoal é necessidade humana, e sua 

legitimidade dá-se na justificativa de ser núcleo central da origem de direitos a se 

agregarem ao patrimônio de quem adquire, pelo fato de seu nascimento, o status de 

filho, sejam eles direitos da personalidade ou direitos de natureza patrimonial, 

representando a paternidade e a maternidade as únicas respostas possíveis ao 

questionamento humano acerca de quem somos e de onde viemos.   

Dispõe o art. 227, § 6º da Constituição Federal da República Federativa do 

Brasil que “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão 

os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação”. A partir dessa igualdade, todos os filhos podem 

ser reconhecidos.  

Com isso, o status de filho passou a ser definitivamente um direito 

fundamental no ordenamento jurídico brasileiro, um direito de toda e qualquer 

pessoa. O reconhecimento voluntário e judicial possui como objetivo assegurar a 

todos os filhos o direito de se ter uma filiação reconhecida e responsável. 

Segundo Silva (2000, p. 42) “na realidade ninguém é filho sem pai, surgindo 

desta forma a certeza de traduzir-se à paternidade no vínculo absolutamente 

necessário para a evolução da própria humanidade”. 

                                                           
75Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas 

humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 
garantidos na Constituição e nas leis. 

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. (Lei n. 8.069 de 
13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente) 
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O presente trabalho dispõe o direito à biparentalidade76 como um exemplo de 

direito humano fundamental, pois toda pessoa, seja ainda criança, adolescente ou já 

na fase adulta, possui o direito de ter uma paternidade reconhecida e responsável. 

O direito à filiação é um elemento intrínseco da personalidade humana, 

tornando-se, assim, fator essencial para o bom desenvolvimento social e psicológico 

da pessoa. 

Pode-se colocar o direito à paternidade como um direito constitucional 

fundamental, relacionando-o com o princípio da dignidade da pessoa humana, da 

paternidade responsável e, ainda, do direito à família, sendo esta a base da 

sociedade. 

A Lei nº. 8.069 de 13 de julho de 1990 (ECA) em seu art. 27 ainda dispõe que: 

“O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e 

imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem 

qualquer restrição, observado o segredo de Justiça”. 

 

Trata-se, portanto, de direito personalíssimo, inalienável, indisponível, 
passível de proteção estatal. Direito que deve ser garantido pelo Estado, em 
nome dos mandamentos constitucionais da liberdade, da igualdade, da 
autonomia, da não discriminação, e, por obvio, da dignidade da pessoa e da 
proteção integral da criança. Não pode o Estado vedar este direito, uma vez 
que obstruiria o exercício da cidadania e da democracia, além de violar 
princípios constitucionais. Ninguém duvida que existe um direito subjetivo à 
paternidade, que se situa no âmbito dos direitos de personalidade, 
espraiando-se para o Direito das Famílias, na medida em que decorre de 
um desejo íntimo e pessoal. (DIAS, 2014, p. 204) 

 

O reconhecimento da paternidade sociafetiva, fundamentada na posse de 

estado do filho, aos poucos vem sendo reconhecida pelo judiciário, produzindo os 

mesmos efeitos da paternidade biológica, em ações declaratórias de paternidade, 

afastando o argumento desprovido de fundamentação de impossibilidade jurídica. 

Dessa maneira, o reconhecimento da filiação socioafetiva confere efetividade 

aos direitos fundamentais do ser humano, promovendo a igualdade dos filhos 

qualquer que seja a origem da filiação, conferindo-lhes dignidade. Tornando, por 

                                                           
76Segundo Vocabulário Jurídico (2002, p. 588), parentesco é derivado do latim popular parentatus, de 

parens, no sentido jurídico quer exprimir a relação ou a ligação jurídica existente entre pessoas, 
unidas pela evidência de fato natural (nascimento) ou de fato jurídico (casamento, adoção). Com 
base neste conceito, a parentalidade pode ser conceituada como essa relação/ligação existente 
especificamente entre um progenitor e o seu filho, que acarreta direitos e obrigações. Portanto, a 
biparentalidade é esse vínculo citado só que entre duas figuras paternas, um pai e uma mãe, e 
mais o filho.   
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tanto, o direito à paternidade, seja ela biológica ou socioafetiva, um direito humano 

fundamental. 

 

AS FORMAS DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA 

 

O instituto da paternidade inicia-se desde o momento da concepção 

estendendo-se até que seja necessário o acompanhamento dos filhos pelos pais. No 

presente tópico será visto algumas diferentes modalidades de filiação que estão 

surgindo.  

A primeira paternidade que surge é a biológica, fundada em uma relação 

sanguínea e natural existente entre pais e filhos que mantêm um vínculo presente 

em sua origem genética. 

Outra modalidade de paternidade que vem surgindo é a baseada no princípio 

da afetividade, independentemente dos laços sanguíneos. Apesar de não ocorrer o 

reconhecimento expresso na legislação brasileira acerca da paternidade 

socioafetiva77, existe a necessidade de conhece-las. 

A mais conhecida modalidade de paternidade socioafetiva, a adoção legal, é 

a que está prevista na Lei n. 12.010, de 3 de agosto de 2009, que alterou, 

principalmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dispondo sobre a garantia 

do direito à convivência familiar a todas as crianças e adolescentes. 

Adotar é muito mais do que criar e educar um filho que não possui o mesmo 

sangue ou material genético, é, antes de tudo, uma escolha, uma questão de 

consciência, responsabilidade e comprometimento com o próximo. Como conceitua 

Paula (2007, p. 61), “a adoção é a criação de uma relação paterno-materno/filial 

artificial por meio de um ato judicial, no qual se faz de um filho biologicamente alheio 

um filho próprio, pressupondo uma realidade afetiva”. 

A adoção é um ato legal e definitivo de tornar filho alguém que foi concebido 

por outras pessoas. É o ato jurídico que tem por finalidade criar, entre duas pessoas, 

relações jurídicas idênticas às que resultam de uma filiação de sangue. 

Como já foi visto anteriormente, existem mudanças que estão ocorrendo na 

sociedade e que precisam ser reguladas pelo direito, pois o ordenamento não é 

                                                           
77 Filiação socioafetiva é aquela que nasce com a convivência, com o afeto gerado no dia-a-dia. 

Também conhecida como filiação do coração, é aquela em que os pais tratam a criança como se 
filho fosse independente de laços sanguíneos ou laços civis (sentença), estando tal relação 
fundamentada no elemento primordial das relações familiares da contemporaneidade: o amor. 
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capaz de prever todas as situações e condutas humanas, necessitando assim, 

adequar-se à vida social. A Constituição Federal brasileira é repleta de princípios, 

permitindo assim novos conceitos principalmente na área do direito de família. 

As relações homoafetivas78estão cada vez mais frequentes e, com isso, surge 

a pretensão desses casais em também constituírem uma família, surgindo assim, 

uma ramificação da adoção legal já aceita no ordenamento jurídico através de 

jurisprudências e doutrinas. 

A adoção feita por casais homoafetivos tem sido aceita, levando em 

consideração os novos modelos familiares que estão surgindo, e, principalmente o 

princípio da igualdade entre todos e o princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

Tem-se, pois, que, nessa perspectiva perfeitamente factível, afirmar-se que 
deixar de reconhecer, ainda que de forma implícita, as uniões de parceiro 
do mesmo sexo ou, ainda, negar-lhes o direito à adoção são formas 
explicitas da violação e arbitrariedade impostas pelo Direito Positivo a um 
seu Direito Natural, qual seja, o direito da livre escolha do amado e de ser 
feliz ao lado desse eleito, o direito à paternidade advindo ipso fato dessa 
união e, principalmente, em ver esta entidade familiar devidamente 
reconhecida e tutelada pelo Poder Estatal (TORRES, 2009, p. 15). 

 

Existindo o afeto, o amor e o carinho, não se pode distinguir a orientação 

sexual daqueles que, desejam juntos, pleitear uma adoção. O ECA dispõe em seu 

art. 43 que: “A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o 

adotando”, com isso não há dúvida alguma de que a inclusão de uma criança ou 

adolescente, que vive em total abandono, numa entidade familiar homoafetiva lhe 

será muito mais benéfica do que sua permanência nas ruas ou instituições de 

abrigo. 

Muitas adoções no Brasil são de maneira informal, ou como é popularmente 

conhecida: “adoção à brasileira”, justificada a terminologia pela alta incidência no 

país. É a adoção através de registro de filho alheio em nome próprio. 

Existem três principais fatores que levam a prática dessa modalidade de 

adoção: o desejo de constituir uma família, o abandono de crianças e adolescentes 

e o laço afetivo. 

                                                           
78Homoafetivo é o adjetivo que qualifica uma pessoa que goste e sente atração por pessoas do 

mesmo sexo. O termo “relações homoafetivas” foi criado para diminuir a conotação pejorativa que 
se dava aos relacionamentos homossexuais, tornando-se assim uma expressão jurídica para tratar 
do direito relacionado a união de casais do mesmo sexo. 
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Além da consequência de caracterização de paternidade socioafetiva, a 

adoção à brasileira possui outra consequência importante no ordenamento jurídico, 

a qual remete à esfera penal, visto que há previsão legal do ato ilícito de registrar 

filho alheio como próprio, sendo assim a adoção à brasileira um crime previsto na 

legislação brasileira. 

Por mais que o ato da adoção à brasileira seja uma atitude aparentemente do 

bem, por motivo nobre, ela ainda é uma infração à lei, tipificada no capítulo “dos 

crimes contra o estado de filiação” (capítulo II do título VII) disposto no artigo 242 do 

Código Penal79. Além disso, também pode ser inserido quanto à pratica do crime de 

falsidade ideológica, disposto no artigo 299 desta mesma legislação. 

Todavia, se o crime é praticado com reconhecida nobreza, o próprio Código 

Penal reconhece no parágrafo único do artigo 242 que poderá o juiz deixar de 

aplicar a pena. Esta tem sido a conduta adotada pela jurisprudência, ganhando 

ainda mais força com o advento da Lei da Adoção, onde a prioridade é a convivência 

familiar. Através da qual a família é bem maior, acreditando-se que a adoção à 

brasileira será sempre analisada sem que haja punição. 

A adoção à brasileira, ainda que configure ato ilícito, assegura à criança e/ou 

adolescente o direito à convivência familiar e os demais direitos fundamentais que 

prevalecem sobre os procedimentos legais que não foram atendidos. Apesar de a 

adoção ter inicialmente sido ilegal, desenvolve-se de forma saudável e de fato 

constitui um convívio familiar saudável, o qual o Estado não é capaz de substituir. 

A solução para esses casos de adoção irregular é o reconhecimento dessa 

modalidade de paternidade socioafetiva, representando o princípio do melhor 

interesse da criança, fazendo com que esta permaneça no ambiente familiar já 

adaptado. Assegurando ainda, juntamente com esse reconhecimento, uma filiação 

baseada nos direitos fundamentais necessários à qualquer pessoa, como o direito à 

dignidade da pessoa humana, o da biparentalidade e o da paternidade responsável. 

Diante dos exemplos citados, tem-se que o principal exemplo de paternidade 

socioafetiva é a adoção, podendo ser a expressa no ECA – adoção legal, a já aceita 

pelas jurisprudências – adoção realizada por casais homoafetivos e, a não 

reconhecida expressamente, adoção à brasileira. 

                                                           
79 Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940.  
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Os verdadeiros pais são aqueles que amam, educam e dedicam sua vida a 

um filho, independentemente da existência de vínculos biológicos. A paternidade 

socioafetiva é caracterizada pelo amor puro, incondicional, doado livremente e sem 

imposições. 

A doutrina e jurisprudência vêm adotando o afeto como fator determinante, 

facilitando assim as soluções dos conflitos de paternidade socioafetiva e biológica, 

pois o que deve prevalecer é sempre o melhor interesse da criança e a promoção de 

seu bem-estar social, fazendo-se cumprir o princípio da dignidade da pessoa 

humana juntamente com os demais princípios decorrentes deste. 

 

PATERNIDADE SOCIOAFETIVA: UM DIREITO RECONHECIDO 

 

A convivência familiar é fator primordial da paternidade socioafetiva e da 

“posse de estado do filho80”, pois ela é o resultado direto dos vínculos afetivos que 

surgem entre companheiros em uma união estável, em união homoafetiva e entre 

pais e filhos socioafetivos. 

Embora a legislação brasileira não reconheça expressamente a filiação 

socioafetiva tendo como fator de influência a “posse de estado do filho”, essa 

condição deve ser analisada e discutida diante da evolução e dos novos conceitos 

na área de direito de família. 

O ordenamento jurídico brasileiro já está reconhecendo a existência da 

paternidade socioafetiva nos casos em que existem conflitos de paternidade, tendo 

como fator determinante dessa filiação a posse de estado do filho. 

Os efeitos jurídicos dessa paternidade baseada no afeto são idênticos aos 

efeitos gerados pela adoção, dispostos nos artigos 39 a 52 do ECA81, sendo estes: 

a) declaração do estado de filho afetivo; b) feitura ou alteração do registro civil de 

nascimento; c) adoção do sobrenome dos pais socioafetivos; d) relações de 

parentesco com os parentes dos pais afetivos; e) irrevogabilidade da filiação 

                                                           
80 Segundo Boeira (1999, p. 60), “entendemos que posse de estado de filho é uma relação afetiva, 

íntima e duradoura, caracterizada pela reputação frente a terceiros como se filho fosse, e pelo 
tratamento existente na relação paterno-filial, em que há o chamamento de filho e a aceitação do 
chamamento de pai”. Para que caracterize-se esse estado de posse, são necessários três 
elementos: o nome, o trato e a fama. O nome seria quando o filho utiliza o sobrenome do pai e/ou 
da mãe, mesmo que não o tenha de maneira legal e/ou registral. O trato é o conjunto de ações que 
fazem com que pais e filhos comportem-se como tal. E a fama é o reconhecimento dessa filiação 
diante do meio em que vivem, onde ambos são conhecidos pela sociedade como pais e filhos. 

81 Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. 
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socioafetiva; f) herança entre pais, filhos e parentes socioafetivos; g) poder familiar; 

h) guarda e sustento do filho ou pagamento de alimentos; i) direito de visitas; etc. 

Doutrinadores como Lima (2006), Paula (2007) e Carvalho (2012) atestam 

que, para que esses direitos decorrentes da paternidade se efetivem, não se faz 

necessário que haja o reconhecimento da socioafetividade por via judicial, bastando 

os indícios e presunções quanto à existência da paternidade. Assim, assumindo-se a 

paternidade socioafetiva, assume-se todos os direitos e deveres inerentes à 

paternidade. 

 

Quando reconhecida a paternidade socioafetiva, o estado de filiação se 
consolida abarcando todos os direitos que são comuns à filiação 
convencional, inclusive em relação ao direito sucessório. Após ser 
reconhecida a paternidade ligada pelo afeto, ela deve ser entendida como 
irretratável, não podendo ser contestada em razão da ausência de ligação 
biológica, sobretudo se visar direitos hereditários. (LIMA, 2006, p. 45). 

 

A dificuldade de aplicação desses efeitos à paternidade socioafetiva é a falta 

de regulamentação jurídica quanto ao tema. Até o presente momento não há 

legislação específica para essas situações, o que existem são doutrinadores, como 

Cassettari (2014) e Carvalho (2012), e magistrados que defendem o reconhecimento 

dessa modalidade de filiação e, consequentemente, a aplicação de todos os efeitos 

derivados da paternidade responsável. 

Reconhecer um filho é um ato de grandeza. O fato das diversas modalidades 

de paternidade – jurídica, biológica e socioafetiva82 – nem sempre coincidirem em 

uma mesma pessoa, faz surgir conflitos e problemáticas decorrentes de qual dessas 

modalidades deve prevalecer. 

Existem duas formas que possibilitam o reconhecimento da paternidade 

socioafetiva: a decorrente de uma decisão judicial ou pelo espontâneo e livre 

reconhecimento por ato praticado pelo pai socioafetivo. A partir do reconhecimento 

dessa paternidade, o pai e o filho socioafetivo serão detentores de todos os direitos 

inerentes à filiação. 

                                                           
82Segundo Senado Federal (2008): A paternidade biológica é aquela decorrente dos laços 

sanguíneos, que pode ser provada cientificamente pelo exame de DNA. A paternidade jurídica pode 
ser natural ou de outra origem, como a adoção, reprodução assistida heteróloga ou, ainda, a 
socioafetiva. E a paternidade socioafetiva é aquela decorrente dos laços afetivos, onde nem sempre 
é reconhecida pelo judiciário. 
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Ainda quanto à construção da paternidade socioafetiva, mais especificamente 

fundada na posse de estado do filho, vale apontar a chamada “Lei Clodovil83”, que 

acrescentou ao artigo 57 da Lei dos Registros Públicos (Lei n. 6.015/73) o § 8º que 

autoriza o(a) enteado(a) a adotar o nome de família do padrasto ou da madrasta, 

desde que de maneira consentida. 

A Lei é popularmente conhecida como “Lei Clodovil” em virtude de ter sido o 

deputado Clodovil Hernandes quem elaborou o projeto de lei, sobre a justificativa de 

que muitas vezes a relação entre o(a) enteado(a) e o padrasto/madrasta é 

semelhante àquela entre pais e filhos biológicos e/ou registrais. 

Com esse início de permissão para obter-se no registro civil a 

pluriparentalidade, entra em pauta o Recurso Extraordinário n. 898.060, julgado em 

22 de setembro de 2016, que fixou a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal: 

“A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o 

reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, 

com todas as suas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais”. 

A definição de tese fixada está prevista no artigo 926 do Novo Código de 

Processo Civil84, juntamente com o instituto de precedentes85 que prevê que uma 

determinada decisão poderá funcionar para casos semelhantes. 

A presente tese admite a possibilidade de reconhecimento jurídico de dois 

pais ou duas mães: sendo um socioafetivo e outro biológico/registral. O fundamento 

utilizado é o direito pela busca da felicidade, pois o indivíduo jamais pode ser 

reduzido a mero instrumento de êxito das vontades dos legisladores. O objetivo é 

proteger o ser humano em face de tentativas do Estado de enquadrar a sua 

realidade familiar em modelos pré-concebidos pela lei. 

Esse direito de busca pela felicidade citado, seria um direito implícito existente 

na atual Constituição Federal brasileira. É válido dizer que esse seria uma derivação 

do mais importante princípio fundamental, o da dignidade da pessoa humana86. Mais 

                                                           
83Lei n. 11.924 de 17 de abril de 2009. 
84 “Art. 926.  Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e 

coerente.” (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm). 

85Segundo Dicionário Jurídico (2014, p. 283) precedente é aquilo que antecede ou vem antes de 
alguma coisa. Juridicamente, significa decisão judicial anterior sobre determinada questão posta em 
juízo, que poderá ser aplicada a um caso atual semelhante. O desenvolvimento do princípio jurídico 
concernente à força obrigatória do precedente judiciário, conhecido como stare decisis, deve-se ao 
direito anglo-saxão, fundado no direito costumeiro (common law). 

86 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana positivado no artigo 1º, III da Constituição Federal 
brasileira. 



70 
 

Direito em debate II (ISBN: 978-85-63671-71-4) 

importante seria fundamentar a tese com este princípio constitucional, uma vez que 

a questão da busca pela felicidade é algo muito pessoal e individual. 

No acórdão, o relator Ministro Luiz Fux afirma que a afetividade já possuía 

grande valor jurídico desde o Código Civil de 1916 com o intuito de evitar situações 

de injustiças no âmbito familiar, reconhecendo, dessa maneira, a posse de estado 

do filho como vínculo parental. 

A tese fixada reconhece a paternidade socioafetiva concomitantemente com a 

biológica, estabelecendo dessa maneira a pluriparentalidade. Segundo o relator, nos 

novos modelos familiares que estão surgindo, é inadequado e inconveniente decidir 

qual filiação – biológica ou socioafetiva – deve prevalecer, pois o fator que deve ser 

considerado relevante e decisivo deve ser o melhor interesse do filho, que muitas 

vezes é o reconhecimento jurídico de ambos os vínculos. 

Os ministros reconheceram que a paternidade socioafetiva não afasta 

reconhecimento do vínculo biológico, pois entende-se que pais biológicos e 

socioafetivos têm as mesmas obrigações derivadas da paternidade responsável. 

A posse de estado do filho é uma instituição universal e o principal fator 

influenciador para a caracterização da paternidade socioafetiva. As legislações 

estrangeiras já reconhecem seu valor jurídico, se não de maneira expressa pelo 

menos não a afastam da realidade social. 

O conceito de pluriparentalidade citado na tese fixada pelo STF, torna 

inevitável o reconhecimento dos diferentes vínculos de filiação que estão surgindo. A 

paternidade socioafetiva por diversas vezes não teve reconhecimento jurídico, 

porém sempre teve reconhecimento social, pois ela independe da realização de 

registro legal, bastando apenas a consolidação do vínculo afetivo entre as partes ao 

longo do tempo, caracterizando assim a posse de estado do filho. 

A partir da fixação da tese já apresentada, fica evidente que a paternidade 

socioafetiva é reconhecida juridicamente, pois é de extrema importância reconhecer 

o valor jurídico do afeto entre as partes interessadas, estabelecido pela posse de 

estado do filho. 

Neste seguimento, é importante salientar que não há uma sobreposição entre 

as diferentes modalidades de filiação. O STF, ao analisar o mérito da questão, optou 

por não afirmar nenhuma prevalência entre a paternidade socioafetiva e a biológica, 

tendo apontado para a possiblidade de coexistência de ambas as modalidades de 

paternidade. 
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Ao firmar a tese, a decisão do STF destaca três aspectos principais já 

debatidos e defendidos no presente trabalho: o reconhecimento jurídico da 

paternidade socioafetiva, o vínculo socioafetivo e biológico em igual grau de 

hierarquia jurídica e a possibilidade jurídica da pluriparentalidade. 

Desta maneira, ainda que a paternidade socioafetiva não seja reconhecida 

expressamente na legislação brasileira, os vínculos de filiação construídos pela 

relação afetiva devem ser acolhidos pelo ordenamento jurídico, através do princípio 

da paternidade responsável. E através da tese fixada, o STF reconhece a 

possibilidade dessa modalidade de filiação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho tratou de um tema importantíssimo do Direito de Família, 

a paternidade, em especial, a socioafetiva que é aquela fundada no afeto. Como 

fator de influência direta dessa modalidade tem-se a posse de estado do filho, que é 

quando os pais e filhos já comportam-se e tratam-se como se realmente fossem pais 

e filhos. Esse fator é de extrema importância, pois mesmo que não existisse um 

reconhecimento jurídico, já existia um reconhecimento social entre os interessados. 

Verificou-se a necessidade de reconhecimento da paternidade socioafetiva, 

para que dessa maneira pudesse conferir efetividade aos direitos fundamentais do 

ser humano, promovendo a igualdade dos filhos qualquer que fosse a origem da 

filiação. Após estudos e comparações, afirmou-se que o direito à paternidade, seja 

ela biológica ou socioafetiva, seria um direito humano fundamental derivado da 

dignidade da pessoa humana. 

Todos os filhos devem ser “adotados” por seus pais, sejam eles biológicos ou 

socioafetivos, numa relação de afeto, amor, carinho, respeito, proteção, 

companheirismo e amizade. A essencialidade da parentalidade está na construção 

afetiva de vínculos que possibilitem a realização de todos os sujeitos da relação 

familiar. 

O principal foco do trabalho foi verificar a importância do reconhecimento 

paternidade socioafetiva, seja através de um processo judicial ou de maneira 

extrajudicial, verificando os efeitos jurídicos causados na sociedade por essa 

modalidade de filiação que possui como fator primordial de influência a posse de 

estado do filho. 
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A dificuldade de aplicação de efeitos jurídicos à paternidade socioafetiva era a 

falta de regulamentação jurídica quanto ao tema. Até a elaboração do presente 

trabalho não existe legislação específica para essas situações, apenas 

doutrinadores e magistrados que defendiam o reconhecimento e, 

consequentemente, a aplicação de todos os efeitos derivados da paternidade 

responsável. 

Com a fixaçãoda tese do Supremo Tribunal Federal, que coloca a paternidade 

biológica e a socioafetiva em mesmo grau, reconhece-se assim o direito a 

pluriparentalidade, permitindo que o filho tenha ambas as paternidades. 

Com esse fato jurídico, ficou evidente que a paternidade socioafetiva é 

reconhecida juridicamente, pois é de extrema importância reconhecer o valor jurídico 

do afeto entre as partes interessadas, estabelecido pela posse de estado do filho. 

Importante salientar que não existe uma sobreposição entre as diferentes 

modalidades de filiação. O STF ao analisar o mérito da questão, optou por não 

afirmar nenhuma prevalência entre a paternidade socioafetiva e a biológica, apontou 

para a possiblidade de coexistência de ambas as modalidades de paternidade. 

Ao firmar a tese, a decisão do STF destaca três aspectos principais já 

debatidos e defendidos no presente trabalho: o reconhecimento jurídico da 

paternidade socioafetiva, o vínculo socioafetivo e biológico em igual grau de 

hierarquia jurídica e a possibilidade jurídica da pluriparentalidade. 

Desta maneira, a paternidade socioafetiva passa a ter um reconhecimento no 

ordenamento jurídico, mesmo que ainda não seja o reconhecimento expresso na 

legislação brasileira. Além de acrescentar a possibilidade da multiparentalidade, uma 

vez que as diferentes formas de filiação não sobrepõem-se umas às outras, mas 

sim, acrescentam-se para que o melhor interesse do filho prevaleça. 
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6. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO: O ERRO E O MAU RESULTADO 

 

Patrícia Camargo de Oliveira 
Carlos Henrique Abreu Driussi87 

Carlos Leonardo Salvadori Didoné88 
 José Setembrino Medeiros;89 

 

RESUMO: Destina-se o presente trabalho a aprofundar, de maneira nítida e 
esclarecida, a responsabilidade civil do médico, quanto a um erro cometido e o mau 
resultado, diferenciando ambos. Dessa forma, foi desenvolvida uma análise dos 
aspectos da responsabilidade civil do médico, por diversos conhecimentos teóricos, 
legislações e doutrinas relacionadas à responsabilidade do médico, 
especificadamente na área civil. Para que haja uma melhor compreensão jurídica, se 
dará uma abordagem na responsabilidade civil, de uma maneira ampla, 
aprofundando-se na responsabilidade civil do médico, a partir de uma teoria 
dedutiva, ligada a teoria da perda de chance, bem como a reparação de danos, em 
razão de um ato praticado pelo médico e ainda os erros cometidos e os maus 
resultados nas cirurgias estéticas. O principal intuito desse estudo é responder a 
seguinte pergunta: Como se configura a responsabilidade civil do médico diante de 
um erro, bem como a confusão entre o erro médico e maus resultados, incluindo, 
complicações estão tornando a medicina super judicializada? A organização do 
presente artigo, se dará mediante quatro capítulos, configurando-se de um estudo 
bibliográfico de informação jurídicas e doutrinarias. Cumpre-se destacar que se trata 
de um tema emergente à medida que revela uma realidade, a qual é muito pouco 
discutida. Cabe assim aos profissionais médicos respeitar a vida e elementos da 
personalidade humana, em função dos preceitos éticos de sua profissão, na busca 
da solução de um problema. 

 

Palavras-chave: Médico. Responsabilidade civil. Responsabilidade do médico. Erro 

médico. Mau resultado. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem por objetivo analisar os aspectos relativos a 

responsabilidade civil do médico, partindo de uma generalização de estudos 

desenvolvidos, onde há um grande crescimento de denúncias contra médicos nos 

Conselhos Regionais da Medicina, onde juntamente com o crescimento desses 

processos de ética profissional, está comum processos na área cível e penal, contra 

médicos de todos os países. 

                                                           
87 Professor UnC Curitibanos; 
88 Professor UnC Curitibanos; 
89 Professor UnC Curitibanos; 
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Neste sentido, a responsabilidade civil é uma aplicação de medidas, as quais, 

obrigam uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a outrem, em 

razão de um ato praticado pelo mesmo. 

Para tanto será abordado alguns aspectos da responsabilidade civil, 

sobretudo relacionados à questão da sociedade, gerada em relação aos deslizes e 

falhas no atendimento prestado por médicos aos pacientes, familiares e 

comunidade, onde nesse sentido, ressalta-se que a formação médica, pode estar na 

base dos problemas de qualificação profissional, tendo uma excessiva carga horária 

de trabalho, necessidade de procurar múltiplos empregos e melhor remuneração, 

são outros fatores a contribuir para uma baixa qualidade na assistência médica 

prestada. 

Portanto, este trabalho original teórico de método dedutivo, destina-se a 

comunidade em geral, sobretudo aos profissionais da medicina e operadores do 

direito, busca responder a seguinte questão: Como se configura a responsabilidade 

civil do médico diante de um erro, bem como a confusão entre o erro médico e maus 

resultados, incluindo, complicações estão tornando a medicina super judicializada?  

Os objetivos específicos do presente trabalho é descrever a responsabilidade 

médica, na ética profissional, apresentar uma abordagem ampla e geral, sobre 

diversos aspectos referentes a responsabilidade civil, com ênfase a perda de uma 

chance e a reparação dos diversos danos, isto é, patrimonial, moral e estético, em 

razão de um ato praticado pelo médico, ponderar na questão da responsabilidade 

civil do médico e o erro causado por esse profissional da saúde diferenciando do 

mau resultado na prática médica. 

 

DEVERES DO MÉDICO 

 

O médico tem o dever de agir com diligência no exercício da sua profissão, de 

acordo com o estado da ciência e as regras consagradas pela prática médica, ou 

seja, é dever do médico, dar informações e conselhos ao seu paciente, cuidar do 

mesmo com zelo, diligência utilizando todos os recursos possíveis da medicina e 

abster-se do abuso de poder. 

Assim, o profissional da medicina deve sempre agir com cuidado e perícia no 

exercício de sua profissão, devendo ainda, seguir algumas regras de condutas 
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relativas ao dever de informação, dever da atualização, dever de assistir e dever de 

abstenção de uso. 

Sobre isso, Schaefer (2003, p.35) afirma que, “os médicos possuem deveres 

em todos os momentos de atendimento ao paciente, ou seja, antes, durante e após 

o tratamento.” 

Assim, o dever de informar consiste em uma obrigação a qual o médico 

presta ao paciente todos os esclarecimentos necessários ao seu tratamento, tais 

como os riscos possíveis, os cuidados que deverá ter com o seu tratamento, 

aconselhando a ele e a seus familiares sobre as precauções essenciais requeridas 

pelo seu estado de saúde, bem como, é preciso ainda, conciliar o dever de informar 

com a necessidade de manter a esperança do paciente, para não levá-lo à angústia 

ou ao desespero. 

Já o dever de atualizar, consiste na pratica da medicina, bem como qualquer 

outra profissão, além da habilitação legal, o médico deve manter-se atualizado, bem 

como, manter-se atualizado com o objetivo de poder aplicar a seus pacientes 

sempre a melhor técnica existente. 

Ainda, o médico que não cumpre o dever de dar assistência ao paciente está 

incorrendo em negligência, sendo, consequentemente responsabilizado no caso de 

dano ou prejuízo ao paciente, e o dever de abstenção de abuso, consiste na 

obrigação do médico de ajustar nos princípios da ética em sua atuação, não 

devendo visar apenas o lucro ou obtenção de vantagens.  

O ato médico deve ser praticado de tal sorte que, além do cuidado que toda 

pessoa deve guardar na sua vida de relação, ainda atenda aos deveres de cuidado 

próprios da profissão, no diagnóstico, na indicação terapêutica, na intervenção 

cirúrgica e no prognóstico. 

Ainda, além dos deveres de informação e de cuidado, o médico tem os 

deveres de sigilo, o de não abusar do poder, submetendo o paciente a experiências, 

vexames ou tratamento incompatíveis com a situação, não abandonar paciente sob 

seus cuidados, salvo em casos de renúncia ao atendimento, por motivos 

justificáveis, assegurada a continuidade do tratamento (art. 61, Código de Ética), no 

impedimento eventual, garantir sua substituição por profissional habilitado e não 

recusar o atendimento de paciente que procure seus cuidados em caso de urgência, 

quando não haja outro em condições de fazê-lo. 
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RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

A responsabilidade civil é a obrigação de reparar um dano causado a outrem 

por conduta de uma culpa ou circunstância legal, como a culpa presumida, ou por 

uma circunstância meramente objetiva. Pode-se definir a responsabilidade civil como 

a aplicação de medidas a qual obriga alguém a reparar um dano moral ou 

patrimonial causado a terceiros por ato do próprio imputado. 

Conforme a definição de De Plácido e Silva (2010, p. 642), o termo 

responsabilidade civil é,  

 

Dever jurídico, em que se coloca a pessoa, seja em virtude de contrato, seja 
em face de fato ou omissão, que lhe seja imputado, para satisfazer a 
prestação convencionada ou para suportar as sanções legais, que lhe são 
impostas. Onde quer, portanto, que haja obrigação de fazer, dar ou não 
fazer alguma coisa, de ressarcir danos, de suportar sanções legais ou 
penalidades, há a responsabilidade, em virtude da qual se exige a 
satisfação ou o cumprimento da obrigação ou da sanção. 

 

A responsabilidade civil costuma ser classificada pela doutrina em razão da 

culpa e quanto a natureza jurídica da norma violada. Assim a responsabilidade civil é 

dividida em duas teorias a subjetiva e a objetiva. 

Na responsabilidade subjetiva, o ato ilícito é o fato gerador de modo que o 

imputado deverá ressarcir o prejuízo se for provado que houve dolo ou culpa na 

ação, já na responsabilidade objetiva, a atividade da qual gerou o dano é lícita, mais 

causou perigo a outrem, de modo daquele por exercer de ter a obrigação de velar 

para que dela não resulte prejuízo, deverá assim o dever ressarcitório pelo simples 

implemento do nexo causal. 

Sergio Cavalieri Filho (2008, p.137), resume nas seguintes palavras que, 

“Todo prejuízo deve ser atribuído ao seu autor e reparado por quem o causou 

independente de ter ou não agido com culpa. Resolve-se o problema na relação de 

nexo de causalidade, dispensável qualquer juízo de valor sobre a culpa”. 

Contudo, na responsabilidade civil objetiva, se dá por encaixar outra teoria a 

teoria da perda de uma chance, adota-se assim, nesta teoria a necessidade da 

apuração da culpa médica, porém se afastando a dificuldade de se determinar a 

relação de causalidade entre a ação ou omissão do médico e também o dano 

ocasionado. 
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Ressalta-se ainda, que nessa teoria será indenizado a chance, ou seja, a 

perda de uma chance ajusta sobre uma possibilidade e uma certeza. Nas palavras 

de Miguel Kfouri Neto (2003), o mesmo consigna que, “[...] na perda de uma chance, 

indeniza-se a oportunidade perdida, não o prejuízo final. Por isso, é parcial a 

reparação”. 

Ainda, a responsabilidade civil pode ser classificada, de acordo com a 

natureza do dever jurídico violado pelo causador do dano, em contratual ou 

extracontratual.  

Na responsabilidade contratual, configura-se o dano em decorrência da 

execução de um contrato, onde o dever violado é oriundo ou de um contrato ou de 

um negócio jurídico unilateral. Se duas pessoas celebram um contrato, tornam-se 

responsáveis por cumprir as obrigações que convencionaram. Já, na 

responsabilidade extracontratual, se configura quando determinado indivíduo comete 

um ato ilícito e, a partir desta ação, provoca danos a uma terceira pessoa. 

Na prática, tanto a responsabilidade contratual como a extracontratual dão 

pretexto à mesma consequência jurídica, a obrigação de reparar o dano. Assim, 

aquele que, mediante conduta voluntária, violar um dever jurídico, existindo ou não 

negócio jurídico, causando danos a outrem, deverá repará-lo. 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO 

 

Desde os tempos antigo, a preocupação com a saúde sempre esteve 

presente, nesses tempos não haviam profissionais da medicina, mais sim pessoas 

dedicadas ao curandeirismo, as quais tinham um vasto conhecimento de ervas da 

onde faziam poções, utilizadas na arte da cura, bem como por tratamento naturais, 

os quais testavam nos próprios pacientes. 

Contudo, quando não se obtivia a cura do doente, recaia a culpa sobre o 

“feiticeiro” com acusação de imperícia e incapacidade, observando-se que na 

antiguidade já se haviam as culpas em decorrências do insucesso pela cura. 

Afirma Salvo Venosa (2006) que, 

 

As preocupações com a saúde remontam à Antiguidade. Contudo, durante 
muito tempo imperou o empirismo em torno da dor. Era o mago ou o 
sacerdote que se encarregava dos doentes. Muito demorou na História para 
que o médico assumisse definitivamente seu papel. 
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Ainda, nas palavras de Delton Croce (2002, p.03), 

 

[...] Se denomina responsabilidade médica situação jurídica que, de acordo 
com o Código Civil, gira tanto na orbita contratual como na extracontratual 
estabelecida entre o facultativo e o cliente, no qual o esculápio assume uma 
obrigação de meio e não de resultado, compromissando-se a tratar do 
enfermo com desvelo ardente, atenção e diligência adequadas, a adverti-lo 
ou esclarecê-lo dos riscos da terapia ou da intervenção cirúrgica propostas 
e sobre a natureza de certos exames prescritos, pelo que se não conseguir 
curá-lo ou ele veio a falecer, isso não significa que deixou de cumprir o 
contrato. 

 

A responsabilidade do médico evoluiu junto com as técnicas empregadas a 

medicina, e junto com elas, as legislações vigentes em cada época e sociedade. 

Ainda, nos tempos antigos, o dano vindo da atuação médica, era considerado como 

inevitável, o que nesses casos, se dava como raro a busca de reparação do mesmo. 

Para que se haja a configuração da responsabilidade civil do médico, deve 

estar presentes os requisitos do nexo de causalidade, a conduta médica do dano e 

da culpa. Pode estar o médico amparado por excludentes da responsabilidade como 

a culpa da vítima, caso fortuito ou força maior ou até fato de terceiro. 

O nexo de causalidade é fundamental para a configuração da 

responsabilidade civil e do dever de indenizar, assim, a relação de causalidade é a 

ligação entre o ato lesivo do agente e o dano sofrido pela vítima. Se o dano sofrido 

não for ocasionado por ato do agente, inexiste a relação de causalidade. 

A conduta do médico para ocasionar a responsabilidade civil deve 

comprovadamente causar danos a vítima, sem que haja o dano causado, não tem 

no que se falar em responsabilidade civil, pois sem o mesmo, não há o que se 

reparar, denota-se ainda, que a culpa é caracterizada, quando o médico causador 

do dano, não tinha a intenção de provoca-lo, mais por negligência, imprudência ou 

imperícia, acabou causando danos, e assim deve repara-los. 

Dessa maneira, fica a responsabilidade do médico configurada com a 

obrigação que os profissionais médicos podem sofrer em virtude de certas faltas por 

eles cometidas no exercício da profissão, faltas essas que geralmente comportam 

uma ação civil e penal. 
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ERRO MÉDICO 

 

O código de Hamurabi, foi o primeiro documento histórico, que tratou do 

problema do erro médico, onde estabelecia que os médicos tivessem o máximo de 

atenção, zelo e perícia no exercício da profissão, caso o mesmo não o fizesse dessa 

forma era ocasionado penas severas que ensejavam até na amputação da mão do 

médico, essas lesões eram impostas, em casos que viesse a ocorrer a morte ou 

lesão ao paciente devido a imperícia médica. 

O erro médico pode ser entendido, como a falha no exercício da profissão 

médica, do que advém um resultado contrário do esperado, efetivando-se assim 

através da ação ou omissão do profissional médico. 

Na grande maioria das vezes o erro médico é considerado como culposo, 

onde consiste numa forma atípica e inadequada da conduta médica, a qual traz uma 

inobservância técnica, dando-se capaz a produzir um evento danoso, à saúde ou até 

à vida do paciente. 

Em muitos casos, o erro médico se dá decorrente a falta de materiais 

adequados ao desempenho da atividade médica, além da precária infraestrutura, 

contudo, a responsabilidade pessoal do médico nunca deve ser esquecida, pois em 

inúmeros casos a culpa parte do profissional e não do sistema de saúde,  

Não se tem considerado como culpa o erro profissional, que advém da 

incerteza da arte médica, sendo ainda objeto de controvérsias cientificas, assim o 

erro médico é a falha profissional imputada ao exercente da medicina, além da 

responsabilização jurídica penal ou civil, o médico se sujeita às sanções 

administrativas da sua entidade fiscalizadora, podendo, em situações de maior 

gravidade ser proibido de exercer o seu oficio. 

Para que se caracterize o erro médico, é indispensavel á elaboração de uma 

perícia técnica, para que seja comprovado assim que houve erro por ato praticado 

no exercício da profissão médica. Assim Kfouri Neto (2003, p.87) menciona, 

 

[...] deve o julgador inteirar-se da questão crucial a ser elucidada elaborando 
os quesitos que submeterá ao perito, juntamente com aqueles oferecidos 
pelas partes. Portanto, ao redigir os quesitos, já se deverá ter uma ideia 
clara das questões fundamentais da demanda. 
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Dessa forma, os meios de prova mais utilizados, são o depoimento do 

Médico, a inquirição de testemunhas, provas periciais, documentais, inspeção 

judicial, presunções e por fim a convicção e o convencimento do juiz. 

O erro médico deve ter como base aquilo que o médico fez e não o que ele 

deveria ter feito, a prova do erro pode ocorrer por meio de fichas médicas, 

prontuários, perícia e por todos os meios possíveis, devendo dessa forma, ser 

comprovado pelo paciente lesado, o qual deve provar que houve dano provocado 

pelo médico, e que certo dano advém de um ato do médico, e que o mesmo agiu 

com culpa, na forma de negligência, imperícia ou imprudência. 

No entanto, muitas vezes o erro médico é ocasionado não só pela conduta 

profissional inadequada, mas também por despreparo e falta de condições mínimas 

de atendimento aos pacientes. O que se deve ter em mente é que o profissional 

utiliza todos os meios e recursos necessários no objetivo de proporcionar o melhor 

ao paciente, buscando a cura de sua enfermidade. 

Da mesma forma se tem afirmado que o erro de diagnóstico, que consiste na 

determinação da doença do paciente e de suas causas, não gera responsabilidade, 

desde que escusável em face do estado atual da ciência médica e não lhe tenha 

acarretado danos.  

Erro médico é um ato causado pelo profissional da saúde que provoca danos 

ao paciente, seja ele erro médico fatal ou que deixa à vítima sequelas irreversíveis 

como no caso de vítima/paciente em estado vegetativo.  

Diferente, porém, a situação quando o profissional se mostra imperito e 

desconhecedor da arte médica, ou demonstra falta de diligência ou de prudência em 

relação ao que se podia esperar de um bom profissional. Neste caso, exsurge a 

responsabilidade civil decorrente da violação consciente de um dever ou de uma 

falta objetiva do dever de cuidado, impondo ao médico a obrigação de reparar o 

dano causado. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como finalidade à verificação da responsabilidade 

civil do médico, a qual se deu em análise as doutrinas, legislações e jurisprudências, 

contudo, houve a necessidade de combinar diversos pontos relacionados à 

responsabilidade do médico de forma geral e elementos do Direito. 
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No tocante a responsabilidade civil médica, foi evidenciada como a obrigação 

do profissional em reparar danos ou prejuízos causados ao paciente lesado no 

exercício de sua profissão, sendo assim conceituada na culpa civil. 

Ainda, no concernente dessa responsabilidade houve a possibilidade de 

conhecer fatos históricos que constituíram os primórdios da mesma. Descobriu-se 

que nem sempre há erros ocasionados pela conduta dos médicos, mas sim pela 

falta de condições de atendimento aos pacientes, em relação às técnicas possíveis a 

serem utilizadas nos tratamentos e atendimentos. 

Portanto, neste trabalho de pesquisa chega-se à conclusão de que a 

responsabilidade civil do médico configura-se com a obrigação que os profissionais 

médicos podem sofrer em virtude de certas faltas por eles cometidas no exercício da 

profissão, faltas essas que geralmente comportam uma ação civil e penal. Sob o 

aspecto penal, o médico se vê diante de um delito, sujeito a uma determinada pena, 

já no aspecto civil, acarretando o dano físico um prejuízo econômico, impõem-se um 

pagamento em dinheiro como forma de indenização. 
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7 MUTABILIDADE DO REGIME DE BENS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO: 

UM ESTUDO DA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES VERSUS 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 

 

Ivonete Maria Dieter 
Carlos Leonardo Salvadori Didoné90 

Arildo Camargo de Lima91 
Leandro Américo Reuter.92 

 

RESUMO: O presente estudo tem o intuito de sinalizar a importância da autonomia 
da vontade nas relações conjugais, tendo como objetivo geral analisar a 
possibilidade de flexibilizar a mudança do regime de bens na constância do 
casamento, em respeito ao Princípio da Autonomia da Vontade das Partes, quando 
não houver prejuízos para ambos ou para terceiros. Para a realização da pesquisa 
foram utilizadas doutrinas, bem como a legislação de outros países como a 
Alemanha, Inglaterra, Panamá, Espanha e Argentina as quais a tempos já 
possibilitam a alteração do regime de bens de forma totalmente desburocratizada, 
podendo-se concluir que no Brasil o que prevalece é a intervenção do Estado na 
vida privada dos cidadãos. Já existem projetos de lei tendentes a esta mudança a 
fim de possibilitar aos cônjuges o exercício de sua vontade no que concerne as suas 
relações patrimoniais. 

 

Palavras-Chave: Matrimônio. Relações patrimoniais. Intervenção estatal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Através do presente artigo pretende-se analisar a possibilidade de alteração 

do regime de bens na constância do casamento, a qual passou a ser possibilitada 

apenas com o advento do Código Civil de 2002 desde que observados os requisitos 

do § 2° do art. 1.639. Referida alteração apenas será permitida mediante pedido 

motivado de ambos os cônjuges, com a procedência do pedido, desde que sejam 

resguardados os direitos dos cônjuges e de terceiros, e, principalmente, mediante 

autorização judicial, não estando as partes livres para exercer sua vontade. 

Com o intuito de dar maior valoração ao princípio da autonomia da vontade 

das partes o objetivo geral deste artigo é analisar a possibilidade de flexibilizar a 

mudança do regime de bens na constância do casamento, em respeito ao Princípio 

                                                           
90 Professor UnC Curitibanos; 
91 Professor UnC Curitibanos; 
92 Professor UnC Curitibanos; 
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da Autonomia da Vontade das Partes, quando não houver prejuízos para ambos ou 

para terceiros. 

A questão que norteia este estudo tem o intuito de responder qual a 

necessidade de tamanha burocratização para a realização da mutabilidade do 

regime de bens na constância do casamento quando as partes são maiores, 

capazes e estão amparadas pelo princípio da autonomia da vontade. 

Veremos que no Brasil há um excesso de formalismo para que o casal possa 

apenas modificar o regime de bens durante a vigência do matrimônio. Vários são os 

países a exemplo da Alemanha, Itália, Espanha, Panamá, Argentina, entre outros, 

que já adotaram esta possibilidade sem maiores burocracias, inclusive sem o crivo 

do judiciário, diretamente em cartório. A lei brasileira apesar de se mostrar tendente 

a esta mudança ainda está caminhando a passos lentos frente à gritante 

necessidade e evolução da sociedade, provocando inúmeros divórcios por questões 

patrimoniais, tolhendo sobre maneira a liberdade individual e ferindo mortalmente o 

princípio da autonomia. 

 

DA IMUTABILIDADE PARA A MUTABILIDADE JUSTIFICADO DO REGIME DE 

BENS 

 

Durante toda sua vigência o Código Civil de 1916 estabelecia que uma vez 

casados sobre determinado regime de bens este era irrevogável. Então, baseados 

nesta condição de irrevogabilidade os doutrinadores criaram o Princípio da 

Imutabilidade do Regime de Bens, onde, uma vez que os cônjuges fossem casados 

sobre determinado regime de bens este era irrevogável. 

Com o intuito de respeitar os direitos de terceiros e de não “quebrar” os 

pactos das famílias, uma vez que os casamentos eram realizados com interesse 

patrimonial, político e social, se prezava em mantar a irrevogabilidade. Então, dessa 

forma, o que prevalecia era a vontade das famílias, e o que estas haviam acordado, 

sem permitir que os nubentes pudessem escolher o melhor regime a ser adotado. 

Nos dizeres de Brandão (2008, p. 63), “Esses pactos não prevaleceram por 

muito tempo, porque se firmou o entendimento de que os interesses designados nos 

pactos antenupciais deveriam respeitar os nubentes, e não suas famílias”. 

Nesse mesmo entendimento muitas legislações como a Suíça, Alemã e 

Austríaca não estavam de acordo com essa imutabilidade, defendendo que poderia 
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sim ser alterado o regime, desde que as partes estivessem de acordo e com razões 

justificadas. 

Neste sentido Diniz (2015, p. 180) corrobora: 

 

O Supremo Tribunal Federal (RF, 124:105) passou a entender que o 
princípio da inalterabilidade de bens não era ofendido por pacto antenupcial 
que estipulasse que, na hipótese de superveniência de filhos, o casamento 
com separação se convertesse em casamento com comunhão. E, na 
Súmula 377, admite a comunicação de bem adquirido durante o casamento 
pelo esforço comum, mesmo que o regime fosse o da separação de bens, 
evitando enriquecimento indevido, com a dissolução do casamento. 

 

Em observância a questões como essa, foi que o Código Civil de 2002 

passou a admitir a mutabilidade justificada do regime de bens na constância do 

casamento, desde que as partes tivessem motivo justificável e estivessem de 

acordo, e ainda comprovem que não estará ferindo direito de terceiros ou do próprio 

cônjuge e desde que seja autorizado pelo juiz competente. 

 

MUTABILIDADE JUSTIFICADA DO REGIME DE BENS 

 

Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 este trouxe consigo a 

possibilidade de alteração do regime de bens na constância do casamento mediante 

autorização judicial desde que respeitados os direitos de terceiros, que as partes 

estejam de acordo e possuam motivos justificáveis. 

A possibilidade de alteração encontra-se prevista no artigo 1.639, §2° do 

Código Civil. “É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização 

judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das 

razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros” (CARDOSO; FERREIRA 

FILHO, 2017, p. 134). 

A partir deste dispositivo o Princípio da Imutabilidade cedeu lugar para o 

Princípio da Mutabilidade Justificada, sendo que deste momento em diante tornou-

se possível aos cônjuges alterar o regime escolhido na data das núpcias. O principal 

ponto a ser questionado neste artigo encontra-se no fato de os cônjuges 

necessitarem de autorização judicial para a realização da alteração do regime, 

levando-se em consideração que ambos são maiores, capazes, e estejam 

acordados entre si.  
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Uma vez que os cônjuges decidem pela alteração estes devem procurar o 

judiciário para resolver esta demanda. Muitas vezes o judiciário encontra-se 

abarrotado de demandas importantíssimas e que não seriam passíveis de solução 

sem sua intervenção, e acaba se deparando com uma situação pessoal e familiar, 

mas que deve ser resolvida por este, e que sem sua intervenção não consegue ter 

prosseguimento e atingir o fim almejado. Então, o judiciário deve deixar de lado 

demandas onde realmente deveria atuar para dar atenção a uma questão que 

poderia perfeitamente ser resolvida em cartório com simples acordo das partes. 

Além de demandas como estas estarem dificultando a celeridade do judiciário 

o principal quesito a ser apontado é o fato de que isso acaba por ferir o princípio da 

autonomia das partes devido tamanha intervenção do Estado em um assunto que 

apenas diz respeito aos consortes. 

 

Regimes de Bens Passíveis de Serem Alterados Após as Núpcias 

 

A alteração do regime de bens na vigência do casamento poderá ser 

pleiteada pelos cônjuges independente do regime de Bens adotado na data das 

núpcias. Todavia, existem exceções. No caso do Regime da Separação Obrigatória 

de Bens a alteração somente poderá ser intentada após cessados os motivos que 

impuseram a adoção de tal regime. 

 

Observa-se que o princípio da autonomia da vontade e a consequente 
mutabilidade do regime de bens não se aplicam ao regime de separação 
obrigatória ou imposta por lei, se permanece a causa que a determinou 
(Cód. Civil de 1916, art. 258, parágrafo único, e Cód. Civil de 2002, art. 
1.641). É preciso atentar a diferença entre os casos em que a causa que 
obriga o regime da separação de bens pode cessar ou não. Quando há a 
aplicação do regime de separação obrigatória de bens por necessidade de 
suprimento judicial, alcançada a capacidade civil, não há óbices para a 
modificação do regime, mesmo quando casados na égide do Código Civil 
de 1916. Contudo, no caso de obrigatoriedade da separação de bens 
advindos do avanço de idade, o que por óbvio, não há de cessar, não é 
possível a modificação, mesmo para os casamentos realizados após o 
Código Civil de 2002 (MONTEIRO; SILVA, 2013, p. 254-255). 

 

Neste sentido entendemos ser perfeitamente possível a alteração do regime 

de bens independente do regime adotado, salvo para aqueles que contraem núpcias 

após os 70 anos de idade, que obrigatoriamente precisam contrair núpcias sob o 

Regime da Separação Absoluta e como o fato da idade avançada não tem como 
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cessar devem permanecer casados sob tal regime, estando impossibilitados de 

modificá-lo. 

 

Com o princípio da mutabilidade do regime de bens constrói-se a teoria de 
que, cessada a causa determinante da separação de bens, como no caso 
de alcançada a idade de dezoito anos pelos nubentes, deve ser 
possibilitada a alteração desse regime. Bem diverso deve ser o 
entendimento, em caso do regime de bens da separação obrigatória 
decorrente do limite de idade de setenta anos, já que essa causa não deixa 
de existir com o passar do tempo, como na hipótese anterior (MONTEIRO; 
SILVA, 2013, p. 296-297). 

 

Além da obrigatoriedade em contrair núpcias sob o Regime da Separação 

Obrigatória para pessoas maiores de 70 anos, ainda o artigo 1.641 do Código Civil 

elenca mais dois casos em que existe a obrigatoriedade em se adotar o referido 

regime quais sejam: 

 

Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: 
I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas 
suspensivas da celebração do casamento; 
[...] 
III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial 
(CARDOSO; FERREIRA FILHO, 2017, p. 134). 

 

Todavia, diferente da questão da idade, esses dois casos serão supridos com 

o passar do tempo e a partir do momento em que cessar as causas que ensejaram a 

obrigatoriedade podem as partes requerer a alteração do regime de bens adotado 

na data das núpcias. 

 

INTERVENÇÃO DO ESTADO NA VIDA PRIVADA 

 

Existem controvérsias sobre o ramo a que pertence o Direito de Família, 

alguns doutrinadores defendem que este faz parte do Direito Público sendo 

perfeitamente permitido a intervenção estatal, enquanto que sua maioria defende ser 

este um ramo pertencente ao Direito Civil, porém de Direito Privado. 

 

O interesse do Estado pela família faz com que o ramo do direito que 
disciplina as relações jurídicas que se constituem dentro dela se situe mais 
perto do direito público que do direito privado. Dentro do direito de família o 
interesse do Estado é maior do que o individual. Por isso, as normas de 
direito de família são, quase todas, de ordem pública, insuscetíveis, 
portanto, de ser derrogadas pela convenção entre particulares 
(RODRIGUES, 2004, p. 31). 
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Conforme entendimento de Silvio Rodrigues por se tratar de um ramo do 

Direito Público o Direito de Família possui normas de ordem pública, não sendo 

possível acordos entre particulares. Todavia, devemos nos ater a importância de ser 

respeitada a autonomia das partes que com a intervenção estatal fica prejudicada. 

Com posicionamento diverso, e mais sensato podemos citar outros 

doutrinadores que prezam pela importância de respeito a vontade dos indivíduos, 

defendendo que o Direito de Família pertence ao ramo do Direito Privado. 

 

[...] com isso, podemos concluir que o direito de Família, ramo do Direito 
Civil, integra, sob o ponto de vista enciclopédico, o Direito Privado, posto 
reconhecemos a cogência da grande maioria de seus institutos, integrantes 
de seu corpo normativo positivo (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2016, p. 
64). 

 

Como a principal função do Direito de Família é a proteção da família e a 

proteção de bens particulares, estes devem ser administrados pelos conviventes da 

forma que lhes aprouver.  Novamente percebe-se a importância deste instituto fazer 

parte do ramo do Direito Privado, pois ninguém melhor que os consortes para saber 

a forma de gerir questões patrimoniais e familiares.  

 

Malgrado as peculiaridades das normas de direito de família, o seu correto 
lugar é mesmo junto ao direito privado, no ramo do direito civil, em razão da 
finalidade tutelar que lhe é inerente, ou seja, da natureza das relações 
jurídicas a que vise disciplinar (GONÇALVES, 2016, p. 299). 

 

Erro grosseiro seria admitir que o interesse do Estado seja maior que o 

interesse particular, uma vez que são os particulares as pessoas mais habilitadas 

para entender qual a melhor forma de gerir questões patrimoniais. Ainda, nesta 

mesma linha de raciocínio podemos mencionar o entendimento de Pereira (2016, p. 

183) “É certo que os interesses da família e dos membros que a compõem não 

devem sofrer a intervenção direta e ostensiva do Estado, a quem compete apenas 

tutelá-los”. 

O Estado tem sim dever fundamental nas relações familiares, porém o dever 

de proteção, proporcionando a estes melhores condições de vida em quesitos como 

saúde, educação, entre outros, porém não possui o direito de interferência. O próprio 

Código Civil proíbe a intervenção de qualquer pessoa na comunhão de vida. 

Cardoso e Ferreira Filho afirmam que (2017, p. 120) “Art. 1.513. É defeso a qualquer 
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pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída pela 

família”. 

Essa questão da intervenção vai muito além de simplesmente o Estado ditar 

normas e os interessados terem que cumprir, aqui o ponto em questão é a ofensa 

mortal ao Princípio da Autonomia que deve ser respeitado, e inclusive o Estado deve 

dar condições ao cidadão para que exerça sua vontade. 

 

Não cabe, portanto, ao Estado, intervir na estrutura familiar da mesma 
maneira como (justificada e compreensivelmente) interfere nas relações 
contratuais: o âmbito do dirigismo estatal, aqui, encontra contenção no 
próprio princípio da afetividade, negador desse tipo de agressão estatal 
(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2016, p. 108). 

 

No seio familiar devem ser seus integrantes os responsáveis por ditar suas 

normas de convivência e não uma entidade governamental que não sabe a 

realidade de cada caso. Cada família é distinta, possui realidades diversas e não 

tem como o Estado saber o que é melhor para cada uma destas. Muitas vezes o que 

é muito benéfico a determinado casal pode ser muito prejudicial a outro e isto deve 

ser levado em consideração. 

 

No texto constitucional está prevista também a liberdade do casal, no que 
concerne ao planejamento familiar, com fundamento nos princípios da 
dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Do Código 
Civil atual pode-se extrair o fundamento legal para recepcionar a autonomia 
privada como princípio fundamental do Direito de Família (PEREIRA, 2016, 
p. 188). 

 

A Constituição Federal por meio do rol de direitos e garantias previstos no 

Artigo 5°, assegura o direito à liberdade e junto com este a autonomia, e em 

complemento a carta magna garante ao casal a liberdade no que concerne as suas 

relações maritais. 

 

PRINCIPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES 

 

O Princípio da Autonomia da Vontade representa a liberdade das partes ao 

estipular o que melhor lhes convir, mediante seus interesses e o acordo de 

vontades. 

Ninguém melhor que as partes para saber o que querem em determinada 

relação e não é diferente no que se refere a questões patrimoniais.  
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Os cônjuges ao contraírem núpcias possuem a liberdade de escolher qual o 

melhor regime para dirimir suas questões patrimoniais, porém nem sempre a 

escolha feita naquele momento é a adequada e após decorrido algum tempo de 

casados percebem que o melhor regime seria outro, não aquele escolhido na 

ocasião, então, em comum acordo, pretendem alterar o regime para que daquele 

momento em diante os bens sejam regulados pelo novo regime. 

 

Se os nubentes podem, via de regra, regular o regime de bens do modo que 
lhes aprouver, à época da celebração do casamento, é adequado facultar-
lhes, por pedido conjunto e motivado, a modificação de seus interesses 
patrimoniais, que são de ordem privada (MONTEIRO; SILVA, 2013, p. 252).  

 

Mas não é tão simples assim, mesmo que as partes sejam maiores e 

capazes, exista a vontade e concordância de ambos sobre o que seria melhor para a 

relação do casal, ainda necessitam de autorização do juiz. Nesse sentido pode-se 

perceber nitidamente a intervenção estatal que não concede as partes o direito de 

exercerem sua autonomia. 

 

Autonomia de Vontade Poder ou faculdade que tem os indivíduos para 
regular seus direitos e obrigações mediante o exercício do livre arbítrio. É 
representada em contratos que obrigam os indivíduos com força de lei, 
desde que a convenção não seja contraria à lei, à moral, à ordem pública e 
aos bons costumes (LUZ; SOUZA, 2015, p. 199). 

 

Diante do conceito de autonomia da vontade pode-se perceber que os 

cônjuges podem livremente estipular sobre seus bens a sua forma de administração 

desde que não contrariem a norma legal, a moral, os bons costumes e que 

respeitem direitos de terceiros. Então, por analogia, pode-se verificar que estes são 

livres para alterar seu regime de bens no momento que considerarem oportuno. 

 

A autonomia privada consiste na possibilidade conferida às pessoas pelo 
ordenamento jurídico de estabelecer relações jurídicas cujo conteúdo e 
efeitos são por ele reconhecidos e tutelados, bem como de auto-regular 
suas ações, desde que dentro dos limites jurídicos (BRANDÃO, 2008, p. 
17). 

 

Conforme mencionado, o Estado deve facilitar às partes o exercício de sua 

autonomia, e ao impor essa intervenção judicial para dirimir uma questão privada, 

acaba por invalidar os preceitos tão importantes de tal princípio. 
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A intervenção do Estado deve, apenas e tão somente, ter o condão de 
tutelar a família e dar lhe garantias, inclusive de ampla manifestação de 
vontade e de que seus membros vivam em condições propícias à 
manutenção do núcleo afetivo (PEREIRA, 2016, p. 188). 

 

Pelo fato de dificultar a possibilidade de alteração do regime de bens, muitas 

pessoas, com receio de enfrentar uma autoridade judiciária acabam desistindo de 

intentar uma ação de alteração, imaginando a aflição de não ser autorizado ou até 

mesmo da demora na resolução. Isso faz com que ao invés de resolver as questões 

patrimoniais surjam brigas entre o casal e que muitas vezes ocasionam até mesmo o 

divórcio. 

 

O desafio fundamental para a família e das normas que a disciplinam é 
conseguir conciliar o direito à autonomia e à liberdade de escolha com os 
interesses de ordem pública, que se consubstancia na atuação do Estado 
apenas como protetor. Essa conciliação deve ser feita por meio de uma 
hermenêutica comprometida com os princípios fundamentais do Direito de 
Família, especialmente o da autonomia privada, desconsiderando tudo 
aquilo que põe o sujeito em posição de indignidade e o assujeite ao objeto 
da relação ou ao gozo de outrem sem o seu consentimento (PEREIRA, 
2016, p. 194). 

 

Uma vez que o casal possua liberdade para dirimir as questões envolvendo 

seus bens, a vida em comum fica cada vez mais fácil, pois evita até mesmo 

casamento por interesse. Quando, por exemplo, apenas uma das partes colabora 

com os rendimentos, nada mais justo que este ser o detentor dos bens adquiridos, o 

que acabaria obrigando aquele que não costuma colaborar a ter mais 

responsabilidade e motivando-o a adquirir seus bens de forma igualitária. Dessa 

forma, talvez, os rendimentos do casal seriam até maiores, uma vez que ambos 

estariam trabalhando de forma mais igualitária. 

 

RESSALVA AOS DIREITOS DO CÔNJUGE E DE TERCEIROS 

 

Muito se debate sobre os efeitos da mutabilidade serem “ex tunc”, ou “ex 

nunc”. A verdade é que pensar que o efeito seria “ex tunc” é errôneo uma vez que 

no que concerne a mutabilidade essa passa a produzir seus efeitos apenas do 

momento da alteração em diante. 

 

Nota-se que o alcance da modificação deve constar de modo preciso da 
sentença homologatória. Essa sentença deve deixar consignado se a 
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alteração produz efeitos a partir de sua prolação, de modo que, quanto aos 
bens adquiridos anteriormente, prevalecerá o regime de bens anterior. Se a 
modificação alcançar o patrimônio antes adquirido, deverá ser apresentada 
a relação de bens e estipulada a partilha, em caso de transformação de 
regime de comunhão em separação (MONTEIRO; SILVA, 2013, p. 252). 

 

A partir do momento que os cônjuges optarem pela realização da alteração do 

regime de bens, estes devem fazer um levantamento dos bens e das dívidas, e 

estes continuam responsáveis por dívidas ou bens adquiridos anteriormente a 

alteração, ou seja, tudo que for anterior a alteração continua regido pelo regime 

anteriormente adotado. Nos dizeres de Luz e Souza, podemos entender o conceito 

dos efeitos “ex tunc” e “ex nunc” (2015, p. 377-378):  

 

Efeito ex tunc Efeito a partir de então. Efeito da lei ou da sentença que se 
produz retroativamente, ou seja, alcançando fatos ou atos praticados no 
passado”; “Efeito ex nunc Efeito produzido a partir de agora. Efeito da lei ou 
da sentença que somente se produz em relação a fatos futuros, não 
retroagindo a fatos ou atos passados. 

 

Como se pode perceber a alteração do regime de bens apenas produzirá 

efeitos a partir da sentença e em relação a fatos futuros, possuindo, dessa forma, 

efeito “ex nunc”. Para Nader (2015, p. 424): 

 

A mudança do regime de bens, quando permitida, não possui efeito 
retroativo. A decisão homologatória da alteração produz efeitos a partir do 
trânsito em julgado da sentença, enquanto a situação anterior permanece 
sob o regime adotado no casamento. 

 

Notadamente o fato de os cônjuges alterarem o regime de bens não exime 

estes de cumprir suas obrigações com terceiros. Quando realizada a alteração faz-

se necessário sua averbação em escritura pública afim de que produza seus efeitos 

em relação a terceiros e estes possam ter conhecimento da alteração, e se 

necessário, pleitear seus direitos. 

 

Nas relações entre os cônjuges, a sentença homologatória da alteração do 
regime terá, após o transito em julgado, para alguns autores, efeito ex tunc, 
consequentemente o novo regime retroagirá à data das núpcias, a não ser 
que haja disposição em contrário dos consortes, mas seu efeito em relação 
a terceiros é ex nunc, visto que poderá prejudicar credores, que, então, 
arguirão fraude na execução (DINIZ, 2015, p. 185). 

 

De forma inovadora o Código de Processo Civil de 2015 trouxe de forma 

expressa a possibilidade de alteração do regime de bens na constância do 
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casamento e sua redação ficou praticamente a mesma do Código Civil, porém com 

maior ênfase para o dever de averbação nos respectivos cartórios, a fim de dar 

maior publicidade para que os interessados possam ter conhecimento. 

 

Art. 734.  A alteração do regime de bens do casamento, observados os 
requisitos legais, poderá ser requerida, motivadamente, em petição 
assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que 
justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros. 
[...] 
§ 3° Após o trânsito em julgado da sentença, serão expedidos mandados de 
averbação aos cartórios de registro civil e de imóveis e, caso qualquer dos 
cônjuges seja empresário, ao Registro Público de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins (ROUSSEFF, et al., 2017, p. 106). 

 

Então, dessa forma, fica comprovado que pretendida alteração não poderá 

prejudicar de forma algum aos credores ou demais interessados, uma vez que 

referido ato será realizado com total transparência e com a divulgação necessária 

para que chegue ao alcance de todos. 

Para Monteiro e Silva (2013, p. 251): “Desse modo, na nova norma sobre a 

mutabilidade do regime de bens no curso do casamento, a proteção aos cônjuges é 

assegurada, em razão da necessidade de pedido conjunto e motivado ao juiz 

competente”. 

No que diz respeito a não prejudicar o interesse do cônjuge, imaginar que 

essa prejudicialidade seria possível, é no mínimo errôneo, uma vez que referida 

alteração só será possível mediante a concordância de ambos, e subentende-se que 

uma pessoa só estará de acordo com algo que não venha a lhe prejudicar. 

 

MUTABILIDADE DO REGIME DE BENS EM PAÍSES ESTRANGEIROS 

 

Nos dias atuais a legislação de muitos países tem se mostrado bastante 

flexível no que diz respeito a mutabilidade, conforme veremos abaixo. 

A Espanha permite a alteração do regime de bens a qualquer tempo, 

conforme previsão do artigo 1.325 do Código Civil Espanhol. “En capitulaciones 

matrimoniales podrán los otorgantes estipular, modificar o sustituir el régimen 

económico de su matrimonio o cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo 

(CUESTA, 2017, p. 191) ”. 

Ainda o mesmo diploma legal prevê que os acordos matrimoniais podem ser 

realizados antes ou depois da realização do casamento. “Artículo 1326. Las 
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capitulaciones matrimoniales podrán otorgarse antes o después de celebrado el 

matrimonio (CUESTA, 2017, p. 191) ”. 

Mediante leitura dos artigos citados podemos perceber a grande flexibilidade 

para a realização da mudança do regime de bens na Espanha, pois os nubentes 

possuem a liberdade de convencionarem sobre as questões patrimoniais antes ou 

após a realização do casamento, ou seja, no momento em que julgarem oportuno.  

Aqueles nubentes que forem menores de idade necessitam de autorização de 

seus representantes legais, exceto no caso de regime da separação de bens ou de 

participação final nos aquestos (BRANDÃO, 2008). 

Podemos analisar ainda o artigo 1.317 da lei espanhola que se manifesta 

positivamente quanto a modificação do regime de bens. Cuesta (2017, p. 190) “La 

modificación del régimen económico matrimonial realizada durante el matrimonio no 

perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros”. O próprio 

diploma legal menciona que não será prejudicado o direito já adquirido por terceiro, 

o que torna extremamente fácil a alteração do regime de bens sem nenhuma 

burocracia. 

Brandão (2008, p. 79) afirma que “Finalmente, deve-se registrar que a 

mutabilidade, que tem como característica a submissão ao controle judicial nos 

demais países, começa a perder terreno. A lei espanhola a aboliu por completo”. Ou 

seja, na Espanha é perfeitamente possível a alteração do regime de bens apenas 

bastando acordo das partes, sendo desnecessário o crivo judicial. 

Outro País bastante desenvolvido e que merece destaque é o Panamá, o qual 

prevê no artigo 83 do Código da Família, que em nenhum caso, a modificação do 

regime de bens prejudicará os direitos de terceiros “La modificación del régimen 

económico matrimonial realizada durante el matrimonio, no perjudicará, en ningún 

caso, los derechos ya adquiridos por terceros” (VALLARINO; VALDÉS, 2017, p. 11). 

Como visto, existe previsão legal de que os direitos de terceiros não serão 

prejudicados, ou seja, não há impedimentos para que a alteração seja realizada 

caso os cônjuges julguem essa a melhor maneira de resolver suas questões 

patrimoniais. 

Ainda, podemos citar o artigo 87 do mesmo diploma “Las capitulaciones 

matrimoniales podrán otorgarse antes o después de celebrado el matrimonio y para 

su validez deben constar en escritura pública, tal como está previsto por la ley” 

(VALLARINO; VALDÉS, 2017, p. 12). Percebe-se que os acordos nupciais podem 
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ser realizados antes ou após a celebração do matrimônio, devendo estes constar em 

escritura pública e respeitar o que for estabelecido por lei. Quando o patrimônio dos 

cônjuges for menor de 5.000 (cinco mil) balboas (em média R$ 15.800,00), a 

modificação poderá ser realizada diretamente perante o secretário do Conselho 

Municipal e duas testemunhas, conforme previsão do artigo 88 do mesmo diploma. 

 

Siempre que los bienes aportados por los cónyuges no asciendan al total de 
cinco mil balboas (B/. 5.000.00), las capitulaciones matrimoniales se podrán 
otorgar ante el secretario del Concejo Municipal y dos testigos, en los 
lugares donde no haya Notario  (VALLARINO; VALDÉS, 2017, p. 12). 

 

Quando se tratarem de bens imóveis qualquer alteração realizada no regime 

matrimonial deve ser registrada perante o Registro Público, conforme previsão da 

Lei do Panamá. 

 

Artículo 91. En toda inscripción de matrimonio en el Registro Civil se hará 
mención, en su caso, de las capitulaciones matrimoniales que se hubiesen 
otorgado, así como de los pactos, resoluciones judiciales y demás hechos 
que modifiquen o sustituyan el régimen económico del matrimonio. Si 
aquéllas o éstos afectasen a inmuebles se inscribirá en el Registro Público 
en la forma y efectos previstos en el Código Civil (VALLARINO; VALDÉS, 
2017, p. 12). 

 

O Código Civil do Panamá é datado de 1994 e nessa época já era permitia a 

alteração do regime de bens e como é possível perceber, sem grandes exigências 

legais. 

Ainda, com previsão semelhante, podemos citar o Código Civil Italiano, o qual 

permite a alteração do regime de bens após realização do matrimônio, porém 

referida regra passou por duas fases nas suas disposições. 

 

Na Itália, o processo legislativo concernente à mutabilidade do regime de 
bens ocorreu com as reformas de maio de 1975 e de abril de 1981 e foi 
muito criticado por ter sido feito sem o devido acatamento às sugestões dos 
doutrinadores. A reforma iniciou-se com a Lei n. 151, de 19 de maio de 
1975. Anteriormente a essa lei, as modificações dos pactos antenupciais 
eram proibidas após o casamento, mas pactos posteriores às núpcias eram 
permitidos (BRANDÃO, 2008, p. 91). 

 

Primeiramente a alteração era possível mediante autorização judicial, mas na 

segunda reforma em 1981 extinguiu-se esta necessidade, ou seja, a legislação 

Italiana está a mais de três décadas diante do Brasil que ainda nos dias atuais 

necessita de suprimento judicial. “A segunda fase da reforma foi marcada pela Lei n. 
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142, de 10 de abril de 1981, que suprimiu a obrigatória autorização judicial para a 

modificação do regime convencional de bens” (BRANDÃO, 2008, p. 92). 

Podemos citar ainda o Código Civil Alemão o qual prevê que após a 

celebração do matrimônio os cônjuges podem modificar o regime de bens adotados. 

Para Bundesministerium (2017, p. 197) “§ 1408 (1) Die Ehegatten können ihre 

güterrechtlichen Verhältnisse durch Vertrag (Ehevertrag) regeln, insbesondere auch 

nach der Eingehung der Ehe den Güterstand aufheben oder ändern”. 

O BGB1 é antiquíssimo, datado de 1900 e, portanto, já apresenta tamanha 

evolução. Juristas alemães inclusive criticam-no por considerarem muito liberal. 

Por fim, podemos citar nosso País vizinho, Argentina, a qual também está um 

passo à frente do Brasil no que concerne a mutabilidade do regime de bens. 

A Argentina permite a alteração do regime de bens diretamente em cartório, o 

único empecilho que pode atrapalhar os nubentes é o fato de que precisam esperar 

um ano após contraírem núpcia. 

 

ARTÍCULO 449. Modificación de régimen Después de la celebración del 
matrimonio, el régimen patrimonial puede modificarse por convención de los 
cónyuges. Esta convención puede ser otorgada después de un año de 
aplicación del régimen patrimonial, convencional o legal, mediante escritura 
pública. Para que el cambio de régimen produzca efectos respecto de 
terceros, debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. Los 
acreedores anteriores al cambio de régimen que sufran perjuicios por tal 
motivo pueden hacerlo declarar inoponible a ellos en el término de un año a 
contar desde que lo conocieron (HERRERA; CARAMELO; PICASSO, 2015, 
p. 88). 

 

A alteração do regime, tanto convencional quanto legal, pode ser realizada 

por livre convecção das partes mediante escritura pública devendo ser anotada no 

registro matrimonial e caso os credores se sentirem prejudicados terão o prazo de 

um ano a partir do momento em que tiveram conhecimento da mudança para 

declará-la inexequível e requerer seus direitos. 

Como visto, vários Países estão flexionando a questão da mutabilidade do 

regime de bens e permitindo que os nubentes exerçam sua vontade diretamente em 

cartório sem a intervenção do Estado e o Brasil está a quem dos demais Países 

nesse ponto fundamental. 
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PROJETO DE LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE 

BENS DIRIGIDO AO TABELIÃO DE NOTAS 

 

Conforme supracitado, a alteração do regime de bens do casamento poderá 

ser requerida pelos cônjuges, desde que estes formulem petição assinada e com 

pedido motivado observados os requisitos legais. Nesta petição deve constar razões 

suficientes para justificar tal alteração e preocupar-se para que sejam resguardados 

os direitos de terceiros. 

Não bastasse todas essas cautelas ainda se faz necessário a intervenção 

judicial. Muito embora trate-se de competência voluntária dos cônjuges, onde não 

existe contenda, pois ambos estão de acordo, mesmo assim existe a 

obrigatoriedade desta intervenção, dificultando que o casal exerça sua autonomia da 

vontade. 

O Projeto de Lei que tramita no Congresso, chamado Estatuto das Famílias 

(PLS 470/2013) prevê a possibilidade de alteração do regime de bens de forma 

extrajudicial, conforme previsão dos artigos a seguir. 

 

Art. 286. A alteração do regime dos bens pode ocorrer consensualmente, 
por escritura pública firmada por ambos os cônjuges. 
Art. 287. A alteração deve ser averbada na certidão de casamento e no 
registro de imóveis dos bens do casal. 
Art. 288. Caso os cônjuges, ou apenas um deles, seja empresário, a 
alteração deve ser averbada na Junta Comercial e no registro público de 
empresas mercantis. 
Art. 289. A alteração não tem efeito retroativo e produz efeito perante 
terceiros após a averbação no registro imobiliário e demais registros 
relativos a outros bens (MATA, 2017, p. 62-63). 

 

Como visto, tal projeto de lei pretende facilitar consideravelmente no que diz 

respeito a alteração do Regime matrimonial. Ainda sob tramitação, teve sua última 

movimentação legislativa em setembro de 2015. 

Com o objetivo de simplificação deste procedimento, desburocratizando atos 

de jurisdição voluntária, o Senado Federal propôs novo Projeto de Lei de número 

69/2016, o qual tem como objetivo a inclusão do art. 1.639-A ao Código civil de 

2002, e a revogação do parágrafo 2° deste mesmo dispositivo, a fim de que seja 

possível a modificação do regime de bens mediante escritura pública. 

 

Art. 1º A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, passa a vigorar acrescida 
do seguinte art. 1.639-A: 
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Art. 1.639-A. É admissível alteração do regime de bens, mediante escritura 
pública, ressalvados os direitos de terceiros. 
§ 1º A alteração do regime de bens do casamento será feita por meio de 
requerimento assinado conjuntamente pelos cônjuges dirigido ao tabelião 
de notas, que, atendidos os requisitos legais, lavrará a escritura pública 
independentemente da motivação do pedido. 
§ 2º O requerimento será acompanhado de: 
I - certidão de casamento atualizada; 
II - pacto antenupcial, se houver; 
III - declaração de domicílio atual do casal. 
§ 3º Os requerentes devem ser assistidos por advogado comum ou 
advogados separados, cuja qualificação e assinatura constarão da petição e 
do ato notarial. 
§ 4º Em se tratando de cônjuges casados sob o regime de separação 
obrigatória de bens, o tabelião de notas somente lavrará a escritura de 
alteração de regime de bens se provada a superação das causas que o 
ensejaram. 
§ 5º O tabelião extrairá edital a ser publicado na rede mundial de 
computadores durante trinta dias previamente à lavratura da escritura. 
§ 6º Os terceiros interessados poderão opor as causas suspensivas que 
obstam a alteração do regime da separação de bens, por meio de 
declaração escrita e assinada, instruída com as provas do fato alegado, ou 
com a indicação do lugar onde possam ser obtidas. 
§ 7º Se houver apresentação de causa suspensiva, o tabelião dará ciência 
do fato aos requerentes, para que indiquem em três dias prova que 
pretendam produzir, e remeterá os autos a juízo. 
§ 8º Recebidos os autos, o juiz determinará a produção de provas pelo 
oponente e pelos requerentes, no prazo de dez dias, com ciência do 
Ministério Público, e ouvidos os interessados e o órgão do Ministério Público 
em cinco dias, decidirá o juiz em igual prazo. 
§ 9º No caso previsto no parágrafo anterior, a mudança de regime se dará 
com o trânsito em julgado da decisão que a autorizar. 
§ 10. Imediatamente após a alteração pretendida, os cônjuges deverão 
promover a sua averbação perante os cartórios de registro civil e de imóveis 
e, caso qualquer dos cônjuges seja empresário, junto ao Registro Público 
de Empresas Mercantis e Atividades Afins. 
§ 11. A alteração do regime de bens pode ter efeitos retroativos ou não, a 
depender da vontade dos cônjuges, ressalvado o direito de terceiros. ” 
Art. 2º Revogam-se os seguintes dispositivos: 
I - o § 2º do art. 1.639 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002(Código 
Civil), renumerando-se o § 1º como parágrafo único (VALADARES, 2017, p. 
01-02). 

 

Se este projeto de lei for sancionado e introduzido em nosso Código Civil 

pode-se dizer que a particularidade dos nubentes no planejamento de sua família e 

suas relações patrimoniais está sendo respeitada além de ser cumprida a autonomia 

da vontade que está tão em desuso nos dias atuais, e dessa forma será efetivado o 

que prevê o artigo 1.513 do Código Civil, acima citado, o qual proíbe a intervenção 

de qualquer pessoa, seja está de Direito Público ou Privado na vida familiar.  
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CONCLUSÃO 

 

À face do exposto percebe-se que o instituto do casamento está evoluindo 

gradativamente. No Código de 1916 mesmo sendo reconhecida a questão do afeto 

conjugal e podendo as partes optarem pelo regime de bens que seria adotado na 

data das núpcias esta escolha era irrevogável, ou seja, uma vez casados em 

determinado regime neste deveriam os cônjuges permanecer até a extinção da 

sociedade conjugal, seja por divórcio ou por morte de um dos consortes. 

Com o advento do Código Civil de 2002 foi possibilitado a alteração do regime 

de bens na constância do casamento, sendo substituído o princípio da imutabilidade 

pelo princípio da mutabilidade justificada do regime de bens. 

Como o próprio nome já diz, mutabilidade justificada, ou seja, os cônjuges 

podem requerer a alteração do regime de bens desde que possuam motivos 

justificáveis, que não prejudiquem interesse de seus companheiros ou de terceiros, e 

ainda, mediante a obrigatoriedade de autorização judicial. 

Os cônjuges possuem a liberdade de escolher o regime que pretendem 

adotar na data da celebração do matrimônio e o fazem diretamente no cartório de 

registro civil. Todavia, pela inexperiência apresentada nesta ocasião acabam por 

escolher qualquer um dos regimes disponíveis no ordenamento civil, até pelo fato de 

não se preocuparem com o que vai acontecer no futuro.  

Grande parte dos casais contraem núpcias pelo simples fato de querer sair de 

casa, “livrar-se” das exigências paternas e constituir sua própria vida, acreditando 

que com o casamento alcançarão a liberdade almejada pelos jovens atualmente e 

simplesmente optam pelo casamento em qualquer modalidade de regime. 

Conforme citado, existem exemplos de diversos países totalmente 

desburocratizados, os quais possibilitam aos cônjuges o exercício da autonomia da 

vontade, estando estes livres para modificarem o regime de bens para àquele que 

julgar mais oportuno e sem a necessidade de crivo judicial, ou seja, sem a 

interferência do Estado na vida privada. 

No Brasil, apesar de já existirem projetos de lei tendentes a esta mudança 

possibilitando a alteração do regime diretamente no tabelionato, isso ainda é uma 

utopia, infelizmente o cidadão de bem não possui a liberdade nem mesmo de decidir 

a melhor maneira de gerir suas questões particulares e patrimoniais.  
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Deste modo, pode-se concluir que o Princípio da Autonomia das Partes não 

está sendo possibilitado aos cidadãos brasileiros, os quais, não possuem o livre 

exercício na administração de seus bens nas suas relações conjugais, sendo que 

ninguém melhor que os próprios cônjuges para decidirem a melhor forma de 

administrá-las.  

Sendo as partes maiores, capazes, e estando munidos da garantia de que 

não estejam ferindo direito de seu cônjuge ou de terceiros é perfeitamente 

admissível que a alteração do regime de bens seja realizada diretamente em 

cartório, uma vez que é dado toda a publicidade necessária permitindo que aqueles 

que se sentirem lesados possam reaver seus direitos. A partir desta 

desburocratização o judiciário passaria a ter mais tempo para se dedicar a outras 

demandas, o qual já está por demais abarrotado de processos pendentes de 

julgamento e aos cidadãos de bem seria permitido o exercício de sua vontade sem 

maiores entraves, com benefícios para todos. 
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8 A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE COMO EXERCÍCIO DO DIREITO AO 

DESENVOLVIMENTO NA COMARCA DE CURITIBANOS: UMA ANÁLISE APÓS 

A IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO 

 

Jean Carlos Machado93 
Timóteo Luiz da Costa 

Luiz Adolfo Tadeu Ceola94 
Arildo Camargo de Lima95 

 

RESUMO: Este estudo buscará analisar, de forma sintética, a judicialização da 
saúde como exercício do direito ao desenvolvimento na Comarca de Curitibanos, 
após a implantação do processo eletrônico. Para isso, serão analisados os 
fenômenos da judicialização e ativismo judicial, suas diferenças e características. 
Ainda, haverá a observação do direito ao desenvolvimento, seu conceito e natureza 
jurídica dentro da concepção do direito difuso. Ademais, uma análise da 
judicialização da saúde na Comarca de Curitibanos, após a implantação do processo 
eletrônico. Por fim, apresentam-se as considerações finais, que discorrem sobre as 
impressões obtidas pelo autor do artigo acerca do tema proposto. O presente projeto 
e artigo científico foram financiados pelo Fundo de Apoio a Pesquisa (FAP). 

 

Palavras-Chave: Judicialização da saúde. Ativismo judicial. Direito ao 
desenvolvimento. Comarca de Curitibanos. Processo eletrônico. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por escopo tratar da judicialização da saúde como exercício 

do direito ao desenvolvimento na Comarca de Curitibanos, com análise após a 

implantação do processo eletrônico.  

O trabalho está dividido em 03 (três) partes independentes que se 

complementam. O primeiro capítulo analisa o fenômeno da judicialização em sentido 

amplo e o ativismo judicial. No capítulo 02 (dois), busca-se conceituar o direito ao 

desenvolvimento, bem como a sua natureza jurídica dentro da concepção do direito 

difuso. E o terceiro capítulo trata especificamente da judicialização da saúde na 

Comarca de Curitibanos após a implantação do processo eletrônico. 

Por fim, apresentar-se-ão algumas considerações do autor deste trabalho 

acerca do tema exposto, a fim de contribuir com a discussão acadêmica e 

doutrinária. 

                                                           
93 Professor UnC Curitibanos; 
94 Professor UnC Curitibanos; 
95 Professor UnC Curitibanos; 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia utilizada se configura em uma pesquisa bibliográfica porque 

visa conceber conceitos, ideias e conhecimentos para o estudo da judicialização e 

do direito ao desenvolvimento. Parte da pesquisa será documental, especialmente 

na análise dos dados das ações de medicamentos na Comarca de Curitibanos, 

disponíveis no SAJ (Sistema de Automação do Judiciário). 

A pesquisa foi desenvolvida pelo método dedutivo, que segundo Pasold 

(2011, p. 87), consiste em “estabelecer uma formulação geral e, em seguida, buscar 

as partes do fenômeno de modo a sustentar a formulação geral”. 

No que tange aos objetivos, a pesquisa é exploratória e explicativa, porque 

parte de pesquisas bibliográficas e de documentos eletrônicos para explicar o objeto 

de estudo, sendo de abordagem predominantemente qualitativa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O FENÔMENO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE E O ATIVISMO JUDICIAL 

 

A judicialização e o ativismo judicial são temas que têm impactado 

sobremaneira a sociedade, porque são matérias em que se inserem fortes 

conotações sociais e políticas. 

Ao tratar do fenômeno da judicialização, Barroso (2009b, p. 03) explica que: 

 

Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política 
ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas 
instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo 
– em cujo âmbito se encontram o Presidente da República, seus ministérios 
e a administração pública em geral. Como intuitivo, a judicialização envolve 
uma transferência de poder para juízes e tribunais, com alterações 
significativas na linguagem, na argumentação e no modo de participação da 
sociedade. O fenômeno tem causas múltiplas. Algumas delas expressam 
uma tendência mundial; outras estão diretamente relacionadas ao modelo 
institucional brasileiro. [...] 

 

Isso se deve ao fato de que, ao bater às portas do Poder Judiciário, o cidadão 

deve obter uma resposta, seja positiva, seja negativa, sob pena de se infringir o 

primaz princípio constitucional do acesso à justiça. 
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Para Oliveira e Tassiniri (2014, p. 76/77 apud ESPINDOLA; WEIDLICH, 2015, 

p. 124): 

 

A judicialização de questões políticas e sociais é fenômeno político 
recorrente nas democracias contemporâneas e não deve depender do ato 
volitivo do Poder Judiciário, na medida em que decorre naturalmente da 
expansão da sociedade, do dirigismo constitucional, da inflação legislativa e 
da crise da democracia, cujos problemas exigem, para sua resolução, atos 
de jurisdição constitucional. 

 

Em suma, a judicialização tem 03 (três) grandes causas, a saber, 1) a 

redemocratização do Brasil, 2) a constitucionalização abrangente e 3) o sistema 

brasileiro de controle de constitucionalidade. 

A primeira causa da judicialização teve como ponto nevrálgico a promulgação 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 198896. Com isso, o Judiciário 

deixou de ser um departamento técnico-especializado e se transformou em um 

verdadeiro poder político, capaz de fazer valer a Constituição e as leis, inclusive em 

confronto com os outros Poderes (BARROSO, 2009b). 

Verifica-se que o País estava saindo de um regime ditatorial e, com isso, 

liberdades, direitos e garantias fundamentais foram ampliadas com a Constituição 

Cidadã, a fim de impedir que atrocidades cometidas naquele período voltassem a se 

repetir. 

Nesse sentido, nota-se a segunda grande causa da judicialização: a 

constitucionalização abrangente. Inúmeras matérias que antes eram deixadas para o 

processo político majoritário e para a legislação ordinária foram trazidas para a 

Constituição. Nesse sentido, quando uma questão é disciplinada em uma norma 

constitucional, transforma-se potencialmente em uma pretensão jurídica, que poderá 

ser pleiteada em ação judicial (BARROSO, 2009). 

Para exemplificar, Barroso (2009, p. 04) assevera que: 

 

[...] se a Constituição assegura o direito de acesso ao ensino fundamental 
ou ao meio-ambiente equilibrado, é possível judicializar a exigência desses 
dois direitos, levando ao Judiciário o debate sobre ações concretas ou 
políticas públicas praticadas nessas duas áreas. 

 

A terceira e última causa do fenômeno em tela é o sistema brasileiro de 

controle de constitucionalidade, que é um dos mais abrangentes do mundo. Desde o 

                                                           
96 Nas próximas referências, serão utilizadas expressões análogas e abreviaturas. 
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início da República, o Brasil adota a fórmula americana de controle incidental e 

difuso, sendo que qualquer juiz ou tribunal pode deixar de aplicar uma lei, diante de 

um caso concreto, caso a considere inconstitucional. De outra banda, há em paralelo 

o modelo europeu de controle por ação direta, permitindo que determinadas 

matérias sejam levadas em tese e imediatamente ao Supremo Tribunal Federal 

(BARROSO, 2009). 

Tratando da redemocratização e da judicialização da saúde, Barroso (2009a, 

p. 14) ensina que: 

 

Com a redemocratização, intensificou-se o debate nacional sobre a 
universalização dos serviços públicos de saúde. O momento culminante do 
“movimento sanitarista” foi a Assembléia Constituinte, em que se deu a 
criação do Sistema Único de Saúde. A Constituição Federal estabelece, no 
art. 196, que a saúde é “direito de todos e dever do Estado”, além de 
instituir o “acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação”. A partir da Constituição Federal de 
1988, a prestação do serviço público de saúde não mais estaria restrita aos 
trabalhadores inseridos no mercado formal. Todos os brasileiros, 
independentemente de vínculo empregatício, passaram a ser titulares do 
direito à saúde. 

 

Com a CRFB/88 o direito a saúde foi contemplado no rol dos direitos sociais 

do art. 6º. Ainda, foi erigido à categoria de direito fundamental de segunda geração 

97, exigindo assim do Estado uma postura ativa, no sentido de executar políticas 

públicas tendentes a garantir atendimento de saúde aos cidadãos. Nesse ponto 

específico, muitas vezes pela ausência, omissão ou ineficiência do Estado, o 

Judiciário é provocado a responder ativamente essas demandas sociais. 

Seguindo essa mirada, Lüdke (2012, p. 22) leciona que:  

 

Os direitos fundamentais sociais são, portanto, os direitos dos cidadãos em 
face do Estado ou através desse, para que realize determinadas prestações 
ou que impeça determinadas ações (direitos negativos), positivados 
implícita ou explicitamente na Constituição de cada Estado.  

 

                                                           
97 Sobre o tema, colhe-se a lição de Rivero (1985 apud MACHADO, 2014, p. 40): “Os direitos de 

segunda geração conferem ao indivíduo, o poder de exigir do Estado créditos frente à sociedade. Não 

é uma atitude de abstenção, mas uma intervenção ativa do Estado, por isso positivos, com a 

necessidade e disponibilidade de meios para corrigir as desigualdades”. No mesmo sentido, Bobbio 

(2004, p. 21 apud MACHADO, 2014, p. 40) argumenta que os direitos de segunda geração “[...] 

consistem em poderes, e uma intervenção estatal para consecução dos direitos do indivíduo, como 

saúde, educação e segurança [...]”. 
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O art. 196 da CRFB/88 dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do 

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

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

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

Falando em “direito de todos”, a Constituição Federal reforça outra vez o 

princípio da isonomia, tendo em vista que “todos são iguais perante a lei”. Ou seja, 

todos os brasileiros têm direito a saúde de qualidade, sendo do próprio Estado o 

dever dessa prestação. Aqui, há uma postura ativa, um “fazer” do Estado. 

Trata-se de normas com um atributo de imperatividade, com comandos que 

devem ser atendidos, seja pelo Estado, seja pelo indivíduo. Nesse sentido, colhe-se 

o ensinamento de Barroso (2009a, p. 05), in verbis: 

 

Nessa linha, as normas constitucionais, como as normas jurídicas em geral, 
são dotadas do atributo da imperatividade. Não é próprio de uma norma 
jurídica sugerir, recomendar, alvitrar. Normas constitucionais, portanto, 
contêm comandos. Descumpre-se a imperatividade de uma norma tanto por 
ação quanto por omissão. Ocorrida a violação, o sistema constitucional e 
infraconstitucional devem prover meios para a tutela do direito ou bem 
jurídico afetados e restauração da ordem jurídica. Estes meios são a ação e 
a jurisdição: ocorrendo uma lesão, o titular do direito ou alguém com 
legitimação ativa para protegê-lo pode ir a juízo postular reparação. Existem 
mecanismos de tutela individual e de tutela coletiva de direitos. 

 

Quando o cidadão sofrer alguma lesão por parte do Estado ou indivíduo, 

poderá procurar o Poder Judiciário para postular a devida reparação. Isso ocorre 

com a saúde, pois ao procurar algum medicamento e tratamento, o paciente está em 

busca da efetivação de um direito fundamental. Ao negar isso, o Estado dá azo à 

propositura de ação judicial. 

Isso porque “[...] se uma norma constitucional permite que dela se deduza 

uma pretensão, subjetiva ou objetiva, ao juiz cabe dela conhecer, decidindo a 

matéria. [...]” (BARROSO, 2009b, p. 06). 

Diante da omissão do Poder Executivo, as nuances acerca da saúde estão 

sendo decidas pelo Poder Judiciário, havendo assim uma intensificação da 

judicialização no território brasileiro.   

Não é possível falar do fenômeno da judicialização sem se referir ao seu 

primo, o ativismo judicial. Ambos vêm da mesma família, frequentam os mesmos 

lugares, mas têm origens diferentes. No contexto brasileiro, a judicialização é uma 
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circunstância decorrente do próprio modelo constitucional que se adotou, e não o 

exercício deliberado de vontade política (BARROSO, 2009b). 

O ativismo judicial, por sua vez, é uma atitude, a escolha de um modo 

específico e proativo de interpretação constitucional, expandindo o seu sentido e 

alcance. Em geral, este fenômeno aparece quando há retração do Poder Legislativo 

ou Executivo, impedindo que as demandas sociais sejam atendidas de maneira 

efetiva (BARROSO, 2009b). 

Em suma, a judicialização é um fenômeno inevitável no sistema jurídico 

brasileiro, haja vista o modelo constitucional adotado, enquanto que o ativismo 

judicial deve ser combativo, tendo em vista que o Poder Judiciário não deve invadir a 

competência dos Poderes coirmãos. 

Seguindo essa linha, Barroso (2009b, p. 06) ressalta que “aidéia (sic) de 

ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do 

Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior 

interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. [...]”. 

E aí surge o problema, tendo em vista que, ao assumir essa postura proativa, 

o Judiciário extrapola sua atividade criadora e invade potencialmente as demais 

funções estatais, em ofensa ao princípio democrático e a separação dos poderes, 

consubstanciando verdadeiros “juízes-legisladores” e “juízes-gestores” públicos 

(ESPINDOLA; WEIDLICH, 2015). 

No que tange ao ativismo mediante imposição de condutas ou de abstenções 

ao Poder Público, em matéria de políticas púbicas, o exemplo mais notório é o da 

distribuição de medicamentos mediante decisão judicial. Nesse sentido, verifica-se 

que, nas Justiças estadual e federal em todo o país tem se multiplicado as decisões 

que condenam a União, o Estado ou o Município a custear medicamentos que não 

constam das listas e protocolos do Ministério da Saúde ou das Secretarias Estaduais 

e Municipais (BARROSO, 2009b). 

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal reafirmou jurisprudência, 

reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federados ao fornecimento de 

medicamentos. Com isso, o cidadão poderá exigir apenas de um ou dos três entes a 

prestação medicamentosa. Nessa mirada, colhe-se o julgado: 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 
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RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, 
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo 
pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 
conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 
05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 
MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ) 

 

Tratando do ativismo judicial, Barroso (2009b) explica que o juiz, por vocação 

e treinamento, geralmente estará preparado para observar a justiça do caso 

concreto, a “microjustiça”. Não obstante, ele nem sempre dispões das informações 

para avaliar o impacto de determinadas decisões, proferidas em ações individuais, 

sobre a realidade de um segmento econômico, nem é passível de responsabilização 

por escolhas desastrosas. 

Como exemplo emblemático dessa matéria, observa-se o setor da saúde. Há 

intervenções judiciais necessárias e meritórias. Não obstante, verifica-se uma 

profusão de decisões extravagantes ou emocionais em matéria de medicamentos 

que põe em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, que 

desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação dos escassos 

recursos públicos (BARROSO, 2009b). 

Exemplificando com muita propriedade, Streck (2013) expõe que: 

 

[...] Basta vermos que várias unidades da federação gastam mais em 
pagamento de ações judiciais sobre o acesso à saúde e remédios do que 
nos próprios orçamentos. Em São Paulo, por exemplo, os gastos da 
Secretaria Estadual da Saúde com medicamentos por conta de 
condenações judiciais em 2011 chegaram a R$ 515 milhões, quase R$ 90 
milhões gastos além do previsto no orçamento do ano destinado a 
medicamentos. [...] 

 

Com isso, nota-se que uma decisão judicial, principalmente em caráter liminar 

pode desequilibrar todo o sistema de recursos públicos. Não poucas vezes, retira-se 

da população em geral para se entregar a apenas um indivíduo. Por exemplo, 

supondo que no Município X a verba para compra de medicamentos para toda a 

população é de R$ 100.000,00 (cem mil reais). De repente, o Município é 

surpreendido por uma decisão que determina o fornecimento de um fármaco que 

custa R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).  

Embora muito próximos, judicialização e ativismo são fenômenos distintos. O 

primeiro decorre do modelo de Constituição analítica e do sistema de controle de 

constitucionalidade adotado no Brasil, permitindo que questões de larga escala 



111 
 

Direito em debate II (ISBN: 978-85-63671-71-4) 

política e moral sejam tratadas em ações judiciais. Por isso, a judicialização decorre 

da Constituição, e não da vontade do Judiciário (BARROSO, 2009b). 

De outra banda, o ativismo judicial expressa um modo proativo e expansivo 

de interpretar a Constituição, fazendo com que o sentido e alcance das normas 

extrapolem o legislador ordinário. Por isso, os riscos da judicialização e, 

principalmente do ativismo, envolvem a legitimidade democrática, a politização da 

justiça e a falta de capacidade institucional do Judiciário para decidir determinadas 

matérias (BARROSO, 2009b). 

Para arrematar, verifica-se que a judicialização é um fenômeno que decorre 

da própria Constituição Federal, mas a sua excessividade pode ocasionar alguns 

problemas, tais como, abarrotamento de ações nas Comarcas e Tribunais, alto custo 

do Judiciário, demora na prestação jurisdicional, entre outros. 

O que deve ser combatido indubitavelmente é o ativismo judicial, tendo em 

vista que o Poder Público não pode ver comprometidas as políticas de governo por 

causa de decisões judiciais impensadas e, por vezes, irresponsáveis.  

 

O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO: NATUREZA JURÍDICA DENTRO DA 

CONCEPÇÃO DO DIREITO DIFUSO 

 

Após a análise dos fenômenos da judicialização e ativismo judicial, 

principalmente na área da saúde, passa-se ao estudo do direito ao desenvolvimento. 

Procurar-se-á conceituar o direito ao desenvolvimento, bem como a sua natureza 

jurídica dentro da concepção do direito difuso. 

Em âmbito interno, o direito ao desenvolvimento pode ser sintetizado como 

“um direito humano que busca proteger exigências e liberdades das pessoas e 

povos.” (ANJOS FILHO, 2013, p. 89). 

Conforme mencionado alhures, com o advento da Constituição Cidadã, o 

direito a saúde foi contemplado no rol dos direitos sociais e fundamentais, legando 

ao povo brasileiro a prerrogativa de exigi-lo do próprio Estado. 

Ao tratar do direito ao desenvolvimento em âmbito interno, Machado (2014, p. 

12) refere que: 

 

[...] o direito ao desenvolvimento consistiria em um direito fundamental de 
terceira geração, implícito na Constituição Federal de 1988, derivado dos 
fundamentos dos Estado (sic) Democrático de Direito, especialmente a 
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dignidade da pessoa humana, e o princípio da República Federativa do 
Brasil de prevalência dos direitos humanos, além de tratados e convenções 
internacionais. 

 

Cumpre ressaltar que a Constituição Federal não reconhece expressamente o 

direito ao desenvolvimento. Todavia, é correto afirmar que esse direito tem abrigo 

constitucional como um direito fundamental (MACHADO, 2014). 

Trata-se de um direito humano, indivisível, pois não é possível quantificar 

precisamente qual parcela, ou quantidade de direito cabe a cada indivíduo ou 

coletividade. Os titulares se constituem em pessoas indeterminadas que podem 

reclamar prestação do Estado e da sociedade (MACHADO, 2014).  

Seguindo essa linha, Machado (2014, p. 11) dispõe que: 

 

A natureza jurídica do direito ao desenvolvimento, seria a mesma dos 
chamados direitos humanos fundamentais de terceira geração, derivados da 
solidariedade, portanto difusos, caracterizados pela indeterminação dos 
sujeitos ativos, pela indivisibilidade do objeto, pela vigorosa conflituosidade, 
e pela duração efêmera e contingencial. 

 

O cristianismo foi o principal marco cultural e histórico que se pode registrar 

na formação da concepção de dignidade da pessoa humana. Foi a partir daí e das 

pregações de Jesus Cristo que alguns conceitos passaram a ser observados, tais 

como o amor ao próximo; a caridade e igualdade, entre outros, dando novas 

possibilidades para a formação da ideia de dignidade humana, fazendo do Homem 

imagem e semelhança de Deus (GALILHETI, 2013). 

Para que se tenha um direito ao desenvolvimento, é imprescindível a 

eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e oportunidades das 

pessoas de exercer sua condição de agente.  

Nessa perspectiva, Sen (2009, p. 18 apud MACHADO, 2014, p. 17) 

argumenta que o desenvolvimento necessita que se afastem as principais fontes de 

privação da liberdade, tais como a “pobreza e tirania, carência de oportunidades 

econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e 

intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos". 

Veja-se que a efetivação do direito ao desenvolvimento só pode ocorrer em 

Estados Democráticos de Direito. Em nações onde imperam os regimes ditatoriais, o 

desenvolvimento não passa de mera utopia. 
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No campo do direito à saúde, para que se tenha efetivamente o 

desenvolvimento, o Estado não pode negligenciar os serviços públicos de 

fornecimento de medicamentos e tratamentos, sob pena de se violar frontalmente os 

direitos humanos e fundamentais. 

Os direitos individuais são chamados de primeira geração, pois possuem um 

caráter negativo, uma abstenção do Estado, um não fazer. Consagram assim a 

autonomia da vontade, a participação política individual e a defesa das liberdades 

em relação ao Estado (JURÍDICAS, 1988 apud MACHADO, 2014, p. 36). 

De outra banda, os direitos de segunda geração conferem ao indivíduo o 

poder de exigir do Estado créditos frente à sociedade. Trata-se de uma intervenção 

ativa do Estado, e não uma abstenção como ocorre com os direitos de primeira 

geração (RIVERO, 1985 apud MACHADO, 2014, p. 40).  

De forma sintética, os direitos de primeira geração (individual) consistem em 

liberdades, quando exigem das autoridades e da própria sociedade obrigações 

negativas, ao passo que os direitos de segunda geração (coletivo) consistem em 

poderes e uma intervenção estatal para consecução dos direitos individuais, tais 

como saúde, educação e segurança (BOBBIO 2004 apud MACHADO, 2014, p.40). 

Para exemplificar, veja-se o quadro que segue abaixo 98: 

 

Quadro 1 – Direitos 

Característica Individual Coletivo 

Exemplos Direitos civis (vida, liberdade e 
igualdade, dentre outros).  
Direitos políticos (votar, liberdade 
de imprensa e de expressão).  

Saúde, educação, trabalho, cultura, 
dentre outros.  

Geração Primeira Segunda 

Origem Transição do Feudalismo para o 
capitalismo. Declarações 
setecentistas  

Revolução Industrial.  
1° Guerra Mundial.  
Doutrina Socialista  

Relação ao Estado Caráter negativo (abstenção do 
Estado  
em face do indivíduo)  
 

Caráter positivo (intervenção, ação 
do Estado para como indivíduo e 
para coletividade).  

Relação ao Indivíduo Consistem em liberdade do 
indivíduo.  
 

Consistem em poderes do 
indivíduo exigir do Estado e da 
sociedade, seus direitos.  

 

Por fim, os direitos de terceira geração, ou direitos difusos, apresentam 

conotação heterogênea. Na perspectiva de se ligarem por um interesse comum, por 

uma situação de fato, os direitos difusos são identificados por direitos de 

                                                           
98 Tabela fornecida por MACHADO, 2014, p. 40/41. 
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solidariedade, que exprimem os direitos dos povos reclamarem determinadas 

prestações não só em face do Estado, mas da própria sociedade e dos indivíduos 

que a compõe (MACHADO, 2014). 

Na mesma mirada, o direito ao desenvolvimento se caracteriza pela 

universalidade, pela interdependência e indivisibilidade, inerentes também aos 

direitos humanos e, sobretudo, aos direitos difusos, contemplados na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (SÁNCHEZ, 2009 apud MACHADO, 2014, p. 49). 

É por isso que o direito ao desenvolvimento é observado como um direito 

síntese, que integra o conjunto dos direitos humanos. Ora, não há desenvolvimento 

sem a efetiva implementação dos direitos humanos (MACHADO, 2014). 

Ademais, a análise do desenvolvimento na perspectiva de um direito difuso 

implica em conceber que esse direito "tem como titular não o indivíduo na sua 

singularidade, mas sim grupos humanos como a família, o povo, a nação, 

coletividades regionais, ou étnicas e a própria humanidade" (LAFER, 1998, p. 131 

apud MACHADO, 2014, p. 58-59). 

Não obstante, “o direito ao desenvolvimento não se afasta da sua dimensão 

individual, porque toda estrutura de proteção aos direitos humanos é destinada 

naturalmente ao ser humano, que tem o dever de participar ativamente. [...]” 

(MACHADO, 2014, p. 74). 

Diante dessa dimensão individual, o cidadão pode exigir do Estado o 

fornecimento de medicamentos, tendo em vista que a saúde é um direito humano 

fundamental. E com a participação efetiva do paciente frente ao Estado, há um 

mínimo de direito ao desenvolvimento. 

A saúde é direito de todos, de acesso universal e igualitário, correspondendo 

a um dever do Estado, mediante políticas públicas, sociais e econômicas. Por isso, 

os pacientes, com base no direito social, apresentam pleitos de remédios e 

tratamentos complexos e caros, que não são fornecidos pelo SUS. Busca-se a tutela 

jurisdicional para que o Poder Judiciário obrigue o Município, Estado ou União a 

fornecer gratuitamente o medicamento ou tratamento respectivo (MACHADO, 2014). 

Na precisa lição de Machado (2014, p. 96): 

 

Esse meio encontrado pelo jurisdicionado, de obrigar o Estado a cumprir um 
direito humano fundamental, na visão desta pesquisa, consiste na 
judicialização do direito ao desenvolvimento, [...]. Entretanto, pode-se 
afirmar que essa judicialização do direito ao desenvolvimento é mais 
comum do que se imagina, e a positivação serviria como prelúdio para o 
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reconhecimento desse direito, e nos incentiva a pensar que traz, com a 
certeza que a lei impõe (força coercitiva) o dever não só do próprio Estado, 
mas da sociedade e, respectivos indivíduos na execução do direito ao 
desenvolvimento. 

 

Em uma tentativa de frear a judicialização excessiva da saúde, é crucial que a 

própria sociedade aja solidariamente e colabore para auxiliar o paciente. Com isso, 

no intuito de beneficiar o paciente, empresas podem franquear o transporte, 

facilitando o tratamento e um laboratório ou farmácia podem manipular ou produzir 

um medicamento genérico (MACHADO, 2014). 

Diante do que foi exposto, o indivíduo, ao lançar mão da demanda judicial 

para pleitear medicamentos que lhe foram negados pelos Entes Federados, está 

exercendo seu direito ao desenvolvimento. Sua postura ativa em relação ao próprio 

Estado faz com que o primaz direito humano fundamental da saúde não seja ainda 

mais violado. 

 

A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NA COMARCA DE CURITIBANOS APÓS A 

IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO 

 

Após a abordagem da judicialização em sentido amplo e do direito ao 

desenvolvimento, analisar-se-á a judicialização da saúde na Comarca de Curitibanos 

após a implantação do processo eletrônico. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme divulgação do relatório do CNJ 

(Conselho Nacional de Justiça), o "Justiça em Números" referente ao ano base de 

2015, dentre os assuntos mais demandados no Segundo Grau de Jurisdição, as 

ações judiciais que têm como objeto serviços de saúde ocupam a oitiva posição nos 

Tribunais Estaduais, representando aproximadamente 2,04% (74.804 processos) 

(CNJ, 2016). 

A Comarca de Curitibanos é de entrância final, sendo composta pelos 

Municípios de Curitibanos (Sede), Ponte Alta do Norte, São Cristóvão do Sul e Frei 

Rogério (TJSC). 

O processo eletrônico foi implantado no Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

através da Resolução Conjunta n. 04/08-GP/CGJ, que dispõe sobre o recebimento 

de petição eletrônica com certificação digital no âmbito do Judiciário Catarinense. 
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Em Curitibanos, houve a implantação do processo eletrônico em 30 de 

setembro de 2013, conforme cronograma disponibilizado no site do Tribunal de 

Justiça (TJSC). 

A partir de então, os processos passaram a ser protocolados em meio 

eletrônico e alguns processos físicos foram digitalizados, a fim de conferir maior 

celeridade e eficiência na prestação jurisdicional. 

Para fins desta pesquisa, buscaram-se no sítio eletrônico do TJSC as 

Apelações Cíveis que tratam de medicamentos na Comarca de Curitibanos, tendo 

por parâmetro a data de 30 de setembro de 2013 até 17 de novembro do corrente 

ano. Foram localizadas 16 (dezesseis) apelações cíveis que tratam desse tema, 

conforme tabela que segue abaixo: 

 

Quadro 2 - Apelações Cíveis que tratam de medicamentos na Comarca de Curitibanos 

Apelaç
ão 

Demand
ado 

Doença Fármaco 
pleiteado 

Fármaco 
fornecido 

Limina
r 

Sentença Resultad
o da 
Apelação 

1 M.C e 
E.S.C 

Rinite Alérgica Fluir e 
Monteloir 
5mg 

Monteloir 
5mg 

Deferi
da 

Parcial 
procedênc
ia 

Desprovi
da 

2 E.S.C Glaucoma 
crônico olho D 

Tartarato de 
brimonidina 
0,2 colírio; 
Ganfort 
colírio - 
Azopt colírio 

Tartarato de 
brimonidina 
0,2 colírio; 
Ganfort 
colírio - 
Azopt colírio 

Deferi
da 

S.R.M-não 
havia mais 
necessida
de 

Desprovi
da 

3 M.C. Hipertensão; 
aneurisma da 
orta 
abdominal; 
embolia e 
trambose; 
arritmia 
cardíaca; 
bronquite 
crônica 

cardizen, 
motoritic, 
seretide 
spray, 
spiriva, 
procimax, 
dinotan e 
antak 

cardizen, 
motoritic, 
seretide 
spray, 
spiriva, 
procimax, 
dinotan e 
antak 

N.H.I S.R.M – 
faleciment
o 

Desprovi
da 

4 E.S.C diabetes 
mellitus tipo I 

insulina 
lantus; 
insulina 
novo rapid; 
60 seringas 
para 
insulina 
ultrafine 
(0,3m/l) com 
agulha de 
8mm de 
compriment
o e 0,3mm 
de calibre, e 
180 tiras 
para teste 

Insulina 
glargina 
(lantus) e 
insulina 
aspart (novo 
rapid). 
 

Deferi
da 

Procedênc
ia 

Parcial 
prov. – 
substituiç
ão por 
genérico 

https://www.tjsc.jus.br/web/processo-eletronico/cronograma-de-implantacao/primeiro-grau


117 
 

Direito em debate II (ISBN: 978-85-63671-71-4) 

de glicemia 
(veno 
punção) 
com 
aparelho. 

5 E.S.C. Retinopatia 
diabética 
proliferativa 

Avastin 
25mg 

Avastin 
25mg 

Deferi
da 

Procedênc
ia 

Desprovi
da 

6 M.C e 
E.S.C 

hipertensão 
arterial, 
isquemia 
coranariana e 
hipercolesterol
emia 

Selozok; 
Crestor; 
Somalgin; 
Apraz; 
Pantoprazol  
e Iskemil 

Crestor; 
Apraz; 
Pantoprazol 
– 
possibilidad
e substituir 
por 
genéricos 
do SUS 

Deferi
da 

Parcial 
procedênc
ia 

Parcial 
prov. – 
substituiç
ão por 
genérico
s 

7 M.C.e 
E.S.C 

DRMI atrófica 
em ambos os 
olhos 

Vitalix Plus. Vitalix Plus. Deferi
da 

Improcede
nte 

Provida 

8 M.C. e 
E.S.C 

Neoplasia 
maligna, rins e 
bexiga; 
depressão 

Tramadolret
ard; 
Menelat; 
Rivortil. 

Tramadolret
ard; 
Menelat; 
Rivortil. 

N.H.I S.R.M – 
faleciment
o 

Desprovi
da 

9 M.S.C.S 
e E.S.C 

hipertensão 
arterial, 
diabetes, 
glaucoma; 
esquizofrenia; 

Trayenta 
5mg; 
Venlafaxina 
(improceden
te); 
Losartana; 
Karvil; 
Metformina 
e 
Olanzapina 
(falta inter. 
Proces) 

Trayenta 
5mg 

Deferi
da 

Procedent
e 

Rem. 
Necessá
ria – 
desprovi
da 

10 M.C e 
E.S.C 

diabetes tipo 1 insulina 
glargina 
(lantus) e 
insulina 
humalog ou 
glulisina 
(apidra). 

insulina 
glargina 
(lantus) e 
insulina 
humalog ou 
glulisina 
(apidra). 

N.H.I Procedent
e 

Desprovi
da 

11 M.C hipertensão 
arterial; 
depressão 
crônica; 
hipercolesterol
emia 

Sertralina, 
Amitriptilina 
, Diazepan, 
Ciclobenzap
ina, 
Meloxican, 
Paracetamol
, Diovan, 
Moduretic, 
Sinvastatina
, 
Omeprazol, 
Tolrest e 
Tryptanol 

Sertralina, 
Amitriptilina 
, Diazepan, 
Ciclobenzap
ina, 
Meloxican, 
Paracetamol
, Diovan, 
Moduretic, 
Sinvastatina
, 
Omeprazol, 
Tolrest e 
Tryptanol 

N.H.I Improcede
nte 

Provida 

12 M.C e 
E.S.C 

depressão e 
ataques 
epiléticos 

Respidon 
(Risperidon
a) 1mg. 

Respidon 
(Risperidon
a) 1mg. 

N.H.I Procedent
e 

Desprovi
da 
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13 M.C Glaucoma 
traumático olho 
E; hiperplasia 
próstata. 

Ganfort 
Colírio 3mg 
e 
Doxazosina. 

Ganfort 
Colírio 3mg 
e 
Doxazosina. 

N.H.I Parcial 
procedênc
ia 

Desprovi
da 
quanto 
aos 
fármacos 

14 M.C doença 
isquêmica 
coronariana; 
hipertensão 
arterial 
sistêmica 
crônica; 
doença 
cardíaca 

Cordizen 
60mg e 
Sustrate. 

Cordizen 
60mg e 
Sustrate. 

Deferi
da 

Improcede
nte 

Provida 

15 M.C e 
E.S.C 

Doença 
pulmonar 
obstrutiva 
crônica – 
DPOC 

formoterol 
12mcg + 
budezonida 
400mg ou 
forazeq. 

formoterol 
12mcg + 
budezonida 
400mg ou 
forazeq. 

Deferi
da 

Procedent
e 

Desprovi
da 
quanto 
aos 
fármacos 

16 M.C hiperlepsia da 
próstata 

Tamsulon Tamsulon Deferi
da 

Improcede
nte 

Provida 

 

Legenda: 
1. Apelação n. 0004698-86.2013.8.24.0022;   2. Apelação n. 0005671-12.2011.8.24.0022;  
3.Apelação Cível n. 2015.028381-3;    4. Apelação Cível n. 2015.046552-5;   
5. Apelação Cível n. 2015.074428-7;    6. Apelação Cível n. 2015.018755-9; 
7. Apelação Cível n. 2015.046525-7;    8. Apelação Cível n. 2015.024528-4;   
9.Reex. Necessário n. 0300611-77.2014.8.24.0022 10. Apelação Cível n. 2014.088366-5; 
11. Apelação Cível n. 2014.066211-9;    12. Apelação Cível n. 2013.051329-1;   
13. Apelação Cível n. 2013.077169-7;    14. Apelação Cível n. 2013.063230-2;  
15. Apelação Cível n. 0007762-75.2011.8.24.0022;  16. Apelação Cível n. 2012.088957-5. 
M.C – Município de Curitibanos    E.S.C – Estado de Santa Catarina   
M.S.C.S – Município de São Cristóvão do Sul  N.H.I- Não há informação  
S.R.M – Sentença sem resolução de mérito 

 

Primeiramente, vale ressaltar uma curiosidade. Os demandados das ações 

observadas se limitaram apenas ao Município e ao Estado de Santa Catarina, seja 

de forma individual, seja de forma conjunta, reforçando a responsabilidade solidária 

dos Entes Federativos no fornecimento de medicamentos. A União não foi 

demandada em nenhuma ação. 

As doenças que assolam a comunidade na Comarca de Curitibanos são as 

mais variadas possíveis, destacando-se Glaucoma (em 03 ações); hipertensão (em 

05 ações); diabetes (em 03 ações); depressão (em 02 ações); doenças cardíacas 

(em 02 ações) e hiperplesia da próstata (em 02 ações). 

Em todos os casos que se teve informação (10 ações), houve a concessão de 

medida liminar, determinando que o Ente respectivo entregasse ao paciente o 

fármaco necessário, até ao cabo do processo, oportunidade em que a liminar era 

confirmada com a procedência dos pedidos da ação, ou era revogada com a 

improcedência.  
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Nesse sentido, apenas 04 (quatro) ações tiveram seus pedidos julgados 

improcedentes. Nada obstante, o egrégio Tribunal reformou as sentenças, dando 

provimento ao recurso de apelação do paciente. 

De outra banda, nem todos os medicamentos pleiteados pelos demandantes 

eram fornecidos em via judicial. Em diversas ações (1; 4; 6; 9), os fármacos 

solicitados eram passíveis de substituição por genéricos, sendo que estes constam 

na lista da Farmácia Básica. Noutros casos, faltava interesse processual em relação 

a alguns fármacos, tendo em vista que o paciente sequer procurou o SUS para obter 

os medicamentos. 

Dessa forma, considerando que em muitos casos há a possibilidade de 

substituição, o Poder Público deverá investir na aquisição de fármacos genéricos 

para fornecimento a população, evitando que os cidadãos procurem o Judiciário 

para obter o medicamento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De tudo o que foi exposto neste trabalho, verificou-se que, apesar de 

semelhantes, judicialização e ativismo judicial são fenômenos diversos e quiçá 

opostos. O primeiro decorre da própria Constituição Federal, que trouxe para o seu 

corpo diversas questões de larga repercussão social e política. O segundo deve ser 

combatido, tendo em vista que o Judiciário não pode dar alcance diverso do 

legislador ordinário, tampouco intervir no Executivo e Legislativo, sob pena de 

violação de Poderes.  

Ainda, ao tratar do direito ao desenvolvimento, observou-se que se trata de 

um direito humano fundamental de terceira geração, marcado pela solidariedade, 

portanto difuso. Trata-se de um direito síntese, que integra os outros direitos 

humanos, entre eles, a saúde. 

Em que pese o direito ao desenvolvimento ter como titular a coletividade, sua 

dimensão individual não pode ser afastada e, nessa dimensão, o cidadão pode exigir 

do Estado os medicamentos necessários para o seu tratamento. Ora, a saúde é um 

direito humano fundamental e, com a participação do paciente frente ao Estado, 

pode-se falar em direito ao desenvolvimento.  

Por fim, analisou-se a judicialização da saúde na Comarca de Curitibanos, 

após a implantação do processo eletrônico. 
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De 30 de setembro de 2013 a 17 de novembro de 2017, observaram-se 16 

(dezesseis) apelações cíveis que tratam de ações de medicamentos na referida 

Comarca. 

Diante disso, nota-se que a população desta localidade não se conforma com 

a negativa de medicamentos por parte do Estado, lançando mão de ações de 

obrigação de fazer para fornecimento de medicamentos, obrigando o respectivo 

Ente Federado a entregar o tratamento médico à população.  

Observou-se ainda que, o Poder Público pode evitar a excessiva 

judicialização através da aquisição de medicamentos genéricos, pois em diversos 

casos, o fármaco específico requerido pelo paciente foi substituído por genérico 

similar disponível na Farmácia Básica. 
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9 “JUDICIALIZAÇÃO” DA SAÚDE E A SUA RELAÇÃO COM A RESERVA DO 

POSSÍVEL E O MÍNIMO EXISTENCIAL 

 

Antonio Marcos Farias Bellotto 
Jeison Francisco de Medeiros99 

José Setembrino Medeiros100 
 

RESUMO: O presente artigo tratou da positivação do direito à saúde, que 
expressamente consta na Constituição Federal de 1988, e traz o direito à saúde 
como um direito fundamental e estabelece o dever do Estado de garantir esse direito 
a todos. Os direitos sociais necessitam de uma prestação de caráter prático por 
parte do Estado para que possam ter resolutividade, o que demanda recursos 
públicos dos entes federados responsáveis pela satisfação desses direitos. Em 
relação ao direito à saúde, verifica-se a ineficiência do Estado na garantia das 
necessidades da população, por este motivo que muitas pessoas recorrem ao 
Judiciário, provocando a chamada “judicialização” à saúde. O Estado, na maioria 
das vezes ao ser demandado judicialmente, chama em seu favor o princípio da 
reserva do possível. Mas, a jurisprudência brasileira tem nos últimos tempos, 
considerado a noção do mínimo existencial, como garantia mínima da dignidade da 
pessoa humana. Em síntese, este trabalho tem por objetivo avaliar a atuação do 
Poder Judiciário na satisfação do direito à saúde, examinando sua posição a 
respeito da reserva do possível e do mínimo existencial, destacando que o poder 
judiciário tem tido um papel importante para dar efetividade ao direito à saúde, 
principalmente na garantia deste mínimo garantidor da legitima dignidade da pessoa 
humana. 
 

Palavras-Chave: Judicialização. Mínimo existencial. Reserva do Possível. Direitos 

Fundamentais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Um dos grandes temas, o qual tem gerado frequentes embates no sistema 

judiciário Brasileiro é a questão do Direito a Saúde frente a Reserva do Possível e o 

mínimo existencial, onde a grande escassez de recursos para garantir direitos 

sociais, entre eles, o da saúde, reflete diretamente na falta de condição de o Estado 

manter o mínimo essencial, que cada indivíduo necessita para ter uma vida digna. 

A Constituição Federal de 1988 consagrou o direito fundamental a saúde, os 

quais estão fortemente relacionados com os objetivos do Estado brasileiro, 

positivados no texto constitucional, onde, certamente esta positivação pode ser 

                                                           
99 Professor UnC Curitibanos; 
100 Professor UnC Curitibanos. 
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apontada como um dos principais avanços da Constituição da República Federativa 

do Brasil. Ao longo do tempo, em nenhuma constituição Brasileira foi dado tanto 

valor ao indivíduo.  

A saúde está assegurada na Constituição Federal como um direito de todos. 

O artigo 196 dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a 

promoção, proteção e recuperação”. O texto constitucional estabelece também que 

é dever do Estado garantir a efetivação desse direito, entretanto, à concretização do 

direito à saúde, a exemplo de outros direitos sociais, encontra obstáculos, tendo em 

vista que depende de políticas públicas, que são prestações positivas por parte do 

Estado. 

Analisando que para garantir o direito à saúde envolve custos a serem 

suportados pelos cofres públicos, verifica-se no país um panorama onde o estado 

não funciona, e consequentemente não atende aos ditames constitucionais 

destinados a proteção desse direito fundamental. 

A falta de eficiência do Estado em satisfazer as necessidades da população, 

no que tange ao direito à saúde, tem levado muitas pessoas a buscarem o Poder 

Judiciário, para terem garantidos os seus direitos por meio de ordens judiciais que 

determinam à Administração Pública providências, como o fornecimento de 

medicações, leitos em Uti’s, realização de procedimentos cirúrgicos entre outros. 

Ocorre assim, a chamada judicialização do direito à saúde. 

O Estado ao ser demandado nas ações judiciais, frequentemente alega em 

seu favor o princípio da reserva do possível, segundo o qual o Poder Público deve 

implementar os direitos sociais de acordo com a disponibilidade de recursos 

financeiros públicos. Por outro lado, a jurisprudência brasileira tem considerado a 

noção do mínimo existencial, que engloba condições materiais essenciais à 

dignidade da pessoa humana, e que, portanto, não estaria sujeito à reserva do 

possível. 

Neste contexto, surgem indagações quanto ao direito do cidadão à saúde e 

às condições financeiras do Estado. Aparece, assim, uma aparente contradição 

entre o princípio do mínimo existencial em contraposição ao princípio da reserva do 

possível, fazendo-se necessária a ponderação de valores. 
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Por conta destes fatores, não há dúvidas a respeito da importância deste 

estudo sobre a aplicabilidade da matéria em favor dos cidadãos, na busca da 

garantia dos princípios constitucionais pelo Estado, seja através de políticas públicas 

eficazes, seja por determinação do Poder Judiciário. 

Tendo em vista esse cenário que envolve a efetividade do direito à saúde no 

Brasil, este trabalho servira para analisar a atuação do Poder Judiciário na 

satisfação do direito à saúde, verificando sua posição a respeito da reserva do 

possível e do mínimo existencial.  

 

SAÚDE: DIREITO POSITIVADO  

 

O Direito a Saúde está previsto expressamente no artigo 6º da Constituição 

Federal de 1988, a qual estabelece que "são direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados [...]” e apesar 

de estar elencado no rol dos direitos sociais, se mostra também um direito 

fundamental. 

Importante destacar que, dentre os direitos e garantias fundamentais 

previstos na Constituição Federal de 1988, o direito à saúde se apresenta como 

prioritário, necessário e essencial. É, portanto, um direito que deve ser efetivado 

através de políticas públicas, como nos ensina Welington Lüdke: 

 

Os direitos fundamentais sociais são, portanto, os direitos dos cidadãos em 
face do Estado ou através desse, para que realize determinadas prestações 
ou que impeça determinadas ações (direitos negativos), positivados 
implícita ou explicitamente na Constituição de cada Estado (LÜDKE, 2012, 
p. 22) 

 

Complementando o artigo 6º da Constituição, o artigo 196101 dispõe sobre a 

obrigação do Estado no sentido de promoção do direito à saúde. Segundo o artigo 

196 da CF/88: 

Foi no art. 196 já citado e nos seguintes, que o direito à saúde encontrou sua 

maior efetivação ao nível constitucional, com grande e abrangente regulamentação 

também na esfera infraconstitucional, com destaque para as leis que dispõe sobre a 

                                                           
101Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação 
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organização e benefícios do SUS. Basta uma leitura superficial dos arts. 196 a 200 

da CF, para que se perceba que nos encontramos, em uma forma de positivação, 

tanto em face de uma norma definidora de direito, quanto diante de normas de 

cunho programático e impositivo, enunciando no próprio art. 196 que a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, além de impor aos poderes públicos uma série 

de tarefas nesta seara. Em um segundo momento, a Constituição remete a 

regulamentação das ações e serviços de saúde ao legislador no art. 197, além de 

criar e fixar as diretrizes do sistema único de saúde (art. 198), oportunizando a 

participação, mas em nível complementar da iniciativa privada na prestação da 

assistência à saúde (art. 199), bem como estabelecendo, em caráter exemplificativo, 

as atribuições que competem ao sistema único de saúde (art. 200). (SARLET, 2012) 

Para regulamentar a Constituição a respeito do direito á saúde, foi criada a lei 

nº 8.080/90, considerada a “Constituição da Saúde”, que estabeleceu as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como a organização e o 

funcionamento dos serviços a nível nacional, tanto aqueles realizados pela 

Administração Pública quanto pela rede privada. A lei n. 8.080/90 criou o Sistema 

Único de Saúde (SUS), e prevê a universalização do atendimento médico gratuito, 

que deve ser integral, abrangendo ações voltadas para a pessoa e para a 

comunidade, para a prevenção e para o tratamento (BRASIL. MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2015). 

 

A RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS  

 

Como já mencionado o art. 196, a CF prevê a saúde como um direito de todos 

e estabelece o dever do Estado de garantir a sua efetivação. Especificamente no 

que se refere ao dever estatal de efetivar o direito à saúde, a Constituição 

estabelece que o mesmo é de competência comum da União, dos estados, do 

distrito federal e dos municípios. Conforme o artigo 23102, inciso II, da CF/88. 

                                                           

102Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

[...] 

II - Cuidar da saúde e a assistência Pública da proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiência; [...] 
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O dispositivo constitucional evidencia a competência dos entes federados de 

forma solidária, no que diz respeito aos cuidados necessários com a saúde, 

independentemente da esfera governamental.  

 

Todos os entes da federação participam do sistema de saúde, de forma 
coordenada, por meio de uma rede descentralizada, regionalizada e 
hierarquizada, objetivando o melhor aproveitamento dos recursos públicos, 
viabilizando uma maior acessibilidade e eficácia da gestão. Inclusive essa é 
uma característica do sistema, que é denominado “único”, tendo em vista 
que todas as esferas da federação possuem obrigações recíprocas e 
permanentes em relação à saúde. De modo que se uma não cumpre com 
suas obrigações, a outra deverá fazê-la, tornando linear a responsabilidade 
entre todos os entes federativos, com responsabilidade comum e solidária 
perante a população (LÜDKE, 2012, p. 45) 

 

O Sistema Único de Saúde – SUS composto pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios mesmo havendo hierarquia interna entre eles, jamais poderá 

qualquer um destes entes, eximir-se da responsabilidade de assegurar às pessoas 

carentes de recursos financeiros o acesso à medicação ou a tratamentos médicos, 

alegando ser a responsabilidade de outro ente federado, pois o SUS é “UNO” e 

sendo assim, é de reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade de 

quaisquer deles em eventual pólo passivo, em caso de demanda judicial pleiteando 

alguma assistência. Endossa este posicionamento o Supremo Tribunal Federal, com 

o entendimento de que a distribuição de atribuições entre os entes federativos por 

normas infraconstitucionais não impede a responsabilidade solidária dos mesmos, 

imposta constitucionalmente. 

 

O FENOMENO DA JUDICIALIZAÇÃO DASAÚDE 

 

Embora a legislação brasileira prever o direito à saúde na CF, regulamentar o 

funcionamento do Sistema Único de Saúde, prever investimentos públicos na área, 

ocorre que na prática, o acesso à saúde é deficitário no Brasil, de forma que a 

universalização e integralidade da saúde pretendida pela lei, muitas vezes não se 

reproduz na realidade das pessoas. 

A falta de investimento na área da saúde, o descumprimento de políticas 

públicas, o desvio de verbas públicas, dentre outros fatores, contribui para a falta de 

efetividade do direito à saúde, fazendo com que pessoas que não tiveram suas 
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demandas atendidas na via administrativa recorram ao Poder Judiciário, provocando 

a chamada judicialização da saúde. 

 

Nos últimos anos, no Brasil, a Constituição conquistou, verdadeiramente, 
força normativa e efetividade. A jurisprudência acerca do direito à saúde e 
ao fornecimento de medicamentos é um exemplo emblemático do que se 
vem de afirmar. As normas constitucionais deixaram de ser percebidas 
como integrantes de um documento estritamente político, mera convocação 
à atuação do Legislativo e do Executivo, e passaram a desfrutar de 
aplicabilidade direta e imediata por juízes e tribunais. Nesse ambiente, os 
direitos constitucionais em geral, e os direitos sociais em particular, 
converteram-se em direitos subjetivos em sentido pleno, comportando tutela 
judicial específica. A intervenção do Poder Judiciário, mediante 
determinações à Administração Pública para que forneça gratuitamente 
medicamentos em uma variedade de hipóteses, procura realizar a 
promessa constitucional de prestação universalizada do serviço de saúde. 
(BARROSO, 2009, p. 13) 

 

Portanto a judicialização corresponde ao ato de se transferir para o Poder 

Judiciário decisões que deveriam ser tomadas pelos poderes Executivo e 

Legislativo, trata-se de colocar sob análise do Poder Judiciário questões que 

envolvem o reconhecimento e a concretização de direitos. 

Entrando na área do direito à saúde, em muitas situações o indivíduo constata 

a impossibilidade de exercer o seu direito, a qual decorre muitas vezes da omissão 

do Poder Público em relação à suas obrigações. Não são raras as situações em que 

as pessoas se deparam com a falta de atendimento médico, falta de leitos, falta de 

medicações, dificuldades para realizar exames e cirurgias, etc. Nestas situações, 

pelo fato de existir previsão constitucional do direito de acesso à justiça, cabe ao 

Poder Judiciário intervir. 

A natureza dos direitos sociais, como é o caso do direito à saúde, pressupõe 

prestações positivas do Estado, que deve ser cumprida por meio de políticas 

públicas. Se tais políticas, de responsabilidade do Poder Executivo não são 

eficientes, cabe a intervenção do Poder Judiciário. 

Tem aumentado a tensão entre os poderes constituídos, em decorrência a 

possível intromissão do Poder Judiciário nos assuntos decorrentes de políticas 

públicas. Questiona-se, com base na teoria da separação dos poderes, se seria 

legítima a atuação do Poder Judiciário nas políticas públicas, que decorrem da 

função típica do Poder Executivo que é administrar. 
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[...] a implementação de políticas públicas por determinação judicial, entre 
elas, no caso específico do fornecimento de fármacos, não representa uma 
invasão de poderes nem ofensa à Constituição Federal, pois realizada de 
acordo com as peculiaridades do caso concreto e lastreada na dignidade da 
pessoa humana, ou seja, na necessidade de preservação do núcleo 
essencial dos direitos fundamentais, em que se inserem os chamados 
direitos de subsistência, entre eles a Saúde. Ademais, é preciso reconhecer 
que   a atividade implementadora do Poder Judiciário não lhe autoriza criar 
políticas públicas, mas apenas solucionar as já existentes (LÜDKE, 2012, p. 
68) 

 

Trazendo a baila o entendimento do STF, proposto na Medida Cautelar em 

Arguição de descumprimento de Preceito Fundamental nº 45/DF, pelo Ministro Celso 

de Mello, o qual relata não ser tradição do Estado contemporâneo ter o Poder 

Judiciário a incumbência de implementar políticas públicas de outras esferas do 

Poder: 

 

Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá 
atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais 
competentes, por descumprirem 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 restritivas de conteúdo 
programático. Cabe  assinalar, presente neste contexto – consoante já 
proclamou esta Suprema Corte– que o caráter programático das regras 
inscrita no contexto 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. Minº Celso de Mello). 

 

Em relação aos direitos que requerem uma prestação positiva do Estado, 

houve a superação na noção de que o direito à saúde seria conteúdo de norma de 

caráter programático, as quais são normas que, apesar de possuírem capacidade de 

produzir efeitos, por sua natureza necessitam de outra lei que as regulamente, lei 

ordinária ou complementar. 

 

Todavia, a partir de meados da década de noventa e mais fortemente nos 
últimos quinze anos, a jurisprudência evoluiu para, sob a luz da força 
normativa da Constituição e de seus princípios, entender as políticas 
públicas como perfeitamente sindicáveis – não, por óbvio, no mérito das 
escolhas políticas e na seleção de prioridades legítimas, que são inerentes 
aos Poderes Executivo e Legislativo, mas justamente na legitimidade e na 
legalidade dessas escolhas à luz das regras e dos princípios consagrados 
na Constituição Federal, inclusive os de proporcionalidade e razoabilidade. 
(BINS, 2013) 
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Dentro deste contexto, reforçou-se a procura pela população pelo Poder 

Judiciário para ter o direito à saúde atendido, portanto, quaisquer decisões estatais 

em saúde formuladas pelo Executivo ou pelo Legislativo poderão ser discutidas 

judicialmente pelos cidadãos. Essa garantia de acesso ao Judiciário, tem sido 

fundamental para que se revertam eventuais omissões, ilegalidade sou abusos 

cometidos pelo Poder Executivo e até́ pelo Poder Legislativo. 

Com o aumento no número de ações judiciais na área da saúde, a atuação 

judicial no âmbito das prestações públicas de saúde atingiu um patamar elevado, 

sobretudo no que se refere aos impactos das decisões judiciais sobre o orçamento 

público. Também aumentaram os questionamentos sobre o prejuízo criado pelas 

ordens judiciais no atendimento de outras pessoas, prejudicando assim a 

coletividade. 

Na judicialização da saúde uma das principais questões são os reflexos da 

decisão judicial que determina o cumprimento desse direito no orçamento público 

dos entes públicos. As decisões judiciais que determinam a prestação do direito à 

saúde, geram despesas não previstas no orçamento dos entes federados. Isso traz 

à tona a discussão sobre a reserva do possível. 

 

Aqui surge o problema, consistente em saber qual o volume de recursos a 
ser reservado desse orçamento, bem como a possibilidade dessa inclusão 
comprometer outras verbas, como aquelas mensalmente enviadas a cada 
função estatal para cumprimento dos vencimentos de seu quadro de 
servidores, aquelas reservadas a investimentos, e a destinação de valores 
comprometidos junto às reservas financeiras do país, dívida interna e dívida 
externa. (LAZARI, 2013, p.64) 

 

O PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL 

 

Os direitos sociais entre eles o direito à saúde, precisam de uma atuação do 

Estado, demandando recursos públicos para sua efetivação. Quando o direito à 

saúde é cobrado judicialmente do Estado, quase sempre o Poder Público invoca o 

princípio da reserva do possível para justificar a não efetivação desse direito no caso 

concreto. 

O instituto da reserva do possível tem origem na doutrina alemã, oriundo do 

Tribunal Constitucional Federal alemão, em resolução a dois problemas 

apresentados pelos Tribunais Administrativos de Hamburg e da Baviera, cujos 

objetos eram a admissão para o curso de medicina nas universidades de Hamburg e 
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da Baviera, nos anos 1969 e 1970 (LAZARI, 2013).A decisão alemã tem como 

destaque a limitação imposta à concessão de prestações materiais por parte do 

Estado à disponibilidade de recursos públicos. Da mesma forma, a decisão 

considera que a prestação reivindicada pelo indivíduo deve corresponder ao que 

razoavelmente se possa exigir da sociedade (SARLET, 2012) 

Aparece aqui, o problema da disponibilidade para satisfação do direito, para 

saber se o Estado se encontra em condições de dispor da prestação reclamada. 

Assim, o Estado se encontra na dependência da real existência dos meios 

financeiros para cumprir com sua obrigação. 

 

Já há tempo se averbou que o Estado dispõe apenas de limitada 
capacidade de dispor sobre o objeto das prestações reconhecidas pelas 
normas definidoras de direitos fundamentais sociais, de tal sorte que a 
limitação dos recursos constitui, segundo alguns, em limite fático à 
efetivação desses direitos (SARLET, 2012, p.255). 

 

O problema da exigibilidade judicial dos direitos sociais, traz como 

consequência, que no caso concreto, pode obrigar o Estado a realizar gastos não 

previstos em seu orçamento. Pois muitas vezes os recursos disponíveis são 

menores do que o necessário para oferecer a todos os cidadãos todos os direitos 

que a Constituição prevê, com isso a Administração não tem os recursos 

necessários para atender a decisão judicial sem prejudicar um outro direito que o 

administrado Público entendeu ser mais importante. 

Segundo o princípio da reserva do possível, o Estado deve garantir o 

cumprimento dos direitos sociais previstos na Constituição, mas na medida em que 

isso for possível. Isso não significa a possibilidade do Estado deixar de cumprir suas 

obrigações sob a alegação muitas vezes genérica, de que não existem recursos 

suficientes, sendo por isso, necessário em cada caso, demonstrar a impossibilidade 

financeira de sua concretização pelo Estado, não podendo usar de forma 

irresponsável a reserva do possível para não realizar suas obrigações 

constitucionais. 

 

Outra faceta apresentada aos contrários à intervenção judicial, se revela no 
argumento da necessidade de prévia previsão orçamentária e 
disponibilidade material de recursos para a concretização de políticas 
públicas de caráter social – amplamente adotado pela administração 
pública, com o nome de “reserva do possível”. Contudo, esse argumento 
não pode servir de barreira intransponível para a realização dos direitos a 
prestações, pois é evidente que o problema da efetivação do direito à 



131 
 

Direito em debate II (ISBN: 978-85-63671-71-4) 

saúde, está ligado com a crescente carência de recursos disponíveis e com 
o aumento de demandas sociais; o que não pode levar à utilização 
indiscriminada do argumento da reserva do possível como impeditivo da 
intervenção estatal ou escusa para omissões do Estado. (LÜDKE, 2012, p. 
70) 

 

Um fator que não pode ser esquecido, é a difícil missão do administrador 

público, na eleição das prioridades em um cenário de poucos recursos. 

 

Impossível, [...] não se fazer perguntas do tipo: A) mais vale conceder a um 
o fornecimento de medicamento no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou 
fornecer a mil o medicamento no valor de R$ 10,00 (dez reais); [...]; Com 
efeito, estas questões são absolutamente dignas de apreciação, de modo 
que, seja qual for a decisão prevalente, estará ela sendo sábia, parta da 
iniciativa jurisdicional ou administrativa. (LAZARI, 2013, p.65). 

 

Como percebido em muitos casos as decisões judiciais que obrigam o Poder 

Público a fornecer certos medicamentos, são criticadas pela Administração e por 

parte de sociedade, pelo suposto prejuízo suportado pela coletividade, que é privada 

de recursos que são destinados a uma única pessoa em prejuízo dos demais. Isso 

comprova a necessidade do Judiciário analisar cada caso particular, para minimizar 

os reflexos desta decisão. 

 

O MINIMO EXISTENCIAL 

 

Mesmo considerando as limitações trazidas pelo princípio da reserva do 

possível na efetividade dos direitos fundamentais, ele deve ser minimizado diante do 

mínimo existencial. Seguindo o entendimento, de Ingo Sarlet, o qual define o 

conteúdo e o objeto do mínimo existencial da seguinte forma:  

 

[...] firma-se posição no sentido de que o objeto e conteúdo do mínimo 
existencial, compreendido também como direito e garantia fundamental, 
haverá de guardar sintonia com uma compreensão constitucional adequada 
ao direito à vida e da dignidade da pessoa humana como princípio 
constitucional fundamental. Neste sentido, remete-se à noção de que a  
dignidade da  pessoa humana somente estará assegurada –  em termos de 
condições básicas a serem garantidas pelo Estado e pela sociedade – onde 
a todos e a qualquer um estiver garantida nem mais nem menos do que 
uma vida saudável.(SARLET; FIGUEIREDO, 2010, p.24) 

 

Importante compreender que o ser humano possui o direito, e o Estado tem o 

dever, de preservara vida. Neste contexto, a preservação da vida é um direito 

fundamental, mas propiciado com uma vida digna. Pois o ser humano precisa de 
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condições mínimas de existência. Portanto o direito à vida é um direito essencial, 

não podendo alguém usufruir da liberdade, acesso ao judiciário e demais princípios 

sem que seja assegurado o seu principal direito no caso o direito a vida. 

A saúde e a vida estão extremamente próximas e ligadas. Por esse motivo   

de supremacia ao lado do direito à vida com dignidade, é que a saúde se revela o 

mais importante dos direitos expostos no artigo 6º da Carta Magna, constituindo, 

indubitavelmente, o mínimo existencial à saúde. 

Como o mínimo existencial busca garantir condições essenciais à dignidade 

da pessoa humana o mesmo não deve se sujeitar à reserva do possível. Neste 

contexto a discussão do mínimo existencial em fase da reserva do possível não 

deveria ocorrer, pois presume-se que o Poder Público dispõe de recursos para 

atender as necessidades mínimas do indivíduo.  

Percebe-se que o mínimo existencial tem a função de atribuir ao indivíduo um 

direito subjetivo contra o poder público em casos de diminuição da prestação dos 

serviços sociais básicos que garantem uma vida com dignidade, sendo que uma 

eventual invocação da reserva do possível, não pode ser desculpa pelo Estado, para 

justificar a falta de implementação do direito à saúde, principalmente quando 

discute-se a garantia deste mínimo. 

Quando houverem situações em que o binômio, reserva do possível e o 

mínimo existencial, estejam envolvidos, os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade devem servir de critério ajudar a decisão judicial. 

Nesse sentido, pode-se dizer que não se mostra razoável, por exemplo, 

compelir o Estado a fornecer medicamentos e tratamentos experimentais, assim 

compreendidos aqueles não aprovados pelas autoridades sanitárias competentes, 

que sequer foram objeto de testes minimamente seguros. Assim, há necessidade de 

averiguação através de produção de provas e garantindo-se o contraditório do que 

efetivamente representa o mínimo existencial em cada caso, e qual a real 

necessidade, não apenas financeira, em dar atendimento ao pleito. 

 

Nesse sentido, pode-se dizer que não se mostra razoável, por exemplo, 
compelir o Estado a fornecer ou custear medicamentos e tratamentos 
experimentais, assim compreendidos aqueles não aprovados pelas 
autoridades sanitárias competentes[...], ou que o foram para finalidade 
diversa daquela pretendida pelo interessado, e que sequer constituíram 
objeto de testes minimamente seguros. [...] a necessidade de averiguação 
(e, portanto, produção de prova e sujeição ao contraditório) do que 
efetivamente representa o mínimo existencial em cada caso e qual a 
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necessidade (não apenas financeira!) em dar atendimento ao pleito. 
(SARLET; FIGUEIREDO, 2010, p.44) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em conformidade com os estudos relacionados, a Carta Magna de 1988 

consagrou o direito fundamental a saúde, os quais estão fortemente relacionados 

com os objetivos do Estado brasileiro positivados no texto constitucional, onde cada 

vez mais se impõe prestações positivas por parte do gestor público no sentido de 

concretizar o direito a saúde. Mas a realização plena do direito à saúde esbarra 

principalmente no caráter financeiros, em virtude dos limites orçamentários para a 

devida prestação de serviços públicos. 

Porém, o direito a satisfação do direito à saúde deve ser entendido como um 

direito de justiça social fundamentalmente como forma de garantia a uma vida digna. 

Neste sentido, é de suma importância a atuação do Poder Judiciário, que diante da 

falta de ação por parte do ente Público, determina, no caso concreto, a efetivação do 

direito à saúde. 

Também diante da arguição do princípio da reserva do possível por parte do 

Estado, segundo o qual deve-se satisfazer os direitos sociais na medida em que o 

orçamento público permita, o Judiciário procura resguardar o direito das pessoas à 

saúde, especialmente nos casos em que o pedido feito envolve situações em que 

está em risco o mínimo existencial. 

Em suma, verificou-se que a efetividade do direito a saúde está relacionada 

ao orçamento, e dessa maneira depende de escolhas ponderadas pelo Estado, 

tendo em vista a escassez dos recursos. Mas não se pode deixar de levar em conta 

é a existência de um mínimo necessário, o mínimo existencial, advindo do princípio 

da dignidade humana. 

Em face principalmente das deficiências das políticas públicas brasileiras ou 

da falta de vontade política, relacionadas ao direito à saúde, o Poder Judiciário tem 

muitas vezes atuado, como colaborador, na busca pela real concretização desse 

direito fundamental. Pensando desta forma, o Poder Judiciário vem cumprindo o seu 

papel, determinando a realização pelo Estado, de medidas no sentido de 

proporcionar tratamentos médicos e hospitalares, além do fornecimento de 

medicamentos às pessoas que necessitam, propiciando assim a satisfação do direito 

no caso concreto, também pressiona a Administração Pública a atuar com maior 
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eficiência em relação às suas atribuições constitucionais, estabelecendo políticas 

públicas adequadas para atendimento das demandas crescentes. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar a existência de 
inconstitucionalidade do artigo 2º do Estatuto da Família que está em tramitação no 
Congresso Nacional. O referido artigo define o conceito de família, para proteção do 
Estado, como sendo a união entre homem e mulher ou um dos pais e seus 
descendentes, com base no disposto nos artigos 226 § 3º da Constituição Federal 
de 1988 e 1.723 do Código Civil de 2002 e excluindo de tal proteção as demais 
entidades familiares, como as famílias homoafetivas. Essa exclusão afronta uma 
série de princípios, direitos e garantias constitucionais demonstrando-se a 
inconstitucionalidade do dispositivo em questão. Nesse sentido este trabalho 
identificará os conceitos de família, sexualidade, religião e política sob um ponto de 
vista histórico, proporcionando uma melhor compreensão sobre as dificuldades 
enfrentadas pelos casais homoafetivos para serem reconhecidos como família, 
analisando-se a atuação do poder legislativo frente a essa demanda social. 
Finalmente, vislumbra-se o ponto central do estudo que responde a seguinte 
questão: existe inconstitucionalidade no conceito de família proposto pelo Projeto de 
Lei nº 6.583 de 2013, denominado Estatuto da Família? Pretende-se demonstrar 
com base na análise jurisprudencial, dos princípios, direitos e garantias 
constitucionais e dos argumentos dos legisladores proponentes a existência de 
inconstitucionalidade. O método utilizado para a elaboração deste trabalho foi o 
dedutivo, por meio das técnicas de fichamento e revisão bibliográfica, introduzindo 
conhecimentos baseados na leitura de doutrinadores da área de direito homoafetivo, 
de família e constitucional, bem como em artigos publicados, propostas legislativas e 
jurisprudência inerentes ao tema, que contribuíram para concretização do presente 
trabalho. 

 

Palavras-Chave: Constitucionalidade. Família. Homoafetividade. Princípios 

constitucionais. Legislativo. Judiciário. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho busca desenvolver análise da constitucionalidade do artigo 2º 

do projeto de lei nº 6.583/2013, que trata do Estatuto da Família, tomando por 
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parâmetro os princípios, direitos e garantias elencados na Constituição Federal de 

1988. 

O problema identificado consiste na comprovação da existência de 

inconstitucionalidade no conceito de família proposto no Estatuto da Família, sob a 

hipótese de que essa inconstitucionalidade ocorre em decorrência da violação de 

diversos princípios constitucionais, bem como inúmeros direitos e garantias 

fundamentais. 

O estatuto em comento propõe que o conceito de família seja interpretado de 

modo reducionista, em que somente poderão receber a proteção do Estado as 

famílias constituídas pela união entre homem e mulher e seus filhos, ou, por um dos 

pais e seus descendentes, permanecendo excluídas dessa proteção as famílias 

compostas por pares homossexuais ou quaisquer outras famílias que não se 

enquadrem no disposto nos artigos 226 § 3º da Constituição de 1988 e 1.723 do 

Código Civil de 2002. 

A partir dessa interpretação demonstra-se inequívoca a violação de muitos 

dispositivos constitucionais, como os princípios da dignidade da pessoa humana, da 

igualdade, da liberdade, da segurança jurídica, dentre outros direitos positivados ou 

implícitos na Carta Magna brasileira.  

Com o objetivo de melhor compreender a razão pela qual o reconhecimento 

das uniões homoafetivas se mostra de difícil aceitação social e jurídica é necessário 

identificar os conceitos de família, sexualidade, religião e política em um contexto 

histórico. A origem da família remonta milhares de anos que se constituíram de 

várias maneiras e com objetivos diversos ao longo do tempo. 

A maneira como a família vem se constituindo sempre sofreu influência direta 

das religiões que determinavam e ainda determinam como devem se constituir e da 

mesma forma as religiões determinavam de que forma as pessoas poderiam exercer 

sua sexualidade, sendo que tal influência comumente se expande para a política. 

Embora as formas de constituição das entidades familiares tenham evoluído e 

se transformado, passando do modelo patriarcal vertical, em que a figura do pai 

exercia poder supremo sobre os demais membros, para um modelo horizontal 

baseado no respeito mútuo, na afetividade e igualdade entre todos os indivíduos, as 

religiões continuam exercendo grande poder. 

Nesse aspecto, as uniões entre pessoas do mesmo sexo continuam 

relegadas a segundo plano, principalmente, em decorrência do silêncio legislativo 
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sobre o tema. Sendo assim demonstra-se de grande relevância a análise da atuação 

do poder legislativo, verificando se existem ou não propostas no sentido de regular o 

direito homoafetivo. 

A verificação da jurisprudência, aqui ressaltada a dos tribunais superiores, e o 

exame dos princípios constitucionais, direitos e garantias fundamentais são de 

inegável importância para a identificação de possível inconstitucionalidade do artigo 

2º do Estatuto da Família.   

Alguns legisladores continuam propondo leis que excluem as famílias 

homoafetivas, a despeito de ter o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento 

de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, interpretado o artigo 1.723 do Código Civil de 2002 de 

maneira a reconhecer os pares homoafetivos como entidades familiares, atribuindo 

ao Supremo o intuito de praticar ativismo judicial. 

Desse modo buscando colaborar para desvendar parte dos meandros dessa 

discussão que provavelmente ainda se prolongará por muito tempo, utilizou-se o 

método dedutivo para realizar este trabalho, baseando-se na análise de propostas 

legislativas e da doutrina, assim como na leitura de doutrinadores nas áreas do 

direito de família, direito constitucional, hermenêutica e direito homoafetivo, 

identificado como um novo ramo do direito que busca proteger os indivíduos da 

comunidade LGBT, considerados como um dos grupos inclusos no rol de minorias 

que demandam proteção de maneira diferenciada para que possam ser tratados 

com igualdade.    

 

CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES 

 

Para a adequada proteção da dignidade humana de todas as pessoas é 

fundamental compreender a intersecção entre os temas família, sexualidade, religião 

e política que mesmo estudados separadamente já teriam a capacidade de suscitar 

verdadeira ‘guerra’ de opiniões. 

Entretanto, a discussão inerente a esses assuntos de maneira combinada é 

de extrema relevância, uma vez que influem na consecução da finalidade do Estado, 

no que se refere aos homossexuais e outras identidades de gênero que não se 

enquadram no padrão socialmente aceito. 



138 
 

Direito em debate II (ISBN: 978-85-63671-71-4) 

Além disso, diante do contexto atual, se faz necessário avocar algumas 

características inerentes ao papel do Estado e da política como garantidores da 

ampliação de políticas públicas que respeitem os princípios constitucionais, no que 

se refere ao reconhecimento das famílias homoafetivas. 

Ao tratar das mudanças de estrutura pelas quais as famílias ocidentais vêm 

passando ao longo da história, não há qualquer intenção de convencimento, no 

sentido de que a família seria um instituto ultrapassado ou que deveria deixar de 

existir em nossa sociedade. 

O que se busca demonstrar é justamente o contrário, pois, a existência da 

família é de inestimável importância, tanto que todos desejam e devem fazer parte 

de uma entidade familiar, tendo amplo acesso à proteção do Estado. 

Desse modo, o conceito de família e sua constituição não são os mesmos de 

milênios, séculos ou mesmo décadas atrás e nem por isso deixaram de existir. 

A instituição denominada como família parece ser tão antiga quanto à própria 

existência do ser humano e o que tem se modificado ao longo do tempo são suas 

características e muito provavelmente seus objetivos. 

 

Cada conjuntura histórica procura moldar a organização sócio-familiar, 
segundo o crivo dos interesses políticos, econômicos, religiosos e culturais 
dominantes. Neste aspecto, verificar o lastro motivador dos discursos e as 
explicações dos estudiosos que abordam a família é fundamental para 
identificar como alguns preconceitos foram construídos e se constituem, até 
hoje, obstáculos ao livre desenvolvimento das relações familiares. Ao revés 
de traçar uma análise evolucionista da família – como realizara ENGELS 
(1991) -, é importante perceber que cada organização familiar apresenta a 
sua peculiar estruturação histórico-social, com condicionamentos próprios. 
(ANDRADE, 2005, p.127) 

 

Sobre as origens da família ocidental, seriam encontrados indícios de sua 

constituição há milhares de anos e os gregos antigos acreditavam que corpo e alma 

permaneciam, de certa forma, ligados mesmo após a morte, assim, os componentes 

da estrutura familiar deveriam sempre preparar uma sepultura para que 

continuassem como se estivessem vivos, inclusive ofertando-lhes comida e bebida. 

 

Essas crenças são muito antigas e parecem-nos realmente falsas e 
ridículas. No entanto, exerceram seu domínio sobre o homem por muitas e 
sucessivas gerações. Governaram as almas: veremos mesmo como, dentro 
em pouco, dirigiam as sociedades e como a maior parte das instituições 
domésticas e sociais dos antigos teve ali sua origem. (COULANGES, 1986, 
p. 14) 
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De acordo com a análise de Cavalcanti (2016, p.25), nos primórdios da 

humanidade os agrupamentos de pessoas, as tribos, se constituíam de forma que 

havia uma maior liberdade em que se compreende, nas relações entre homens e 

mulheres, o sexo promíscuo, no qual todos os homens pertenciam a todas as 

mulheres e que cada mulher pertencia igualmente a todos os homens, embora 

ressalte que outros autores entendam que tal forma de se relacionar não se 

constituísse promiscuidade. 

Salienta a autora que as mulheres já desempenharam papel predominante e 

que essa lógica somente se alteraria com o aperfeiçoamento dos utensílios 

destinados à caça, o que propiciou aos homens maior acumulação de bens e por 

consequência evidenciou-se a figura masculina como detentores de maior poder, 

passando o matrimônio para a monogamia. 

 

A supremacia do poder masculino se dá de forma definitiva e é um dos 
sintomas da civilização nascente. Baseia-se no predomínio do homem; sua 
finalidade expressa é a de procriar filhos cuja paternidade seja indiscutível; 
e exige-se essa paternidade indiscutível porque os filhos, na qualidade de 
herdeiros diretos, entrarão, um dia, na posse dos bens do pai. Os laços 
conjugais não podem ser rompidos, ao contrário do que ocorria quando da 
força feminina nas tribos. Agora, como regra, só o homem pode rompê-los e 
repudiar sua mulher. Ao homem, igualmente, se concede o direito à 
infidelidade conjugal, sancionado ao menos pelo costume. (CAVALCANTI, 
2016, p.27) 

 

Transformações sociais inerentes à religião e família são percebidas quando 

se faz uma análise histórica acerca de tais temas, considerando-se que os mortos já 

foram considerados deuses, como nas religiões domésticas greco-romanas, sendo 

admitidas, posteriormente, crenças em deuses diversos e, ainda, em outras épocas 

a adoração dos homens a um só deus, também se pode observar que nem sempre 

o casamento e a constituição familiar tiveram relação direta com a moral e a religião. 

Da mesma maneira a família não teve sua origem fundada apenas na 

geração ou afeto natural, ao certo não há como precisar sua origem, entretanto, 

sabe-se que em determinado momento a religião possuía papel determinante na 

constituição familiar, como expõe Coulanges (1986, p. 29): 

 

A origem da família antiga não está apenas na geração. A prova disso 
temo-la no fato de a irmã na família não igualar seu irmão, em o filho 
emancipado ou a filha casada deixarem completamente de fazerem parte 
dela, e temo-la, enfim, nas numerosas disposições importantes das leis 
greco-romanas [...] 
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O princípio da família não o encontrar e mostram pouco no afeto natural. O 
direito grego e o direito romano não levavam em consideração esse 
sentimento. Podia este existir no âmago dos corações, porém para o direito 
nada representava. O pai podia amar muito sua filha, mas não podia legar-
lhe os seus bens. [...]. 

 

A procriação como forma de manutenção da espécie estava intrinsecamente 

ligada à religião, uma vez que se a família se extinguisse a religião doméstica 

também deixaria de existir e os mortos teriam sua imortalidade infeliz. 

O celibato era considerado uma desgraça, tanto para o próprio celibatário que 

não teria ninguém para lhe cultuar após a morte, quanto para sua família que teria 

sua religião extinta, uma vez que cada família tinha sua religião específica. 

Assim, claramente ressalta Coulanges (1986, p. 36): 

 

O casamento era, portanto, obrigatório. Não tinha por finalidade o prazer; 
seu objeto principal não estava na união de dois seres que se simpatizavam 
mutuamente um com o outro e querendo associar-se para a felicidade e 
para os sofrimentos da vida. O efeito do casamento, em face da religião e 
das leis, consistia da união de dois seres no mesmo culto doméstico, 
fazendo deles nascer um terceiro apto a perpetuar esse culto. 

 

Uma vez que o casamento tinha a finalidade específica de dar continuidade à 

família e principalmente ao culto, somente os filhos concebidos na constância do 

casamento religioso poderiam tomar parte do culto, bem como ter direito à herança. 

A fonte do direito de adoção, para Coulanges (1986, p. 39), se traduz pelo 

“dever de perpetuar o culto doméstico”, uma vez que a adoção teria como objetivo 

oportunizar aos que não poderiam ter filhos “naturalmente” a possibilidade de dar 

continuidade às cerimônias fúnebres, ou seja, de cunho totalmente religioso. 

Note-se que a adoção era plenamente aceitável, porém, os filhos gerados fora 

do casamento religioso não tinham qualquer direito e também não supriam as 

necessidades familiares que tinham sempre a religião como centro, talvez dessa 

concepção possa derivar o conceito de filhos ilegítimos que por muito tempo existiu 

em nossa sociedade. 

Torna-se possível compreender que os conceitos família, casamento e 

religião em muitos momentos se mesclam, sob o ponto de vista histórico e social, 

não obstante seu caráter mutável. Sobre o casamento e vida conjugal na Grécia 

antiga: 
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O casamento se caracterizava por uma comunidade de bens, de vida e de 
corpos. Os textos conhecidos oferecem poucas referências quanto à vida 
sexual do casal conjugal. Supunha-se uma atração natural entre os 
cônjuges, aquele apetite instalado no ser humano pela natureza para 
perpetuar a espécie. 
[...] O tema prazer estava fora da vida conjugal. No que se refere à 
sexualidade conjugal, as matérias encontradas nos textos desse período 
referem-se à esterilidade e seus motivos, à legitimidade dos filhos, às 
recomendações higiênicas e dietéticas para que os filhos fossem gerados e 
criados com boa saúde. 
[...] Do casamento, etapa obrigatória na vida de todo cidadão para cumprir 
com o que a sociedade esperava dele, não se esperava que fosse caminho 
para a felicidade. (TURKENICZ, 2013, p. 61) 

 

Verifica-se que a religião possui grande influência, tanto na formação da 

família como na manutenção de alguns conceitos atuais inerentes ao 

desenvolvimento da sociedade. 

Sendo assim, é necessário refletir se a existência e manutenção desse 

conceito tradicional de família, aceito e difundido até hoje, tem a influência direta da 

religião e de que maneira essa influência se manifesta na formação do Estado e no 

mundo jurídico. 

Para Bozon apud Oliveira (2011, p. 34) com a transformação social ocorrida 

durante séculos verifica-se que se produziu uma sentimentalização das relações 

conjugais e familiares, uma secularização da sexualidade e uma 

desinstitucionalização do casamento, logo, o laço tradicional entre conjugalidade e 

sexualidade deixou de ser o modelo dominante. 

De acordo com Turkenicz (2013, p.61-62), o marido poderia ter relações 

sexuais com outras mulheres, para a obtenção de prazer sexual, sem que isso se 

constituísse infidelidade. A infidelidade seria o reconhecimento da descendência 

como legítima a gerada com outra mulher, que não a esposa. 

Ao que se refere à vida sexual na Grécia antiga: 

 

No mundo grego, o ato sexual era considerado uma atividade natural e 
necessária. Não se tratava, portanto, de algo ruim. No vocabulário grego 
não se tem notícia da existência de uma palavra equivalente a pecado para 
referir-se à vida sexual. Fala-se, sim, em erro e injustiça. Categorias como 
permitido e proibido, lícito e ilícito não estavam presentes entre as 
recomendações quanto ao exercício da vida sexual. [...] A moral grega 
impunha algum tipo de renúncia à atividade sexual externa ao vínculo 
matrimonial, ainda que não exigisse do homem uma fidelidade sexual 
estrita, como a que impunha à mulher (TURKENICZ, 2013, p. 64) 
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De acordo com o autor em epígrafe, a percepção do sexo para os gregos 

antigos vinha permeada de vários conceitos e ideias fundamentados nos 

conhecimentos que possuíam na época. A relação dos indivíduos com a sexualidade 

sofreu profunda mudança na era cristã, uma vez que o sexo teria a função exclusiva 

destinada à procriação, também passou a ser considerado impuro e pecaminoso, 

pregando repúdio completo ao sexo, conforme explicita Foucault (2015, p.42): 

 

Romper as leis do casamento ou procurar prazeres estranhos mereciam, de 
qualquer modo, condenação. Na lista dos pecados graves, separados 
somente por sua importância, figuravam o estupro (relações fora do 
casamento), o adultério, o rapto, o incesto espiritual ou carnal, e também a 
sodomia ou a “carícia” recíproca. Quanto aos tribunais, podiam condenar 
tanto a homossexualidade quanto a infidelidade, o casamento sem 
consentimento dos pais ou a bestialidade. Tanto na ordem civil como na 
ordem religiosa o que se levava em conta era o ilegalismo global. Sem 
dúvida, o “contra a natureza” era marcado por uma abominação particular. 

 

Em síntese, Turkenicz (2013, p. 399) relata que por longo período histórico, 

principalmente o que se desenvolveu sob a influência da igreja católica, a 

sexualidade teria sido concebida de uma forma que se poderia chamar de naturalista 

e complementa da seguinte maneira: 

 

Seu fundamento central era que a sexualidade consistia na reprodução. Os 
atos sexuais eram percebidos como estáveis, admitindo uma única 
configuração e um propósito. Seus protagonistas eram considerados 
através de uma lógica binária: homem e mulher, que a espécie estabelecia 
como condição mínima indispensável para a reprodução. Fosse 
determinada por Deus, fosse pela estrutura corporal (anatomia, fisiologia, 
intervenção hormonal etc.), essa concepção estava atravessada pela ideia 
de que a sexualidade era um fenômeno pré-social, para o qual se concebeu 
a noção de instinto. Mas há que considerar que o século XX incidiu de 
forma significativa no itinerário das sexualidades. (Grifo do autor) 

 

A instituição do casamento, mesmo passados séculos e apesar de sua 

transformação conceitual, continua muitas vezes perpetuando as práticas dos povos 

antigos no que diz respeito aos papéis dos homens e das mulheres. 

Assim, não se pode afirmar que as religiões ou a espiritualidade sejam 

maléficas aos indivíduos, porém, torna-se necessário analisar de maneira, até que 

ponto a sua influência pode sair do âmbito privado das igrejas e se estender ao 

âmbito civil, de modo a reger e determinar a vida de todos os cidadãos. 

De acordo com Mata (2010, p. 23) “a religião nunca trata exclusivamente de 

‘fé’, ‘santidade’ ou ‘salvação’. Ela tende a ampliar seu campo de influência para as 
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mais diversas esferas da vida, da sexualidade à política, estabelecendo ou 

pretendendo estabelecer a forma como os indivíduos devem agir em tal ou qual 

circunstância.”. 

Grande parte dessas transformações diz respeito à percepção de que todos 

os membros da família possuem direitos e que deve existir a solidariedade, a 

confiança e a igualdade, com base no afeto, como pressuposto de formação e 

manutenção dos grupos familiares. 

Nessa perspectiva de composição familiar fundada na afetividade foram se 

formando núcleos familiares com estruturas diversas, dificultando a criação de um 

conceito universal e imutável, entretanto, a família tradicional não deixou de existir, 

mas, surgiram novos sujeitos das relações familiares. 

De forma alguma há o intuito de desconsiderar as ditas famílias tradicionais 

com o objetivo de “destruir” a família, como amplamente difundido por determinados 

grupos religiosos, porém, segundo Cavalcanti (2016, p. 43), “não é mais possível 

ignorar a multiplicidade das relações familiares presentes nas sociedades 

construídas com a pós-modernidade”. 

 

ESTATUTO DA FAMÍLIA - PRINCÍPIOS, DIREITOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS 

 

Trata-se de análise do art. 2º do Estatuto da Família levando-se em 

consideração o que dispõe a doutrina inerente à hermenêutica constitucional, pois, a 

lacuna existente na legislação vigente não só deixa de contemplar um grande 

número de cidadãos como permite a exclusão de seus direitos, como no caso deste 

estatuto.   

No preâmbulo da Constituição Federal de 1988, os legisladores constituintes 

revelam a indubitável intenção de estender a todos o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 

a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos fundada na harmonia social [...] (grifo nosso). 

Nesse diapasão serão apresentados alguns dos princípios constitucionais, 

bem como direitos e garantias fundamentais violados em caso de aprovação e 

execução do projeto de lei nº 6.583/2013, denominado Estatuto da Família. 
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Ressalte-se que é inequívoca a intenção do legislador, proponente do 

Estatuto em análise, de excluir o reconhecimento e a proteção estatal das famílias 

que não sejam compostas por um homem e uma mulher e seus filhos, ou ainda, por 

qualquer dos pais e seus descendentes, conforme se verifica em seu artigo 2º. 

Com a exposição de alguns desses argumentos fica evidente que não há 

questão técnica de interpretação ou dúvida jurídica plausível, mas, deliberada e 

desarrazoada oposição ao reconhecimento da necessidade de tratamento isonômico 

entre homossexuais e heterossexuais ou outras entidades familiares. 

Os princípios constitucionais, assim como os direitos e garantias 

fundamentais serão tratados de maneira mais ampla e genérica, com objetivo de 

validar a perspectiva inerente à inconstitucionalidade do Estatuto da Família, desse 

modo, não serão aprofundados de modo a separá-los em categorias ou espécies, 

tão pouco serão apresentados de maneira hierarquizada. 

 

A união afetiva das pessoas do mesmo sexo ainda não mereceu a atenção 
do legislador pátrio. A omissão é injustificável e afronta escancaradamente 
um punhado de princípios constitucionais. Um Estado que se intitula 
Democrático de Direito não pode desrespeitar seus princípios fundamentais, 
devendo assegurar a realização das garantias, direitos e liberdades que 
consagra, sob pena de comprometer sua própria soberania. (DIAS, 2016, p. 
120) 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana atua no campo dos valores aos 

quais estão interligados vários direitos fundamentais e apresenta-se como principal 

fundamento da organização jurídica do Estado democrático de direito. 

Segundo Sarlet apud Dias (2016, p.128), a dignidade da pessoa humana é 

qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 

respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade. 

Assim, a relação entre a proteção da dignidade da pessoa humana e a 

orientação homossexual é direta, pois diz respeito aos traços constitutivos de cada 

um, sem depender do fato de estar ou não prevista expressamente na Constituição, 

como esclarece Dias (2016, p. 128). 

No decorrer de seu relatório, o deputado Ronaldo Fonseca delimita, de 

maneira incisiva, como uma das funções da família a procriação, não obstante o 

contido no artigo 226, § 7º da Constituição que dispõe: 
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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. 

 

Sendo assim, não se mostra possível vincular a existência da família ao 

objetivo de reprodução, pois, como bem se observa é de livre escolha do casal ter 

ou não filhos, sem que seja descaracterizada a condição de família e sem que haja 

intervenção de terceiros, ao contrário do que afirma o relator: 

 

O Estado é tão centrado na reprodução e na criança como fator motivador 
da proteção do Estado à família, que. Se de um lado protege e impinge 
obrigações desde logo à união do homem com a mulher, da qual presume 
reprodução e o cumprimento do art. 227 da CF, de outro vem a considerar 
também família sujeita à mesma proteção especial aquela unidade 
monoparental na qual já há a figura da criança a ser protegida, segundo o § 
4º do art. 226 da CF. [...] Em verdade, não justifica ao Estado subsidiar 
início de nova relação de dependência econômica entre adultos; se dela 
não se prever exercício do relevante papel social da família em gerar e criar 
filhos. Só deve haver ESPECIAL proteção para aqueles que tiverem 
atributos diferenciados em prol da continuidade sustentável da própria 
sociedade. O que não impede a associação de pessoas para o convívio 
com base no mero afeto. 

 

Percebe-se a existência de uma percepção distorcida do relator, sobre a 

determinação constitucional de proteção da família, quando afirma que “não faz 

sentido ao Estado proteger qualquer relação de mero afeto, pois dela não se 

presume reprodução conjunta [...]” e que “não há atributos intrínsecos às relações de 

mero afeto que as façam ser merecedoras de especial proteção do Estado como 

tal”. Em oposição a essa concepção, Vecchiatti (2012, p. 399) enfatiza: 

 

[...] em verdade se tem apenas uma única tentativa de argumentação 
material, a saber, a questão da procriação, no sentido de que, por mais que 
o amor existente nas uniões homoafetivas seja idêntico ao das uniões 
heteroafetivas, a ideia de família jamais poderia perder de vista a noção de 
procriação, pois, do contrário, a sociedade humana chegaria à sua extinção. 
Ou seja, segundo os opositores da tese aqui perfilhada, a finalidade da 
vedação ao casamento civil e à união estável entre casais homoafetivos 
seria a proteção da procriação. 
Contudo, mesmo essa argumentação é completamente arbitrária, não 
sendo pautada pela lógica e pela racionalidade. Em primeiro lugar, é ilógica 
essa argumentação, tendo em vista que não se proíbe o casamento civil de 
heterossexuais estéreis, que não possuem capacidade procriativa, nem 
mesmo potencial. [...] 
A ausência de lógica desta argumentação também pode ser aferida pelo 
fato de que não constitui causa para anulação do casamento civil 
heteroafetivo a infertilidade do cônjuge, ou ainda a sua recusa em manter 
relações sexuais sem preservativos ou mesmo a sua recusa em manter 
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qualquer tipo de relações sexuais. Essas questões podem eventualmente 
ocasionar o divórcio injustificado (sem culpa), mas jamais anulação do 
casamento. 

 

Outra razão pela qual tal argumento carece de uma mínima lógica é que o 

não reconhecimento do casamento civil ou união estável não levará os 

homossexuais a deixarem de ser homossexuais para procriarem, tão somente 

continuarão à margem da proteção estatal, em outras palavras, os homossexuais 

continuarão homossexuais e os heterossexuais continuarão heterossexuais, não 

alterando em nada uma possível perpetuação da espécie. 

Tal proibição não traria nenhuma alteração da lógica dos relacionamentos e 

somente teria a capacidade de gerar situação de inconstitucionalidade dessa 

discriminação por afrontar o princípio da proporcionalidade, que nas palavras de 

Vecchiatti (2012, p. 400) é absolutamente inadequada a medida utilizada (não 

reconhecimento do casamento civil homoafetivo) com a finalidade pretendida 

(defesa da procriação), ante a inutilidade daquela medida para alcançar a pretensa 

finalidade, restando, portanto, afrontado o subprincípio da adequação. 

O ideal de justiça e equidade está diretamente relacionado ao princípio da 

igualdade, observando-se que Rousseau como um dos inspiradores da Revolução 

Francesa já defendia a igualdade de direitos. 

Todos os seres humanos são naturalmente iguais e essa percepção consolida 

a formação de uma sociedade democrática, entretanto, há considerações 

importantes a se fazer sobre a igualdade conforme explicitam Mello e Moreira (2015, 

p. 275): 

 

Necessário distinguir a igualdade formal da igualdade material: por 
igualdade formal entende-se a isonomia do homem perante a lei (tal como 
consta do art. 5º, caput, CRF/88: “todos são iguais perante a lei...”) e 
igualdade material sendo a isonomia formal posta em prática, concretizada 
através de medidas que promovam a justiça social e a dignidade da pessoa 
humana. (Grifos dos autores) 

 

Como se observa no que se refere à igualdade formal, nem sempre a norma 

positivada proporciona verdadeiramente a igualdade, como no caso do 

reconhecimento da união estável e casamento entre pessoas do mesmo sexo, em 

que a lei não especifica sua possibilidade, entretanto, não há como ignorar o fato de 

que a única diferença entre indivíduos heterossexuais e homossexuais é o 
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preconceito historicamente preconizado, principalmente, pela influência das 

religiões. 

Nesse sentido Bastos apud Mello e Moreira (2015, p. 274) assim expõe: 

 

É este o sentido que tem a isonomia no mundo moderno. É vedar que a lei 
enlace uma consequência a um fato que não justifica tal ligação. É o caso 
do racismo em que a ordem jurídica passa a perseguir determinada raça 
minoritária, unicamente por preconceito das classes majoritárias. Na mesma 
linha das raças, encontram-se o sexo, as crenças religiosas, ideológicas ou 
políticas, enfim, uma série de fatores que os próprios textos constitucionais 
se incumbem de tornar proibidos de diferenciação.   

 

No caso das uniões homoafetivas e seu reconhecimento como entidade 

familiar não se identifica qualquer diferença em termos de requisitos constitutivos e a 

única diferença observada é o sexo dos seus componentes, o que não pode ser 

elemento fundamental para exclusão de qualquer direito. 

 

De mais a mais, a Carta Cidadã proíbe qualquer tipo de discriminação, 
valora a igualdade, o direito à intimidade e à vida privada, tidas como 
cláusulas pétreas, além de promover o bem-estar e a dignidade de todos, 
como fundamento da República; nessa medida, a desigualdade de 
tratamento entre os relacionamentos heterossexuais e os homossexuais 
não se coaduna com tais premissas constitucionais. (ANDRADE, 2005, 
p.102-103) 

 

A discussão sobre o reconhecimento das uniões homoafetivas como famílias 

sob um ponto de vista axiológico e histórico, como propõe o relator do projeto de lei 

que institui o Estatuto da Família, carece de uma ponderação lógica a respeito da 

principiologia constitucional, pois, a existência de discriminação histórica em relação 

aos homossexuais em virtude de valores morais religiosos se contrapõe aos valores 

constitucionais que proíbem qualquer forma de discriminação. 

No que se refere à proteção dos direitos à diversidade sexual e proibição de 

discriminação por orientação sexual, no sistema global de proteção dos direitos 

humanos, Piovesan (2017, p. 481) esclarece que “o direito à igualdade e a proibição 

da discriminação foram enfaticamente consagrados pela Declaração Universal, de 

1948, pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos [...]” e complementa: 

 

A Declaração Universal, de 1948, em seu art. I, desde logo enuncia que 
‘todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos”. 
Prossegue, no art. II, a endossar que “toda pessoa tem capacidade para 
gozar dos direitos e as liberdades estabelecidos na Declaração, sem 
distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, 
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opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento, ou qualquer outra condição’. 

 

Verifica-se que tanto o direito nacional como internacional propõem a 

observância do princípio da igualdade intrinsecamente relacionado ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, basilares no ordenamento jurídico brasileiro junto com 

vários outros princípios e direitos fundamentais. 

Assim, confirma-se o entendimento de que a discriminação baseada em 

orientação sexual, no caso excluindo as famílias homoafetivas da proteção do 

Estado, ofende e viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana 

e da igualdade, dentre outros. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º inciso II, refere-se ao 

princípio da reserva legal, estabelecendo que ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, residindo nesta disposição 

também o direito à liberdade, identificado por Silva apud Mello e Moreira (2015, p. 

164) da seguinte maneira: 

 

O conceito de liberdade divide-se, também, em liberdade interna e liberdade 
externa. Liberdade interna é relacionada ao livre-arbítrio como manifestação 
de vontade no mundo interior do homem (liberdade do querer), 
manifestando-se como poder de escolha. Liberdade externa é a 
manifestação externa do querer e implica a necessidade de afastamento de 
ingerências para um agir livre. 

 

O desejo de liberdade apresenta-se como um tema de extrema relevância no 

âmbito dos direitos humanos e encontra-se intrinsecamente ligado ao ser humano e 

à dignidade da pessoa humana e nesse sentido Mello e Moreira (2015, p. 164) 

aduzem: 

 

A liberdade está umbilicalmente associada à existência humana. Sem 
liberdade parte da vida, se não toda a vida, perde seu sentido. Não nos 
referimos somente à liberdade física, de livre locomoção, mas, também na 
liberdade de se expressar, de buscar e trilhar todos os caminhos para a 
realização e efetividade do que poderíamos chamar de uma vida digna. 
Melhor e mais fácil que conceituar a liberdade é experimentá-la. 

 

Em tese, o Brasil estaria se distanciando cada vez mais de práticas 

atentatórias à manifestação do direito à liberdade, uma vez que a promulgação da 

Carta Magna de 1988, comprometida com a defesa e proteção da pessoa humana, 
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instaurou o Estado Democrático de Direito e relegou os sombrios tempos da ditadura 

a uma memória histórica que não deve ser esquecida. 

Nestes tempos de larga disseminação de informações, principalmente pelas 

redes sociais, percebe-se certa liberdade na forma como os indivíduos se 

manifestam e se posicionam frente às mudanças sociais, econômicas, políticas, 

tecnológicas, dentre outras. 

Por outro lado, essa mesma liberdade desconectada dos demais princípios e 

valores constitucionais pode ser usufruída de modo a propagar preconceitos e até 

mesmo ódio em relação a determinados grupos, como no caso da comunidade 

LGBT. 

No que tange ao direito à liberdade há que se considerar que no caso das 

liberdades de expressão e de crença, por exemplo, não se constituem direitos 

absolutos ou ilimitados, encontrando limites em outros direitos fundamentais e na 

dignidade da pessoa humana. 

Sendo a sexualidade um atributo específico integrante da essência do ser 

humano, como todos os outros, a orientação sexual dos indivíduos não pode ser 

utilizada como justificativa para a violação de direitos básicos inerentes a todos. 

Atualmente vem aumentando a percepção da existência do chamado princípio 

da afetividade uma vez que a família baseada estritamente em laços biológicos ou 

fins patrimoniais, conceito perpetuado ao longo da história das sociedades, vem 

dando cada vez mais espaço às famílias constituídas primeiramente por laços 

afetivos, principalmente a partir da Constituição Federal de 1988 e assim enfatiza 

Lôbo apud Amarilla (2014, p. 100): 

 

Embora a Constituição não tenha feito expressa alusão ao afeto ou à 
afetividade, é perfeitamente possível extrair, a partir de uma leitura 
sistêmica de seus preceitos e dos valores que lhes são imanentes, sua 
consagração como princípio constitucional e elemento legitimador da família 
contemporânea. Para tanto, faz-se necessário conjugar e entrelaçar, afora o 
princípio que assegura, com prioridade, a convivência familiar a crianças e 
adolescentes, sem qualquer condicionante biológica (CF/1988, art. 227), 
também o tratamento isonômico dispensado à prole, independentemente de 
sua origem (CF/1988, art. 227, § 6º); a tutela da adoção, enquanto escolha 
afetiva, em paridade de direitos, deveres e garantias (CF/1988, art. 227, §§ 
5º e 6º) e a proteção dispensada a família monoparental, integrada por 
qualquer dos pais e sua prole (CF/1988, art. 226, § 4º), emergindo da 
associação desses quatro fundamentos essenciais o princípio constitucional 
da afetividade. 
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As uniões homoafetivas, e as famílias formadas por estas uniões, não podem 

ser percebidas exclusivamente sob o prisma patrimonial, pois, este aspecto é um 

entre tantos outros que a compõem, como esclarece Dias (2016, p. 135) ao afirmar 

que o Direito das Famílias instalou uma nova ordem jurídica, atribuindo valor jurídico 

ao afeto, considerando que a partir do reconhecimento das uniões estáveis como 

entidade familiar, compreendendo-se que a união de duas pessoas se dá 

primordialmente pela afetividade, merecedora da tutela jurídica. 

Vários princípios, direitos e garantias podem ser citados para justificar o 

reconhecimento das uniões homoafetivas como entidades familiares, tais como, 

solidariedade social, autonomia da vontade, autodeterminação, direito à intimidade e 

o direito personalíssimo à orientação sexual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como escopo a demonstração de 

inconstitucionalidade do conceito de família definido no artigo 2º do projeto de lei nº 

6.583, que propõe a criação do Estatuto da Família. 

A Constituição Federal de 1988 apresenta em seu artigo 226 que “a família, 

base da sociedade, tem especial proteção do Estado” e seu § 3 º dispõe que “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”. 

No mesmo sentido, o artigo 1.723 do Código Civil de 2002 define que “é 

reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 

configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o 

objetivo de constituição de família”. 

Com base nesses dois dispositivos foi apresentada, na Câmara dos 

Deputados, proposta legislativa para regular a proteção estatal em relação à família, 

definindo em seu artigo 2º que “para os fins desta Lei, define - se entidade familiar 

como o núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por 

meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes”. 

Além do destaque dado pelo legislador à expressão homem e mulher, na 

justificativa do projeto evidencia-se que sua intenção é dar interpretação reducionista 

aos dispositivos da Constituição e de Código Civil, com objetivo de considerar como 
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entidade familiar somente o núcleo social composto por um homem e uma mulher e 

seus filhos, ou, um dos pais e seus descendentes. 

Sob esse prisma qualquer outro núcleo social que não seja composto por 

esses indivíduos está excluídos da proteção definida pelo Estatuto da família, 

principalmente, os pares homoafetivos, mesmo que tenham todas as caraterísticas 

inerentes à união estável, inclusive, se tiverem filhos de um deles, de ambos ou 

adotivos. 

Sem adentrar em detalhes relacionados à técnica de interpretação 

constitucional, mostrava-se evidente a inconstitucionalidade de tal dispositivo uma 

vez que fere os princípios da igualdade, da liberdade e principalmente da dignidade 

da pessoa humana, além de diversos outros direitos garantidos constitucionalmente 

e que se coadunam com o objetivo do Estado Democrático, “destinado a assegurar 

o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, 

o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. 

Considerou-se também que a redação do dispositivo poderia ser considerada 

inadequada por violar os princípios enumerados anteriormente, porém, não foi 

possível considerá-lo inconstitucional, uma vez que replica o que está disposto na 

Constituição Federal de 1988 e no Código Civil de 2002 e mesmo após o julgamento 

de Ação Direta de Inconstitucionalidade não foram considerados inconstitucionais 

por sua redação. 

Ademais, ao artigo 2º do Estatuto da Família não foi incluída a expressão 

“somente” para definir de maneira positivada a cláusula de exclusão que alguns 

legisladores querem fazer crer que existe de forma subentendida. 

Então, para comprovar a hipótese de que existe inconstitucionalidade na 

definição do conceito de família proposto no referido Estatuto foi necessário buscar 

aporte na jurisprudência pátria, principalmente, no julgamento em sede do Supremo 

Tribunal Federal da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132 e da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.722. 

Pode-se constatar a partir desse julgamento que os dispositivos que tratam da 

proteção que deve o estado dispensar às famílias, principalmente, o artigo 1.723 do 

Código Civil não são considerados inconstitucionais, portanto, continuarão vigentes 

no ordenamento jurídico até que sejam alterados pelas vias naturais, ou seja, pelo 

Congresso Nacional que possui a função precípua de legislar. 
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Entretanto, se a interpretação dada a esse artigo for realizada de modo a 

excluir as famílias homoafetivas, com as mesmas características das uniões estáveis 

heteroafetivas, indubitavelmente, estará caracterizada a inconstitucionalidade em 

razão dos inúmeros princípios constitucionais violados. 

O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277 

resultou na proibição da discriminação de uniões homoafetivas que devem ser 

consideradas entidades familiares, passando a ter os mesmos efeitos do instituto da 

união estável, inclusive, podendo ser transformada em casamento civil. 

O Supremo Tribunal Federal em cumprimento de sua função, no que se refere 

ao controle de constitucionalidade, não pode se abster de se posicionar, pois, o fato 

de não haver o direito positivado ou o exime de julgar as demandas a ele 

apresentadas, dito isso, conferiu “interpretação conforme à Constituição” ao artigo 

1.723 do Código Civil e tal julgamento gerou efeitos jurídicos imediatos, vinculantes 

e erga omnes. 

Necessário se faz ressaltar a decisão do Supremo uma vez que o projeto de 

lei nº 6.583/2013, Estatuto da Família, segue a mesma lógica jurídica. Considerando 

a função do legislador, como bem ressaltado pelo Supremo, cabe a ele propor as 

alterações que retirem a comunidade LGBTI da situação de exclusão jurídica a que 

estão submetidos. 

Talvez não seja possível impedir a aprovação desse projeto o que significa 

um enorme retrocesso, pois, até que se possa decidir pela inconstitucionalidade do 

mesmo em âmbito de controle de constitucionalidade pelo Supremo, muitos direitos 

serão violados e talvez de modo irreparável. 

Entretanto, não só em termos jurídicos se faz necessário dar maior destaque 

ao presente tema, principalmente, em decorrência do aumento da intolerância, 

preconceito fomentados em boa parte pelo fundamentalismo religioso, que 

infelizmente se espalha em todo âmbito colocando em risco o próprio Estado 

Democrático de Direito. 

 

 

 

 

 

 



153 
 

Direito em debate II (ISBN: 978-85-63671-71-4) 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, Diogo de Calasans Melo. Adoção entre pessoas do mesmo sexo e os 
princípios constitucionais. Revista Brasileira de Direito de Família, n. 30, 
jun./jul.2005. 
 
CAVALCANTI, Camilla de Araujo. Famílias pós-modernas. A tutela Constitucional à 
Luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Curitiba: Editora Juruá, 2016. 
 
COULANGES, Numa Denis Fustel de. A cidade antiga. Estudos sobre o culto, o 
direito, as instituições da Grécia e de Roma. Rio de Janeiro: Editora Tecnoprint, 
1986. 
 
DIAS, Maria Berenice. Homoafetividade e direitos LGBTI. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2016. 
 
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I. A vontade de saber. São Paulo: 
Editora Paz e Terra, 2015. 
 
MATA, Sérgio da. História & Religião. Belo Horizonte: Autentica Editora, 2010. 
 
OLIVEIRA, Daniela Bogado Bastos de. Famílias contemporâneas: As voltas que o 
mundo dá e o reconhecimento jurídico da homoparentalidade. Curitiba: Editora 
Juruá, 2011. 
 
TURKENICZ, Abraham. Organizações familiares. Contextualização histórica da 
família ocidental. Curitiba: Editora Juruá, 2012. 
 
VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Manual do homoafetividade. Da possibilidade 
Jurídica do casamento civi, da união estável e da adoção por casais homoafetivos. 
São Paulo: Editora Método, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

Direito em debate II (ISBN: 978-85-63671-71-4) 

11 ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO E SUA PROVA EM JUÍZO 

 

Elizete Bueno da Rosa  
Jean Carlos Machado106 

André Pellizzaro107 
Carlos Leonardo Salvadori Didoné108 

 

RESUMO: O presente artigo busca estudar, analisar as noções sobre o assédio 
moral, onde a disputa e a ambição pelo domínio têm sido as principais causas para 
a existência do assédio moral, em seguida abordar-se-á sobre as modalidades 
caracterizadoras do assédio moral, as mais representativas. Necessário observar 
que no presente trabalho, também se objetivou diferenciar a relação entre o assédio 
moral e danos morais onde a construção do processo do assédio moral inicia-se 
com a diminuição dos valores morais do indivíduo, por outro lado, o dano moral são 
lesões sofridas pelas pessoas físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua 
personalidade. Do mesmo modo procurou-se compreender sobre os princípios 
norteadores da dignidade da pessoa humana e seus reflexos no direito do trabalho, 
e por último não menos importante identificaremos as provas em nosso 
ordenamento jurídico, distinguir a aplicação dela no Código de Processo Civil atual.  

 

Palavras-Chave: Dignidade da Pessoa Humana. Assédio Moral. Prova. Danos 

Morais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao contrário do que muitos costumam pensar, o tema assédio moral não é um 

fenômeno da atualidade. A subordinação jurídica e econômica inerente à relação de 

emprego sempre deu lugar ao surgimento de um ambiente propício ao nascimento 

deste fenômeno. 

Objetiva-se assim fazer uma análise das noções de assédio moral decorrente 

no ambiente de trabalho, o leque de formas de concretização do assédio moral no 

trabalho é vasto, sendo que tal fenômeno pode percorrer toda a cadeia hierárquica 

e, no contexto da relação de trabalho, visualizam-se três modalidades, a saber, 

vertical, horizontal ou transversal, misto e coletivo.  

Ainda por cima, discorrer-se-á sobre a diferença do assédio moral e danos 

morais suas peculiaridades, o dano moral indenizável percorreu um longo caminho 

de difícil percurso, com avanços e recuos constantes, até se firmar nas condições 
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em que se encontra em nossos dias e que certamente ainda não completou sua 

trajetória em plena defesa da dignidade do ser humano conforme se analisará no 

princípio da dignidade da pessoa humana, tópico a seguir. 

Por fim analisar-se-á, os tipos de prova admitidos no assédio moral do 

trabalho, assertivo nesse tópico falar da prova negativa ou diabólica que se constitui 

na prova excessivamente difícil de ser produzida, como a prova de fato negativo.   

 

NOCÕES SOBRE ASSÉDIO MORAL  

 

Segundo Márcia Novaes Guedes (2003, p. 2), “O terror psicológico faz 

adoecer a alma e pode até matar, todavia, a humanidade convive silenciosamente 

com esse fenômeno, desde os primórdios da vida familiar e social”. De fato a frase 

acima revela que o assédio moral não é um fenômeno detectado apenas nas 

relações de trabalho. Pelo contrário, o assédio faz parte do discurso das pessoas e 

da vida dos trabalhadores e pode ser praticado em qualquer ambiente onde há uma 

coletividade, em qualquer segmento da vida social do homem, como em uma sala 

de aula e até mesmo no seio familiar.  

Salienta-se que, o presente artigo aborda tão somente o assédio praticado no 

âmbito das relações de trabalho subordinado.  A razão reside no fato que o 

trabalhador unicamente consegue se incluir no mundo capitalista por meio da sua 

força de trabalho. Sendo assim, o medo da perda da sua fonte de renda faz com que 

ele, trabalhador, não tenha outra escolha, a não ser se submeter às condutas 

assediadoras por parte do seu superior hierárquico.   

É certo que o assédio moral inicia das mais variadas formas sutis, tal qual o 

trabalhador não percebe que está sendo assediado, em outras vezes, são utilizados 

métodos mais deturpado de forma a evitar que a vítima não consiga perceber e 

interprete a pressão como uma medida normal de que a empresa se utiliza para 

alcançar seus objetivos.  

 

CONCEITO E MODALIDADES DO ASSÉDIO MORAL 

 

A doutrina pátria que define sobre o assunto não é unânime em conceituar o 

fenômeno em análise. A título de curiosidade, percebe-se que o tema é conhecido 
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por outras expressões, a saber: psicoterror, psicoterrorismo, coação moral, 

manipulação perversa, doença social e ainda outras.   

Na falta de previsão legal no nosso ordenamento jurídico a respeito do que 

seja assédio moral, utiliza-se dos conceitos elaborados pelos doutrinadores pátrios e 

estrangeiros para conceituar o fenômeno.  

Para contextualizar a importância do tema ora em estudo, vale mencionar as 

palavras do autor a título de exemplo: 

 

Pode-se afirmar, sem medo de errar, que o assédio moral nas relações de 
trabalho é um dos problemas mais sérios enfrentados pela sociedade atual. 
Ele é um fruto de um conjunto de fatores, tais como a globalização 
econômica predatória, vislumbradora somente da produção e do lucro, e a 
atual organização do trabalho, marcada pela competição agressiva e pela 
opressão dos trabalhadores através do medo e da ameaça. Esse constante 
clima de terror psicológico gera, na vítima assediada moralmente, um 
sofrimento capaz de atingir diretamente sua saúde física e psicológica, 
criando uma predisposição ao desenvolvimento de doenças crônicas, cujos 
resultados a acompanharão por toda a vida. (FERREIRA, 2004, p. 37). 

 

Como mencionado anteriormente, não há um conceito legal sobre o assédio 

moral, o que leva a se fazer uma análise dos conceitos colhidos da doutrina para 

uma exata compreensão do tema. Porém, em todos esses conceitos percebe-se a 

presença de alguns critérios pelos quais se pode classificar o assédio moral nas 

relações de trabalho: 

 

Assédio moral Vertical 

 

O assédio moral vertical configura-se em relações marcadas pela 

subordinação e pela diferença de posição hierárquica. Chama-se assédio moral 

vertical descendente o praticado pelo superior hierárquico contra o seu subordinado. 

O assédio moral vertical ascendente, por sua vez, é praticado pelo inferior 

hierárquico contra o superior. Esta última situação não é tão rara como a primeira 

vista possa parecer, principalmente no serviço público. (NASCIMENTO, 2015) 

 

Assédio moral Horizontal ou transversal 

 

É o praticado entre sujeitos que estejam no mesmo nível hierárquico, não 

ligado por uma relação de subordinação. Observa-se que tanto o assédio moral 
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vertical quanto o horizontal podem ser exercidos por uma ou mais pessoas contra 

um trabalhador ou grupo de trabalhadores determinado, já que sua conduta hostil 

sempre deverá ser dirigida contra um grupo ou um indivíduo especifico. 

 

Assédio moral misto 

 

Este tipo de assédio envolve no mínimo três sujeitos o assediador vertical, o 

assediador horizontal e a vítima, que, nesse contexto, é atacada por todos os lados, 

o que configurará uma situação insustentável em curo espaço de tempo.                      

O assédio moral misto ocorre quando o cerco é feito pelo superior ao 

subordinado e também entre pessoas que estão no mesmo grau de hierarquia na 

empresa. 

Destaca Pamplona Filho, Wyzykowski e Barros (2016) que na hipótese de 

assédio moral misto, o indivíduo vê-se sufocado diante de ataques oriundo de 

empregados que ocupam a mesma posição hierárquica, bem como de ataques 

simultâneos de indivíduos hierarquicamente superiores, sejam empregados ou não.  

Ainda, segundo os autores enfatizam que se deve apurar a responsabilidade 

de cada um, sendo que, em qualquer situação, a responsabilidade dos empregados 

do mesmo nível hierárquico é subjetiva. 

 

Assédios Moral Coletivo 

 

No âmbito trabalhista, exemplificadamente pode ocorrer o assédio moral 

coletivo dentre as violações ao meio ambiente do trabalho, nas seguintes hipóteses 

com todos os trabalhadores ou com parte deles de uma empresa. 

Nesse sentido Medeiros (2008) quando o empregador, mesmo que 

disfarçadamente através de insinuações reiteradas, humilhantes e diretas proíbe as 

mulheres de engravidarem, ameaçando-as no sentido de que tal ordem foi 

destacada as perseguições serão ainda piores; quando fomenta o desvio de função 

ou reduz o intervalo de café, obrigando o trabalho neste horário; quando ameaça os 

trabalhadores sindicalizados ou, ainda, nos casos de políticas de vendas ou de 

produção, nas quais os empregados que não atingirem as metas impostas são 

submetidas as mais variadas situações abusivas e humilhantes, como submissão a 

castigos e prendas.  
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ASSÉDIO MORAL E DANOS MORAIS 

 

O dano moral significa lesão a direitos extrapatrimoniais, com a violação da 

honra, dignidade, intimidade, imagem ou outros direitos da personalidade tutelados 

constitucionalmente, inseridos como direitos fundamentais (STEPHAN, 2013). 

Conforme destacado pela autora o dano moral são lesões sofridas pela 

pessoa físicas ou jurídicas, em certas particularidades de sua personalidade. Os 

direitos da personalidade são aqueles que competem em seu exercício e utilização 

aos seus titulares, que são intransferíveis e específicos à condição de dignidade do 

homem. 

No Brasil, a reparação do dano moral constitui garantia constitucional, que 

assegura a vítima, inclusive ao trabalhador, o art. 5º da Constituição Federal, inciso 

V e X, o Direito de pleitear em juízo indenização por danos morais, quando, ocorram 

humilhações e maus-tratos na continuidade do pacto laboral (STEPHAN, 2013). 

Também o mesmo autor define como dano moral trabalhista o 

constrangimento moral infligido ao empregado, mediante violação a direitos ínsitos a 

responsabilidade e a intimidade. Como consequência da relação de emprego. 

Igualmente prossegue a esfera extrapatrimonial dos indivíduos é atingida com 

a prática do assédio moral, e um dos resultados do reconhecimento jurídicos do 

assédio moral é a condenação do agressor à reparação por danos morais. 

Além disso, o autor destaca o dano moral configura-se com caracterização do 

ato ilícito e, nesse sentido o Código Civil brasileiro de 2002 prevê expressamente no 

“Art. 186, “verbis” Àquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito” (BRASIL, 2017, p. 176). 

Certamente que a indenização não apaga a dor moral, tal pouco retorna as 

coisas ao status quo antes, como pode ocorrer com a reparação do prejuízo 

material, entretanto confere ao lesado uma satisfação pelo sofrimento injusto que 

passou. Desta forma a finalidade da indenização por danos morais tem caráter 

compensatório para a vítima, pedagógica para o agressor e para a sociedade, 

desestimulando a prática de atos potencialmente lesivos. 

Nesta circunstância, no âmbito trabalhista brasileiro, a reparação de danos 

morais aponta à proteção da dignidade do trabalhador, tendo pela aplicação o Art. 

932, III, do Código Civil, justificando-se, por exemplo, a responsabilização, do 
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empregador por atos causados por seus prepostos aos empregados, atribuindo-lhes 

a obrigação direta de indenizar (STEPHAN, 2013). 

Por outro lado, o prejuízo moral da vítima assediada enseja, precisamente, a 

presença de três elementos da responsabilidade civil, quer seja o ato culposo, o 

dano e o nexo causal. O Código Civil brasileiro vigente, no art. 927, dispõe que os 

danos materiais e morais daí advindo são perfeitamente reparáveis. (BRASIL, 2017, 

p.212) 

Todavia, não se pode negar a existência de nexo causal entre os conceitos de 

assédio moral e dano moral, já que ambos são vinculados às agressões dirigidas ao 

trabalhador na execução de seu trabalho, e no mundo moderno tornou-se menos 

raro o litígio trabalhista envolvendo a indenização por danos morais com reflexo da 

não concordância dos maus-tratos e humilhações sofridas no ambiente do trabalho. 

Com certeza, a relação de emprego é um campo farto para a ocorrência do 

dano moral, já que o poder diretivo do empregador possibilita a alteração da barreira 

da legalidade provocando a agressão do patrimônio moral do empregado assediado, 

enquanto a submissão aos comandos hierárquicos deve restringir-se a adequação 

de normas e procedimentos adotados para a execução das atividades contratadas e 

não para justificar o abuso de poder no local de trabalho. (NASCIMENTO, 2015). 

Inclusive, o empregado, vítima de assédio moral, pode pleitear em juízo 

trabalhista as verbas rescisórias decorrentes do contrato de trabalho, sob o 

fundamento de descumprimento de deveres legais e contratuais, nos moldes do art. 

483, alínea a, b, e d, da CLT, postulando cumulativamente a indenização por danos 

moral, assegurada no art. 5º, inciso X, da Constituição brasileira vigente, excedendo-

se os direitos da rescisão contratual de cunho meramente trabalhista. (STEPHAN, 

2013). 

Salienta-se ainda que, a compensação dos danos sofridos apenas ameniza o 

sofrimento da vítima, pois reparar o dano moral é impossível, já que o dano moral 

nunca poderá ser apagado, é como uma taça de cristal que, depois de quebrada, 

nunca poderá ser reparada com perfeição. 

Visto que, o assédio moral na relação de emprego pode acarretar a 

indenização no plano patrimonial e plano moral, mas isso não basta, porque há 

também, como disposto anteriormente, a hipótese de rescisão indireta do contrato 

de trabalho prevista no art. 483 da CLT, resguardando a garantia dos direitos 

trabalhistas, devendo ser aplicado os art. 1º, inciso III; 3º, inciso IV; e, sobretudo o 
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art. 5º, X, todos da Constituição Federal brasileira vigente, sendo prudente a fixação 

do art. 478 da CLT como parâmetro para a quantificação da compensação pelo dano 

moral. (STEPHAN, 2013). 

Do mesmo modo, a autora enfatiza que, a legislação trabalhista brasileira 

proíbe praticamente o assédio moral, bem como outras formas de violência contra o 

trabalhador e sua dignidade, posto que o comportamento perverso possa enquadrar-

se na previsão da incontinência de conduta ou mau procedimento, nos moldes do 

art. 482, b, da CLT. 

Por outro lado, a mesma autora acrescenta sobre a valoração do dano moral, 

por ser matéria complexa, na maioria dos casos não é tratada com a merecida e 

necessária atenção principalmente pelo fato de ser a espécie de cunho meramente 

subjetivo, sendo impossível se mensurar a extensão. 

Conforme o art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do 

dano, sendo que, no caso de existir excessiva desproporção entre a gravidade da 

culpa e o dano, pode o juiz reduzir, equitativamente, a indenização. (BRASIL, 2017, 

p.2013). 

Já na hipótese de dano material, não há dúvida alguma de que a reparação 

deve corresponder ao exato montante do prejuízo, já que estes são mensuráveis de 

forma objetiva, podendo se quantificar em dinheiro. 

Entretanto, o mesmo não ocorre com os danos morais, em que não se pode 

mensurar precisamente a sua extensão. Os bens jurídicos afetados pelo dano moral 

são apenas compensados, sendo impossível a restauração do status quo ante. 

Conforme entendimento de Sonia Mascaro Nascimento (2015, p. 181) onde 

destaca que: 

 

A ausência de regulação acerca dos critérios utilizados para o arbitramento 
das indenizações decorrentes de danos morais, inclusive no direito civil, é 
tema de grande destaque por parte da doutrina e da jurisprudência, na 
medida em que transfere exclusivamente ao poder discricionário do julgador 
a avaliação, o sopesamento e a fixação dos valores que terão por objetivo 
reparar a ofensa de ordem moral. 

 

Como destacado anteriormente o Código Civil de 2002 traz, em seu art. 944, 

o critério de arbitramento da indenização pela extensão do dano, não cabendo 

excessiva desproporção.  
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Portanto, diante da ausência de legislação a respeito, coube à doutrina e a 

jurisprudência a formulação de critérios norteadores que, ainda que tenham por 

escopo o auxílio ao magistrado, não afastam o critério subjetivo das indenizações, 

cabendo sempre à utilização de sensatez, equanimidade, isenção e imparcialidade 

do Poder Judiciário. (STEPHAN, 2013). 

Ao analisar um pedido de dano moral, o magistrado tem certa liberdade para 

valorar e arbitrar o valor da indenização dentro do pedido da parte formulado na 

inicial. Porém, não há um critério legal tarifado e objetivo para a fixação do dano 

moral, dependendo muito do caso concreto e do próprio julgador. 

Em suma, a que se observar ainda, que o valor imposto a condenação por 

danos morais deve ser justo e reparador, entretanto não deve se constituir em causa 

de enriquecimento ilícito para o ofendido e desolamento do ofensor, bem como, por 

outro lado, igualmente não deve, observados os critérios norteadores acima 

expostos, consistir-se em valores ínfimos e desrespeitosos, causando o desprestígio 

do Poder Judiciário. (NASCIMENTO, 2015). 

Conforme a autora salienta, há que se observar e avaliar os limites com a 

adequada ponderação sem deixar de reparar o bem ofendido e ao mesmo tempo 

sem acrescentar essa reparação a ponto de tornar a relação desequilibrada. 

 

O PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

O conceito de dignidade assumiu diferentes feições ao longo da história 

devendo-se ao cristianismo nas sociedades ocidentais a sua difusão na qualidade 

de atributos incindível da pessoa. (NOVAIS, 2011). 

Porém, o trabalho desde o início da civilização foi considerado como atividade 

desprezível, somente no século XIX, após a revolução Industrial é que se iniciou o 

processo de mudança de mentalidade, com a exigência de respeito e consideração 

aos trabalhadores. (MANUS, 2008).  

A partir daí é que se pode pensar na questão da dignidade do trabalhador 

iniciando-se o processo de reconhecimento do valor social do trabalho. Embora o 

princípio da dignidade da pessoa humana estivesse presente em diversos diplomas 

como a Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão de 1789 e a Carta 

Encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII de 1891, a ligação jurídico-positiva 

entre os direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana, teve início apenas 
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com o Estado Social de Direito, mas precisamente com as Constituições e os 

grandes textos internacionais pós-Segunda Guerra Mundial, surgindo como resposta 

aos regimes que tentaram sujeitar e degradar a pessoa humana. (STEPHAN, 2013). 

Na verdade, a classe trabalhadora sempre enfrentou dificuldades na relação 

de trabalho e capital, passando pela longa e constante exploração do trabalho 

infantil e da mulher que teve seu auge na revolução industrial, mas que também, e 

em razão dessa mesma maneira de espoliação, foi um marco de conquista de 

direitos a partir das revoltas da classe trabalhadora. 

 

O anseio pela conquista do homem livre data de Sócrates e Platão através 
dos pensamentos revolucionários em torno da humanidade, sua origem, 
seus valores, já que a escravidão era um hábito social bastante arraigado 
aos povos antigos Greco-romanos, condicionados à coisa, semelhante às 
animálias da propriedade do senhor do mais forte, do que detinha o poder e 
o dinheiro, independentemente da cor da pele. A origem e a condição social 
determinava a supremacia da vida e da morte de um ser sobre o outro e, 
então, do homem sobre outro homem. (MEDEIROS, 2008, p.18-19). 

 

Aponta ainda a mesma autora que no Brasil, com os movimentos 

abolicionistas do século XIX, chegou-se à tão esperada abolição da escravatura em 

1988 já com marcas profundas na humanidade, cujos efeitos perversos ainda 

verificam na sociedade moderna, que precisa se valer de leis fortes para reprimir a 

discriminação, sobretudo a racial. 

Complementa-se com as informações trazidas pela autora, que os direitos 

fundamentais subjetivos, a exemplo do direito a dignidade da pessoa humana, 

protegem qualidades ou atividades do indivíduo. O interesse que eles visam a 

proteger torna-se facilmente perceptível, porque relacionado com a atividade do 

indivíduo ou com a sua participação numa determinada instituição. 

Também, a mesma autora frisa, que o homem cuja dignidade se visa a tutelar 

é aquele que vive em sociedade e como parte integrante de um todo comunitário. 

Logo a defesa da dignidade humana deve ser prosseguida a todos os níveis, quer 

nas relações entre particulares e Estado, quer nas relações que este se estabeleça. 

Segundo Stephan (2013) os direitos fundamentais assumem função social, 

contendo normas de valor, com eficácia radiante, que obrigam igualmente a própria 

sociedade civil, devendo ser respeitadas em todas as relações, públicas ou privadas. 

 

No Brasil contemporâneo, os direitos fundamentais estão presentes na 
regulação das relações coletivas e individuais de trabalho, considerando-se, 
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primeiramente que a dignidade da pessoa humana atua como fundamento 
do principio estruturante do Estado Democrático de Direito nos termos do 
art. 1º, inciso III, da Constituição da República, o que demonstra claramente 
que o respeito ao trabalhador dá-se na medida em que se respeita sua 
dignidade. (STEPHAN, 2013, p. 126-127). 

 

Recorrendo mais uma vez aos ensinamentos da autora, que salienta a 

dignidade da pessoa humana sobressai como valor supremo que fundamenta todo o 

ordenamento jurídico brasileiro, ressalta-se que, em razão da força da eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais, o respeito à dignidade da pessoa humana é 

imperativo não apenas nas relações Estado/particular, como igualmente nas 

relações particular/particular. 

Ainda acrescenta a mesma autora que, a dignidade da pessoa humana 

garantida pelos direitos fundamentais é o cerne da ordem de valores estabelecida 

pela Lei Fundamental, valendo, portanto, para todos os ramos do direito, 

especialmente para o Direito do Trabalho onde consagrou em seu texto direito 

trabalhista. 

E como a Constituição brasileira vigente é pautada no ideal de proteção à 

condição humana e digna do trabalhador, que deve exercer suas atividades em um 

ambiente saudável, o assédio moral viola o dever jurídico traçado pela Carta Magna, 

destruindo o que o trabalhador possui de mais precioso sua dignidade, nos moldes 

do fundamento constitucional descrito no art. 1º inciso III. (NASCIMENTO, 2015). 

Desta forma, a respeito da dignidade do trabalhador está intimamente ligada a 

função social do contrato do trabalho, não sendo possível ignorar que o valor social 

do trabalho no entendimento mais amplo do termo, constitui hipótese básica da 

dignidade da pessoa humana e consequência da própria cidadania. 

Assim sendo, se o empregador desrespeita as garantias fundamentais, 

sobretudo a dignidade do trabalhador, corrompe a finalidade do Estado, violando 

todas as normas do ordenamento, sobretudo, a função social do contrato de 

trabalho. 

Como já mencionado, umas das obrigações assumidas pelo empregador por 

força da celebração do contrato de trabalho é o respeito à personalidade moral do 

empregado na sua dignidade absoluta da pessoa humana. Justamente, o bem 

jurídico afetado pelo assédio moral é a personalidade da vítima, através da sua 

honra e da sua integridade física e moral. 
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Na atual conjuntura econômica e social, a busca da flexibilidade na gestão 
dos recursos humanos e a utilização de novas tecnologias ameaçam cada 
vez mais o trabalhador em sua vida privada e no respeito a certos direitos 
fundamentais, já que no âmbito da relação de trabalho são cometidas 
inúmeras violações dos direitos humanos, inclusive o assédio moral. 
(STEPHAN, 2013, p. 131). 

 

Observa-se que o combate ao assédio moral tem amparo na Constituição 

brasileira vigente, conforme os incisos V e X do Art. 5º, que dispõem sobre a 

inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, 

assegurando-lhes o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrentes 

de sua violação. (BRASIL, 2017, p. 6). 

Acrescenta-se que a Constituição da República brasileira elevou-se 

demasiadamente a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, 

consagrando a possibilidade da vitima de buscar indenização decorrente do dano 

material, moral ou à imagem. 

 

De fato, os direitos da personalidade, dispostos de modo inovador nos arts. 
11 a 21 do Código Civil brasileiro consolidam o rol do art. 5º, inciso X, da 
Constituição vigente, protegendo a integridade psicofísica, quando impedem 
os atos contrários à vida privada da pessoa física, enquadrando-se na 
categoria de direitos fundamentais. Tais regramentos aplicam-se igualmente 
ao Direito do Trabalho, por força do parágrafo único do art. 8º da 
Consolidação das Leis do Trabalho. (STEPHAN, 2013, p. 131). 

 

Contudo, o art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro orienta 

o julgador a não se desvirtuar da justiça, atendendo aos fins sociais a que ela se 

dirige e à exigência do bem comum, e o Código Civil brasileiro vigente, no art. 927, 

prevê a reparação do dano. (MEDEIROS, 2008). 

Segundo a mesma autora, acentua que os Direitos e Garantias Fundamentais 

constituem concretização normativa da dignidade humana e, por isso vinculam tanto 

o Estado como os particulares, enquanto os direitos de caráter social elencados nos 

incisos do art. 7º da Constituição Federal vinculam expressamente empregados e 

empregadores. 

Aponta a mesma autora que a ocorrência de tortura psicológica constante na 

relação de trabalho implica a vulnerabilidade emocional da vítima, não apenas diante 

de seus colegas de trabalho como também diante de sua família. 

Compete finalmente, ao empregador preservar a saúde do trabalhador, 

tratando-se de regra contida do contrato de trabalho, o respeito à dignidade da 
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pessoa natural, princípio fundamental de natureza constitucional. E se a dignidade é 

inerente à pessoa natural, sua proteção deve ser assegurada em todas as 

circunstancias, e notadamente no âmbito da relação de trabalho. (STEPHAN, 2013). 

 

A PROVA NO ASSÉDIO MORAL 

 

Embora qualquer meio de prova admitido em direito possa servir ao processo, 

a prova do assédio moral é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas vítimas 

difíceis de tal fenômeno é a sua comprovação em juízo. 

A maioria dos casos concretos em que o assédio moral não é nítido 

desequilibra o comportamento da vítima, já que o agressor pode conduzir com 

habilidades a desqualificação do agredido, até mesmo perante seus colegas de 

trabalho. 

Muitas vezes, a vítima do assédio não possui condições de abordar a prova 

cabal ao esclarecimento do feito, já que a situação resulta quase impossível ao se 

pretender determinar com precisão quando e como começou a desenvolver-se o 

processo do assédio moral. 

Entretanto, salienta Silney Alves Tadeu (2011) que a dificuldade de meios 

probatórios não pode facilitar a impunidade, ainda mais pelo amplo indício de meios 

de prova, em especial pelas inovações trazidas pelo Código Civil brasileiro, como se 

observa nos arts. 214, 223, e 225 protegido pelo Código de Processo Civil, no 

Capítulo VI, art. 332. 

Ainda o mesmo autor aponta que gravações de conversas, que caracterizam 

o assédio moral podem ser aceitas como meio de prova, pois do contrário, o direito 

do assediado seria prejudicado quando as atitudes assediadores ocorrerem longe de 

qualquer indivíduo que pudesse presenciar tal situação. 

Ou seja, é bastante comum que os comportamentos assediantes não sejam 

realizados na presença de terceiros, o que dificulta muito a prova principalmente a 

prova testemunhal. 

Segundo José Affonso Dallegrave Neto (2005, p. 243) “na ocorrência de 

colisão de direitos fundamentais, deve prevalecer o critério de preferência e 

sacrifício, à luz do princípio da proporcionalidade”. 

Nesta direção leciona José Joaquim Gomes Canotilho (1993, p.316): 
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Meios e fins são colocados em equação mediante um juízo de ponderação, 
a fim de se avaliar se o meio utilizado é ou não desproporcional em relação 
ao fim. Trata-se, pois de uma questão de medida ou desmedida para 
alcançar um fim: pesar as desvantagens dos meios em relação às 
vantagens do fim. 

 

Em relação às testemunhas do assédio moral, a exemplo dos trabalhadores 

da mesma empresa, normalmente são temerários de represálias do empregador, 

tornando-se muito difícil para a vítima conseguir que seus colegas de trabalho 

deponham sobre os fatos que geraram o assédio moral. 

Percebe-se que a tendência dos companheiros de trabalho, por medo ou 

solidariedade ao agressor, é tornarem-se quietos. 

Conforme destaca Canotilho (1993) percebe-se, por conseguinte, que vários 

sistemas jurídicos hesitam quanto à distribuição do ônus da prova. Na Alemanha, 

por exemplo, a matéria do assédio moral não está sujeita à legislação especial. 

Por outro lado, enfatiza Tadeu (2011) que a doutrina europeia elaborou a 

teoria das provas “leviores” adotada aos problemas em que ocorra a dificuldade 

probatória por circunstâncias alheias ao titular, baseadas na solidariedade e na 

colaboração das partes, denominada como “teoria das cargas probatórias dinâmicas 

de ampla aplicação na jurisprudência espanhola e argentina e que está a merecer 

atenção dos estudiosos”. 

Conforme menciona Redinha (2011) no direito português dispõe que no 

assédio moral discriminatório, a vítima se beneficiará do regime imposto pelo art. 

25º, nº 5 do Código do Trabalho, cabendo a quem alegar a discriminação indicar o 

trabalhador ou trabalhadores em relação a quem se considera discriminado, 

incumbindo ao empregador provar que a diferença de tratamento assenta em 

qualquer fator de discriminação.  

No processo do trabalho a prova, o ônus da prova encontra-se regido pelo 

“art. 818 da CLT estabelecendo que a prova das alegações incumbe à parte que as 

fizer”. (BRASIL, 2017, p. 987). 

Na sistemática antiga, o ônus da prova cabia a quem alegava (art. 333 

CPC\73) e norteava-se por três princípios prévios o juiz não podia deixar de proferir 

uma decisão; as partes possuíam a iniciativa da ação da prova, ou seja, possuíam o 

encargo de produzir as provas para o julgamento do juiz; o juiz devia decidir 

segundo o princípio da persuasão racional, ou seja, segundo o alegado e 

comprovado nos autos do processo e não somente segundo sua convicção pessoal.  
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Enfim, a regra era que as provas sejam propostas pelas partes. A iniciativa 

oficial devia ocorrer, apenas, quando necessária, e na maioria das vezes de forma 

supletiva, uma vez que o magistrado não podia com a iniciativa oficial querer suprir a 

iniciativa das partes. (STEPHAN, 2013). 

Com a inovação do art. 7º do novo CPC concretiza-se ao princípio da 

isonomia material (KLIPPEL, 2014). Reza o referido artigo:  

 

Art. 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao 
exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos 
ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao 
juiz velar pelo efetivo contraditório. (Brasil, 1973, p. 361)  

 

Porém, o novo CPC mantém a atual distribuição do ônus probatório entre 

autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e réu quanto à existência de fato 

impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, abrindo-se, porém, no §1º do 

artigo 373, a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus 

da prova pelo juiz no caso concreto. (STEPHAN, 2013). 

 Diante de todos os meios citados, vale ressaltar que tais provas são de difícil 

comprovação, em se tratando de casos de dano psicológico, este é um grande 

problema ainda existente na seara trabalhista. 

 

CONCLUSÃO 

 

Portanto, embora o assédio moral seja um fenômeno social estudado por 

diversas áreas do conhecimento que se cruzam definindo suas formas e 

características, sob o aspecto jurídico apenas no século XX mereceu o interesse dos 

doutrinadores. 

O assédio moral no trabalho consiste na reiteração de práticas humilhantes e 

constrangedoras, provocando a desonra do ambiente de trabalho. Não há dúvida, 

portando, de que a prática do assédio moral possibilita violação de princípios 

constitucionais de respeito à dignidade humana, à cidadania, à imagem e ao 

patrimônio moral do trabalhador. 

Por certo, que a exposição prolongada do trabalhador a situação humilhantes 

e vexatórias no trabalho contraria o princípio da dignidade da pessoa humana, fato 
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este que gera direito a indenização não somente no plano material, como também 

moral, além da possibilidade da resolução contratual  do contrato trabalhista. 

Assim também, a forma de organização do trabalho favorece o ambiente em 

que o assédio moral ocorre com mais facilidade, posto que as relações laborais 

mantêm as relações de poder já existentes. 

Em seguida, este estudo entendeu ser o assédio moral uma conduta que 

causa um dano moral, ou seja, o dano moral é o resultado dessa conduta hostil, 

reiterada e prolongada, com propósito de excluir o empregado do ambiente de 

trabalho.  

Para o ressarcimento deste dano, dever-se-à buscar a via judicial, por meio 

da qual será apurada a obrigação de indenizar em razão de cada modalidade de 

assédio moral. 

Ademais foram abordadas as modalidades que podem-se apresentar na 

prática do assédio moral. O assédio moral, portanto, pode ser visualizado na 

modalidade vertical, horizontal ou transversal e dentro da modalidade vertical 

subdividiu-se e, ascendente e descendente a depender do grau de hierarquia dos 

envolvidos no processo de assédio. 

Outro ponto bastante importante para a consolidação do entendimento sobre 

o assédio moral, o contrato de trabalho é marcado por uma relação aparentemente 

horizontal, pois, em verdade, os sujeitos desta relação encontram-se em situação de 

desigualdade, onde o empregador é detentor do poder social. Contudo, ainda que 

não se trate de uma relação desequilibrada, a vinculação dos particulares aos 

direitos fundamentais é possível, já que a autonomia privada não pode ser exercida 

em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias fundamentais de 

terceiros. 

Em outras palavras, o mundo moderno, é marcado pela inversão de valores 

éticos e morais, é palco de diversos tipos de violência, inclusive nas relações de 

emprego, em que o trabalhador é parte mais frágil. E são justamente em razão da 

fragilidade do trabalhador nas relações de emprego que se verifica esses abusos no 

conteúdo destas. O assédio moral representa claramente isto na medida em que 

reúne uma violação visível aos direitos fundamentais do trabalhador enquanto 

trabalhador e cidadão. 
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Neste sentido, coube ainda analisar que, em processo em que se dispute a 

ocorrência do assédio, deverá ser levadas em conta as dificuldades na comprovação 

dos acontecimentos e dos danos. 

Entende-se ainda, que nos casos de assédio moral, deveria estar 

contemplada expressamente, no ordenamento jurídico português e brasileiro, a 

inversão do ônus da prova, devendo a vítima do assédio apresentar em juízo fatos 

que permitam fundamentá-lo, cabendo à parte contrária provar os fatos que 

constituem o assédio. Bem como, da inversão do ônus da prova, a lei portuguesa e 

a brasileira deveriam proteger os trabalhadores que testemunharem os fatos 

constitutivos do assédio moral. 
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12 A EFICIÊNCIA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: UMA ANÁLISE 

CONCEITUAL E A INFLUÊNCIA DACOMMON LAW 
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RESUMO: O artigo trata da inserção da eficiência como normal fundamental do 
processo civil, fazendo uma análise conceitual do tema na administração, na 
economia e na ciência política, para em seguida tratar do sistema jurídico norte-
americano, especificamente da “common law”, baseado na jurisprudência e nos 
costumes, com a ênfase ao sistema de precedentes, e naturalmente na sua 
influência nessa mudança de paradigma no processo civil brasileiro. Nessa 
perspectiva, o legislador processual aproximou da “common law”, com a missão de 
conferir maior independência do judiciário na pacificação de conflitos, na direção de 
solucionar parte daqueles problemas apontados pelo Documento Técnico 319 do 
Banco Mundial em 1996. Esse estudo consiste em uma contribuição, que visa 
instigar o leitor a refletir sobre os efeitos que a eficiência poderá provocar na 
pacificação de conflitos no Brasil, especialmente se ela será eficiente! 

 

Palavras-Chave: Processo Civil. Common Law. Eficiência. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para o desenvolvimento de um país, em tempos de economia globalizada, é 

necessário que as instituições que o compõem sejam eficientes, trata-se de requisito 

intrínseco para qualquer setor, para dar competitividade. A eficiência nos mercados 

globalizados é uma exigência em procedimentos e processos de produção, onde se 

busca mais agilidade, rapidez e economia. 

O desenvolvimento de novas tecnologias está em ascensão, e pode fazer 

diferença em uma cadeia produtiva, onde desde o colaborador mais simples, até o 

diretor presidente, devem conhecer e ter sempre como foco, o entendimento do 

conceito de “eficiência”. 

                                                           
109Graduando em Direito, acadêmico da 9ª fase, Universidade do Contestado, Curitibanos – SC. E-

mail: rodrigoantoniozanetti@hotmail.com 
110Graduado em Direito pela UNIPLAC - Universidade do Planalto Catarinense. Professor e 

Coordenador do Curso de Direito da Universidade do Contestado – Campus Curitibanos. Mestre em 
Desenvolvimento Regional pela Universidade do Contestado. E-mail: jcm.advmachado@gmail.com 

111Professor UnC Curitibanos. 
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Essa preocupação com a eficiência, não estava prevista originalmente na 

Constituição Federal de 1988, contudo, por meio da Emenda Constitucional n° 19, 

de 4 de abril de 1998, que ficou conhecida como Reforma Administrativa, foi incluído 

o princípio da eficiência na Administração Pública. 

A eficiência é originada das ciências exatas, mas a estas não se restringem, 

muito se tem discutido sobre a eficiência no âmbito das ciências jurídicas, e em 

especial, no processo civil, que é a tônica que se pretende com este artigo. Para 

alicerçar a pesquisa se estudará o tema eficiência em áreas como a administração, 

a economia, e a ciência política. Para compreensão do assunto no processo, se 

analisará a influência no direito brasileiro do sistema jurídico norte-americano – 

Common Law. 

O presente artigo é desenvolvido com base no método indutivo, onde serão 

listados e encadeados os conceitos bibliográficos do tema proposto. Será ainda 

utilizado para dar suporte a doutrina, a legislação e a bibliografia disponível.  

A eficiência é uma exigência do mundo contemporâneo e a prestação 

jurisdicional não pode ficar à margem deste processo global. Assim o Código de 

Processo Civil de 2015 busca a racionalização do processo jurídico para dar a 

devida agilidade e segurança jurídica que todos aspiram. A ideia de rapidez, 

agilidade e correta aplicação do direito passam a ganhar ênfase no sistema 

judiciário. 

 

CONCEITOS DE EFICIÊNCIA 

 

Para a administração pública, tem-se o entendimento da palavra “Eficiência” 

como: “a burocracia é claramente o padrão mais eficiente para a Administração [...] 

baseia-se em regras, [...] baseia-se no conceito de esfera de competência, [...] 

implica em hierarquia” (PARK, 1997, p. 116). 

Na economia, um bom entendimento da eficiência é baseado no francês 

VILFREDO PARETO, tendo como conceito de Ótimo de Pareto ou Eficiência à 

Pareto que significa “o bem-estar máximo de uma sociedade é alcançado quando 

não existir outro estado tal que seja possível aumentar o bem-estar de um indivíduo 

sem diminuir o bem-estar de outro” (GARCIA, 1996). 

Relacionado ao resultado de um processo, no “Vocabulário técnico e crítico 

da filosofia”, no verbete sobre eficiência encontra-se a seguinte definição: 
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Característica daquilo que é eficiente. Eficiente (Causa): Ao falar-se da 
causa eficaz e eficiente são por vezes tomados indistintamente [...] 
Recordamos que propusemos diferenciar o seu uso chamando eficaz à 
causa que produz o seu efeito sem nada perder nem dispensar de si 
mesma eficiente à causa que produz o seu efeito transformando-se nele 
parcialmente ou totalmente. (LALANDE, 1999, p. 289-290). 

 

Essa ideia da eficiência é adaptada ao Direito, na administração pública, 

criando-se o Princípio da Eficiência Administrativa, baseado na organização racional 

dos meios e recursos na prestação dos serviços públicos, fazendo o melhor com 

menos recursos: 

 

O princípio da eficiência administrativa consiste na organização racional dos 
meios e recursos humanos, materiais e institucionais para a prestação de 
serviços públicos de qualidade em condições econômicas e de igualdade de 
consumidores. (SILVA, 2012, p. 342). 

 

Para as ciências políticas tem-se na obra “O Príncipe” de Nicolau Maquiavel, 

um manual de como governar corretamente em busca da unificação da Itália, este, 

um guia didático para um príncipe se manter no poder. A obra marca uma transição 

de argumentos morais para justificar o poder, para uma realidade técnica e política, 

servindo como um guia eficiente de como se manter no poder, tendo como ideia 

principal “os fins justificam os meios”, tal manual foi entregue para o Magnifico 

Lorenzo de Médici. 

A aplicação da eficiência no sistema jurídico brasileiro tem influência do 

sistema jurídico norte-americano - Common Law, e por esta será abordado em item 

específico. 

 

O SISTEMA JURÍDICO NORTE-AMERICANO – COMMON LAW 

 

Para compreender como funciona o sistema jurídico Norte-Americano, 

necessariamente precisamos entender como o nosso sistema evoluiu de civil law 

para common law. O sistema jurídico brasileiro recentemente passou por uma 

mudança significativa, desde a proclamação da república estivemos sobre o égide 

da civil law, fortemente influenciada pelo Direito Romano-Germânico, assim todo 

nosso sistema judiciário é ancorado na constituição, na lei: 

 

E, por isso, a expressão Civil Law, usada nos países de língua inglesa, 
refere-se ao sistema legal que tem origem ou raízes no Direito da Roma 



174 
 

Direito em debate II (ISBN: 978-85-63671-71-4) 

antiga e que, desde então, tem-se desenvolvido e se formado nas 
universidades e sistemas judiciários da Europa Continental, desde os 
tempos medievais; portanto, também denominado sistema Romano-
Germânico. (VIEIRA, 2007, p. 270) 

 

Como pressupostos, no sistema civil law o juiz estava limitado a aplicação da 

lei, em outras palavras, a interpretação do juiz era limitada no que tange sua 

aplicação aos casos concretos. Um detalhe interessante no sistema brasileiro é que 

o juiz de primeiro grau, percebendo que a lei está em desacordo com a constituição 

federal pode recusar a aplicação da mesma. 

Em linhas gerais, este sistema funciona verticalmente, de forma a construir 

uma pirâmide, devendo necessariamente começar pela Constituição Federal e 

seguindo pelas leis infraconstitucionais, em ordem hierárquica. Desse sistema se 

extrai que se não há lei, não há crime a punir, outrossim, haveria a necessidade, 

depois do episódio paradigma, a criação de uma lei, especifica para este crime e 

somente será punido, os que cometessem o mesmo crime depois de sancionada tal 

lei. 

Com a promulgação da Lei 13.105 de 16 de março de 2015, no âmbito do 

processo civil, nosso sistema jurídico passa a sofrer grande influência da commom 

law, que em uma tradução livre significa direito comum. 

Na intenção de explicar a mudança, para common law, não existem códigos 

específicos, o sistema é baseado em casos julgados anteriormente, entende-se 

desta maneira que a commom law é extremamente enraizada em suas tradições, 

não ficando estática no tempo, mas que vem se adaptando e evoluindo ao longo dos 

anos, como assinala Wambier (2009, p. 54): 

 

O common law não foi sempre como é hoje, mas a sua principal 
característica sempre esteve presente: casos concretos são considerados 
fonte do direito. O direito inglês, berço de todos os sistemas de common 
law, nasceu e se desenvolveu de um modo que pode ser qualificado como 
“natural”: os casos iam surgindo, iam sendo decididos. Quando surgiam 
casos iguais ou semelhantes, a decisão tomada antes era repetida para o 
novo caso. Mais ou menos como se dava no direito romano.  

 

Nesse sistema jurídico usam-se a jurisprudência para interpretar e aplicar, 

“estabelecida em grau concreto de uma classe de jurisprudência (precedente) e 

própria a dar, além da interpretação a solução” (GUEDES, 2017). 

A Suprema Corte e os Tribunais Federais Norte-Americanos, não estão 

obrigados a seguir os precedentes, porém é amplamente divulgado, caso surja 
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algum tipo de mudança nos fatos, o julgador não será obrigado a seguir os 

predecentes nestes casos distintos. Cada Estado tem suas próprias leis, um 

exemplo disso, é a lei que permite o porte de armas nas ruas, sendo que apenas no 

estado de Illinois e no Distrito Federal há lei proibindo o porte de armas. Nos 

Estados Unidos, os estados tem maior autonomia e soberania: 

 

[...], a doutrina do stare decisis (doutrina do precedente) só funciona, 
relativamente, quanto às matérias de competência destes Estados-
Membros, no seio da hierarquia de suas proprias decisões. A doutrina do 
stare decisis tornou o commom law um sistema mais durável, estável e 
seguro, um sistema geral de normas de comportamento, o que tornou mais 
difícil privatizar uma norma para atender a interreses próprios. As mudanças 
de jurisprudencias não são incomuns, e evidenciam-se, pela forma flexivel 
com que a Corte Suprema interpreta a Constituição Norte-Americana. 
(GUEDES, 2017. p. 12) 

 

Sendo os Estados soberanos, nada de incomum a mudança dos precedentes, 

ficando claro a flexibilidade, esta flexibilização se dá por fatores de interpretação da 

Constituição e aspectos socioeconomicos, ou seja, os juízes, estão a produzir 

sentenças que implicam diretamente na vida da comunidade, desta maneira, 

evidenciando o papel relevante e ativo do juiz no desenvolvimento da comunidade e 

do Estado. 

Porém, mesmo sendo ou havendo a  possibilidade de mudança no 

precedente, o principal pilar do sistema judicial ainda é a doutrina do precedente. 

Para que um caso vire um precedente é necessário que o caso venha a ter uma 

relevância jurídica, para após isso se transformar em um precedente, estes casos 

são chamados de Leading cases, “assim observa-se que para cada campo do direto 

norte-americano, existe um leading case112, o que viabiliza ao operador do direito um 

approach113, ou seja, uma primeira abordagem na solução de um caso.”(GUEDES, 

2017, p. 13). 

Outra fonte auxiliar utilizada na norma juridica nos Estados Unidos é a second 

authority (segunda autoridade), que também é enquadrada como jurisprudência. A 

liberdade dos julgadores parece muito maior nesse sistema, como assinala 

Maranoni (2010, p. 55-56): 

 

                                                           
112 Tradução livre: caso principal. 
113 Tradução livre: abordagem. 
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No common law, os Códigos não tem a pretensão de fechar os espaços 
para o juiz pensar; portanto, não se preocupam em ter todas as regras 
capazes de solucionar os casos conflitivos. Isto porque, no common law, 
jamais se acreditou ou se teve a necessidade de acreditar que poderia 
existir um Código que eliminasse a possibilidade de o juiz interpretar a lei. 
Nunca se pensou em negar ao juiz do common law o poder de interpretar a 
lei. De modo que, se alguma diferença há, no que diz respeito aos Códigos, 
entre o civil law e o common law, tal distinção está no valor ou na ideologia 
subjacente à ideia de Código.  

 

Quanto a herarquia, será sempre o precedente, vindo logo em seguida a lei 

(statute), assim, quando não existir nenhum prescedente será aplicado a lei 

(statute), que são ostratados internacionais, nos EUA, a constituição escrita, as 

constituições estaduais, leis ordinárias federais e estaduais, regulamentos 

administrativos federais, estaduais e locais, leia-se: municipais, inclusive diplomas 

legislativos elaborados pelo Poder Judiciário, como o Code of Civil Procedure, 

elaborado pela Corte Suprema dos EUA. Vale lembrar que é quase obrigarório a 

utilização do precedente, então, de nada adianta usar a lei (statute), quando se tem 

conhecimento de precedente. 

Passado o primeiro julgamento, pode ser interposto recurso contra a decisão, 

este recurso será interposto à Suprema Corte Norte-Americana, esta se equivale ao 

nosso Supremo Tribunal Federal (STF), é a responsavel para realizar o controle de 

constitucionalidade. Diferente de nosso Supremo Tribunal Federal, que não pode 

recusar-se a julgar, a Suprema Corte Norte-Americana tem poder discricionário para 

escolher quais processos serão julgados: 

“Os juízes se limitarão a escolher apenas aqueles processos que 

possivelmente terão um maior impacto no sistema jurídico interno, na sociedade e 

que são sensíveis ao desenvolvimento economico norte-americano” (GUEDES, 

2017. p. 15). 

No sistema Norte-Americano, os juizes estão limitados as questões atribuidas 

por atos do Congresso Nacioal, sendo limitadas as que estão enumerados na 

Constrituição de 1787, com isso, os juízes de primeira instância, tem papel relevante 

nas demandas, pois podem decidir sobre conflitos interestaduais e internacionais 

inclusive: 

 

A estrutura norte-americana corresponde a um modelo empírico, os juízes 
são selecionados pelo presidente e com aprovação do Senado. A escolha é 
puramente política, em outras palavras o processo de negociação é entre o 
Departamento de Justiça e o Senado. O Candidato passa por vários 
processos seletivos para evitar a arbitrariedade presidencial, mas todos os 
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controles são políticos. Além das provas técnicas, o indicado deve superar 
as informações que o FBI, sendo esta vinculante para o presidente. Os 
outros requisitos são quanto a sua formação ideológica, política e policial, 
entende-se que estes obstáculos são colocados à frente do candidato para 
evitar que sua ideologia partidária seja contraria ao do presidente. 
(ZAFARRONI, 1995. p. 109) 

 

No sistema Norte-Americano, a condução ao cargo se da por processo 

eletivo, e referente aos atos praticados pelos juízes que não correspondem a suas 

atribuições, estes podem vir a sofrer em última instância o impeachment, levando a 

perdado seu cargo. 

 

A REFORMA NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO E A EFICIÊNCIA 

 

O princípio constitucional da eficiência administrativa está expresso no artigo 

37 da Constituição Federal com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998, onde foi adicionada a eficiência junto aos princípios da administração pública: 

 

Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:  

 

No princípio da eficiência administrativa está intrínseco, a imparcialidade, pois 

entende-se como independência do interesse público em relação ao privado, ou 

seja, a Administração Pública deve ter como foco o atendimento dos interesses da 

sociedade: 

 

O princípio da eficiência, de acordo com Alexandre de Moraes, apresenta as 
seguintes características básicas: direcionamento da atividade e dos 
serviços públicos à efetividade do bem comum; imparcialidade; 
neutralidade; transparência; participação e aproximação dos serviços 
públicos da população; eficácia, desburocratização; busca pela qualidade. 
(CALHAO, 2007. p. 142) 

 

Ainda há como princípio da administração pública, que deve ser interpretado 

em conjunto com a eficiência e os demais mencionados no art. 37 da Constituição 

Federal, a neutralidade, pois o Estado deve manter a isenção quando se trata de 

valores e estes estejam em conflitos, e a transparência, ou a vedação a falta de 

transparência, entendida aqui como ineficiência, ou seja, nos atos administrativos 
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deve existir o máximo de transparência, desta forma, eliminando qualquer dúvida 

quanto ao processo.  

Para o direito administrativo, portanto, desde a Emenda Constitucional 19, a 

doutrina tem se preocupado com a ideia da eficiência como princípio da 

administração pública, numa relação de causalidade, que pode ser assim 

identificada: 

 

O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida 
com presteza, perfeição e rendimento funcional. [...]. O princípio deve ser 
entendido e aplicado no sentido de que a atividade administrativa (causa) 
deve buscar e produzir um resultado (efeito) razoável em face do 
entendimento do interesse público visado. (MEIRELLES, 2015, p. 105). 

 

A eficiência como princípio evidencia na sequência a eficiência funcional, que 

pretende verificar as competências dos colaboradores da administração pública: 

 

Assim a verificação da eficiência atinge os aspectos quantitativos e 
qualitativos do serviço, para aquilatar do seu rendimento efetivo, do seu 
custo operacional e da sua real utilidade para os administradores e para a 
Administração. Tal controle desenvolve-se, portanto, na tríplice linha 
administrativa, econômica e técnica (MEIRELLES, 2015, p. 117): 

 

Essa mudança de paradigma tem razão de existir dada à burocratização que 

caracteriza nossos processos administrativos, que se traduz pela necessidade de 

controle e rotina na prestação do serviço público para solução dos problemas. Nesse 

contexto, a busca da eficiência não afasta a qualidade no serviço público, que pode 

ser definida: 

 

Qualidade de serviço público é, antes de tudo, qualidade de um serviço, 
sem distinção se prestado por instituição de caráter público ou privado; 
busca-se a otimização dos resultados incluída, no resultado a ser otimizado, 
primordialmente, a aplicação de certa quantidade de recursos e esforços, a 
satisfação proporcionada ao consumidor, cliente ou usuário. Outra 
característica básica da qualidade total é a melhoria permanente, ou seja, 
no dia seguinte, a qualidade será ainda melhor. (CALHAO, 2007. p. 144) 

 

Com o mudança de nosso Código de Processo Civil (CPC), conforme Lei n. 

13.105 de 16 de março de 2015, passamos a ter grande influência daCommon Law 

e entre outras mudanças, na Parte Geral, Livro I, Das Normas Processuais Civis, no 

Título Único, Das Normas Fundamentais e da Aplicação das Normas Processuais, o 

artigo 8° traz ao lado dos fins sociais e as exigências do bem comum, a necessidade 
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de aplicação em todo o ordenamento jurídico, a dignidade da pessoa humana, com 

proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência: 

 

Art. 8.º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e 
às exigências do bom comum, resguardando e promovendo a dignidade da 
pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 
legalidade, a publicidade e a eficiência.  

 

Essa mudança no direito processual acrescentando a eficiência como norma 

fundamental do processo civil parece originar-se de pauta do Banco Mundial, 

especificamente no Documento Técnico 319 emitido em 1996: 

 

Essa ineficiência na administração da justiça é um produto de muitos 
obstáculos, incluindo a falta de independência do judiciário, inadequada 
capacidade administrativa das Cortes de Justiça, deficiência no 
gerenciamento de processos, reduzido número de juízes, carência de 
treinamentos, prestação de serviços de forma não competitiva por parte dos 
funcionários, falta de transparência no controle de gastos de verbas 
públicas, ensino jurídico e estágios inadequados, ineficaz sistema de 
sanções para condutas antiéticas, necessidade de mecanismos alternativos 
de resolução de conflitos e leis e procedimentos enfadonhos. (DAKOLIAS, 
1996 p. 7). 

 

Nesse documento fica evidente a necessidade de utilizar os recursos da 

administração e economia no sistema judiciário, visto que se passaram mais de 20 

(vinte) anos, e a questão continua atual, relevante e rendendo muita especulação. O 

poder judiciário é o órgão onde todos, quer seja pessoa física ou jurídica recorre 

quando sente que seus direitos foram violados, para que isso ocorra de forma a 

atender a demanda, o sistema precisa fornecer aos cidadãos uma solução com 

transparência e igualdade na resolução dos conflitos. 

A eficiência como norma fundamental do processo está ligada a necessidade 

relatada no citado documento, de uma reforma do judiciário com foco na eficiência, 

enaltecendo ainda como prioridade a independência do judiciário, o gerenciamento 

de processos, a reforma na administração das unidades judiciárias, as reformas 

processuais, e principalmente uma nova maneira de aprimoramento do ensino 

jurídico tanto nas universidades quanto para os advogados e juízes: 

 

Estes elementos tomados como um todo foram desenvolvidos para 
aumentar a eficiência e eficácia do judiciário - isto é, sua habilidade em 
solver conflitos de uma maneira previsível, justa e rápida. Um governo 
eficiente requer o devido funcionamento de suas instituições jurídicas e 
legais para atingir os objetivos interrelacionais de promover o 
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desenvolvimento do setor privado, estimulando o aperfeiçoamento de todas 
as instituições societárias e aliviando as injustiças sociais. (DAKOLIAS, 
1996 p.10). 

 

Com o comércio em escala global, é imperativo que o Poder Judiciário 

assuma sua cota parte de responsabilidade, não podendo mais ficar no ostracismo, 

deve se posicionar e participar efetivamente das decisões necessárias para a 

abertura de um novo sistema judiciário, onde possa promover o desenvolvimento, 

tanto social quanto econômico, buscando uma evolução constante do Estado. 

 

Neste contexto, um judiciário ideal aplica e interpreta as leis de forma 
igualitária e eficiente o que significa que deve existir: a) previsibilidade nos 
resultados dos processos; b) acessibilidade as Cortes pela população em 
geral, independente de nível salarial; c) tempo razoável de julgamento; d) 
recursos processuais adequados (DAKOLIAS, 1996p.18). 

 

O assunto independência do judiciário se relaciona com a independência da 

magistratura, que deve se autogovernar, e por consequência a independência do 

juiz, não pode ser estranha ao seu cotidiano e a sociedade a que pertence, muito 

menos, ser apartado da sociedade, pois estar alheio à sociedade não garante a sua 

neutralidade nos julgamentos. Têm-se dessa maneira dois tipos de independência 

do juiz, a interna e a externa. A independência externa, parte do entendimento que o 

juiz não sofrerá pressões dos outros poderes, aqueles fora da magistratura, ou seja, 

a pressão política, neste rol de poderes pode ser incluído o da própria judicatura. 

Quanto à independência interna, estamos falando da personalidade de cada juiz, e 

tudo o que é inerente a ela, ou seja, suas mesquinharias, pequenezes, ciúmes, 

frustrações e toda sorte de incompetências psíquicas, que dentro da hierarquia dos 

tribunais ocorre a todo tempo, pois utilizam-se desses sentimentos torpes para 

prejudicar seus colegas de toga, em detrimento de seu ego.  

Para evitar tal situação deve estar bem claro a todos que a única diferença 

seja referente à competência de cada um, para lembrar o artigo primeiro da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão114. Tocante à independência e 

neutralidade da magistratura Zaffaroni (1995, p.92) acrescenta: 

 

[...] nem a imparcialidade nem a independência pressupõe necessariamente 
a neutralidade. Os juízes são parte do sistema de autoridade dentro do 
Estado e como tais não podem evitar de serem parte do processo de 

                                                           
114“Art.1.º -Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem ter como 

fundamento a utilidade comum”. 
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decisão política. O que importa é saber sobre que bases são tomadas essas 
decisões.  

 

A independência do judiciário também está no dinamismo dos juízes, onde 

estes, se assumirem a grandiosa missão e o entendimento de que podem fazem 

parte da mudança do sistema, fará toda a diferença: 

 

Eles devem de fato escolher uma das duas possibilidades seguintes: a) 
permanecer fiéis, com pertinácia, à concepção tradicional, tipicamente do 
século XIX, dos limites da função jurisdicional, ou b) elevar-se ao nível dos 
outros poderes, tornar-se enfim, o terceiro gigante, capaz de controlar o 
legislador mastodonte e o leviatanesco administrado. (CAPELLETTI, 1999 

p. 47). 
 

Na reforma sugerida pelo documento do Banco Mundial, as causas políticas 

também devem ser levantadas, pois, conforme acompanhamos nos noticiários e 

baseadas nas prerrogativas (fórum privilegiado) ou benesses que o cargo oferece 

(auxílio moradia), os políticos estão blindados contra a justiça, e não existe a 

possibilidade de reforma no judiciário, sem cortar esses privilégios. Zaffaroni (1995, 

p. 21) acrescenta sobre a reforma: 

 

O poder judiciário tanto nos processos administrativos quanto em sua 
posição política e governamental precisa de uma reforma, no sentido de 
rever seus conceitos e posicionamentos, pois ainda quando é levantada 
este tipo de questão se recorre aos defeitos inerente da pessoa do juiz em 
todos os seus aspectos ou a falta de estrutura física-administrativa do 
sistema, ocorre que, desta maneira, esquiva-se do real problema que em 
questão, qual seja, “a seleção dos juízes e a direção e distribuição orgânica 
de funções do Poder Judiciário”. 

 

A independência do judiciário converge no sentido de que as decisões devem 

ser tomadas precipuamente por questões de direito e não sistematicamente em 

fatores políticos e econômicos do Estado ou do governo. O Estado, através de seus 

representantes eleitos pelo povo, não está se movimentando adequadamente para 

que ocorra a reforma do judiciário, com vista a sua independência. Por vezes 

preconizam-se interesses pessoais dos representantes. 

O princípio da eficiência no âmbito processual inserido no Código de 

Processo Civil em 2015 revela o início de um processo de mudança de paradigma 

processual, e todo processo de mudança é suscetível de conflitos e traumas, o que 
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é inerente aos seres humanos, pela incerteza e desconforto que a mudança pode 

acarretar. 

Nesse contexto, cita-se o discurso proferido pelo ministro italiano ROCCO, 

aos juízes, quando ele fala sobre as greves operarias, anteriores ao fascismo: 

 

A magistratura não deve fazer política de nenhum gênero, não queremos 
que faça política governamental ou fascista, mas exigimos firmemente que 
não faça política antigovernamental ou antifascista, e isto é o que ocorre na 
imensa maioria dos casos.  
Está claro que o discurso acima continua sendo verdade, pois os políticos 
não querem que os juízes ou o poder judiciário assuma sua parcela de 
responsabilidade na governança do Estado, em resumo e num 
entendimento simplista, o juiz deve se limitar a aplicar a lei e os decretos. 
(ZAFFARONI, 1995, p. 159-160). 

 

A postura política de procrastinar a reforma do judiciário pode abalar a 

confiança da sociedade nas instituições, colocando a independência dos juízes em 

dúvida. O poder judiciário está muito aquém das demandas sociais, ainda não 

assumiu a sua cota parte na busca por uma democracia igualitária.  

 

O acesso à justiça também é um grande problema para a população 
carente, por não ter o conhecimento necessário para alcançar o serviço de 
pacificação de conflitos. Isso é bem caracterizado por Franz Kafka em sua 
obra O Processo, que resumidamente, expõe o personagem principal numa 
situação em que é preso e julgado, sem entender nada ou como funciona o 
sistema jurídico, basicamente é assim que a população carente se sente 
quando necessita da Poder Judiciário (KAFKA, 2013). 

 

Na perspectiva de mudança do judiciário e de garantir o direito de acesso a 

justiça, combatendo a morosidade, e ineficiência, o documento do Banco Mundial 

menciona a necessidade de utilização de meios alternativos de resolução de 

conflitos. Esses Mecanismos Alternativos de Resolução de Conflitos (MARC) teriam 

a mesma validade jurídica, com mais agilidade e eficiência: 

 

Os MARC também apresentam vantagens adicionais como: a) os MARC 
são particularmente benéficos se as partes pretendem manter uma relação 
futura, quando o processo judicial formal pode extenuar essa relação; b) as 
partes preferem ter um papel ativo na solução de suas disputas; c) os 
litigantes estão mais disponíveis em se comunicar diretamente em um 
ambiente com os MARC; d) finalmente, se as partes tem preocupações com 
a privacidade os MARC podem ser uma solução melhor do que as Cortes.  
(DAKOLIAS, 1996 p.39). 
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Os Mecanismos Alternativos de Resolução de Conflitos (MARC) apresentam 

vantagens para as partes, e precisam ser incentivados e discutidos na sociedade. 

Representam uma forma de resposta que evita a morosidade de um processo 

litigioso comum, que pode se arrastar por anos na justiça, o que, consequentemente 

inviabilizaria a o setor privado, pois quando se busca esse meio de solução de 

conflito, não se deseja a ruptura definitiva, mas apenas resolver uma questão 

pontual, mas de relevância para ambos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito deste artigo é instigar o leitor sobre o tema que ganha grande 

relevância no debate jurídico atual, sobretudo no âmbito do processo civil, e a 

necessidade de mudança de paradigma, de concepção das normas fundamentais do 

processo, com a inserção da eficiência, e os efeitos que ela poderá provocar na 

pacificação de conflitos da sociedade pelo poder judiciário. 

Para construir uma ideia de eficiência, passou-se por definições e aplicações 

do tema na administração, na economia e ciência política, na intenção de permitir ao 

leitor a reflexão sobre a origem no âmbito do Direito. Ainda nessa perspectiva 

comparou-se o sistema romano-germânico que caracteriza nosso ordenamento 

jurídico, baseado na lei (civil law) e o norte-americano, que têm ênfase na “common 

law”, sistema baseado na jurisprudência e nos costumes, com ênfase ao sistema de 

precedentes. 

A mudança provocada com a inserção da eficiência, como norma fundamental 

do processo civil brasileiro, ao lado de fundamentos teleológicos e postulados da 

dignidade da pessoa humana com base na proporcionalidade, na razoabilidade, na 

legalidade e publicidade, para aplicação pelo julgador no ordenamento jurídico, 

resulta em parte do estudo e análise promovida pelo Banco Mundial na década de 

noventa. Nesse documento se apontou a falta de independência do judiciário, a 

incapacidade administrativa dos Tribunais, a deficiência no gerenciamento de 

processos, o reduzido número de juízes, a falta de treinamentos e de serviços de 

forma não competitiva por parte dos funcionários, somados ainda a falta de 

transparência e controle das verbas públicas, ensino jurídico inadequado, 

ineficiência nas sanções para condutas antiéticas, e necessidade de implantação de 

mecanismos alternativos de resolução de conflitos. 
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Na perspectiva dessas mudanças o legislador em 2015 ao inserir a eficiência 

aproximou a legislação processual da “common law”, com a missão de o judiciário 

ter maior independência na pacificação de conflitos. O sistema brasileiro e o 

“common law” norte-americano são muito diferentes, tem singularidades distintas 

que permitem questionar que resultados essa influência provocará. Ainda não se 

tem com clareza o alcance dessa mudança, os efeitos que poderá provocar na 

pacificação de conflitos no Brasil, tampouco se essa solução para os problemas 

apontados no relatório do Banco Mundial será eficiente. 
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13 A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA À LUZ DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

Fabíola Gatner Wollinger 
Luiz Adolfo Tadeu Ceolla115 

André Pellizzaro116 
Leandro Américo Reuter117 

 

RESUMO: Os integrantes da sociedade empresarial são alvos da insegurança 
jurídica, visto que poderá ter seu patrimônio pessoal atingido em detrimento das 
questões jurídicas concernentes a sociedade empresarial. Nesse intuito o Novo 
Código de Processo Civil traz o incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica buscando minimizar os seus efeitos. Para isso precisamos analisar o 
verdadeiro intuito da personalidade jurídica para que se tenha uma conclusão se o 
dispositivo que o Novo Código de Processo Civil conseguirá reverter o quadro atual. 

 

Palavras-chave: Desconsideração da Personalidade Jurídica. Personalidade 

Jurídica. Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As alterações trazidas pelo novo dispositivo do Direito Processual Civil, 

trouxeram grandes alterações, o mesmo não prevê apenas novos casos de 

desconsideração da personalidade jurídica, mas sim, o modo como ela ocorre de 

acordo com a regulamentação do processo, os pressupostos que permitem a 

desconsideração da personalidade jurídica serão todas aquelas prevista na lei 

material. 

O ponto principal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é 

o fortalecimento do princípio do contraditório, enquanto regra fundamental do 

processo civil onde será interpretada conforme valores e normas fundamentais 

ajustada na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O maior 

objetivo das novas leis e ritos é o de evitar a decretação da desconsideração de 

ofício pelo julgador, acontecimento constante observado em demandas envolvendo 

relações de consumo e relações trabalhistas, pois tanto o Código de Defesa do 

Consumidor quanto a Consolidações das Leis do Trabalho tem como objetivo maior 

                                                           
115 Professor UnC Curitibanos; 
116 Professor UnC Curitibanos; 
117 Professor UnC Curitibanos; 
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a proteção daqueles que consideram como vulneráveis o consumidor e o 

empregado. 

 

PERSONALIDADEJURÍDICA 

 

Ao discorrer sobre a personalidade jurídica se agrega a palavra com 

segurança. Inúmeras teorias tentaram elucidar de fato o que seria a pessoa jurídica 

e a natureza da sua personalização. 

A teoria adotada pelo atual Código Civil em que a personalidade jurídica 

poderá ser estabelecida como sendo capaz genericamente para que a pessoa 

jurídica contraia direitos e obrigações. 

 

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: 
I - as associações; II - as sociedades; III - as fundações. 
- as organizações religiosas; 
– os partidos políticos. 
- as empresas individuais de responsabilidade limitada. 
§1º São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o 
funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público 
negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários 
ao seu funcionamento. 
§2º As disposições concernentes às associações aplicam-se 
subsidiariamente às sociedades que são objeto do Livro II da Parte Especial 
deste Código. 
§3º Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o 
disposto em lei específica (Código Civil de 2002) 

 

O artigo mencionado lista os entes privados dotados de personalidade 

jurídica, cuidando da personalidade jurídica ligada a funções empresariais, quais 

sejam as sociedades e a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. 

A formação da personalidade jurídica por sociedade se concretiza com o 

registro do ato constitutivo pelos sócios, quando atendidos todos os requisitos para a 

sua formação. A principal distinção entre pessoas jurídicas e o exercício da sua 

atividade empresarial para o empresário individual, pratique atividade empresaria 

nos termos na lei. 

 

Art. 966. Considera-se empresário que exerce profissionalmente atividade 
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de 
serviços. 
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão 
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso 
de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir 
elemento de empresa (Código Civil de 2002) 
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O dispositivo se utiliza da personalidade própria da pessoa natural, para o 

exercício de sua atividade. Nesse caso todos os direitos e obrigações das empresas 

se confundem com o patrimônio pessoal, o empresário não tem personalidade 

jurídica própria. 

Ao conquistada a personalidade jurídica para o funcionamento da atividade 

empresarial será incorporada diversas consequências úteis como: a) titularidade 

negocial e processual; b) individualidade própria, não se confundindo os sócios com 

a sociedade; c) Responsabilidade patrimonial. 

Há também a probabilidade de a sociedade alterar a sua estrutura interna de 

forma jurídica (diante da modificação do capital social), econômica (modificação do 

quadro societário) ou simples (cessão do capital social). É considerável elucidar que 

a possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica, tendo em vista a 

personalização de tais entes. 

Diante das consequências, fato que a personalidade jurídica beneficia as 

relações empresariais tendo em vista a liquidação expressa dos riscos inerentes as 

atividades empresariais. Ante tal amortização, intransigente é a segurança que tal 

intuito traz a tais relações, são inseguras por natureza, ao passo que evidencia no 

ordenamento jurídico pratico brasileiras a autonomia patrimonial, negocial e 

processual que o adquirente de tal personalidade possui. 

 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

A personalidade jurídica é uma formação legal que tem como objetivo facilitar 

o exercício das atividades empresariais, a sua desconsideração é a forma de 

adequar a pessoa jurídica aos fins para os quais ela foi criada, limitando e 

restringindo o uso indevido desse instituto. 

A desconsideração de uma forma ampla é um mecanismo de reparação dos 

desvios de finalidade da pessoa jurídica. Por meio dela o magistrado poderá 

restaurar os atos emulativos causados por aqueles que se ampararam da autonomia 

e capacidade própria do ente moral para alcançar vantagens injustas ou ilícitas. 

Por meio da desconsideração, a personificação é distanciada 

provisoriamente, o juiz decidirá como se a pessoa jurídica não existisse. De modo 

que se confundem os atos e os patrimônios dos sócios e das pessoas jurídicas, os 

sócios assumem os atos da pessoa jurídica. Esta faculdade implica em uma  
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exceção à regra geral. Exceção a um dos basilares efeitos da personificação que é a 

integral separação entre as esferas da pessoa jurídica e a dos sócios. 

Mesmo com certa confusão terminológica na norma, sendo que alguns 

autores constituem referência à despersonalização, ao invés de desconsideração, 

percebe-se que a segunda qualificação é mais precisa, uma vez que a disregard 

doctrine2 não interrompe a pessoa jurídica, somente se estende os efeitos de 

determinadas disposições sociais aos sócios e administradores, apresentando uma 

descontinuidade momentânea da autonomia da pessoa jurídica. 

Ao desconsiderar, afasta-se a personalidade temporariamente, restringindo os 

atos fraudulentos ou práticas de abuso. Quando completamente ressarcido os 

prejuízos, a empresa deve continuar suas funções. A despersonalização com caráter 

definitivo se justificaria em situações extremas, tendo a própria extinção da 

personalidade jurídica. 

O precedente jurisprudencial que concedeu o progresso da teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica ocorreu em 1897, na Inglaterra. 

 

Trata-se do famoso caso Salomon v. Salomon & Co., no qual um 
comerciante constituiu, com seus familiares (ele com 20.000 ações e os 
outros membros com uma ação cada um), uma company, para a qual cedeu 
seu próprio fundo de comércio. Mas, além de tornar-se sócio acionista 
majoritário, também permaneceu como credor da companhia, com títulos 
garantidos (PAMPLONA FILHO, 2012, p. 236) 

 

Nesse caso, ao encontrar dificuldades, a companhia entrou em liquidação, 

circunstancia em que se apurou que os bens acessíveis eram suficientes apenas à 

satisfação do crédito de que o próprio Salomon era favorecido, em agravo aos 

demais credores. Quando sentenciada em primeira instancia, o juízo desconsiderou 

a personalidade jurídica na empresa, para atingir a incumbência pessoal do sócio. 

Apesar de que a decisão tenha sido reformada pela Casa dos Lordes, onde julgou 

consonante a validade da companhia e a inexistência de encargo pessoal, a 

asserção repercutiu e influenciou decisões seguintes em países como Estados 

Unidos e Alemanha. 
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AS INOVAÇÕES E O INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

O novo dispositivo trouxe consigo uma nova modalidade de intervenção de 

terceiros, instituindo assim um incidente processual cognitivo, ou seja, a intenção é 

que se apurem os fatos em contraditório, o preenchimento dos pressupostos legais 

que autorizam a aplicação da teoria da desconsideração como consequência do uso 

da pessoa jurídica de forma contraria a boa fé. 

 

CONCEITO DEINCIDENTE 

 

O incidente corresponde à superveniência de uma questão ou fato acessório 

a causa principal, como um obstáculo a ser superado antes de dar continuidade ao 

processo, ou seja, o incidente tem a função de inserção no processo, interrompendo 

o seu andamento para a resolução do mérito da questão. 

 

Visa à denunciação a enxertar no processo uma nova lide, que vai envolver 
o denunciante e o denunciado em torno do direito de garantia ou de 
regresso que um pretende exercer contra o outro. A sentença, de tal sorte, 
decidirá não apenas a lide entre autor e réu, mas também a que se criou 
entre a parte denunciante e o terceiro denunciado (THEODORO JUNIOR, 
2013, p.241). 

 

O incidente se volta para uma questão diferente da debatida no processo 

principal, mas relacionado com o mesmo. 

Está concentrado na ocorrência de um elemento novo no processo, que é 

formado de um ou mais atos não inseridos na sequência procedimental, que irão 

influenciar nas questões incidentais ou até mesmo no exame dos pressupostos de 

sua admissibilidade no processo. 

Podem ser concentrados no início ou no curso das relações processuais que 

decorrem de fatos novos que demandam a criação de um episódio destacado (ainda 

que nos mesmos autos). A ocorrência dos incidentes impede momentaneamente o 

exato exame do objeto material do processo, postergando a solução do final do 

litígio. Atendendo a uma nova expectativa doutrinaria o Novo Código de Processo 

Civil passa a trazer o incidente de uma forma regulamentada, no plano instrumental, 
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com regras materiais existentes em vários diplomas de relevo, o que vem em boa 

hora. 

Essa fase mais democrática do processo concretizou o processo legislativo 

do Novo Código do Processo Civil. Com ele trouxe uma de suas grandes inovações, 

consistente na aplicação de uma nova formalidade, preocupando-se em evitar que 

normas processuais possam ser interpretadas em desarmonia com o modelo 

constitucional de processo. O Incidente recebeu um título próprio no Capitulo IV do 

Título III, que trata da intervenção de terceiros no processo (arts. 133 a 137). 

 

[...] estabelece o art. 133, caput, do Novo Código de Processo Civil que o 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado 
apedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no 
processo. Assim, fica afastada, pelo menos a priori, a possibilidade de 
conhecimento de ofício, pelo juiz, da desconsideração da personalidade 
jurídica. Lembre-se deque a menção ao pedido pela parte ou pelo Ministério 
Público consta do art. 50 do Código Civil (TARTUCE, 2015, p. 85) 

 

Nesse sentido podemos observar que em complemento o § 1º do art. 133 do 

NCPC estabelece que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

observará os pressupostos previstos em lei. Devendo ser respeitadas pelas partes e 

pelos julgadores as regras materiais, bem como as interpretações doutrinarias e 

jurisprudenciais, especialmente quanto às teorias maior e menor. 

 

[...] art. 134 da Norma Processual Civil emergente, o incidente de 
desconsideração é cabível em todas as fases do processo de 
conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em 
título executivo extrajudicial. Em complemento, a instauração do incidente 
será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas 
(§ 1º). Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da 
personalidade jurídica for requerida na petição inicial, situação em que será 
citado o sócio ou a pessoa jurídica (§ 2º). A instauração do incidente 
suspenderá o processo, salvo na hipótese de pedido na exordial, com 
citação do sócio (§ 3º). Parece ter pecado o CPC/2015 por mencionar 
apenas os sócios e não os administradores da empresa, sendo viável fazer 
uma interpretação extensiva para também incluí-los. O requerimento deve 
demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para 
desconsideração da personalidade jurídica (§ 4º) (TARTUCE, 2015, p.88) 

 

Ao mencionar qualquer fase do processo é laudável, afasta o debate anterior 

da desconsideração em processo executivo, normalmente por um suposto atentado 

ao contraditório e a ampla defesa. Com a instauração do incidente, essa discussão 

fica afastada. 
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[...] Suplementarmente, o art. 674 do Novo Código de Processo Civil define 
como legitimado para opor embargos de terceiros aquele que, não sendo 
parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens 
que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato 
constritivo. Ademais, conforme o § 2º, inciso III, do mesmo artigo, considera- 
se terceiro, para ajuizamento dos embargos de terceiro, quem sofrer 
constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da 
personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte. Somente nessas 
hipóteses fáticas os embargos de terceiro são cabíveis (TARTUCE, 2015, p. 
100) 

 

Instaurado o incidente, os sócios serão citados para manifestação e requerer 

as provas cabíveis no prazo de 15 dias o que evidencia a instauração deum louvável 

contraditório, sempre defendido pela doutrina. 

 

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado 
para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) 
dias. 
Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido 
por decisão interlocutória. 
Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo  
interno. 
Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração 
de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao 
requerente (Código de Processo Civil, 2015). 

 

CARACTERÍSTICAS INCIDENTAIS 

 

O incidente processual compreende a pratica de atos no curso de um 

determinado processo e nele é vinculado. Tal fenômeno se explica pelo simples 

motivo de que o incidente processual se destina a resolução de questões surgidas 

no bojo do processo principal, que devem ser resolvidas para que ele tenha regular 

desenvolvimento e consequentemente alcance uma solução demérito. 

Os incidentes seja ele em qualquer modalidade, compreendem questões 

relacionadas durante o tramite ai processo e que tem relação praticamente imediata, 

com o objetivo principal do pleito em que ele se originou. Cabe ao juiz da causa 

tomar ciência e apreciá-lo qualquer que seja sua causa. Caracteriza-se pelo seu 

aspecto acessório, secundário, incidental, superveniente a fato suscitado no 

desenrolar do processo que a ele está vinculado como questão acessória, 

dependendo de decisão judicial. 

O conceito de incidente deve ser restrito, limitado ao procedimento de solução 

de questões que sejam acessórias, incidentais e que por essa razão demandem 

uma resolução ainda que em autos apartados. O incidente é destinado à solução de 
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mera questão, que nem sempre é oriunda de controvérsia, pois com a simples 

duvida do magistrado acerca de um ponto para que se configure como questão. 

É notável os reflexos trazidos ao processo principal, a partir do momento que 

se identifica o incidente de desconsideração é formado uma nova causa de pedir, 

novo pedido de tutela jurisdicional e ainda inclui novas partes mediante citação, fica 

claro que ele não se restringe à solução de mera questão incidental que adviria ao 

tramite processual e precisaria ser superada para alcançar uma decisão de mérito. 

É valido reforçar que as questões incidentais não possuem amplitude o 

suficiente para ser deduzida como objeto de ação autônoma, se resolvendo por um 

procedimento menor, sumarizado e voltado exclusivamente para a superação sobre 

o qual depende o desfecho do processo principal. O incidente compreende em uma 

etapa a ser transposta para permitir a apreciação demérito. 

 

Um acontecimento no processo mesmo, um pequeno procedimento paralelo 
ao principal, determinado ou não a suspensão deste, mas sempre se 
integrando ao processo já pendente, sem dar origem a outro. 
O processo incidente é processo novo, outro processo, que tem vida em 
função do primeiro, que será um processo em si mesmo. A mais relevante 
consequência prática dessa distinção é que os incidentes do processo tem 
fim mediante decisão interlocutória, sujeita a agravo, enquanto é sentença o 
ato que põe fim ao processo incidente. (DINAMARCO, 1987, p. 172) 

 

Não se trata apenas de um acontecimento no mesmo processo, e sim a 

necessidade de outro processo, com nova formação e amplitude, mediante a citação 

de terceiros à demanda original. 

A matéria do incidente de desconsideração pode ser alegado em demanda 

autônoma com causa de pedir e pedido próprio, sofrerá os efeitos da coisa julgada, 

pois é fruto de cognição exauriente, essa situação não ocorre com o julgamento dos 

incidentes no processo. 

Uma das principais características do incidente de desconsideração é a 

formulação de um processo incidental (demanda autônoma). Portanto incidente 

processual é o ato praticado no curso do processo, sendo um ato procedimental 

menor, que não dará causa a uma nova relação jurídica processual, ficando 

dependente do principal e com finalidade de solucionar a questão, não sendo 

possível prosseguir no processo em que o incidente teve origem. 

Por outro lado, o processo incidental gera uma relação jurídica processual 

nova, baseando-se sobre um procedimento novo. 
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DESCONSIDERAÇÃO COMO DEMANDAINCIDENTAL 

 

Há algum tempo a doutrina vem discutindo a amplitude e os contornos do 

conceito de demanda, como forma de mais bem adequar seu uso aos fenômenos do 

direito processual. 

O conceito de demanda deriva de preocupações não só acadêmicas, mas 

sobretudo praticas, por estar vinculado ao atendimento de diversos institutos do 

direito processual. É importante distinguir entre os referidos equívocos que poderiam 

entender a demanda como uma ação, pedido ou petição inicial, pois, apesar de 

serem conceitos aparentemente bem definidos, a realidade indica que há certo 

baralhamento entre o emprego correto entre eles. O próprio CPC/73 confundia o 

conceito em diversas passagens. 

Por ação entende-se o direito que todo cidadão tem de pleitear do Estado-juiz 

uma tutela jurisdicional que elimine crise jurídica que ele afirma existir. É, portanto, 

um poder genérico e abstrato. 

 

Demanda consiste no ato processual de quem age no exercício do direito 
de ação. É ato de apresentar em juízo determinado pleito de tutela 
jurisdicional no exercício do direito de ação que cabe ao demandante. 
Enfim, atua sempre no sentido de expressar o movimento de alguém que 
rompe a inércia dos órgãos da jurisdição ao postular um provimento via do 
processo (DINAMARCO, 2009, p.32). 

 

Não se deve entender demanda como sinônimo de processo (sendo esse o 

encadeamento dos atos para se chagar à prestação jurisdicional), nem como 

equivalente a pedido, pois, terminologicamente, há distinção entre o que se pede e o 

ato de pedir, reservando para este os pressupostos processuais da demanda. 

Conceitualmente, não deve haver espaço para dúvidas no sentido de que 

pedido é um dos elementos que compõem a demanda, ao lado das partes e da 

causa de pedir. 

O conceito de demanda ao simples ato inicial do processo, pois haveria 

necessidade de contemplar aspectos relativos à pretensão, de forma que, em um 

juízo ordinário, correspondente ao ato processual da parte que exercita o direito de 

ação e pelo qual se interpõe determinada pretensão. 

O ato processual de demandar não está restrito aquele que inaugura o 

processo (petição inicial: demanda por excelência), de forma que é possível afirmar 
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a existência de outros atos praticados pelas partes, com o processo em curso, que 

também assumem o caráter de demanda. 

Atualmente já há bases doutrinarias sólidas para afirmar que a natureza 

jurídica de demanda se configura em relação ao ato processual praticado com a 

pretensão de ampliar o objeto litigioso do processo. 

 

Percebe que nem todo ato praticado no processo constituiria uma nova 
demanda. O pedido de provas ou de concessão de prazo adicional para 
manifestar, constituem atos necessários e com o intuito de obter a tutela 
jurisdicional plena pleiteada na demanda inicial. Acrescentem-se, ainda, 
para demonstrar não se tratar de demanda, os atos ordinários que não tem 
o condão de ampliar o objeto litigioso do processo e, nessa exata medida, 
não podem ser configurados como uma nova demanda (MENDONÇA, 
2011, p.85). 

 

Uma das principais características do ato como demanda estaria em sua 

capacidade de alterar ou ampliar o mérito do processo, mediante o pleito que 

exceda os limites já fixados pela demanda inicialmente formulada. 

 

A identificação do ato como demanda, longe de ser preocupação 
isoladamente acadêmica, apresenta importância prática, pois está ligada ao 
melhor gerenciamento dos efeitos, seja pela verificação de litispendências, 
conexão, contingência, cumulação, eventual alteração da demanda e coisa 
julgada (VIEIRA, 2017, p. 100). 

 

Tratando-se de demanda, haverá projeção no conteúdo da decisão que lhe 

apreciar o mérito e, nessa medida, haverá a formação da coisa julgada. Nos pedidos 

que não necessitam de ampliação do objetivo litigioso, nem busquem uma tutela 

jurisdicional não contemplada na causa de pedir e pedidos originários, fica afastada 

a incidência de coisa julgada (até mesmo pela limitação cognitiva). 

Pode-se conceituar demanda como o ato de postulação que encerra uma 

pretensão processual, informada por seus três elementos: partes, pedido e causa de 

pedir, tendo como objetivo um bem da vida disputado entre as partes no plano 

material. 

 

CONCLUSÃO 

 

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica é criação da 

jurisprudência Inglesa, recepcionada pelo direito pátrio, que procura preservar o 

instituto da pessoa jurídica, possibilitando a correção de eventuais abusos e fraudes 
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em seu exercício. Com a desconsideração, a personalidade distinta e autônoma 

patrimonial é afastada temporariamente, fazendo com que os sócios e 

administradores sejam responsabilizados, como se a pessoa jurídica não existisse. 

O dispositivo do NCPC tem em seu propósito beneficias as relações 

empresariais, tentando minimizar os riscos da sua própria atividade. Nesse sentido o 

Código de Processo civil de 73 era desprotegido. 

Na tentativa de sanar esse problema o Novo Código de 2015, elaborou rito 

processual que prevê a instauração de um incidente processual para a tal 

desconsideração, observando o devido processo legal, que busca o contraditório e a 

ampla defesa. 

Entretanto, a interpretação da teoria principalmente na Justiça do Trabalho e 

na sede de responsabilidade tributaria fica ameaçada, visto que talvez apenas 

atenue questões problemáticas e não solucione os problemas. 
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14 GUARDA COMPARTILHADA: ALIENAÇÃO PARENTAL OU CONVIVÊNCIA 

FAMILIAR SAUDÁVEL? 

 

Gabriela Varela 
Luiz Adolfo Tadeu Ceolla118 

José Setembrino Medeiros 119 
Carlos Leonardo Salvadori Didoné120 

 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo a realização de um estudo sobre o 
instituto da guarda compartilhada. A ideia central é pesquisar em que medida a 
guarda compartilhada pode ser uma maneira de diminuir os casos de alienação 
parental e garantir maior efetividade da convivência familiar com base no artigo 227 
da Constituição Federal. No primeiro momento, o objetivo é descrever brevemente o 
surgimento da guarda compartilhada. Em um segundo momento, far-se-á uma 
definição sobre o termo alienação parental e a convivência familiar, de modo a se 
identificar se a aplicabilidade desta modalidade de guarda é de fato, para garantir o 
melhor interesse do menor. No terceiro momento, o objetivo é dissertar sobre a 
aplicabilidade da modalidade de guarda compartilhada à luz do princípio do melhor 
interesse da criança e do adolescente. Tal pesquisa pautou-se em um estudo 
dedutivo de cunho bibliográfico, utilizando-se como materiais bibliográficos os livros, 
artigos, jurisprudências e pesquisa online acerca do tema ora apresentado. 
Concluindo-se que de fato, o instituto da guarda compartilhada visa à integração de 
ambos os pais com seus filhos, além de ser uma maneira, de ambos os pais, 
participarem de todos os acontecimentos e decisões da vida dos filhos, ainda que os 
pais estejam separados. Porém, é necessário que os pais estejam dispostos a 
contribuir de forma positiva para esta nova convivência, prezando o desenvolvimento 
saudável dos filhos.  

 

Palavras-Chave: Guarda Compartilhada. Alienação Parental. Convivência Familiar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, sabe-se que a guarda compartilhada passou a ser vista como 

regra e, não mais como uma opção dentro do ordenamento jurídico brasileiro. O que 

significa dizer que esta lei teve como principais fundamentos a corresponsabilidade 

dos genitores e o equilíbrio na divisão do tempo de convivência dos pais com seus 

filhos.  

No entanto, na prática, o que se vê é uma diversidade de entendimentos, 

sendo que para alguns doutrinadores, quando criada, a guarda compartilhada era 
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aplicada como penalidade para a alienação parental e consequentemente, mais 

vista como pena do que como solução de conflito.  

Ocorre que, mesmo após esse instituto ter virado regra na legislação 

brasileira, falta conscientização por parte dos pais sobre o interesse do menor, pois 

ao compartilhar a guarda se têm o direito da criança de crescer acompanhada e 

convivendo com o pai e com a mãe.  

O presente estudo pautou-se em pesquisar de acordo com o princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente se ao adotar a guarda compartilhada, 

garante-se também a convivência familiar elencada no artigo 227 da Constituição 

Federal de 1988 e, se pode ser considerada parâmetro para a diminuição dos casos 

de alienação parental.  

No primeiro momento, o objetivo é descrever brevemente o surgimento da 

guarda compartilhada. Em um segundo momento, far-se-á uma definição sobre o 

termo alienação parental e a convivência familiar, de modo a se identificar se a 

aplicação desta modalidade de guarda é de fato, uma garantido melhor interesse do 

menor. Por fim, em um terceiro momento, o objetivo é dissertar sobre a 

aplicabilidade da modalidade de guarda compartilhada à luz do princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente. 

Isto porque, durante muito tempo, a legislação brasileira aplicava tal 

modalidade de guarda apenas como exceção, justamente porque não se defendia 

com tanto entusiasmo a ideia de que após o término da sociedade conjugal, a 

relação entre pais e filhos continuaria. Por outro lado, não se deve esquecer que o 

maior interesse é sempre o da criança e do adolescente, pois é ele o merecedor da 

proteção integral, tendo em vista a fase em desenvolvimento.  

Tal pesquisa pautou-se em um estudo dedutivo de cunho bibliográfico. Como 

materiais bibliográficos foram utilizados livros, artigos, jurisprudências e pesquisas 

online acerca do tema ora apresentado. Sobre tal método, Passold (2015, p. 91) 

elucida que “estabelecer uma formulação geral e, em seguida, buscar as partes do 

fenômeno de modo a sustentar a formulação geral: este é denominado Método 

Dedutivo”.  

Desta forma, pode-se dizer que o tema tratado é delicado, pois diz respeito ao 

relacionamento familiar. O direito à convivência familiar está previsto na Constituição 

Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Lei nº 12.318 

de 2010. Assim, levado tal assunto ao poder judiciário, cabe ao juiz, preservar a 
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comunidade familiar em que o menor está integrado como parte de seu contexto de 

vida em sociedade, pois não se pode esquecer que a criança é o bem maior e deve 

ser sempre resguardado e protegido.  

 

GUARDA COMPARTILHADA 

 

O vocábulo guarda é derivado do antigo alemão Wargen, que significa guarda 

e espera, sendo empregado em sentido genérico para exprimir proteção, 

observância, vigilância ou administração. Pode-se dizer que a guarda de filhos é 

locução indicativa, seja do direito ou do dever, que compete aos pais ou a um dos 

cônjuges, de ter em sua companhia ou de protegê-los, nas diversas circunstâncias 

indicadas na lei civil.  

A guarda constitui um poder porque os pais podem reter os filhos no lar, 

conservando-os junto a si, regendo seu comportamento em relação a terceiros, 

proibindo sua convivência com certas pessoas ou sua frequência a determinados 

lugares, por julgar inconveniente aos interesses dos menores.  

Todavia, observa-se que muitas vezes esse termo é empregado como um 

estado de posse, o que não deveria existir atualmente, pois ter alguém em sua 

companhia significa estar com essa pessoa, acompanhando seu desenvolvimento, 

orientando e conversando, enquanto que manter alguém sob sua guarda envolve 

mais que isso, abrangendo a vigilância e o cuidado. 

A primeira notícia que se teve sobre o instituto da guarda estava contida na 

norma que disciplinou o destino dos filhos de pais que não conviviam mais juntos, 

estabelecendo o Decreto nº 181 de 1890, no qual em seu artigo 90 mencionava que 

a sentença do divórcio mandaria entregar os filhos comuns e menores ao cônjuge 

inocente e iria fixar a cota com que o cônjuge culpado deveria concorrer para a 

educação deles, assim, como a contribuição do marido para sustentação da mulher, 

se esta fosse inocente e pobre.  

Com o decorrer do tempo, veio o Estatuto da Mulher Casada, em 1962, que 

passou a regular a guarda dos filhos, definindo que, nos casos de separação 

litigiosa, havendo cônjuge inocente, a este seria confiada à guarda e, nos casos 

onde ambos os cônjuges fossem culpados, os filhos permaneceriam sob a guarda 

materna, com exceção de quando o juiz tivesse o entendimento contrário, e 

acabasse por conferir a guarda da criança à pessoa idônea da família de qualquer 
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dos genitores, não deixando que a criança permanecesse sob a guarda de nenhum 

dos pais, mas assegurado também o direito de visitas, tendo em vista a prevalência 

do interesse da prole.  

O Código Civil de 2002, em seu artigo 1.634, inciso II, dispõe sobre o dever 

de guarda, entretanto nem sequer tentou conceituar tal instituto, diferentemente do 

que fez o artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também o Código Civil 

estabeleceu em seu artigo 1.583 que a guarda poderá ser unilateral ou 

compartilhada. A guarda unilateral é entendida por ser exercida por apenas uma 

pessoa, isso por decorrência de divórcio ou de separação das partes ou ainda, por 

óbito de um ou de ambos os genitores. Também pode ser exercida por qualquer 

terceiro, bastando estar em consonância com o melhor interesse da criança e do 

adolescente. Nesse sentido, sempre que houver litigio, cabe ao judiciário fixar a 

guarda em favor daquele que detenha as melhores condições para exercê-la, 

pautado, sobretudo, no que se revelar mais benéfico ao menor.  

Nada obstante, com as transformações sociais no Direito de Família, 

observou-se que o modelo de guarda unilateral acabou se tornando insuficiente para 

suprir as demandas emocionais dos filhos. Para Freitas (2017), durante muito 

tempo, acreditou-se que este modelo de guarda acabava afastando o genitor que 

não detém a guarda do filho, transformando-o inclusive, em um mero visitador121, o 

que consequentemente impedia o fortalecimento do vínculo pai-filho e mãe-filho, 

fazendo com que o genitor não detentor da guarda passasse a desconhecer a rotina 

do seu filho, não participando assim, das decisões relacionadas ao menor.  

Com intuito de sanar essas dificuldades, surgiu a guarda compartilhada, 

envolvendo ambos os pais na criação do filho, proporcionando a este um 

crescimento sadio e harmonioso, e principalmente, fazendo com que os filhos não 

pensassem que foram deixados em segundo plano após a separação. 

Para Levy (2008, p. 54), 

 

A guarda compartilhada pressupõe a falta do vínculo conjugal, assim, tem 
como intuito minimizar o sofrimento dos filhos em razão da ruptura familiar 
bem como preservar os laços de afetividade entre pais e filhos. É importante 
ressaltar que esse instituto surge como uma crítica ao modelo da guarda 
exclusiva, onde ocorre o estreitamento dos laços dos filhos com o genitor 
contínuo e o afastamento do genitor descontínuo. Assim, na guarda 
compartilhada, os pais participam igualmente sobre as decisões 
relacionadas aos filhos. Há quem defenda que este modelo de guarda 

                                                           
121A palavra é usada no texto com o sentido de ir ver alguém apenas por cortesia. 
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também é benéfico, pois é uma maneira de garantir a igualdade entre 
homem e mulher no exercício do poder familiar e também atender ao 
princípio do melhor interesse da criança e do adolescente por meio da 
preservação do direito de convivência igualitária com ambos os pais. 

 

O objetivo dessa modalidade é de garantir que as duas figuras – paterna e 

materna – mantenham um contato permanente, equilibrado, assíduo e 

corresponsável com seus filhos, evitando tanto a exclusão quanto a omissão 

daquele que não está com a guarda naquele momento. Além disso, qualifica a 

aptidão de cada um dos pais e os equipara quanto ao tempo livre para a 

organização de sua vida pessoal e profissional. Também estimula maior cooperação 

entre os pais, além de possibilitar a convivência igualitária do filho com ambos os 

genitores, e facilitar a inclusão e participação em ambas às famílias evitando aquele 

fenômeno muito conhecido, que é a figura do pai sendo um mero provedor da 

pensão alimentícia, assim como favorece principalmente a comunicação entre todos 

os membros da família.   

Porém, não se indica essa modalidade de guarda caso haja suspeita ou 

confirmação de violência por parte dos genitores contra os filhos, ou nos casos onde 

a separação tenha sido litigiosa, existindo conflito entre o ex-casal, pois esse fato 

acaba dificultando o relacionamento entre ambos. Para muitos doutrinadores, como 

por exemplo, Grisard Filho (2002), essa modalidade de guarda assume uma 

importância extraordinária, na medida em que valoriza o convívio do menor com 

ambos os pais, pois mantêm, apesar da ruptura, o exercício em comum da 

autoridade parental e reserva, a cada um dos pais, o direito de participar das 

decisões importantes que se refere à criança. Ela é a expressão do direito a 

convivência familiar bem como do princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente.   

Contudo, não se pode esquecer que muitas vezes não é possível a 

implantação desse instituto. Há casos em que é necessário, em primeiro lugar, a 

aptidão dos pais para o exercício do poder familiar, juntamente com a vontade e a 

disposição de exercer essa modalidade de guarda. Ao contrário disso, o Instituto 

Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), após estudos, chegou à conclusão de que 

não havendo acordo entre os pais sobre a guarda dos filhos, o juiz, ouvindo a equipe 

multidisciplinar e depois de utilizada a mediação familiar, deve decidir 

preferencialmente pela guarda compartilhada, salvo se o melhor interesse do filho 
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recomendar a guarda unilateral, assegurando dessa forma o direito à convivência ao 

não guardião.  

 

UMA MANEIRA DE DIMINUIR OS CASOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL E 

GARANTIR A CONVIVÊNCIA FAMILIAR SAUDÁVEL 

 

A relação afetiva entre pais e filhos deve ser preservada, mesmo que a 

relação entre os pais não seja mais de marido e mulher, devendo ter como 

verdadeiros alicerces os laços de afetividade, de respeito e principalmente de 

consideração mútua.  

Hoje em dia, a dissolução da família faz nascer entre os ex-companheiros, ou 

ainda por parte de apenas um deles, uma relação de animosidade, de ódio, de 

inimizade, que acaba por transcender a relação entre eles e passa a influenciar a 

relação deles para com os filhos. Ocorre que, muitas vezes, um dos genitores acaba 

por implantar na pessoa do filho falsas ideias com relação ao outro, o que acaba 

afastando-o do convívio social, e essa atitude é vista como uma forma de puni-lo.  

Por tal situação e para uma possível solução jurídica através da 

regulamentação específica, é que surgiu a Lei nº 12.318/2010, que dispõe sobre a 

alienação parental e altera o artigo 236 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 

 

ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

Em meados de 1980, o doutor Richard Alan Gardner, professor de psiquiatria 

clínica do Departamento de Psiquiatria Infantil da Universidade da Columbia, definiu 

a Alienação Parental122 e a Síndrome da Alienação Parental123, sendo que 

estabeleceu a AP como um termo mais genérico, sendo uma rejeição da criança a 

um dos genitores no pós-divórcio. Já na SAP, esse diagnóstico da rejeição da 

criança após o divórcio é injustificado, uma vez que a criança sempre apresentou, 

antes da separação parental, bom laço afetivo com o genitor.  

                                                           
122 No decorrer do texto, a terminologia Alienação Parental será substituída pela sigla AP. 
123 No decorrer do texto, a terminologia Síndrome da Alienação Parental será substituída pela sigla 
SAP. 
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Diante da necessidade de regulamentação do tema, em 26 de agosto de 

2010, foi sancionada a Lei nº 12.318, que dispõe sobre a alienação parental. O 

artigo 2º da Lei nº 12.318/2010 (SILVA et al, 2017, p. 1) dispõe: 

 

Art. 2º Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação 
psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos 
genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a 
sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause 
prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. 

 

Ou seja, se trata da prática de atos que envolvam uma forma depreciativa de 

se lidar com um dos genitores, fazendo com que essa atuação do Alienador124 

busque turbar a formação da percepção social da criança ou do adolescente. Assim, 

o alienador procede de maneira a instalar sempre o equívoco na percepção no 

Alienado125 quanto aos elementos que compõem a personalidade deste. 

Com relação a SAP, segundo Gardner (2005, p. 98), “Essa síndrome seria 

resultado de “lavagem cerebral” ou “programação” feita por um dos genitores na 

criança, somada à colaboração desta para rejeitar o outro responsável, sem que 

houvesse justificativa para isso”.  

Ocorre que com o tempo, a síndrome poderia levar a extinção da relação da 

criança com o genitor e sendo diagnosticada essa síndrome era impossível que a 

criança se tornasse uma pessoa saudável. Já a AP, para ele (PAULO, 2012, p. 103 

apud GARDNER, 2012, p. 60), 

 

É como uma perturbação que acontece após a separação conjugal, que 
consiste em um genitor “programar” de forma consciente ou inconsciente a 
criança para que rejeite e odeie o outro genitor sem justificativa, objetivando 
o afastamento e o desenvolvimento de afetos negativos da criança para 
com o outro genitor.  

 

Nesse sentido, Gardner (2005), considera a existência de três estágios da AP, 

sendo eles, leve, médio e grave. No estágio leve, é onde pode haver alguma 

dificuldade no momento da entrega da criança ao outro genitor, mas essa fase ainda 

acontece com tranquilidade. É o estágio onde a alienação acontece de forma 

discreta e os laços do filho com ambos os genitores ainda são fortes. No estágio 

médio, o alienador usa todos os tipos de recursos para afastar ou dificultar o contato 

                                                           
124O termo alienador refere-se à pessoa que acaba por afastar alguém da realidade. 
125O termo refere-se à pessoa que sofreu a alienação, ou seja, que não tem a capacidade de 
compreender ou conhecer a realidade que o cerca. 
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do outro genitor com o filho. É o momento onde a criança percebe o que o genitor 

alienador quer escutar e então passa a colaborar com a desmoralização do outro 

genitor. O último estágio é aquele considerado grave, onde se percebe sintomas de 

uma espécie de pânico por parte da criança diante da possibilidade de ter que visitar 

o outro genitor e aí as visitas tornam-se praticamente impossíveis. 

Assim, quando um genitor tenta dificultar ou impedir a convivência dos filhos 

com o outro responsável, este agiria impulsionado pela raiva, desejo de vingança ou 

ainda, por ciúmes com relação ao ex-cônjuge. Essa situação em que um genitor 

deprecia o outro para o filho, fazendo com que este acabe querendo por se afastar 

daquele genitor, deve ser analisada ao caso concreto, tendo em vista que essas 

alegações podem ser verdadeiras ou não.  

Dias (2010, p. 456) esclarece que: 

 

Essa notícia, levada ao Poder Judiciário, gera situações das mais delicadas. 
De um lado há o dever do magistrado de tomar imediatamente uma atitude 
e, de outro, o receio de que, se a denúncia não for verdadeira, traumática a 
situação em que a criança está envolvida, pois ficará privada do convívio 
com o genitor que eventualmente não lhe causou qualquer mal e com quem 
mantém excelente convívio.  

 

Nada obstante, se evidenciada a AP ou a SAP, é regra exposta inclusive na 

lei que dispõe sobre a alienação parental, que o menor deve ser afastado do 

convívio daquele que a pratica, tendo em vista o superior interesse da criança ou 

adolescente, visto que é pessoa em desenvolvimento e para tanto necessita de 

cuidados e amor de ambos os pais para um crescimento harmonioso e saudável de 

sua personalidade e caráter.  

Gardner (2005) propôs em 1999, que nos casos de SAP os genitores e a 

criança deveriam passar pelo tratamento psicoterápico por meio de imposição 

judicial. Esse tratamento envolveria sanções judiciais a serem utilizadas pelo 

terapeuta caso os membros da família não se dispusessem a cooperar. No Brasil, 

em meados do ano de 2010, ganhou destaque o caso de uma menina de cinco anos 

que, segundo informações da mídia, na sentença judicial, baseada em parecer 

técnico sobre a alienação parental, ficou proibido o contato entre mãe e filha durante 

noventa dias.  

Para a doutrina de Figueiredo e Alexandridis (2014), quando houver qualquer 

indício de caracterização desses atos, a alienação poderá ser reconhecida de ofício 
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pelo próprio magistrado, ou ainda pelo representante do Ministério Público, 

justamente por se tratar de matéria de ordem pública relativa à proteção do menor, 

ou mesmo por provocação da parte interessada em seu reconhecimento. Isto 

porque, a lei prevê punições para quem comete a alienação parental, que vão desde 

o acompanhamento psicológico e multas até a perda definitiva da guarda da criança.  

Neste caso, assim que provocado o judiciário, a equipe multidisciplinar tem o 

prazo de 90 dias para apresentar um laudo em relação à ocorrência de alienação. 

Se constatada a prática, o processo passa a ter tramitação prioritária e o juiz 

determinará com urgência as medidas provisórias visando à preservação da 

integridade psicológica da criança, inclusive para assegurar a sua convivência com o 

genitor e efetivar a reaproximação de ambos, tendo em vista o seu melhor interesse.  

 

CONVIVÊNCIA FAMILIAR SAUDÁVEL 

 

Para a execução da modalidade de guarda compartilhada é necessária uma 

convivência no mínimo harmoniosa, isto porque acarretará em algumas implicações 

para os guardiões, tendo em vista que ambos devem permanecer unidos na 

intenção de que seus filhos consigam alcançar o pleno desenvolvimento do físico, 

psíquico e da completa integração social.  

De acordo com o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, os pais, a 

sociedade e o Estado devem assegurar à criança e ao adolescente, entre outros, o 

direito à convivência familiar. Este direito também é arrolado no Estatuto da Criança 

e do Adolescente, entre os direitos à liberdade, mencionado no artigo 16, inciso V, 

constituindo deste modo, um direito fundamental da criança e do adolescente.   

O artigo 1.589 do Código Civil de 2002 dispõe que o pai ou a mãe, que não 

deter a guarda dos filhos, poderá visita-los e tê-los em sua companhia. De acordo 

com Dias (2010, p. 404), a convivência familiar “deve ser entendida como um direito 

do filho e um dever daquele com intuito de atender as necessidades imateriais do 

filho”. Hoje, esse direito é indevidamente chamado de direito de visitas, porém não 

se trata disso. Nem o filho “visitará” o pai, nem esse “visitará” aquele. Visitar é 

segundo Ferreira (1986, p. 1.783), “ir ver alguém em casa ou em outro lugar onde 

esteja, por cortesia, dever, afeição, etc”, o encontro entre pai e filho não se dá nem 

por cortesia, nem por dever, mas sim para manterem contato frequente, para 

estreitarem os laços de carinho e afeto, e para que o genitor contribua, a sua 
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maneira, para a educação e formação do filho. O direito é, portanto, um direito à 

convivência familiar. 

Em suma, se existir um direito de visitas, este o será para a pessoa estranha 

ao núcleo familiar da criança. Isto porque, no constitucionalismo contemporâneo, é 

inadmissível utilizar a ideia que sugere limitação do tempo de convivência entre um 

dos genitores e o filho. A criança e o adolescente precisam de orientação, apoio e 

afeto familiar para que possam desenvolver suas potencialidades físicas, emocionais 

e mentais, tendo como base que a família é a estrutura que dará a eles o suporte 

durante o aprendizado da vida.  

Conforme entendimento de Stranger (1998), a opção pelo compartilhamento 

dá o sentido de que os filhos não são obrigados a escolher com quem querem ficar, 

o que os livra de tomar essa decisão difícil. Além disso, nesta modalidade e para 

uma convivência familiar saudável, os pais deverão tomar decisões sempre 

harmoniosas para que os filhos não se lembrem da separação, evitando, sobretudo 

gestos que importem invasão de privacidade. E com isso, acabam por ganhar a 

divisão de momentos prazerosos, além de repartirem de forma igualitária os 

encargos das tarefas do cotidiano. Com isso, ambos os genitores se tornarão 

companheiros, e ao mesmo tempo, poderão acompanhar de perto os estudos, as 

regras de comportamentos, horários, limites e outras questões que são essenciais 

para o desenvolvimento dos filhos.  

Quando se compartilha a guarda, se dá o direito da criança de crescer 

acompanhada e convivendo com o pai e com a mãe. O ideal seria que os pais 

pudessem suspender as mágoas em prol do bem-estar do filho. É fundamental que 

se frise que o pai ou a mãe não podem ser apenas uma espécie de visita para a 

criança. A convivência saudável deve ser a busca incessante para o melhor 

desenvolvimento da criança, tendo em vistas que são as situações corriqueiras e 

cotidianas que farão o menor situar-se e desenvolver-se espiritual e moralmente.  
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APLICAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA À LUZ DO PRINCÍPIO DO 

MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Ainda com o advento da Lei nº 12.318/2010, que dispõe sobre a AP, o 

ordenamento jurídico brasileiro ainda é muito carente de jurisprudências que 

sustentem o problema instaurado nas famílias, bem como na sociedade.  

Não se pode negar que, a postura dos tribunais, com relação a estes julgados 

está, ainda que a passos bem lentos, evoluindo para atender as necessidades dos 

menores alienados, conforme análise de cada caso.  

Dessa forma, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, existem alguns 

julgados que tratam sobre os casos de AP, mas de fato, há carência de 

entendimento ou estudos sobre tal assunto, o que acaba por deixar os profissionais 

e as vítimas a mercê de uma solução que muitas vezes, é incontroversa e prejudica 

ainda mais o desenvolvimento do menor.   

Em decorrência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, 

é importante ressaltar que quem julga deve estar atento aos vestígios da AP, pois 

somente assim poderá garantir aos menores que sejam privados de tal situação e, 

se persistirem tais atos, que sejam encaminhados para tratamento, assim como, 

para as esferas judiciais para que tenham seus direitos resguardados.  

Além disso, para que a decisão seja efetivamente cumprida, é necessário que 

existam decisões no seguinte sentido: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. INDÍCIOS DE 
ALIENAÇÃO PARENTAL. Merece ser mantida a decisão que deferiu a 
guarda provisória do menor ao pai, ante a conclusão do laudo pericial de 
que a família materna apresenta comportamento inadequado com o filho, 
tentando impor falsas verdades. VISITAÇÃO MATERNA. Necessidade de 
assegurar a visitação materna com acompanhamento, a fim de preservar os 
laços afetivos entre mãe e filho. Agravo de instrumento parcialmente 
provido126.  

 

Ou seja, a proteção sobre os filhos vem de uma necessidade natural, tendo 

em vista que todo ser humano, durante o período da infância precisa de alguém que 

o crie, eduque, ampare, defenda, proteja e cuide de seus interesses. Isto porque, 

                                                           
126RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de Instrumento n. 
70057883597 RS, da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
Relator Jorge Luís Dall'Agnol. A.S e A.D. Decisão de 26/03/2014, publicada em 31/03/2014 no Diário 
de Justiça. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=70057883597rs>. 
Acesso em: 08 set. 2017. 

http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=70057883597rs
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com a separação dos cônjuges, é necessário conscientizar os genitores da 

necessidade de suporte aos filhos no momento em que ocorre a transformação da 

família, isso tudo, com intuito de evitar problemas maiores e futuros.  

Parecido é o entendimento de Grisard Filho (2002, p. 218), quando diz que: 

 

Pais em conflitos constantes, não cooperativos, sem dialogo, insatisfeitos, 
que agem em paralelo e sabotam um ao outro, contaminam o tipo de 
educação, que proporcionam a seus filhos, e nesses casos, os arranjos da 
guarda compartilhada podem ser muito lesivo aos filhos. Para essas 
famílias, destroçadas, deve optar-se pelo guarda única e deferi-la ao genitor 
menor contestador e mais disposto a dar ao outro o direito amplo de visitar.  

 

De outro norte, pode-se observar o entendimento do Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina, julgado no ano de 2013, sobre o filho demonstrar a vontade de 

conviver com ambos os pais, sendo que neste caso, ambos terão a guarda da filha 

por meio da aplicação da guarda compartilhada: 

 

SEPARAÇÃO LITIGIOSA CONVERTIDA EM DIVÓRCIO. SENTENÇA DE 
PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA PARA QUE SEJA 
INCLUÍDO NA PARTILHA BEM IMÓVEL. CÓPIAS DE RECIBOS QUE 
COMPROVAM QUE O TERRENO SOBRE O QUAL FOI EDIFICADA A 
RESIDÊNCIA DO CASAL FOI PAGO DURANTE O CASAMENTO. 
DEPOIMENTOS QUE DÃO CONTA DE QUE A CASA FOI CONSTRUÍDA, 
EM SUA MAIOR PARTE, PELO PAI DA APELANTE. EVIDENTE DIREITO 
DA APELANTE SOBRE METADE IDEAL DO BEM IMÓVEL DESCRITO. 
APELO PROCEDENTE NESTE PONTO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA 
GUARDA DA FILHA DO CASAL PARA SI, OU, SUBSIDIARIAMENTE, 
FIXAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA. CLARA VONTADE DA 
MENOR DE VIVER COM AMBOS OS GENITORES. INTERESSES DA 
MENOR RESGUARDADOS. FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA. 
EM RAZÃO DA MODIFICAÇÃO DA GUARDA, NECESSÁRIA A REDUÇÃO 
DOS ALIMENTOS PARA 15% DOS RENDIMENTOS DA GENITORA. 
QUANTUM ALIMENTAR QUE ATENDE ÀS NECESSIDADES DA MENOR. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. "Se apenas um 
dos conviventes pretende a exclusão de qualquer bem, seja ele móvel ou 
imóvel, da partilha pretendida pelo outro, sob o argumento de não ter sido 
adquirido na constância da convivência comum, o conflito inevitavelmente 
haverá de ser decidido segundo a prova produzida pelo pretendente à 
exclusão, que deverá revelar-se nítida e estreme de dúvida" 
(Desembargador Marcus Tulio Sartorato) (Apelação Cível n., de Blumenau, 
rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, j. em 19-3-2009) A guarda da menor deve 
levar em consideração os interesses dela como educação, saúde, 
segurança, carinho e lazer. Se a menor exprime a vontade de conviver com 
ambos os genitores, e se afirma que possui a mesma rotina na casa de um 
e de outro, é salutar a fixação da guarda compartilhada127. 

                                                           
127SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível n. 0037038 SC 
(2013.003703-8), da 6ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 
Relator Jaime Luiz Vicari. M da L. O e J.P.A. Decisão de 19/06/2013, publicada em 30/07/2013 no 
Diário de Justiça. Disponível em: <https://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23923608/apelacao-
civel-ac-20130037038-sc-2013003703-8-acordao-tjsc/inteiro-teor-23923609?ref=juris-tabs>. Acesso 
em: 08 set. 2017. 

https://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23923608/apelacao-civel-ac-20130037038-sc-2013003703-8-acordao-tjsc/inteiro-teor-23923609?ref=juris-tabs
https://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23923608/apelacao-civel-ac-20130037038-sc-2013003703-8-acordao-tjsc/inteiro-teor-23923609?ref=juris-tabs
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No caso acima exposto, a mãe apelou pedindo a guarda da filha, ou ainda 

pedindo para que fosse fixada a guarda compartilhada. Por tal motivo, a equipe 

multidisciplinar realizou a entrevista com a menina, por meio da assistente social, na 

qual conseguiu que a menina expressasse claramente a sua vontade de ficar mais 

tempo com a mãe, visto que seu pai era quem sempre deteve sua guarda, desde a 

época da separação do casal. A filha elucida com ênfase que o tempo com o pai não 

está ruim, mas que gostaria de passar mais tempo com sua mãe também. Pois ao 

analisar-se os autos, se observou que a menor apresenta um bom relacionamento 

tanto com o pai quanto com a mãe, sendo bem cuidada por ambos os genitores, de 

maneira que o pedido para o compartilhamento da guarda é medida bem razoável e 

justa.  

Além disso, a expressão de vontade da menor é prova suficiente de que ela 

se sente bem, amada e acolhida na casa de ambos os genitores. E isso, segundo o 

Relator128 é motivo bastante para que se modifique a guarda, principalmente se for 

demonstrado que os interesses dela como educação, saúde, carinho, entre outros, 

estão salvaguardados. A aplicação da guarda compartilhada, neste caso é de fato, 

mais saudável para o desenvolvimento da criança.  

Entendimento bem diferente foi dado por este mesmo Tribunal, no ano de 

2009, onde possui a seguinte ementa:  

 

DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSA - 
PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - INCONFORMISMO DO SEPARANDO - 
REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR - IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - 
AUSÊNCIA DE PROVA - QUANTUM MANTIDO - FIXAÇÃO DE GUARDA 
COMPARTILHADA - INCABIMENTO - FALTA DE CONSENSO ENTRE OS 
GENITORES - ALTERAÇÃO DO REGIME DE VISITAS - AFASTAMENTO - 
VISITAS ADEQUADAS AO CASO CONCRETO - REDUÇÃO DOS 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INACOLHIMENTO - VERBA 
ADEQUADA AS PARÂMETROS LEGAIS - JUSTIÇA GRATUITA - 
CONCESSÃO MEDIANTE SIMPLES AFIRMAÇÃO - BENEFÍCIO 
CONCEDIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Incomprovada a 
impossibilidade financeira da alimentante, mantém-se o quantum da verba 
alimentar fixado com arrimo no binômio necessidade do alimentado e 
possibilidade do alimentante. Inexistindo entre os genitores o consenso 
necessário ao exercício conjunto da guarda do filho, esta deve permanecer 
em benefício daquele que revelar melhores condições para exercê-la. Deve 
ser mantido o regime de visitas que, atendendo às peculiaridades do caso 
concreto, assegura o direito do menor e ressalva o interesse paterno de 
participar da vida do filho. Mantém-se os honorários advocatícios fixados em 
patamar equivalente à natureza da causa, ao trabalho realizado pelo 
causídico e ao tempo para sua realização. A parte tem direito aos benefícios 

                                                           
128A palavra refere-se à pessoa que tem função de analisar detalhadamente um processo. A partir 
dessa análise, ele prepara um relatório e apresenta aos colegas. Depois disso, ele emite seu voto, 
que serve como referências para os demais juízes.  
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da justiça gratuita quando afirmar que não está em condições de pagar as 
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio129. 

 

Neste caso, a guarda do filho está sob a responsabilidade da mãe, e o pai 

apela pedindo a fixação da guarda compartilhada para poder “conviver” mais com o 

filho. Entretanto, segundo o voto do Relator, a fixação da guarda compartilhada 

pressupõe convivência harmônica entre os genitores, de forma que viabilize o 

consenso quanto à criação e educação do filho comum. Todavia, através da análise 

dos autos, esta não é a hipótese do caso. Há, através dos depoimentos acostados 

aos autos indícios de que a relação dos genitores é conflituosa e por tal motivo não 

houve a fixação de tal modalidade de guarda.  

Assim, segundo Cahali (1994, p. 535): 

 

O princípio a ser observado, na guarda do filho menor, estando o casal 
separado de fato, é da prevalência do interesse do menor; havendo conflito 
entre os genitores, o juiz decidirá tendo em vista as circunstâncias de cada 
caso e sempre no interesse daquele, que preponderará em qualquer 
hipótese; daí o largo arbítrio de que dispõem os tribunais para estabelecer o 
que julgar mais acertado em proveito dos menores. 

 

Por outro lado, diferente é o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, que decidiu pela imposição da guarda compartilhada, ainda que sem 

o consenso dos pais, e inclusive com sanção para o pai ou a mãe que tenta dificultar 

a execução da guarda compartilhada, com fundamento no artigo 1.584, inciso II, do 

Código Civil de 2002.  

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E 
PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. 
CONSENSO. NECESSIDADE. ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DO 
MENOR. POSSIBILIDADE. 1. A guarda compartilhada busca a plena 
proteção do melhor interesse dos filhos, pois reflete, com muito mais 
acuidade, a realidade da organização social atual que caminha para o fim 
das rígidas divisões de papéis sociais definidas pelo gênero dos pais. 2. A 
guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder 
Familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles 
reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos 
possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo 
referencial. 3. Apesar de a separação ou do divórcio usualmente coincidirem 
com o ápice do distanciamento do antigo casal e com a maior evidenciação 

                                                           
129 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cìvel n. 424163 SC 

(2008.042416-3), da 4ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 

Relator Monteiro Rocha. J.V de S. e A.W de S. Decisão de 13/08/2009, publicada em 21/09/2009 no 

Diário de Justiça. Disponível em: <https://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6717734/apelacao-civel-

ac-424163-sc-2008042416-3/inteiro-teor-12667903?ref=juris-tabs#>. Acesso em: 08 set. 2017. 

https://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6717734/apelacao-civel-ac-424163-sc-2008042416-3
https://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6717734/apelacao-civel-ac-424163-sc-2008042416-3/inteiro-teor-12667903?ref=juris-tabs
https://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6717734/apelacao-civel-ac-424163-sc-2008042416-3/inteiro-teor-12667903?ref=juris-tabs
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das diferenças existentes, o melhor interesse do menor, ainda assim, dita a 
aplicação da guarda compartilhada como regra, mesmo na hipótese de 
ausência de consenso. 4. A inviabilidade da guarda compartilhada, por 
ausência de consenso, faria prevalecer o exercício de uma potestade 
inexistente por um dos pais. E diz-se inexistente, porque contrária ao 
escopo do Poder Familiar que existe para a proteção da prole. 5. A 
imposição judicial das atribuições de cada um dos pais, e o período de 
convivência da criança sob guarda compartilhada, quando não houver 
consenso, é medida extrema, porém necessária à implementação dessa 
nova visão, para que não se faça do texto legal, letra morta. 6. A guarda 
compartilhada deve ser tida como regra, e a custódia física conjunta - 
sempre que possível - como sua efetiva expressão. 7. Recurso especial 
provido130. 

 

Isto significa que, mesmo que os pais não mantenham uma relação 

harmoniosa, este fato deve ficar em segundo plano, tendo em vista que é desejável 

que ambos os pais se esforcem para tal relação com o filho. Pois, esse esforço é 

importante para o sucesso da guarda compartilhada, justamente porque os ex-

cônjuges necessitam tratarem desde as linhas mestras da educação e cuidado dos 

filhos comuns até pequenos problemas do cotidiano da prole.  

Atualmente, é totalmente questionável a afirmação de que a litigiosidade 

entre os pais impede a fixação da guarda compartilhada, pois se ignora toda 

a estruturação teórica, prática e legal que apontam para a adoção desta 

modalidade de guarda. Isto porque, o poder familiar existe para a proteção da 

prole, e pelos interesses dessa é exercido, não podendo, assim, ser usado para 

contrariar esses mesmos interesses. 

Na realidade, o que acontece é que, ao exigir consenso para a guarda 

compartilhada, acaba dando-se foco distorcido à problemática, pois se centra na 

existência de litígio e se ignora a busca do melhor interesse do menor. Para essa 

litigiosidade entre os pais, é preciso se buscar soluções, pois caso isso não seja 

resolvido, pode acabar vetando a realização do melhor interesse do menor. 

 

 

 

                                                           
130RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Recurso Especial n. 1.428.596 

RS (2013⁄0376172-9), da 3ª turma do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Relatora 

Ministra Nancy Andrighi. J.C.G e C.G. Decisão de 27/05/2014, publicada em 03/06/2014 no Diário 

de Justiça. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25178209/recurso-especial-

resp-1428596-rs-2013-0376172-9-stj/inteiro-teor-25178210?ref=juris-tabs> Acesso em: 08 set. 

2017. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25178209/recurso-especial-resp-1428596-rs-2013-0376172-9-stj/inteiro-teor-25178210?ref=juris-tabs
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25178209/recurso-especial-resp-1428596-rs-2013-0376172-9-stj/inteiro-teor-25178210?ref=juris-tabs
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CONCLUSÃO  

 

Diante do exposto, se percebe que o instituto guarda passou por várias 

modificações ao longo dos tempos, sendo que a partir do ano de 2014, a guarda 

compartilhada passou a ser tida como regra na legislação brasileira, tendo como 

principal fundamento o fato de a guarda unilateral não atender o melhor interesse da 

criança e do adolescente com relação ao tempo de convivência de ambos os pais 

para com os filhos. 

Também se pôde observar que tanto a Alienação Parental quanto a Síndrome 

de Alienação Parental, embora duas modalidades diferentes e que se confundem 

sempre, acabam por deixar profundas e irreversíveis marcas em crianças e 

adolescentes, e por isso, é de fundamental importância o envolvimento de 

profissionais qualificados tanto para a limitação quanto para o tratamento da pessoa 

alienada.  

Assim, quando identificada essas situações de alienação parental presente na 

vida de uma criança ou adolescente, deve-se ter um cuidado ainda maior com o 

menor, tendo em vista as sequelas que podem permanecer para sempre na pessoa 

alienada. Mesmo porque, é justamente neste período da vida que a criança acaba 

definindo quem é a autoridade que deve respeitar e confiar. E se não identificada e 

tratada tal alienação, esta pode trazer consequências irreversíveis para o 

desenvolvimento dos menores bem como para o genitor afastado do convívio dos 

filhos.  

Sem contar também, que cabe aos pais quando em situação de litigio, saber 

poupar os filhos dos conflitos existentes entre o casal. Os pais não devem esquecer 

que antes de tudo, são pai e mãe, e não poderão deixar de ser caso haja a 

separação e/ou divórcio. Pois, independente da situação os pais devem sempre 

salvaguardar o bem-estar dos filhos, tendo em vista que pais conscientes que 

prezam pela saúde, afeto e o melhor interesse dos filhos, faz toda a diferença para o 

desenvolvimento saudável destes.  

Para a determinação da guarda, são necessários vários critérios, que devem 

versar sobre os interesses dos menores. E esses interesses, por sua vez, reúnem 

em seu conteúdo, vários elementos que se concentram em materiais, morais e 

emocionais. Os interesses dos pais também devem ser levados em consideração, 

desde que não contrarie os interesses dos infantes. Porém, com a implementação 
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dessa modalidade de guarda, buscou-se primeiramente a possiblidade dos pais e 

mães dividirem a responsabilidade legal sobre os filhos e ao mesmo tempo 

compartilharem as obrigações pelas decisões relativas à criança.  

Contudo, não se pode generalizar e achar que em todos os casos é possível 

a aplicação dessa modalidade. Deve, o juiz, analisar cada caso para decidir sobre a 

aplicabilidade de tal lei, tendo em vista que é necessária a adequação de pais e 

filhos para a nova situação. Ou seja, sempre que houver uma relação harmoniosa 

entre os genitores, certamente se logrará êxito na aplicação de tal modalidade de 

guarda. Já nos casos onde isso não é possível, se deve lembrar que o direito a 

convivência familiar deve ser assegurado à criança e ao genitor não detentor da 

guarda.  

Por isso, o encontro entre pai e filho deve ser uma maneira de manterem o 

contato frequente, além de estreitarem os laços de carinho e afeto, assim como para 

que o genitor contribua, a sua maneira, para a educação e a formação do filho. 

Embora utilizada erroneamente pela maioria das pessoas, não se pode dizer que 

existe um direito de visitas do pai para com o filho. Se existir, este o será para a 

pessoa estranha ao núcleo familiar, pois é inadmissível utilizar uma ideia que sugere 

limitação do tempo de convivência entre um dos genitores e o filho. 

A criança e o adolescente precisam de orientação, apoio e afeto familiar para 

que possam desenvolver suas potencialidades físicas, emocionais e mentais, tendo 

como base que a família é a estrutura que dará a eles o suporte durante o 

aprendizado da vida.  
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15 AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 12.760/2012 NO ARTIGO 306 DO 

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

 

Eduarda Marina Camargo de Oliveira 
Raul Gustavo Juttel 

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla131 
Carlos Henrique Abreu Driussi132 

 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo a realização de estudo acerca das 
mudanças realizadas na Lei de trânsito (9.503/1997) com as alterações trazidas pela 
Lei 12.760/2012, com ênfase no art. 306, artigo que trata a respeito da embriaguez 
ao volante, a fim de avaliar a aplicabilidade da Lei e os reflexos trazidos para a 
sociedade. Para isso, serão abordados os mecanismos utilizados para repelir a 
conduta de dirigir embriagado. Utilizou-se do método dedutivo aplicado sobre 
pesquisas bibliográficas, doutrinárias e jurisprudenciais. Chegou-se ao resultado de 
que as mudanças realizadas no artigo trouxeram maior possibilidade de aplicação 
da Lei, o que reflete positivamente para segurança social. 

 

Palavras-Chave: Trânsito. Alterações do art. 306 do CTB. Aplicabilidade da Lei. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O consumo de álcool sempre foi uma prática muito conhecida na sociedade, 

no entanto, a situação se agrava a partir do momento em que este consumo passa a 

ser prejudicial não somente para quem o consome, mas também para toda a 

sociedade, visto que a combinação do álcool com a direção de veículos automotores 

é uma conduta que traz danos muitas vezes irreparáveis para nossa sociedade, pois 

é responsável por grande parte do número de vítimas fatais nas vias terrestres. 

Assim, com a necessidade de reverter essa situação, as alterações realizadas 

no Código de Trânsito Brasileiro trouxeram, de uma forma geral, maior rigor no 

momento de punir aqueles que transgridem as leis de trânsito. 

As alterações do Código de Trânsito Brasileiro, com o advento de lei n. 

12.760/2012, trouxeram alterações significativas para o combate e prevenção dos 

acidentes de trânsito combinados com o consumo de bebida alcoólica ou 

substâncias que reduzem a capacidade psicomotora dos condutores. 

                                                           
131 Professor UnC Curitibanos; 
132 Professor UnC Curitibanos; 
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Tendo em vista que os meios para a constatação da embriaguez se tornaram, 

de certa forma, mais fáceis, a aplicabilidade das medidas punitivas também deve ser 

mais eficiente.  

 

EVOLUÇÃO DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

 

O bem jurídico tutelado pelo art. 306 é a segurança viária, interesse de 

natureza transindividual, na medida em que pertence a todos que participam do 

tráfico por meio de vias terrestres. Como o próprio CTB especifica no §2º do art. 1º, 

“O trânsito, em condições seguras, é direito de todos e dever dos órgãos e entidades 

componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a este cabendo, no âmbito das 

respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito”. 

(BITENCOURT, 2016) 

Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime tipificado no art. 306 do CTB. 

Trata-se de um crime comum, que não requer nenhuma condição ou característica 

especial do agente que o realiza, podendo ser considerado também de mera 

conduta. O sujeito passivo, por sua vez, é a coletividade, visto que é de interesse de 

todos a preservação da segurança viária (BITTENCOURT, 2016).  

É considerado pela doutrina majoritária crime de perigo abstrato, pois, de 

acordo com a atual redação, não é necessário constatar a existência de perigo 

concreto, bastando a conduta realizada pelo agente para produzir um possível 

resultado ofensivo à preservação do bem jurídico tutelado, neste caso a segurança 

viária, a segurança da vida e do patrimônio. 

 

DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 306 DO CTB 

 

Para realizar uma comparação envolvendo o tema álcool combinado com a 

direção de veículo automotor, é importante relembrar a antiga redação do art. 306 do 

CTB para que se possa entender as mudanças sofridas até que se alçasse a atual 

redação.  

Assim, no Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei 9.503/1997, de 23 

de setembro de 1997, a redação deste artigo consistia em: “Conduzir veículo 

automotor, na via pública, sob influência de álcool ou substância de efeitos 

análogos, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem”. As penas para o 
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referido artigo eram: detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão 

ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. 

Na vigência da redação inicial do artigo 306, o elemento para caracterização 

do delito era o perigo concreto, pelo qual, era necessária clara demonstração de 

dano potencial a incolumidade de outrem. Neste caso, quando se fala em dano 

potencial, refere-se à condução do veículo de forma irregular, fora da normalidade, 

visto que conduzindo desta maneira irregular, estaria pondo em risco a incolumidade 

das pessoas.  

Nesse sentido, este julgado do Tribunal do Rio Grande do Sul, por exemplo, 

demonstra a maneira da interpretação do art. 306 em sua redação inicial: 

 

APELAÇÃO-CRIME. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 
PERIGO CONCRETO INDEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. Para a 
caracterização do delito não basta a comprovação tão-só da embriaguez ao 
volante, exige-se, também, a verificação de alguma forma de condução 
anormal do automotor, porque se trata de infração de perigo concreto. Caso 
em que, embora envolvido em acidente de trânsito, não existindo nos autos 
nenhum elemento que evidencie a culpa do apelante ou qualquer forma de 
condução irregular de sua parte, a manutenção da absolvição é o corolário 
legal. À unanimidade, negaram provimento ao apelo.133 

 

A conduta perigosa deveria ser concreta, evidente, como por exemplo, dirigir 

de forma anormal, fazendo zigue-zague, subindo na calçada, conduzindo o veículo 

de forma brusca ou arriscada, em alta velocidade, entre outras formas anormais de 

condução. Neste caso, a necessidade de comprovação do perigo concreto, muitas 

vezes dificultava a aplicação da norma penal. 

Verifica-se que as elementares do tipo exigiam que houvesse, para a 

configuração do crime, o perigo concreto. Era necessário que ficassem evidentes as 

condutas anormais na condução do veículo, sendo necessária a exposição ou 

vulnerabilidade da segurança de outrem. O referido texto vigorou por oito anos, até a 

edição da Lei 11.503/2008, que será abordada em seguida. 

 

                                                           
133 RIO GRANDE DO SUL, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Criminal n. 

70003880457, Ministério Público do Rio Grande do Sul, Comarca de Capão da Canoa/RS e Paulo 

Roberto Basso Vely. Relator. Des. Roque Miguel Frank, Capão da Canoa/RS, 8ª Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, julgado em 19 de junho de 2002. Disponível em: < 

http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%

E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70003880457&nu

m_processo=70003880457&codEmenta=503501&temIntTeor=true>. Acesso em: 5 set. 2017. 
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DA REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 11.705/2008 

 

Em 19 de junho de 2008, com o objetivo de reduzir os acidentes de trânsito 

causados por motoristas embriagados, entrou em vigor a Lei 11.705/2008, 

conhecida como “Lei Seca134” modificando a redação do art. 306 do Código de 

Trânsito Brasileiro, passando a ser:  

 

Art. 306 Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com 
concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) 
decigramas, ou sob a influência de qualquer substância psicoativa que 
determine dependência. Penas – detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) 
anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou 
habilitação para dirigir veículo automotor. 

 

Portanto, para caracterizar a materialidade do delito, a realização da prova 

técnica (teste de alcoolemia ou exame de sangue) passou a ser indispensável, 

tornando inviável a prova testemunhal, o que antes, na redação original, era 

considerada suficiente para a condenação do condutor do veículo. 

Sabe-se que a intenção da nova Lei, tinha o objetivo de ser mais rigorosa com 

aqueles que dirigem veículo automotor sob a influência de álcool ou outras 

substancias que reduzem a capacidade psicomotora, no entanto, efeito foi de certa 

forma frustrado, vez que a necessidade de aferição da quantidade de álcool no 

sangue era imprescindível. Ainda, aliado ao fato de que, o motorista não pode ser 

obrigado a sujeitar-se a exames, tornou-se muito difícil a aplicação do artigo 306 do 

CTB. 

Além disso, as ações penais em curso, também se enquadraram na redação 

dada pela Lei Seca, tendo em vista que mais benéfica ao réu, pelo disposto no art. 

5º, XL, da Constituição Federal, e do parágrafo único do art. 2º, do Código Penal. 

Um ponto polêmico desta redação foi a transição da classificação de crime de 

perigo concreto para crime de perigo abstrato, as decisões ora se davam como uma, 

ora como outra, o que gerou certo transtorno até que se tornasse pacífica a 

classificação como crime de perigo abstrato, o que permanece para a atual redação. 

Além disso, por se tratar de norma penal mais benéfica, a referida lei trouxe 

efeito retroativo, vez que alcançou as condutas praticadas antes de sua vigência 

(MARCÃO, 2015). 

                                                           
134 Surgiu com a Lei 11.705/2008, conhecida por reduzir a tolerância no nível de álcool no sangue de 

quem dirige, tornando a tolerância de álcool 0%.  
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Esta redação perdurou por mais de quatro anos. Durante esse período 

verificou-se enorme dificuldade para a aplicação da Lei, além da retroatividade 

referida anteriormente, pois mergulhou-se em uma onda de impunidade com relação 

ao crime em comento, sendo que as estatísticas relacionadas aos acidentes de 

trânsito aumentavam drasticamente (MARCÃO, 2015). 

 

DA REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 12.760/2012 

 

Após grande apelo social para que houvesse mudanças com relação ao crime 

de embriaguez ao volante, tendo em vista que a aplicabilidade da redação da Lei 

11.705/2008 encontrava-se desacreditada e o número de acidentes de trânsito era 

ainda elevado, o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu outra alteração, 

chegando-se à redação atual do referido artigo, pela Lei 12.760/2012, que trouxe 

inovações significativas para que a impunidade não se propagasse ainda mais. 

Nota-se que legislador penal elevou à categoria de crime a realização de um 

comportamento perigoso, que compromete a segurança viária, consistente na atual 

redação do art. 306, na direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool ou substância psicoativa, ou seja, a 

conhecida embriaguez ao volante. Não há dúvidas de que este tipo de 

comportamento na direção de veículo automotor expõe as pessoas participantes no 

tráfico viário a uma situação de perigo, o que vem trazendo muitos resultados lesivos 

à vida, à integridade física e também ao patrimônio das pessoas. (BITENCOURT, 

2016). 

Assim, a nova redação passou a dispor: 

 

Art. 306 Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada 
em razão da influência de álcool ou de outras substâncias que determine 
dependência: Penas – Detenção, de 6 (seis) meses a 3(três) anos, multa e 
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir 
veículo automotor. 

 

Nota-se que a Lei 12.760/2012 retirou do caput a expressão na via pública, e 

assim, se antes só se praticava o delito em questão de o agente dirigisse 

embriagado veículo automotor em via pública, agora pratica o delito se conduzir 

veículo em qualquer via ou local. Daí extrai-se que, a condução de um veículo 

automotor sob a influência de álcool ou outra substância análoga pode ser 
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extremamente perigosa e danosa. Em razão disso, houve tal mudança significativa 

na redação em questão (LIMA, 2015). 

Visto que não mais se exige que a ação se dê em via pública, caso o agente 

conduza o veículo embriagado em área rural, fora de uma via, ou em área interna de 

prédios, de propriedade privada, o fato agora será típico (LIMA, 2015). 

Outro ponto a destacar é quando esta alteração da capacidade psicomotora 

não decorra do consumo de bebida de álcool, mas de alguma outra substância que 

não cause dependência, e isso possa ser provado pelo interessado, então, não 

haverá crime. Dessa maneira, não poderá o agente aduzir que lhe foi cerceado o 

direito de defesa, em razão do oferecimento da contraprova (MARCÃO, 2015). 

Além disso, quanto à retroatividade, nesta redação, houve significativa 

melhora, visto que a Lei 11.705/2008 deu redação mais branda ao art. 306 do CTB, 

pois incluiu neste texto a necessidade elementar (concentração de álcool por litro de 

sangue igual ou superior a 6 decigramas) que resultou em grande dificuldade para a 

persecução penal, o que ocasionou a retroatividade para os fatos praticados antes 

de sua vigência. No entanto, ao contrário desta, a Lei 12.760/2012 retirou a 

elementar que era exigida (dosagem de álcool por litro de sangue), ampliando, 

assim, significativamente, a possibilidade de punir (MARCÃO, 2015).  

 

DA APLICABILIDADE DA LEI APÓS AS ALTERAÇÕES SOFRIDAS NO ARTIGO 

PELA ATUAL REDAÇÃO, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA E COM OS 

IMPACTOS PROPORCIONADOS 

 

Nota-se que o tema em questão é de grande discussão e constantes 

mudanças para que possa se ajustar às necessidades da sociedade. Todas as 

alterações realizadas até o momento têm o condão de melhorar a situação do 

trânsito do país, apesar de certas incoerências durante o percurso.  

O estudo do art. 306 do CTB requer não apenas a análise de sua redação 

atual, mas também o estudo comparativo das redações anteriores, com os efeitos 

que se produz sobre os fatos passados, praticados antes da Lei n. 12.760/2012. 

Neste contexto, a sociedade está diante da sucessão de leis penais no tempo, de 

como que o eventual conflito das leis penais deverá ser resolvido com base no 

princípio da irretroatividade da lei penal mais severa e da retroatividade da lei penal 
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mais benéfica, conforme disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal de 1988 e 

no art. 2º do Código Penal (BITENCOURT, 2016). 

De acordo com o estudo relacionado às alterações sofridas pelo artigo 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro, a aplicação da atual redação, é a que melhor se 

ajustou até agora, tendo em vista o fim que se propunha. 

A consolidação disto deve-se inclusive à postura dos magistrados135, 

responsáveis diretos pela punição ou não dos infratores nos casos levados ao 

judiciário, no entanto, nota-se que a posição dos julgadores tem sido enrijecida após 

as alterações sofridas pelo art. 306, visto que tem julgado de maneira favorável aos 

cidadãos, buscando proteger a sociedade como um todo. 

Ainda nesse sentido, destacam-se algumas decisões proclamadas pelos 

Tribunais: 

 

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 33 CAPUT) - PRISÃO EM 
FLAGRANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - 
EXISTÊNCIA DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO POLICIAL - DEPOIMENTOS 
DOS INVESTIGADORES EM CONSONÂNCIA COM AS DECLARAÇÕES 
DE USUÁRIOS - ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A COMPROVAR 
O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A 
FIGURA DO USUÁRIO (LEI N. 11.343/2006, ART. 28) - INVIABILIDADE.   
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL 
(CTB, ART. 306) - ASPECTOS INCRIMINADORES DO TIPO PENAL 
DEMONSTRADOS - EMBRIAGUEZ ATESTADA PELA CONFISSÃO E 
POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL - DECLARAÇÕES DOS 
AGENTES ESTATAIS ISENTAS DE SUSPEITA E CORROBORADAS 
POR EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE PSICOMOTORA - 
CONDENAÇÃO MANTIDA.   DELITO DE RESISTÊNCIA (CP, ART. 329) - 
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRAS FIRMES E 
COERENTES DAS TESTEMUNHAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.   CRIME 
DE DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330, CAPUT) - ORDEM EMANADA DE 
AUTORIDADE POLICIAL - DIREITO CONSTITUCIONAL DE NÃO 
PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM 
QUE REVELA O INSTINTO DE PRESERVAÇÃO DO STATUS LIBERTATIS 
- ADEMAIS, ILÍCITO ABSORVIDO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA - 

ABSOLVIÇÃO DECRETADA - APELO PROVIDO EM PARTE.136 (grifos 

nossos). 

                                                           
135  Indivíduo investido de importante autoridade, que se exerce nos limites de uma jurisdição, com 

poder para julgar e mandar. 
136 SANTA CATARINA, Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Criminal n. 2015.037967-9, 
Ministério Público de Santa Catarina, Comarca de Canoinhas/SC e Adriano Correia Nizer. Relatora 
Des. Salete Silva Sommariva, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, julgado 
em 1º de dezembro de 2015. Disponível em: <http://app6.tjsc.jus.br/cposg/pcpoSelecaoProcesso 
2Grau.jsp?cbPesquisa=NUMPROC&Pesquisar=Pesquisar&dePesquisa=20150397679>.  Acesso em: 
5 set. 2017. 
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O fundamento da decisão, quanto ao crime de embriaguez ao volante, se deu 

no sentido de que as alterações nos meios de constatação estão sendo eficientes no 

momento de caracterizar o crime, conforme trecho abaixo: 

 

[...] De outro ponto, conforme bem fundamentado pelo magistrado singular, 
a tese defensiva de que a materialidade restou prejudicada diante da 
ausência do teste etilômetro não merece guarida. Isso porque os fatos 
ocorreram no dia 1º de outubro de 2014, portanto, no período de vigência da 
Lei 12.760/2012, que viabiliza a caracterização do delito também por sinais 
que indiquem a alteração da capacidade psicomotora [...]. 

 

Outra decisão acerca da caracterização do crime previsto no art. 306 do CTB: 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL 
(CTB, ART. 306, COM REDAÇÃO DA LEI N. 12.760/12). CONDENAÇÃO. 
RECURSO DEFENSIVO.   ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE 
DEMONSTRADAS. PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM O 
RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA INEQUÍVOCA DA 
EMBRIAGUEZ. INTELIGÊNCIA DO ART. 306, § 2.º, DO CÓDIGO DE 
TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDENAÇÃO MANTIDA.   As palavras dos 
policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, quando 
proferidas de modo coerente e harmônico em ambas as fases do processo, 
bem como em consonância com o restante do conjunto probatório, são 
elementos suficientes para ensejar a condenação.   "Com o advento da Lei 
12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais 
rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime 
por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2.º 
incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro" (STJ, Recurso em 
Habeas Corpus n. 51.528, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 

6.11.2014).  RECURSO NÃO PROVIDO.137 

 

Um dos grandes pontos de motivação para a mudança no artigo 306, além do 

elevado número de acidentes de trânsito envolvendo a embriaguez, deu-se na 

dificuldade de punir que a redação de 2008 causou, visto que bastava apenas que o 

condutor se opusesse à realização dos testes estabelecidos para a constatação da 

embriaguez, para que não houvesse a configuração do crime. Assim, diante do 

apelo social, houve certa pressão sobre o poder legislativo para que esta situação 

fosse revertida. Daí, a nova alteração, dada pela Lei 12.760/2012, surge para tornar 

                                                           
137 SANTA CATARINA, Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Criminal n. 2015.018904-1, 

Ministério Público de Santa Catarina, Capital, e Maurício Luz. Relator. Des. Roberto Lucas Pacheco, 

4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, julgado em 29 de outubro de 2015. 

Disponível em: <http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/buscaForm.do#resultado_ancora>.   Acesso 

em: 22 set. 2017. 
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mais abrangente a possibilidade de caracterizar o delito de embriaguez ao volante, 

vez que criminaliza um rol mais amplo de condutas e dispõe de mais mecanismos 

para sua configuração. 

Além disso, o entendimento da jurisprudência e da doutrina majoritária, é que 

trata-se de crime de perigo abstrato, no qual, a partir do advento da Lei 11.705/2008, 

não mais exigiu a necessidade de demonstração do perigo concreto.  

A condução do veículo observada nas condições do art. 306, caput, do 

Código de Trânsito Brasileiro, é uma conduta que independe de qualquer outro 

acontecimento para que gere perigo suficiente ao bem jurídico tutelado, o que 

justifica a imposição da pena criminal. Assim, não se exige que a condução do 

veículo dê-se de maneira perigosa, anormal, ou que exponham a dano efetivo à 

segurança de outrem, pois o crime é de perigo abstrato, presumido (MARCÃO, 

2015). 

Acerca da questão do perigo abstrato:  

 

HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 
ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL POR TRATAR-
SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM 
DENEGADA. I - A objetividade jurídica do delito tipificado na 
mencionada norma transcende a mera proteção da incolumidade 
pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo 
social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança 
nas vias públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se 
o comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente, o bem 
jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime de perigo 
abstrato, para o qual não importa o resultado. Precedente. III – No tipo 
penal sob análise, basta que se comprove que o acusado conduzia veículo 
automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool no sangue 
igual ou superior a 6 decigramas por litro para que esteja caracterizado o 
perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime. IV – Por 
opção legislativa, não se faz necessária a prova do risco potencial de 
dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, 
inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal. V – 
Ordem denegada.138 (grifos nossos). 

 

Neste caso, o que difere para a redação atual são os meios admitidos para a 

obtenção de prova para constatar a alteração da capacidade psicomotora, e assim, 

configurar o crime.  

                                                           
138 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 109269 MG, Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais e Juliano e Juliano Pereira. Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2ª turma, Supremo Tribunal 
Federal, Julgado em 27 de setembro de 2011, publicado em 11 de outubro de 2011 no Diário de 
Justiça eletrônico. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP= 
TP&docID=1507337 >. Acesso em: 13 set. 2017. 
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Portanto, é pacifico na jurisprudência do STF que, a partir da redação da Lei 

11.705/2008, o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro passou a tratar-se 

de crime de perigo abstrato, que não necessita demonstrar qualquer perigo 

concreto, bastando à conduta, observados os meios ora permitidos para obtenção 

de provas, para que se configure o delito. 

A nova redação do artigo 306 do CTB trouxe inúmeros benefícios para o meio 

jurídico, bem como para nossa sociedade, visto que ampliou os meios para 

produção de provas que configurem o crime, logo, propõe maior segurança, 

melhores condições para que a Lei seja aplicada. Com isso, objetiva-se que os 

resultados dessas modificações trazidas pela Lei 12.760/2012 sejam demonstrados 

pela redução de acidentes de trânsito em decorrência do uso das substâncias que 

reduzem a capacidade psicomotora, ou melhor, que a sociedade seja conscientizada 

a não praticar tal conduta, a fim de assegurar a proteção da vida, do patrimônio, da 

sociedade.  

No entanto, acerca da eficiência da lei, de modo geral, sabe-se que o seu 

impacto é maior à medida que segue uma série de passos, tais como a publicidade 

e divulgação da lei nos meios de comunicação diversos, a educação, que possibilite 

a conscientização e exposição das novas regras e suas respectivas punições, a 

fiscalização efetiva, com o intuito de coibir a prática do crime, demonstrando a 

atenção do poder estatal com a sociedade. Além disso, antes da implantação das 

medidas, é preciso analisar a dimensão e a dinâmica do problema, através de 

estudos epidemiológicos, a fim de que os gastos públicos não sejam aplicados 

equivocadamente e a estratégia seja efetiva (ANDRADE, ANTHONY, MAGALHÃES, 

2009). 

 

CONCLUSÃO 

 

Com relação ao tema e tendo em vista a análise de todas as alterações 

sofridas no art. 306 do CTB até agora, nota-se que, as alterações trazidas com a 

redação dada pela Lei 12.760/2012, juntamente com as opções indicadas pela 

Resolução 432/2013 do CONTRAN, foram responsáveis por enorme avanço, tanto 

no ordenamento jurídico (ao aplicar a lei) quanto em benefícios revertidos à 

sociedade (maior segurança pública pela redução do número de mortes, envolvendo 

embriaguez ao volante e maior confiança no poder judiciário), pois se ampliaram os 
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meios para a constatação da influência do álcool ou substâncias que reduzem a 

capacidade psicomotora, o que foi ponto fundamental para o progresso do referido 

artigo. Afinal, ainda que o agente se recuse a realizar o teste etilômetro ou exame de 

sangue, poderão ser utilizados outros meios para a configuração do crime. 

Outro ponto relevante, que ampliou a gama de opções para a configuração do 

crime foi a retirada do trecho via pública, do texto da Lei, podendo agora, ser 

praticado em qualquer via terrestre, seja esta rural, urbana, ou até mesmo no interior 

de propriedades privadas, o que ampliou a segurança coletiva. 

Ainda, a mudança referente a interpretação do crime como sendo de perigo 

abstrato, lembrando que na redação original era necessária a comprovação do 

perigo concreto, em que houvesse redução da segurança de outrem. 

Por ser analisada de forma subjetiva, se antecipa aos possíveis danos 

causados quando da necessidade de perigo concreto, posição pacificada nos 

Tribunais Superiores. 

A atual redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro vem trazendo 

evidente progresso, maior rigor e controle no momento de punir, e, ainda, 

estendendo-se a repelir a prática do ato de conduzir veículo automotor sob a 

influência de álcool ou de substâncias que reduzem a capacidade psicomotora, 

trazendo assim, maior segurança para a sociedade, protegendo o patrimônio 

material bem como o patrimônio imaterial, a vida, que é o bem maior. 

Por fim, há que se falar que, além da educação e incentivo à conscientização 

no trânsito, o que deve ser implantado, para visualizar efeitos imediatos, é a 

implantação de uma fiscalização mais efetiva, mais presente e firme, para que se 

concretize todo o esforço legislativo, para que das mudanças realizadas no artigo 

306 do CTB, principalmente na redação dada pela Lei 12.760/2012, que vige 

atualmente, auxiliem na promoção da segurança da sociedade. 
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16 A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O 

DEVER DE FUNDAMENTAR AS DECISÕES JUDICIAIS, ESTABELECIDOPELO 

INCISO IV, DO § 1º DO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE 

 

Edgar José Galilheti139 
Fábio Pellizzaro140 

André Luiz Pellizzaro141 
 

RESUMO: O que aqui se pretende analisar é se houve variação na jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça sobre o dever judicial de fundamentar suas decisões, 
conforme prevista no inciso IV, do § 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil 
vigente. Num primeiro momento traçou-se considerações de nível constitucional e 
infraconstitucional sobre o dever de fundamentar as decisões judiciais. Em 
sequência, analisou-se a jurisprudência do STJ, relativa ao tema, sob a égide do 
Código de Processo Civil de 1973. Posteriormente, foram avaliadas as decisões 
mais recentes da Corte pesquisada, que possa contribuir para o equacionamento da 
questão problema. Conclui-se que, com certas adaptações conceituais, o STJ não 
alterou a orientação jurisprudencial que cultivava antes das alterações legislativas 
promovidas pela nova ordem processual. O estudo foi realizado através de pesquisa 
bibliográfica e jurisprudencial, e o método utilizado foi o indutivo. 
 

Palavras Chave: Jurisprudência. Superior Tribunal de Justiça. Dever de 
fundamentar decisões judiciais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo, a pretensão dos autores é analisar a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, para verificar se houve variação no entendimento manifestado 

por aquela Corte, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, sobre a 

necessidade do magistrado manifestar-se sobre enfrentar todos os argumentos 

deduzidos no processo pelas partes, para pronunciar sua decisão no caso concreto. 
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Anote-se que no Código de Processo Civil de 1973 não havia uma previsão 

expressa (como existe no vigente) especificando, claramente, que entre as 

exigências para que se considere fundamentada uma decisão judicial, deveria o juiz 

enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar 

a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC142 vigente), daí a 

oportunidade de uma pesquisa como esta que ora se desenvolve, para aferir se, a 

partir da nova orientação legal, o Superior Tribunal de Justiça alterou o 

entendimento que vinha manifestando até então. 

A escolha do Superior Tribunal de Justiça, como base de dados para o 

estudo, se deve ao fato de que tal Corte possui como missão constitucional tanto dar 

a definitiva interpretação da lei federal (no âmbito infraconstitucional), quanto dirimir 

a divergência entre Tribunais sobre a aplicação da mesma legislação (CRFB143, art. 

105). 

Considera-se, pois, que a questão aqui discutida tem implicações 

eminentemente infraconstitucionais, de forma que caberia ao Superior Tribunal de 

Justiça, soluciona-la, em última instância jurisdicional. 

O problema que se procura contribuir para equacionamento tem extrema 

relevância, tanto do ponto de vista teórico, quanto do prático, já que pode afetar um 

sem número de casos concretos que diariamente ascendem ao Poder Judiciário, 

para solução. 

Delineada a problematização da pesquisa, pretende-se, em um primeiro 

momento traçar-se considerações de nível constitucional e infraconstitucional sobre 

o dever de fundamentar as decisões judiciais. Em sequência, analisar-se a 

jurisprudência do STJ, relativa ao tema, sob a égide do Código de Processo Civil de 

1973. Posteriormente, avaliar-se as decisões mais recentes da Corte pesquisada, 

que possam indicar se houve, ou não, variação em seu entendimento, a partir da 

nova ordem legal. 

Em vista dos limites desta pesquisa, a análise não poderá ser por demais 

aprofundada, mas deverá servir de ponto de apoio para futuras reflexões a respeito 

do tema. 

                                                           
142 Doravante, quando se utilizar a sigla CPC se faz referência ao Código de Processo Civil, sendo 

que a mesma será seguida dos numerais 1973 ou 2015, para indicar o ano de sua promulgação. 
143 Doravante, quando se utilizar a sigla CRFB se faz referência à Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988.  
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O método utilizado é o Indutivo, e a pesquisa é eminentemente bibliográfica e 

jurisprudencial. 

 

BREVES CONSIDERAÇÕES DE BASE CONSTITUCIONAL E 

INFRACONSTITUCIONAL, SOBRE O DEVER DE FUNDAMENTAR AS DECISÕES 

JUDICIAIS 

 

De forma bem simplificada e direta, pode-se dizer que a base legal 

constitucional do dever de fundamentar as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, 

encontra previsão expressa no inciso IX, do artigo 93, da CRFB, que é assim 

expresso: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]”144. 

  O primeiro problema de dimensão teórica que se encontra para analisar o 

dever de fundamentar as decisões judiciais, reside justamente na própria definição 

da categoria “fundamentar”. Afinal de contas, como saber se determinado 

julgamento está ou não fundamentado. 

A simples análise gramatical da dita categoria, pode simplificar apenas lançar 

bases, ou fundamentos, ou alicerces de uma determinada decisão judicial e ter 

como sinônimos “basear”, ou “motivar”. 

Contudo, o problema hermenêutico e filosófico que sustenta o dever de 

fundamentar as decisões judiciais é mais complexo, e, conforme ensina Helena 

Delgado Ramos Fialho Moreira (2009, p. 1190-1191) 

 

[...] na medida em que oportuniza o conhecimento acerca do caminho lógico 
seguido pelo julgador até sua conclusão, o imperativo de motivação da 
decisão fornece subsídios para seu questionamento, seja individual, através 
do manejo da via recursal para tanto apropriada – de capital importância em 
um sistema que consagra, como regra, o duplo grau de jurisdição – ou 
mesmo coletivo, através do debate público deflagrado pelos meios de 
comunicação. Questionamento esse, frise-se não necessariamente restrito 
ao exame acerca da eventual incorreção, formal ou substancial, do 
processo decisório em si, mas igualmente sobre a própria imparcialidade e 
independência de atuação do órgão judiciário por ele responsável. 

 

A necessidade de fundamentação, portanto, não se resume a questões 

eminentemente práticas (de coerência e de racionalidade) derivadas do exercício da 

                                                           
144 Importante observar que o texto atual do Inciso IX, do artigo 92 da CRFB foi consolidado pela 

Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004. 
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jurisdição, mas também pode ser considerada como garantia derivada da 

manutenção do Estado de Direito, e, consequentemente, da tentativa de se evitar 

arbitrariedades, como substrato necessário para concretização do princípio do duplo 

grau de jurisdição, além de ser, naturalmente, corolário do princípio do devido 

processo legal. 

No âmbito infraconstitucional, o CPC/1973, fez referência ao dever de 

fundamentar as decisões judiciais, ao prevê-lo, de forma bem ampla, em seu artigo 

458, inciso II, definindo serem requisitos essenciais da sentença, entre outros: “os 

fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito”. 

Observe-se que a legislação revogada não especificou, de forma clara e 

precisa, o que se poderia compreender como “fundamentos” de uma sentença, 

apenas exigindo que dela constassem os motivos nos quais o magistrado se louvou 

para proferir sua decisão, e onde analisasse as questões de fato e de direito. 

Evidentemente que diante da omissão legislativa, doutrina e jurisprudência 

trataram de tentar estabelecer contornos mais precisos para esse elemento 

fundamental da sentença. 

Nesse sentido Fernando Antônio Negreiros Lima (2015, p.127) resume a 

orientação doutrinária e jurisprudencial que havia se firmado, ainda na vigência do 

CPC/1973, nos seguintes termos: 

 

Não é menos relevante a necessidade de fundamentação detalhada dos 
pronunciamentos judiciais nas jurisdições civil, trabalhista e eleitoral.165 A 
motivação pode ser concisa, em relação às decisões interlocutórias e às 
sentenças que não resolvem o mérito, mas nem por isso desaparece a 
obrigação de o juiz esclarecer os motivos de sua decisão: conciso significa 
sucinto, resumido, mas de modo algum pode ser interpretado como 
significando inexistente.  
 
Ainda antes do advento do CPC/2015, a jurisprudência já firmara posição 
bastante clara a esse respeito, considerando nula a decisão (a) que 
carecesse de fundamentação, (b) que se omitisse sobre ponto central ou 
relevante da defesa, ou (c) que deixasse de analisar questões de fato 
imprescindíveis à resolução da causa. [...]. Por outro lado, não é 
necessariamente nula a decisão (d) sucintamente fundamentada, ou (e) mal 
fundamentada, ou (f) fundamentada deficientemente. 

 

Evidentemente, aqui, não há espaço (e nem é esse o objetivo do estudo) para 

aprofundar reflexão sobre cada um dos pontos mencionados pelo autor acima 

referido, a respeito dos “defeitos” que poderiam levar à anulação de uma decisão 

judicial, considerada carente de fundamentação. 
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Fica, no entanto, a confirmação de que não havia se preocupado o legislador 

de outrora, com a definição de critérios orientadores para o juiz, para o 

jurisdicionado e, de forma geral, para todos aqueles que atuam no processo judicial, 

sobre o que se poderia compreender por uma decisão “fundamentada”, ou ao 

contrário “não fundamentada”. As evidências apontam na direção de que a 

discricionariedade do julgador – seja do prolator da decisão, seja daquele que viesse 

a analisar eventual recurso – é que indicava, ou não, a ausência ou deficiência de 

fundamentação. 

O CPC/1973 previa a possibilidade de interposição de embargos de 

declaração (Art. 535), quando a decisão fosse maculada por contradição, 

obscuridade, ou quando fosse omitido ponto sobre o qual deveria ter se 

pronunciado. 

Não cabe neste diminuto espaço digressão mais profunda sobre cada um dos 

casos de cabimento dos Embargos de Declaração, mas considerando a proximidade 

com o tema deste estudo, cabe esclarecer que tornou-se comum a interposição 

desse recurso, quando a decisão judicial deixasse de se manifestar sobre pontos 

considerados relevantes pelos litigantes, assim como passou a ser corriqueiro o 

posicionamento jurisprudencial rechaçando tal pretensão. Neste ponto específico, 

afirma Casso Scarpinela Bueno (2013, p. 204): 

 

Decorre da (necessária) visão constitucional do direito processual civil, [...], 
a discordância deste Curso com as comuníssimas decisões que rejeitam os 
embargos de declaração fundamentados na ocorrência de omissão 
afirmando, com variadas fórmulas, que o magistrado não é obrigado a 
responder uma a uma as questões levantadas pelas partes ou que basta, 
ao magistrado, um argumento para embasar a sua decisão, sendo 
desnecessário o exame dos demais. 

 

Pois bem, se na legislação anterior não havia nenhum parâmetro para se 

aferir se uma decisão judicial estava, ou não, devidamente fundamentada, o mesmo 

não se pode dizer da nova ordem legal imposta pelo CPC/2015. Neste, a matéria 

vem bem definida pelo artigo 489, que repete parcialmente a fórmula do CPC/1973, 

mas acrescenta os esclarecedores §§ 1º e 2º, que se não definem exatamente o que 

se possa compreender por uma “decisão fundamentada”, estabelecem vários 

critérios para que se entenda o que é uma “decisão não fundamentada”. 

Os dispositivos legais acima mencionados, vêm com a seguinte redação: 
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Art. 489 [...] 
[...] 
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 
interlocutória, sentença ou acórdão, que: 
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem 
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; 
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo 
concreto de sua incidência no caso; 
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, 
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar 
seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob 
julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente 
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em 
julgamento ou a superação do entendimento. 
 
§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os 
critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que 
autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que 
fundamentam a conclusão. 

 

Repetindo o que já se afirmou acima, não cabe aqui uma análise de cada 

uma das situações que o legislador de 2015 indicou como ausências ou deficiências 

de fundamentação, já que o objeto específico de pesquisa se restringe ao inciso IV, 

do § 1º do artigo 489, que considera “não fundamentada” a decisão judicial que: “não 

enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar 

a conclusão adotada pelo julgador”. 

Eduardo José Fonseca da Costa (2016, 594-595) em comento ao dispositivo 

legal acima referido, faz considerações do seguinte jaez: 

 

De acordo com o inc. IV, não há fundamentação quando o juiz não enfrenta 
‘todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar 
a conclusão adotada pelo julgador’. É preciso deixar claro que o juiz não 
está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas 
apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão por ele adotada. Portanto, 
não há razão para repetir os argumentos que lhe confirmam a conclusão. 
Se o magistrado houver se decidido pela procedência, deverá enfrentar 
todos os argumentos do réu que, uma vez acolhidos, modificariam o 
resultado do julgamento; se houver se decidido pela improcedência, 
igualmente deverá agir o juiz em relação aos argumentos do autor. É 
importante lembrar a diferença entre fundamento e argumento. Fundamento 
é razão de decidir; argumento é raciocínio por força do qual, partindo-se de 
fundamentos fáticos e jurídicos articulados entre si, se extrai uma conclusão 
decisória. O primeiro é ponto de partida; o segundo, o caminho para o ponto 
de chegada. 

 

Tal posicionamento doutrinário, em que pese não defina em que se 

constituam os “argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a 
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conclusão adotada pelo julgador”, reflete o posicionamento (como será visto a 

seguir) adotado pelo STJ (ao menos na vigência do CPC/1973), que deixa ao inteiro 

critério (discricionariedade) do julgador a escolha de quais sejam eles. 

Não se desconhece que o problema aqui suscitado está, de forma bastante 

efetiva relacionada ao princípio do livre convencimento motivado, mas 

principalmente, deve-se tomar em consideração que o dever de motivação das 

decisões judiciais imprime ao juízo, a necessidade de se manifestar sobre os 

argumentos que tenham sido deduzidos pelas partes.  

Aliás, parece ser essa a tônica do CPC/1973, que quer evitar a reprodução ou 

à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão 

decidida (art. 489, § 1º, I); o emprego de conceitos jurídicos indeterminados, sem 

explicar o motivo concreto de sua incidência no caso (art. 489, § 1º, II); invocação de 

motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (art. 489, § 1º, III); 

invocação de precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 

fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta 

àqueles fundamentos (art. 489, § 1º, V); bem como deixar o julgador de seguir 

enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem 

demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do 

entendimento (art. 489, § 1º, VI). 

Quer dizer, o que o CPC/2015 exige é uma nova postura do juízo, para evitar 

a padronização das decisões judiciais. Essa postura, aliás, é aquela que mais se 

adequa ao sistema de precedentes, implantado – principalmente - pelos artigos 926 

a 928 do referido código, que exige uma análise mais detalhada do caso concreto, 

para aferir se o mesmo se adequa, ou não, a um determinado precedente definido 

pelos órgãos judiciários competentes. 

Em assim sendo, faz todo o sentido exigir-se do juiz (como forma de 

concretização do estado de direito) que analise todos os “argumentos deduzidos no 

processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” e não 

apenas aqueles que “ele considere relevantes”. 

Tal conclusão deriva de simples análise da letra da lei que diz não se 

considera fundamentada a decisão judicial que “não enfrentar todos os argumentos 

deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo 

julgador”. Isso significa que, mesmo que para rechaçar o argumento, deveria o juiz 

manifestar-se sobre os mesmos. 
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Em assim sendo, parece ter razão (parcialmente) Eduardo José Fonseca da 

Costa (acima referido), quando afirma que “não há razão para repetir os argumentos 

que lhe confirmam a conclusão”; contudo, em relação a todos os demais 

argumentos, as evidências indicam que o CPC/2015 não delegou poder 

discricionário para o julgador, a fim de que este “eleja” os argumentos da parte que 

contradigam o posicionamento que assumiu, sobre os quais vai se manifestar na 

decisão.  

Se a parte elenca argumentos e os mesmos (ao menos em tese) poderiam 

derruir a conclusão do juízo, os mesmos devem ser enfrentados pelo julgador, ainda 

que seja para rechaça-los. Não agir dessa maneira implica em limitar a análise dos 

elementos fáticos que poderiam, ou não, levar um determinado caso concreto a se 

submeter a um precedente. Em outros termos, limitaria a análise de eventual 

distinguishing. Esse parece ser o único raciocínio autorizado por uma interpretação 

sistemática do artigo 489 do CPC/2015. 

 

A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O DEVER 

DE FUNDAMENTAR AS DECISÕES JUDICIAIS, NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 1973 

 

Há interessante decisão do STJ, que revela inusitado posicionamento daquela 

Corte145, do qual se pode extrair outros pontos que auxiliam a compreender a 

problemática que se procura contribuir para esclarecimento, neste estudo.  Nesse 

julgado, o Ministro Francisco Peçanha Martins, afirma que:  

 

O arbítrio não é regra seguida no Judiciário livre no Estado Democrático de 
Direito brasileiro. Demais disso, ainda não temos a Súmula vinculante com 
força obrigatória. O juiz só está obrigado a aplicar a lei consoante os 
ditames da sua consciência. [...]. Livre para divergir, continuarei na defesa 

                                                           
145 O Acórdão é aquele proferido no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 

279.889/AL, julgado em 14.08.2002. Teve-se conhecimento do referido julgado, através da leitura 
da obra: O que é isto – decido conforme minha consciência? de autoria de Lênio Luiz Streck (2010, 
24-25). Do Acórdão, o Autor retira o seguinte trecho do voto do Ministro HUMBERTO GOMES DE 
BARROS: “Não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça, assumo a autoridade da minha jurisdição [...] Decido, porém, conforme minha 
consciência. Precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual, para que este Tribunal seja 
respeitado. É preciso consolidar o entendimento de que os Srs. Ministros Francisco Peçanha 
Martins e Humberto Gomes de Barros decidem assim, porque pensam assim. E o STJ decide 
assim, porque a maioria de seus integrantes pensa como esses Ministros. Esse é o pensamento do 
Superior Tribunal de Justiça, e a doutrina que se amolde a ele. É fundamental expressarmos o que 
somos. Ninguém nos dá lições. Não somos aprendizes de ninguém”.  
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das minhas opiniões pouco importando como pensa ou quer o Leviatã. [...]. 
A perplexidade conduz-me à resistência, menos por afirmar convicção 
divergente, mas perseverando pela aplicação do que julgo o melhor direito. 

 

No mesmo julgamento, o Ministro Luiz Fux fez a seguinte manifestação: 

 

Sr. Presidente, data venia, perdoem a minha interferência. Entendo que o 
nosso objetivo precípuo é trazer paz à jurisprudência e aos profissionais de 
Direito. De sorte que a especulação muito profunda, com o belíssimo voto 
do Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins sobre a inconstitucionalidade, 
não pode ficar nesse ambiente intranquilo, mas a Seção tem toda a aptidão 
para, em um exame preliminar, verificar se há verossimilhança nessa 
suposta inconstitucionalidade para acolher ou afastar. 

 

E, ainda, no mesmo julgamento, o Ministro Humberto Gomes de Barros, 

manifestou seu sentir com a seguinte manifestação: 

 

Não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, assumo a autoridade da minha jurisdição. O 
pensamento daqueles que não são Ministros deste Tribunal importa como 
orientação. A eles, porém, não me submeto. Interessa conhecer a doutrina 
de Barbosa Moreira ou Athos Carneiro. Decido, porém, conforme minha 
consciência. Precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual, para que 
este Tribunal seja respeitado. É preciso consolidar o entendimento de que 
os Srs. Ministros Francisco Peçanha Martins e Humberto Gomes de Barros 
decidem assim, porque pensam assim. E o STJ decide assim, porque a 
maioria de seus integrantes pensa como esses Ministros. Esse é o 
pensamento do Superior Tribunal de Justiça, e a doutrina que se amolde a 
ele. É fundamental expressarmos o que somos. Ninguém nos dá lições. Não 
somos aprendizes de ninguém. Quando viemos para este Tribunal, 
corajosamente assumimos a declaração de que temos notável saber 
jurídico - uma imposição da Constituição Federal. Pode não ser verdade. 
Em relação a mim, certamente, não é, mas, para efeitos constitucionais, 
minha investidura obriga-me a pensar que assim seja. 

 

Sem adentrar no debate que envolveu o julgamento acima, e considerando, 

ainda, que foi proferido no ano de 2002, quando sequer a Súmula Vinculante sequer 

havia sido introduzida no ordenamento jurídico, o que se pode extrair como 

questionamento (para os fins desta pesquisa), é se ainda permanece inalterada a 

liberdade que o CPC/1973 concedia ao julgador, para que “decidisse de acordo com 

sua consciência”? 

O julgado acima é peculiar porque revela a forma como os Ministros que a 

proferiram entendiam a sua missão jurisdicional e a forma como deveriam proferir 

seus julgamentos. 

Especificamente sobre a obrigatoriedade do julgador manifestar-se sobre 

todos os argumentos suscitados pelas partes, elencou-se alguns julgados do STJ, 
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proferidos ainda na vigência do CPC/1973, que revelam ainda que por diferentes 

formas de expressão, um posicionamento mais ou menos homogêneo daquela 

Corte, sustentando o livre arbítrio do julgador, para decidir sobre quais argumentos 

suscitados pela parte, deveria ele manifestar-se. 

Em pesquisa realizada no sítio da internet mantido pelo STJ, o acórdão mais 

antigo que se encontrou (pode haver outros), e que faz referência ao tema desta 

pesquisa, consubstancia-se no julgamento proferido nos Embargos de Declaração 

no Recurso Especial nº 26.324-8/CE, julgado em 02.06.1993, e do voto do Relator, 

Ministro Peçanha Martins, se extrai o seguinte trecho: “O julgador não está obrigado 

a mencionar todos os argumentos lançados pelo recorrente, tanto mais se não 

conhece do recurso com base na súmula da jurisprudência predominante da corte”. 

No julgamento do Recurso Especial nº 1.318.315, realizado em 11.09.2013, 

do voto do Relator, Ministro Mauro Campbell Marques, colhe-se: 

 

[...] o Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a 
respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando 
para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda 
que não espelhe quaisquer das linhas de argumentação invocadas. 

 

E, no julgamento do AgRg no AREsp 599.199/SP, realizado em 15.12.2015, 

sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, o STJ mantém a mesma 

orientação, inalterada: “O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos 

invocados pela parte, quando tenha encontrado fundamentação suficiente para 

dirimir integralmente o litígio”. 

Observa-se, então, que o STJ por décadas, durante a vigência do CPC/1973 

manteve inalterado seu posicionamento, sustentando a ausência de obrigação do 

magistrado manifestar-se sobre todos os argumentos invocados pela parte, podendo 

proferir sua decisão, inclusive, com base em linhas argumentativas que sequer 

tivessem sido invocadas pelos litigantes. 
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A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O DEVER 

DE FUNDAMENTAR AS DECISÕES JUDICIAIS, POSTERIOR À PROMULGAÇÃO 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE 

 

Como visto acima, no CPC/1973 não havia qualquer indicação legislativa 

clara sobre eventual obrigatoriedade (sob pena de nulidade por ausência de 

fundamentação), das decisões do poder judiciário manifestarem-se sobre todos os 

argumentos invocados pelas partes. 

O CPC/2015, trouxe inovação nesse sentido, considerando, o inciso IV, do § 

1º do Artigo 489, como “não fundamentadas” as decisões que “não enfrentar todos 

os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão 

adotada pelo julgador”. 

O objetivo desta pesquisa era o de aferir se, a partir da nova orientação legal 

teria o STJ modificado seu posicionamento, defendido por décadas. 

Pois bem, no julgamento do AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 

637.841/PR, julgado em 01.09.2016, há interessante posicionamento colhido do voto 

do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para quem: 

 

Conforme exposto no Novo Código de Processo Civil em seu art. 489, § 1º, 
inciso IV, não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar 
todos os argumentos deduzidos no processo.  
 

No entanto, tal norma coloca como condição para tal desiderato que estas 
respectivas alegações a serem potencialmente confrontadas devem, 
necessariamente, tratar-se de teses capazes de infirmar a conclusão 
adotada pelo julgador.  
 

Se asserção não foi expressamente apresentada na decisão, mas esta foi 
capaz de apresentar a conclusão do feito em todos os seus aspectos, não 
há que se falar em omissão.  
 

Salienta-se que o Novo Código de Processo Civil consubstanciou tal 
entendimento no mesmo art. 489 supracitado, em seu § 3º, de que a 
decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os 
seus elementos, pois, analisar o contexto dos autos requer-se que o 
julgador permeie o universo dos acontecimentos e fundamentos jurídicos 
como um todo, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, 
sem afastar a necessidade de se resguardar os princípios da 
proporcionalidade e eficiência. 

 

Observa-se que mesmo sob o pretexto de conferir alguma sistematização 

para o dispositivo legal aqui debatido, o acórdão do STJ acabou por confirmar a 

jurisprudência que defere poder discricionário ao julgador, para aferir quais são os 

argumentos da parte que necessitam ser enfrentados no julgamento. 
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Já, no julgamento do AgRg nos EDcl no Recurso Especial nº 1.706.455/SP, 

julgado em 17.04.2018, em voto da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 

colhe-se o entendimento que parece dominar o pensamento da Corte pesquisada: 

 

I - A diretriz trazida no art. 1.021, § 3º , do CPC/2015 deve ser interpretada 
em conjunto com a regra do art. 489, § I o , IV, do mesmo Código, que 
somente reputa nula a decisão judicial que deixa de "enfrentar todos os 
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a 
conclusão adotada pelo julgador".  
 
II - No caso, a decisão recorrida examinou em detalhe os argumentos do 
recurso, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as 
alegações defensivas 
 
III - Mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece no 
Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "o julgador não é 
obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao 
proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada 
seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões 
da parte" (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 
Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017). 

 

Finalmente, apenas à guisa de exemplo, pode-se mencionar o acórdão 

proferido no julgamento dos EDcl nos EDcl no Recurso Especial nº 1.688.528/RS, 

julgado em 17.04.2018, extraindo-se do voto do Relator, Ministro Herman Benjamin, 

a seguinte conclusão: 

 

Constato que, em relação a estes segundos Embargos de Declaração, não 
se configura novamente ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo 
Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e 
solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. 
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos 
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas 
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis 
à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, 
Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e, REsp 855.073/SC, 
Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.  
[...]  
Assim, não existe omissão em relação às matérias apresentadas nesta 
oportunidade, devendo-se advertir a parte embargante que a insistência em 
reiterar argumentos já enfrentados anteriormente por esta Corte, bem como 
atuar de modo temerário, ensejará o reconhecimento da litigância de má-fé 
e a aplicação de multa prevista no art. 81 e no art. 1.026, § 2º e § 3º, do 
novo CPC. 

 

O que se pode constatar, então, é que o STJ parece mostrar-se fiel ao 

entendimento que construiu, não tendo alterado seu posicionamento, mesmo diante 

da entrada em vigor da nova ordem legal, instituída pelo CPC/2015. 
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CONCLUSÃO 

 

Diante de tudo quanto foi visto e analisado, acima, as evidências indicam para 

o a conclusão de que o STJ, mesmo diante da alteração significativa imposta pela 

legislação processual, notadamente pelo CPC/2015, manteve seu entendimento no 

sentido de que cabe ao magistrado, discricionariamente, analisar quais são os 

argumentos ventilados pelas partes sobre os quais deva se manifestar. 

O fato é, no entanto, que o inciso IV, do § 1º do art. 489 do CPC/2015 não 

pode ser interpretado isoladamente, já que as disposições ali contidas, que maculam 

de nulidade o comportamento judicial que não enfrente todos os argumentos que 

possam, em tese derruir a conclusão do julgado, devem ser conjugadas com outros 

dispositivos legais constantes do mesmo diploma. 

Assim, por exemplo, há que se dedicar atenção à previsão contida no artigo 

10, que tem por objetivo evitar os chamados “julgamentos surpresa”, impedindo, 

assim, em tese, que o magistrado profira qualquer julgamento envolvendo questões 

não debatidas no processo. 

Também os artigos 332 e 932, que preveem a possibilidade do julgamento 

liminar de improcedência da ação ou negar seguimento a recursos, ou mesmo 

provê-los, diante da adequação do caso concreto a um precedente vinculante, 

demandando, assim, profunda análise da matéria fática contida no caso em 

julgamento. 

Da mesma forma, os artigos 926, 927 e 928, além de outros, intimamente 

relacionados com a instauração de um verdadeiro sistema de precedentes, que 

demandam um cotejo muito criterioso entre os elementos fáticos do caso concreto 

com aqueles que inspiraram a elaboração do paradigma. 

E, o próprio artigo 489, conjugado com o artigo 1.022, que exigem um 

julgamento mais detalhado, e procuram evitar as decisões padronizadas ou que não 

analisaram de forma mais profunda os elementos fáticos e jurídicos, da demanda. 

Assim, o que se pode compreender da interpretação conjunta de todos esses 

dispositivos legais (e de outros aqui não mencionados, mas igualmente relevantes) é 

que o sistema de precedentes instaurado definitivamente no ordenamento jurídico 

pátrio pelo CPC/2015 demanda a assunção de novas posturas por todos aqueles 

que se envolvem no processo judicial, já que as diretrizes dessa nova ordem legal, 
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especialmente no que diz respeito à aplicação dos paradigmas, demanda uma 

perfeita identificação do caso concreto com o do leading case. 

Dito isso, o que se pode observar, ao final da pesquisa é que a construção 

jurisprudencial do STJ ainda está em construção e, nada obstante aquela Corte 

ainda se mantenha fiel a uma tradição construída por décadas, deve, com o passar 

do tempo, evoluir para a exigência de uma fundamentação mais adequada às 

exigências práticas do sistema de precedente. 
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17 LEI MARIA DA PENHA E SUA UTILIZAÇÃO NAS RELAÇÕES 

HOMOAFETIVAS COM BASE NOS PRINCÍPOS CONSTITUCIONAIS 

 

Thailize Scopel Coning 
Roberto João Scheffer 

Carlos Henrique Abreu Driussi146 
André Pellizzaro147 

 

RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo de estudar em que proposição se dá a 
aplicação da Lei 11.340 – Lei Maria da Penha – nas relações homoafetivas, em que 
neste sentido transcorrerá entre os princípios constitucionais para assim estabelecer 
mecanismos para que a situação as relações homoafetivas sejam validadas neste 
processo. Para isto, será estudado, em um primeiro momento, o histórico da família, 
para a melhor compreensão do instituto, associado ao que cita a Constituição 
Federal nas relações da família, e no fato de que a mesma mudou seu contexto nos 
dias atuais, destacando as uniões homoafetivas, sendo que estas devem ser 
respeitadas, sem distinção sexual, prevalecendo a direito de cada cidadão na 
sociedade em que está inserido. Nesta realidade é possível pensar que a lei Maria 
da Penha ampare outros sujeitos se não apenas as mulheres, pois a violência de 
gênero no âmbito da família está associada aos efeitos jurídicos, pois a humanidade 
vem mudando constantemente e a violência faz com que todos os afetados sintam-
se com medo de reagir ao (a) agressor (a). Ao final, apresenta-se as considerações 
finais, conclusões e sugestões acerca do trabalho sendo este tema em constante 
debate na sociedade vigente.  

 

Palavras-Chave: Família. União Homoafetiva. Lei Maria da Penha. Violência.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem por fundamento estudar a possibilidade de aplicação 

da Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha, nas relações homoafetivas, valendo-se da 

ponderação do entendimento jurisprudencial e os princípios constitucionais 

protetores dessas relações, delimitando em quais casos poderá ser aplicada. 

Sabidamente, a doutrina enaltece que a Lei n. 11.340/06, é destinada a inibir 

qualquer meio de violência doméstica e familiar contra a mulher. Diante de seu 

contexto histórico, bem assim da força do gênero a que o manto protetivo da Lei é 

destinado, cabe instar a proporcionalidade de sua aplicação em relações inovadoras 

ao ordenamento jurídico-brasileiro, a saber, relações homoafetivas, tendo em vista 

                                                           
146 Professor UnC Curitibanos; 
147 Professor UnC Curitibanos; 
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sua equiparação a família, mas ainda quesito questionável na doutrina e 

jurisprudência. 

Assim, o objetivo geral desta monografia é de estudar em que proposição se 

dá a aplicação da Lei 11.340 – Lei Maria da Penha – nas relações homoafetivas, em 

que neste sentido transcorrerá entre os princípios constitucionais para assim 

estabelecer mecanismos para que a situação as relações homoafetivas sejam 

validadas neste processo. 

Inicialmente o trabalho faz um breve histórico sobre os princípios 

constitucionais que norteiam as relações homoafetivas, destacados em relação a 

dignidade humana, igualdade, respeito, sem ter a distinção de sexual ou em sua 

amplitude na sua orientação sexual. 

Nestes parâmetros cabe aqui a reconhecer a união homoafetiva como fator 

de reconhecimento, seja juridicamente ou não, delineando em seu contexto a luta 

diária para ser inserido na sociedade como cidadão comum.  

Partindo dessa realidade é possível pensar que a lei Maria da penha ampare 

outros sujeitos se não apenas as mulheres, pois a violência de gênero no âmbito da 

família está associada aos efeitos jurídicos, pois a humanidade vem mudando 

constantemente e a violência está crescendo cada vez mais. 

Neste sentido o próximo item do trabalho apresenta o estudo da lei Maria da 

Penha relativo à violência percebendo que as ações deste gênero no âmbito familiar 

devem ser eliminadas deste contexto. 

Cita-se em especial o artigo 7º da referida lei enfatiza por “qualquer conduta 

que ofenda sua integridade ou saúde corporal”, em que nestes parâmetros a 

violência causada deixa mazelas naqueles que a sofreram. 

Nas considerações finais são expostas as conclusões acerca do trabalho bem 

como sugestões de melhoras, pois este tema é um tema em constante debate e 

permanece aberto para novas informações e ampliar sua contextualização.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo proposto será levado a efeito tomando como pressuposto o método 

dedutivo e a pesquisa bibliográfica, com produção descritiva. Serão utilizados como 

fontes de pesquisa estudos recentes que abordam o problema objeto desta 

pesquisa.  
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Através dos subsídios bibliográficos é possível ter um entendimento daquilo 

que foi estudado onde para Menezes (2009, p. 16) a pesquisa bibliográfica é “[...] 

elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, 

artigos de periódicos e, atualmente, com material disponibilizado na Internet”. 

De acordo com Gil (2002, p. 44) 

 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos. [...] A principal 
vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 
que aquela que se poderia pesquisar diretamente. [...] A pesquisa 
bibliográfica também é indispensável nos estudos históricos. Em muitas 
situações, não há outra maneira de conhecer os fatos passados se não com 
base em dados bibliográficos.  

 

Corroborando, Köche (1997, p. 122) a pesquisa “descritiva constata e avalia 

essas relações à medida que essas variáveis se manifestem espontaneamente em 

fatos, situações e nas condições que já existem". 

Os dados da pesquisa serão organizados em fichas e posteriormente 

analisados confrontando-os e buscando interpretar seu significado, no sentido de 

indicar os resultados relevantes que provierem. 

Ao final da pesquisa, o relatório que se pretende elaborar será constituído 

numa monografia.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

AS RELAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA COM A QUESTÃO HOMOAFETIVAE 

SEUS PERCEIROS 

 

O tema principal deste estudo, qual seja a proporção em que se dá a 

aplicação da Lei. 11.340/06-Lei Maria da Penha nas relações homoafetivas, se faz 

necessário à abordagem dos princípios da dignidade da pessoa humana, da 

igualdade, com prerrogativa de fundamentalidade a pessoa humana, além de entrar 

no mérito das uniões homoafetivas.  

Como se sabe, a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada 

em 1988, extrai em seu contexto o ápice da democracia, abrangendo direitos 
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fundamentais e deveres nas suas mais variadas formas. Porquanto, ressaltou a 

proteção de todos os seres vivos dignamente sem distinção de seu gênero ou sexo. 

Assim sendo, ao longo da história da humanidade, encontram-se diferentes 

“[...] formas de agrupamentos humanos e, consequentemente, distintas concepções 

de família. A noção de família varia no decorrer dos tempos à medida que o homem 

e a sociedade evoluem”. (CARLESSO, 2011, p.16). 

Para Albinante (2012, p. 10) a família é “instituto emblemático das relações 

sociais como um todo, pois o início de toda a vida tem origem numa família. Não há 

ninguém no planeta que não descenda da geração anterior ou que seja parente, 

mesmo que distante de determinada família”, e a Constituição Federal de 1988, em 

especial no art. 226, considerou a família como a base da sociedade civil com 

especial proteção do Estado. (ALESSI, 2017).  

Nas palavras de Chater (2015) torna-se relevante destacar que: 

 

[...] o conceito de família ampliou-se, permitindo uma pluralidade de 
entidades familiares. O casamento deixou de ser a única forma possível de 
família, surgindo possibilidades que antes eram inimagináveis, como, por 
exemplo, a união estável. Por certo, o texto constitucional se prestou a 
tutelar e reconhecer não somente as uniões não formalizadas em 
casamento, como também os núcleos familiares monoparentais, em razão 
do advento de um pensamento social moderno, que não mais cerrava os 
olhos para a realidade brasileira (CHATER, 2015, p. 14).  

 

O símbolo social que a família representa sob a ótica da sociedade constitui-

se em seu papel de grande importância no desenvolvimento do ser humano, pois e 

na família que os laços de amizade, amor, cumplicidade, ajuda mutua, entre outros 

adjetivos, fazem desta instituição algo que enobrece o homem, o cidadão. 

Assim,  

 

Depreende-se da análise histórica que a família se apresentou, inicialmente, 
em um modelo patriarcal e hierarquizado, no qual se realçavam os laços 
patrimoniais e a manutenção forçada de vínculos matrimoniais em 
detrimento da felicidade de seus membros. Todavia, como esta entidade 
apresenta seu quadro evolutivo ligado ao próprio avanço do homem e da 
sociedade, a família passou a apresentar uma nova concepção, baseada 
em uma maior valorização da solidariedade e do afeto. (CARLESSO, 2011, 
p.20). 

 

Desse modo, a constituição da família permeou um conjunto de valores que 

perduram até os dias atuais, pois é na fonte familiar que se forma o indivíduo, devido 

ao fato de que “o direito de família estuda, as relações das pessoas unidas pelo 
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matrimônio, bem como daqueles que convivem em uniões sem casamento” 

(FERENS, 2012, p.29). 

A Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão “família”, não limita sua 

formação a casais heteroafetivos nem a formalidade cartorária. O sexo das pessoas, 

salvo disposição constitucional expresso ou implícita em sentido contrário, não se 

presta como fator de desigualação jurídica. Ingressa no campo dos direitos 

fundamentais do indivíduo a liberdade para dispor da própria sexualidade, bem 

assim o exercício da autonomia da vontade. Dessa forma, o princípio da igualdade 

sem distinção de sexo e orientação sexual é a igualdade concedida, sem 

discriminação de orientação sexual. (FERRAZ, 2013, p. 56).  

Destaca-se que: 

 

De qualquer forma, é necessário ter em mente que a definição de família 
está sempre sofrendo mudanças, o que torna difícil os traços precisos de 
seu contorno, frente ao conflito de aspirações. Por outro lado, a família 
como organismo natural não se acaba. Como organismo jurídico, 
entretanto, elabora-se de tempo em tempo sua nova conceituação. 
(CHATER, 2015, p. 20).  

 

Deste modo, “com o passar dos tempos várias modificações ocorreram no 

sentido de dar à família uma estruturação mais conforme com os anseios da 

sociedade, reconstruindo-a de acordo com as necessidades humanas”. 

(CARLESSO, 2011, p. 26), em que, a Constituição Federal de 1988 “abarcou novas 

estruturas familiares existentes na sociedade e lhes deu proteção constitucional a 

fim de que integrantes da família não fossem considerados à margem da 

sociedade”. (ALBINANTE, 2012, p. 37).  

Nesta análise dentre as grandes alterações introduzidas pela Constituição 

Federal de 1988 no “[...] que compete ao Direito de Família, podemos citar aquela 

que consiste no reconhecimento da união estável entre homem e mulher como 

entidade familiar protegida pelo estado” (GIORGIO, 2012, p.16), e enfatizando que a 

união homoafetiva deve ser vista como algo a ser visto com outros olhos perante a 

justiça e a sociedade.  

No contexto atual pode destacaras suas conquistas, no nosso país, temos o 

surgimento da Lei Maria da Penha, posta na data de 07 de agosto de 2006, cuja “[...] 

criação é considerada um marco na história de luta das mulheres, uma vez que visa 
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coibir a violência doméstica e familiar contra as mesmas, através da aplicação de 

medidas protetivas em resguardo a sua integridade física”. (SILVA, 2015, p. 11).  

Cabe refletir que a Lei n° 11.340/2006, também conhecida como Maria da 

Penha, é uma justíssima homenagem à cearense Maria da Penha que foi 

injustamente agredida por seu próprio marido, o economista Marco Antônio Heredia 

Viveiros, oportunidade em que a vítima dormia, quando foi alvejada por um disparo 

de espingarda, fato ocorrido no dia 29 de maio do ano 1983, nesta Cidade de 

Fortaleza, ficando paraplégica, sendo que, posteriormente a tal fato, a vítima sofreu 

novo ataque do marido, recebendo descarga elétrica quando tomava banho na 

residência do casal. (PINHEIRO, 2007, p.15).  

Entre outras perplexidades, a nova lei alterou a forma de “punição dos 

agressores, com as penas previstas hoje variando de três meses a três anos de 

prisão, sendo consideradas formas de violência doméstica as agressões 

psicológicas, moral e patrimonial, além da sexual e da física”. (ISIDÓRIO, 2008, 

p.22).  

Pautado neste fator, cabe destacara que: 

 

O amor existente em um relacionamento é tão complexo como um simples 
relacionamento sem amor. Quando o amante tem a pessoa amada como 
uma parceira ele simplesmente, por força desse amor, a torna um bem 
material. Toma posse sobre esta pessoa visando apenas o seu bem 
comum. A pessoa que ama quer possuir para si o ser amado, em um 
egoísmo que não resiste à rejeição. (POLLO, 2010, p. 25).  

 

No entanto cabe destacar a relação da união homoafetiva que pode constituir 

família, independente de qualquer outra relação familiar desde que presente os 

elementos de afeto, amor, comunhão de vida, mas não será regida pelo Direito das 

Famílias (POLLO, 2010), mas negar aos homoafetivos a possibilidade de “[...] 

reconhecer uma família é atentar contra a dignidade da pessoa humana e, ainda, 

contra a liberdade e valores supremos do Estado, quais sejam, uma sociedade livre 

de preconceitos, igualdade e pluralista” (ALBINANTE, 2012, p.25).  

Nestes esclarecimentos a união homoafetiva é entidade composta por duas 

pessoas do mesmo sexo, tendo convivência, formando juntas os seus esforços e 

seus sentimentos, inclusive as emoções, ”[...] à semelhança da união concubinária 

heterossexual, constituindo-se em sociedade de fato, à falta de legislação 

reguladora, gerando assim afeitos jurídicos civis” (FERENS, 2012, p. 31).   
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No que concerne ao sujeito ativo da relação que envolve a violência 

doméstica, sendo possível observar a existência de duas correntes, a primeira delas 

figura no polo ativo apenas o homem, e quando muito a mulher, que venha a ter 

relação homoafetiva com a vítima também mulher (§ único do artigo 5º da Lei 

11.340/06), por abranger crime relacionado ao gênero e cujos objetivos principais 

residem, especialmente, no combate da violência doméstica contra a mulher, em 

âmbito familiar. (GIORGIO, 2012). 

Nestes parâmetros o art. 1.723 do Código Civil assim o diz que: 

 

[...] a união estável é a entidade familiar, composta por um homem e uma 
mulher, que vivem de forma pública, contínua, duradoura, e com o objetivo 
de constituir família. Seu primeiro parágrafo determina ser possível essa 
união apenas quando não existentes os impedimentos do art. 1.521 do 
mesmo diploma legal, que trata daqueles que não podem casar. Propõe, 
entretanto, uma exceção a essa regra, possibilitando que a pessoa casada, 
desde que esteja separada de fato ou judicialmente, constitua união estável. 
(CHATER, 2015, p.25).  

 

O conceito legal de família trazido peal lei Maria da Penha se compõe no 

sistema jurídico relativo às uniões homoafetivas, sendo estas relações de um 

homem e uma mulher, “[...] ou duas mulheres e/ou ainda constituídas entre dois 

homens, todas configuram entidade familiar, que ultrapassa os limites da previsão 

jurídica para abarcar todo e qualquer agrupamento de pessoas onde permeie o 

elemento afeto”. (DIAS, 2012, p. 57). 

Assim sendo,  

 

[...] destaca-se que um dos objetivos fundamentais presentes na 
Constituição Federal de 1988 é promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. Em relação às uniões homoafetivas, esse preceito implica 
autêntica vedação a qualquer forma de discriminação baseada no sexo e 
gênero das pessoas. Evidente, pois, que não se está a afirmar que toda a 
modalidade de desigualdade entre as pessoas seja uma afronta ao princípio 
da isonomia. (FERRAZ, 2013, p. 32). 

 

Cabe neste ponto enfatizar que as uniões heterossexuais também 

“percorreram caminhos feitos de idas e vindas, acolhimentos e rejeições. Com a 

Constituição de 1988, no entanto, obtiveram reconhecimento institucional pleno, 

passando a ser caracterizadas como verdadeiras entidades familiares”. (BARROSO, 

2009, p. 179). 
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Adentrando no quesito da violência física nas relações homoafetivas prevista 

no inciso 1, do art. 7º, da Lei n° 11.340/2006, esta vem a ser o uso da força pra 

conseguir algo, expostos em“[...] socos, tapas, chutes, empurrões, queimaduras etc. 

Qualquer ato que ofenda a integridade física corporal da vítima, deixando 

explicitamente marcas de agressões em uma pessoa”(POLLO, 2010, p. 22), “todo 

ato tendente a provocar sofrimento físico, capaz de ofender a integridade ou a saúde 

corporal da mulher, podendo ou não deixar marcas aparentes” (PINHEIRO, 2007, p. 

18), denotando-se um ato de agressão a pessoa com quem vive, se fazendo valer 

no valor do perdão em muitos casos, ou do medo em procurar seus direitos. 

Reconhecendo a necessidade Pinheiro (2007, p. 16) contextualiza a Lei Maria 

da Penha, no seu artigo 5º o seguinte:  

 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial: 
I. no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 

convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive 
as esporadicamente agregadas; 

II. no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 
naturais, por afinidade ou por vontade expressa; til em qualquer relação 
íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a 
ofendida, independentemente de coabitação. 

 

No Parágrafo único cita-se que “as relações pessoais enunciadas neste artigo 

independem de orientação sexual”. (PINHEIRO, 2007, p.16), sendo que, na 

Constituição de 1988, em seu art. 5°, caput, está presente o direito fundamental que 

não pode ser violado, contextualiza que “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”. (POLLO, 2010, p. 28).  

Diante de todo o exposto, acerca da relação existente entre a Lei Maria da 

Penha e a família homoafetiva, após constatar-se que a referida lei ampliou de fato o 

conceito de família até então existente, entende-se agora que a situação prática da 

aplicação da Lei Maria da Penha no tocante a casais homossexuais (GIORGIO, 

2012, p. 25), mostrando que a: 

 

Lei Maria da Penha teve por escopo diminuir as desigualdades entre os 
sexos, em face da realidade tática vivenciada na sociedade e crescente 
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índice de violência doméstica e familiar contra a mulher, mostrando-se, por 
conseguinte, a necessidade de destinar tratamento diferenciado entre os 
sexos para viabilizar a efetiva promoção da justiça e da igualdade, tratando 
diferentemente os desiguais. (PINHEIRO, 2007, p.35).  

 

Acerca desta discussão, a partir de 5 de Maio de 2011, o artigo 1.723 do CC, 

que prevê sobre a “[...] união estável entre homem e mulher, passou a ser aplicado 

também às uniões entre pessoas do mesmo sexo, em virtude da decisão do STF, 

com eficácia erga omnes e efeito vinculante, sobre a ADI nº 4.277 e ADPF nº 132”. 

(CHATER, 2015, p. 30), provocando uma atenção a situação de atenção e 

necessidade de mudança e adequação na união estável relativo a casais do mesmo 

sexo, em que “[...] à união entre pessoas do mesmo sexo, é possível observar que 

tanto a Constituição Federal quanto o Código Civil de 2002 silenciaram a respeito 

disso, dando margem para que a doutrina e a jurisprudência passassem a debater o 

tema em busca de soluções plausíveis para os casos dessas relações”. (GIORGIO, 

2012, p.17).  

Entretanto, demonstrado está que é questão de tempo o reconhecimento pelo 

Estado, “com os mesmos direitos das uniões entre pessoas de sexos diferentes, 

como famílias no sistema jurídico brasileiro, sendo inegável o fato social da 

existência da homoafetividade na sociedade brasileira, [...]”. (ALBINANTE, 2012, 

p.27).  

Ainda há que se falar com relação a Lei Maria da Penha, sendo destacado 

que o conceito de família as uniões homoafetivas, onde afirma-se “o parágrafo único 

do art. 5º reitera que independem de orientação sexual todas as situações que 

configuram violência doméstica e familiar” (DIAS, 2012, p. 44), devido ao fato de 

que: 

 

A homoafetividade está sujeita aos ditames de liberdade e, sendo [...] 
exercida com plenitude, o preconceito e a intolerância, sejam eles 
conscientes ou inconscientes, não materializam limite jurídico ao exercício 
dessa liberdade. Ao contrário, afrontam visceralmente o direito (FERRAZ, 
2013, p.109). 

 

Para Albinante (2012, p. 26) “está mais do que provado que é questão de 

tempo, mas as relações homoafetivas serão reconhecidas juridicamente, pois não 

há como negar relação de família somente em virtude de sexos idênticos”, sendo 

este, um debate cotidiano, pois nas mais diversas instâncias sociais a questão da 
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violência entre casais, seja do mesmo gênero ou não, faz com que reflitamos sobre 

esta mazela que causa empecilhos nestas relações.  

Mas os princípios constitucionais da dignidade humana (art. 1º, III, CF), da 

igualdade substancial (arts. 3º e 5º, CF), da não discriminação – inclusive por opção 

sexual (art. 5º, CF), e do pluralismo familiar (art. 226, CF), “o desrespeito ou prejuízo 

em função da orientação sexual da pessoa, significa dispensar tratamento indigno a 

um ser humano e desobedecer sua honra” (FERENS, 2012, p. 40), sendo esta 

expressão de verdade e devendo ser inserida e contextualizada para atender 

aqueles que destes artigos o necessitarem.  

Assim sendo, verifica-se que, por não existir diferenciação quanto a 

orientação sexual ou de gênero no referido dispositivo, os homossexuais, 

bissexuais, travestis e transexuais também são detentores dos mesmos direitos 

assegurados aos demais cidadãos. 

Entretanto, de nada adianta uma Constituição democrática, princípios e 

vertentes consagradas, se o meio sociocultural não evolui com o mundo. Quando o 

próprio exemplo de violência é presenciado por filhos, estes crescem aprendendo a 

bater, sejam nos seus futuros pares afetivos, seja no parente consanguíneo próximo. 

As consequências psicológicas a estes casos são densas, complicadas, sobrevém 

mudanças na personalidade, que afetam não só a quem sofre desta violência, mas a 

toda a sociedade.  

Nestes parâmetros a Lei Maria da Penha não é inconstitucional, pois: 

 

[...] não fere o princípio da igualdade, pois visa à proteção das mulheres que 
são agredidas dentro de suas casas, casos que costumam cair na 
impunidade. Por este mesmo motivo a Lei não rompe o determinado no 
inciso I, do mesmo dispositivo constitucional, pois este tratamento favorável 
à mulher está em âmbito legal e justificado por um critério de valorização, 
para exatificar um equilíbrio existencial, social ao gênero feminino. É a 
igualdade em substância e não só a formal em absorto perante a 
Constituição Federal. Portanto, a Lei Maria da Penha é constitucional 
porque impõe a igualdade de fato e como fator de cumprimento dos devidos 
termos da Carta Magna. (POLLO, 2010, p. 36).  

 

Assim a referida lei, aprimora a igualdade social, haja visto que é preciso 

compreender o fato de que é preciso haver o respeito pelo cidadão enquanto as 

suas diferenças ou escolhas de gênero, bem como, o direito à homoafetividade está 

amparado pelo princípio fundamental da isonomia, que: 
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[...] proíbe as discriminações injustas, bem como permite o direito à 
liberdade de expressão e autodeterminação emocional. Por se tratar de 
garantia do exercício da liberdade individual, ele pode ser incluído entre os 
direitos de personalidade, não podendo haver a inviolabilidade da intimidade 
e da vida privada. (FERENS, 2012, p.41).  

 

Enfim, a democracia é a única forma de governar que trata a todos com 

“igualdade, onde as pessoas são vistas como sujeitos e não objetos, de modo que 

atribui a cada indivíduo um idêntico poder de influência nas decisões coletivas que 

atingirão sua vida” (CHATER, 2015, p.31).  

 

CONCLUSÃO 

 

A partir do exposto neste trabalho, é preciso tecer algumas considerações 

para elucidar os resultados e conclusões obtidas a fim de inserir melhoras no 

contexto social das pessoas que se fazem valer da lei Maria da Penha para poder 

viver dignamente. 

A proposta deste trabalho visou à leitura de eixos norteadores das relações 

familiares – o princípio da igualdade e o princípio da dignidade da pessoa humana, à 

vista das disposições previstas na Carta Constitucional de 1988, sendo destacados 

de maneira a atender a necessidade deste.  

Cabe aqui a reflexão de que a família muda sua contextualização de tempos 

em tempos, embora a sua mutação e objetivos de seus núcleos são sustentados 

pelo respeito e união desta como um todo. 

A Carta de 88 apresenta à família valores únicos, quando passa a dispor que 

a família é a base da sociedade, havendo reconhecimento postos na Constituição 

Federal, sendo o direito de cada ser ter em sua família a proteção necessária para o 

crescimento do indivíduo. 

Neste contexto as relações homoafetivas são reconhecidas como entidade 

familiar, se igualando à união estável heterossexual, não havendo nenhuma 

distinção, favorecendo assim a dignidade da pessoa, tendo o direito e garantia de 

bem-estar e participar como cidadão não sendo excluído por sua preferência sexual. 

Assim adentramos na Lei Maria da Penha que cria mecanismos para coibir e 

determinar prevenções à violência doméstica e no contexto familiar, representada na 

violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial dentre inúmeras outras que 

se fazem presentes no seio da família. 
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Quando a pessoa tem seu interesse sexual aflorado, sendo ou não do sexo 

oposto não pode uma hipótese alguma ser tratado como diferente, como inferior ou 

qualquer outra denominação que venha a denegrir a imagem da mesma. 

Argumentos que defendam e comprovem a necessidade e possibilidade de 

aplicação da Lei Maria da Penha nas relações homoafetivas, existem, pois 

comprova-se que nesta relação se trata da interpretação estrita dessa lei, que 

confere nas regulamentações próprias, flexíveis e específicas, que regulem e 

contextualizem a força jurídica para assim favorecer aqueles que precisam da lei 

para viver dignamente. 

Contudo o trabalho apresenta discussões e opiniões que levam-no a 

permanecer aberto a novas ideias, pois a transformação social e a mudança com 

que a sociedade se transforma, devendo a justiça, a lei, enquadrar e ajudar o 

cidadão para que se valha do seu direito de ser o que é.  
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18 O DEVER PRESTACIONAL DO ESTADO NA REALIZAÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS FUNDAMENTAIS 

 

Jeison Francisco de Medeiros148 
José Setembrino Medeiros149 

Leandro Américo Reuter150 
 

RESUMO: Muito se tem discutido atualmente sobre violação de direitos 
fundamentais nas suas mais diversas e variadas modalidades e em relação a 
diversos direitos tidos como fundamentais. A partir deste contexto, se torna 
importante perguntar o que são os direitos fundamentais e em que medida se 
equiparam ou se diferenciam dos direitos humanos. Neste propósito, por meio de 
pesquisa em bibliografias, o presente trabalho aborda questões vinculadas a 
responder tais questionamentos bem como a demonstrar qual o dever prestacional 
do Estado em relação aos direitos humanos fundamentais bem como em relação à 
dignidade da pessoa humana, sendo esta um elemento essencial a se identificar um 
direito humano fundamental a ser protegido e promovido pelo Estado. 

 

Palavras-Chave: Direitos humanos. Direitos fundamentais. Dignidade da pessoa 
humana. Medidas prestacionais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao Estado é dado o dever não somente de proteção dos direitos humanos 

fundamentais, mas também de promoção destes direitos, posto que é neste contexto 

que se estará a efetivar proteção necessária ao princípio da dignidade humana. 

O texto que ora segue é parte de trabalho de dissertação efetuado para a 

obtenção do título de Mestre em Direito junto à Universidade do Oeste de Santa 

Catarina neste ano de 2016 e publicado em e-book. 

Trata-se de conceituação e diferenciação do que se conhece por direitos 

naturais, direitos humanos e direitos fundamentais bem como de se identificar qual a 

conduta que o Estado deve adotar em relação a tais direitos. 

A partir daí, tem-se uma base fundamentada para se trabalhar em outros 

textos em que medida podem estar ocorrendo a violação de direitos fundamentais 

específicos dos indivíduos, ou seja, ter-se-á uma melhor compreensão do que 

efetivamente pode-se entender por direito fundamental e quando pode-se estar 
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tendo violação de tal direito por parte do Estado ou mesmo por parte de outros 

indivíduos. 

A educação, a saúde, o trabalho, a assistência social, a moradia e até mesmo 

o acesso à justiça podem ser considerados como direitos humanos fundamentais? 

Se positiva a resposta, serão assim considerados por estarem escritos em algum 

texto constitucional ou porque substancialmente estão impregnados de valores que 

os tornam direitos humanos e fundamentais? E ainda, em que medida vivenciamos 

alguma violação destes direitos? 

Acredita-se que, a partir deste embasamento que se segue, poder-se-á partir 

para uma segunda pesquisa e responder estas perguntas acima. Por hora, é 

necessário se perguntar: o que são direitos humanos e direitos fundamentais? Em 

que medida cabe ao Estado a sua proteção e promoção? 

Para responder tais questionamentos, por meio de pesquisa bibliográfica será 

efetuado a conceituação dos direitos humanos e fundamentais bem como em que se 

diferenciam. Após, será estabelecido, em especial na visão de Robert Alexy, autor 

que se adotou de base para o estudo em questão, onde se dá a necessidade de 

medidas prestacionais do Estado em relação aos Direitos humanos fundamentais. 

 

DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

“Direitos fundamentais”, “direitos humanos” e “direitos naturais” não se 

confundem, porém, antes, se complementam, mas sempre cada espécie com sua 

delimitação conceitual. Direitos naturais e direitos fundamentais são também direitos 

humanos, na medida em que seu titular sempre será uma pessoa humana, mas o 

que precisa ficar esclarecido é, talvez, não somente seu significado, mas também 

sua abrangência e relevância na compreensão dos direitos fundamentais. 

Os direitos naturais são assim conhecidos e defendidos pela doutrina 

jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII, que vinculavam o direito dos seres humanos 

à natureza, ao poder divino e à essência da pessoa humana, traçando sua distinção 

e divergência dos direitos positivados, ou seja, escritos nos ordenamentos e, desta 

forma, advogando a sua independência do reconhecimento pelo Estado. Podem ser 

citados como direitos naturais os direitos de liberdade e de igualdade que foram 

consagrados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1798, na 

França.   
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Quanto aos direitos humanos, estes são aqueles direitos vinculados a todo 

ser humano, por ser da sua essência, mas que dependem de sua positivação em 

cartas de declarações de direitos humanos, como no caso da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos de 1948, Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 

Carta Africana dos Direitos Humanos.  

Ambos, porém, não podem ser confundidos com os direitos fundamentais, na 

medida em que estes tratam daqueles direitos humanos positivados nos textos 

constitucionais de cada Estado. (SARLET, 2015, p. 29-30). 

Percebe-se que os direitos naturais do homem, defendidos então pela teoria 

jusnaturalista, não estariam necessariamente ligados a um texto para seu 

reconhecimento, ao contrário dos direitos humanos, os quais tratam dos direitos 

essenciais à pessoa humana pela conexão com sua natureza. Por fim, os direitos 

fundamentais, como explica Ingo Sarlet (2015, p. 31-32) são aqueles direitos 

naturais e humanos, porém positivados nos textos constitucionais internos de cada 

Estado.1 Verifica-se, portanto, que os últimos dois se caracterizam pela sua 

positivação, sendo os direitos humanos escritos em Cartas de Declarações relativa a 

países que às aderem, e os direitos fundamentais por estarem positivados em textos 

constitucionais de cada País. 

Além da concepção dos direitos humanos e fundamentais acima tratadas, ou 

seja, diferenciando-os pela sua positivação ou não ou ainda pela sua recepção pelos 

textos constitucionais, há que se buscar entender os diretos humanos na sua 

essencialidade, de forma substancial. 

Nesta vertente, pode-se dizer que os direitos humanos são assim 

considerados por estarem impregnados de valores éticos do ser humano, cujo 

objetivo é “proteger e realizar a dignidade da pessoa humana” (BAEZ, 2011, p.36).  

Robert Alexy (2015, p. 168) explica que os direitos humanos são em primeiro 

lugar os “direitos morais; segundo, direitos universais; terceiro, direitos 

fundamentais; quarto, direitos abstratos; quinto, direitos omniprevalentes, dotados de 

prevalência sobre todas as demais normas”.  

Questão relevante e que não pode ser esquecida é que a realização dos 

direitos humanos, no plano da eficácia, não encontra equivalência com a realização 

dos direitos fundamentais, na medida em que dependem “da sua recepção na ordem 

jurídica interna e além disso, do status jurídico que esta lhe atribui”. (SARLET, 2015, 

p.34). Isso porque há ainda a insuperável discussão em torno do reconhecimento 
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dos direitos humanos fundamentais como caráter universal ou dependente de 

valores culturais, o que é um dos principais fatores de sua recepção ou não junto 

aos textos constitucionais.  

De qualquer forma, o que deve ficar esclarecido é que os direitos 

fundamentais se diferenciam dos direitos humanos apenas na sua concepção 

conceitual, pois que direitos fundamentais são os direitos humanos, porém, 

positivados nos textos constitucionais. 

 

CONCEPÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

O surgimento e evolução dos direitos fundamentais tem significativa relação 

com as teorias da constituição bem como com as transformações do próprio Estado 

(de absolutista para Estado de Direito e para Estado Democrático de Direito) e 

“neste contexto, há que dar razão aos que ponderam ser a história dos direitos 

fundamentais, de certa forma, (e em parte, poderíamos acrescentar) também a 

história da limitação do poder” (SARLET, 2015, p.36).    

Os direitos fundamentais, no seu conceito aceito e defendido nos dias atuais, 

o que será exposto mais à frente, teve seu início antes mesmo da própria teoria 

jusnaturalista, se desenvolvendo à medida que a racionalidade humana também se 

desenvolvia e concluía que as pessoas nascem com atributos, valores e direitos que 

lhe são inalienáveis e invioláveis. 

A partir do século XVI é que se verifica terem os direitos fundamentais ganho 

particular relevância quando a doutrina jusnaturalista passa a desenvolver a ideia de 

que os direitos naturais do ser humano, expressados na liberdade, igualdade e 

dignidade da pessoa humana, devem ser observados e respeitados por todos, 

inclusive pelo governante, inspirando os acontecimentos revolucionários do século 

XVIII (SARLET, 2015, p. 40). 

De forma esparsa, documentos foram tendo positivados tais direitos sendo o 

principal deles a Magna Charta Libertatum, resultado de um pacto firmado em 1215 

pelo rei João Sem-Terra, bispos e barões ingleses. Depois disso, em 1598, com a 

promulgação do Édito de Nantes por Henrique IV da França, tem-se o 

reconhecimento da liberdade de opção religiosa bem como liberdade de culto em 

muitos países da Europa. Após, tem-se ainda a Revolução Gloriosa, ocorrida na 
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Inglaterra no século XVII, em 1688, e que resultou na Petition of Rights, firmada por 

Carlos I, a previsão do Habeas Corpus Act, de 1679, subscrito por Carlos II, cuja 

denominação oficial foi “uma lei para melhor garantir a liberdade do súdito e para 

prevenção das prisões no ultramar”, e Bill of Rights de 1689, promulgado pelo 

Parlamento em face da coroa inglesa que, pela primeira vez, pôs fim ao regime da 

monarquia absolutista (COMPARATO, 2006, p.69-89). 

Explica Ingo Sarlet (2015, p. 43) que todos estes documentos traziam em seu 

corpo previsões de direitos naturais que limitavam o poder governamental, mas que, 

ainda assim, não poderiam ser considerados como expressas previsões de direitos 

fundamentais na concepção atual, já que não vinculavam todas as esferas 

governamentais. Tal fato somente vem ocorrer anos mais tarde, quando das 

revoluções americana em 1776 e francesa em 1789, sendo ambas baseadas nos 

fundamentos iluministas, mas que podem ser reconhecidas como primeiros 

documentos de expressão dos direitos fundamentais, não somente por 

constitucionalizarem tais direitos naturais, mas também por sua vinculação com 

todos poderes públicos. 

Os direitos fundamentais são assim reconhecidos não somente pelo fato de 

estarem positivados em um texto constitucional, mas também por vincular o Estado 

em todo o seu âmbito, em todos os seus Poderes, demonstrando, aí, o surgimento 

da primeira geração dos direitos fundamentais, a qual se caracteriza pela limitação 

do poder do Estado e do governante frente ao reconhecimento do que Paulo 

Bonavides (1997, p. 517) chamou de “direitos civis e políticos”, onde assumem 

notória relevância os direitos à vida, à liberdade, à igualdade perante a lei e à 

propriedade, resultado das lutas da classe burguesa nos séculos XVI a XVIII, desde 

a revolução gloriosa na Inglaterra, passando pela americana, nos Estados Unidos e 

também com a revolução francesa em 1789. 

Contudo, tendo em vista as relações surgidas do crescimento e 

aprimoramento da industrialização que inevitavelmente resultou em problemas 

sociais e econômicos, movimentos revolucionários de cunho social levaram ao 

reconhecimento de novos direitos fundamentais bem como à exigência de conduta 

mais positiva do Estado, caracterizando-se por outorgar aos cidadãos “prestações 

sociais estatais, como assistência social, saúde educação, trabalho, etc.” (SARLET, 

2015, p.47). Tais direitos fundamentais se caracterizam como de segunda geração. 



265 
 

Direito em debate II (ISBN: 978-85-63671-71-4) 

Neste contexto, importante elucidar que desde o seu reconhecimento nas 

primeiras constituições, ou seja, quando efetivamente reconhecidos, os direitos 

fundamentais enfrentaram diversas transformações bem como assistiu-se ao 

surgimento e reconhecimento de novos direitos fundamentais, sempre como reflexo 

das transformações sociais, da complexidade das relações das pessoas bem como 

pela interferência e efeito das revoluções industriais e tecnológicas.  

Além da primeira e segunda gerações de direitos fundamentais, acima 

tratadas, há ainda a chamada terceira geração, reconhecida pelos direitos 

fundamentais coletivos, transindividuais, características estas que os diferem dos 

demais já estudados, que são de cunho individual. São os denominados direitos de 

fraternidade e solidariedade e que se destinam à proteção de grupos como a família, 

por exemplo. Podem ser citados a título de exemplificação os direitos à paz, à 

autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente e qualidade de 

vida, à proteção do patrimônio histórico. 

Os direitos fundamentais, portanto, decorrem dos direitos naturais, aqueles 

impregnados à pessoa humana enquanto ser humano, tendo sido reconhecidos ao 

longo da história da humanidade na medida em que se expandia a sua 

racionalidade, caracterizando-se como limitadores do poder Estatal e também como 

fundamento para condutas positivas do Estado. 

Além disso, os direitos fundamentais são os direitos humanos (declarados 

internacionalmente), porém recepcionados nos textos constitucionais de cada 

Estado. Não há como negar seu caráter abstrato e universal, pois como dito, são 

naturais, da essência do ser humano. Contudo, somente passam a ter eficácia e 

aplicação quando reconhecidos e positivados pelo direito interno de cada Estado. 

Nessa linha de raciocínio Robert Alexy (2015, p. 168) define que “os direitos 

fundamentais são os direitos gravados intencionalmente em uma constituição, com o 

intuito de transformar os direitos humanos em direito positivo – a intenção, em outras 

palavras, é de positivar os direitos humanos”  

Dimitri Dimoulis (2014, p. 41) conceitua os direitos fundamentais como sendo  

 

direitos público-subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas), contidos em 
dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo 
supremo dentro do estado, tendo como finalidade limitar o exercício do 
poder estatal em face da liberdade individual. 
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Seu reconhecimento depende de sua positivação. Contudo, o que tem sido 

verificado no decorrer dos tempos, em especial nesse período neoconstitucional, é 

que não somente através do direito positivado vem sendo reconhecido os direitos 

fundamentais, mas também por meio de uma forte atuação do Poder Judiciário, a 

partir “de uma transmutação hermenêutica e da criação jurisprudencial ao interpretar 

a lei a partir do texto constitucional. Com efeito, basta aqui uma referência ao 

crescente controle do indivíduo por meio dos recursos de informática, [...] novas 

técnicas de investigação na esfera do processo penal [...]” (SARLET, 2015, p.53) e 

outros casos que demonstram esse avanço.   

Se trata do caráter prestacional que deve ser dado aos direitos fundamentais 

pelo Estado e que tem demonstrado uma forte atuação jurisdicional na interpretação 

e aplicação dos direitos fundamentais. 

 

DIREITOS FUNDAMENTAIS E ESTADO CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO 

 

No contexto do que foi visto até o momento, se torna importante entender 

qual a vinculação dos direitos fundamentais com o Estado constitucional 

democrático.  

O desenvolvimento do conceito de constituição, nos moldes em que é 

reconhecida atualmente, só foi possível com a implementação dos direitos 

fundamentais em seu corpo, tendo em vista que ambos possuem uma função 

similar, qual seja, limitadora do poder do Estado. 

A respeito do assunto, Ingo Sarlet (2015, p. 49) menciona que “os direitos 

fundamentais integram, portanto, ao lado da definição de forma de Estado, do 

sistema de governo e da organização de poder, a essência do Estado constitucional” 

o que se configura em elemento nuclear da Constituição. 

Com isso, é possível perceber que os direitos fundamentais caminharam junto 

com as teorias da constituição, buscando, ambos, conceber uma forma de controle 

ao Poder do Governante, seja a partir da concepção de Estado, com sua estrutura e 

organização administrativa bem como a partir da regulação do Direito a impor 

condutas negativas e positivas ao Ente estatal. 

Klaus Stern busca explicar a vinculação existente dos direitos fundamentais 

com o Estado constitucional mencionando que “as ideias de Constituição e direitos 

fundamentais são, no âmbito do pensamento da segunda metade do século XVIII, 
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manifestações paralelas e unidirecionadas da mesma atmosfera espiritual. Ambas 

se compreendem como limites normativos ao poder estatal”. (STERN apud SARLET, 

2015, p. 59).    

A partir do momento em que os direitos fundamentais passam a integrar a 

constituição, ao ponto de não se poder desvincular um do outro, verifica-se que 

deixa de ser apenas mais um conteúdo limitativo do poder estatal, para ser um 

legitimador do Estado Constitucional na medida em que “o poder se justifica por e 

pela realização dos direitos do homem e que a ideia de justiça é hoje indissociável 

de tais direitos” (SARLET, 2015, p. 60). 

Neste contexto, a constituição é considerada a lei maior de um Estado de 

Direito, à qual estão vinculadas todas as demais normas infraconstitucionais e que 

devem estar de acordo com o conteúdo constitucional. Além disso, é norma 

fundamental já que traz em seu texto a positivação de direitos humanos 

fundamentais que limitam o poder estatal e ao mesmo tempo lhe impõe conduta 

positiva, visando não somente a proteção dos direitos do Homem, mas também a 

sua promoção, sendo condição de existência do Estado Constitucional a previsão e 

aplicação das normas de direitos fundamentais. 

 

DIMENSÕES DEFENSIVAS E PRESTACIONAIS DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

A partir do momento em que o modelo liberal começou a apresentar suas 

insuficiências, o Estado passou a adotar uma postura intervencionista nas relações 

particulares bem como na economia, oferecendo uma conduta prestacional mais 

positiva para assegurar e efetivar os direitos fundamentais denominados de segunda 

geração, cujo objetivo foi de reduzir as desigualdades materiais surgidas naquele 

período de liberalismo. Isso porque, naquele período, sob o argumento da não 

intervenção na economia, os burgueses detentores do capital e do trabalho se 

utilizavam do poder econômico para aumentar suas riquezas em detrimento dos 

menos favorecidos. 

No modelo de Estado Social, o que se vivenciou foi o estabelecimento de 

normas programáticas pelos poderes então constituídos que asseguravam os 

direitos fundamentais, mas que não emanavam um conteúdo de efetivação destes 

direitos. Ampliando a atuação estatal na realização de uma conduta prestacional, o 
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Estado Democrático de Direito vem atuar para não somente garantir tais direitos 

sociais, mas sobretudo para os efetivar por meio de normas jurídicas dotadas de 

conteúdo imperativo.  

Nessa medida, ao passo que o Estado passa a ter um dever prestacional em 

relação aos direitos fundamentais, ou seja, de promove-los e protege-los, o cidadão 

passa a ter um direito subjetivo a essa postura positiva do ente estatal. Gomes 

Canotilho (1998, p. 554) assevera que com a garantia de certos direitos no texto 

constitucional, reconhece-se, “[...] simultaneamente, o dever do Estado na criação 

dos pressupostos materiais indispensáveis ao exercício efectivo desses direitos; e a 

faculdade de o cidadão exigir, de forma imediata, as prestações constitutivas desses 

direitos”.   

Robert Alexy (2015, p. 445), considera os direitos prestacionais um direito 

subjetivo a que o Estado promova os direitos fundamentais, ao que lhes atribui de 

direito a prestações. Para o citado autor, direito à prestação seria, em sentido amplo, 

um direito subjetivo a ações positivas do Estado na realização dos direitos 

fundamentais.   

Por esse entendimento, os direitos fundamentais encontram duas dimensões 

quando de sua realização, uma dimensão liberal clássica, que se volta à proteção 

contra ações de interferências do Estado sobre aqueles direitos considerados de 

primeira geração, como a liberdade, a igualdade, a segurança, e uma outra 

dimensão relacionada com ações positivas que o Estado deve adotar, denominadas 

de prestacionais, e que geram aos cidadãos o direito a prestações positivas por 

parte do Estado na garantia, promoção e efetivação de direitos fundamentais, mais 

relacionados com os direitos fundamentais de segunda geração, ou seja, os direitos 

sociais.     

Ingo Sarlet, (2015, p. 194) categoriza os direitos prestacionais quanto ao seu 

objeto, distinguindo-os em direitos a prestações jurídicas, ou seja, normativas, e a 

prestações fáticas, relativamente a prestações materiais. O autor também traz 

importante classificação dos direitos a prestações quando diferencia os “direitos 

originários dos direitos derivados a prestações”. Para o autor, os direitos 

prestacionais podem derivar diretamente da norma constitucional, onde seriam 

denominados de originários ou ainda da legislação infraconstitucional, considerados 

derivados.  
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Defende Alexy (ALEXY, 2015, p. 442) que “todo o direito a uma ação positiva, 

ou seja, a uma ação do Estado, é um direito a uma prestação” que deve ser 

efetivado por meio de proteções fáticas e normativas que se estendem, inclusive, à 

proteção do cidadão contra outros cidadãos por meio de normas de direito penal, 

passando pelo estabelecimento de normas organizacionais e procedimentais e 

alcançando até prestações em dinheiro e outros bens”.  

Ainda que o citado autor se refira aos direitos sociais na Alemanha, quando 

se fala em direitos a prestações, referindo-se aos direitos fundamentais, deve-se 

observar que o dever de uma conduta positiva do Estado na realização e efetivação 

dos direitos fundamentais deve ser implementada em relação a todo e qualquer 

direito fundamental. “Assim, os direitos civis ou liberais não podem ser considerados 

diferentes dos direitos socioeconômicos a partir da dicotomia positivo-negativa”. 

(KLATT, 2015, p. 217).    

Os direitos a prestações positivas por parte do Estado subentendem o direito 

constitucional subjetivo do cidadão, o que leva a uma relação triádica entre o 

indivíduo, o Estado e a uma ação estatal positiva, pois que, se há o direito subjetivo 

a uma conduta positiva do Estado, então, ao mesmo tempo, há um dever do Estado 

na realização dessa ação positiva. (ALEXY, 2015, p. 445). 

Para estabelecer o dever do Estado na consecução de prestações positivas, 

realizando direitos fundamentais que são direitos subjetivos de cidadãos, explica 

Alexy que há a necessidade de se observar uma ideia-guia e partir de um conceito 

de direitos fundamentais. Por isso, com o objetivo de explicar os direitos 

prestacionais que o indivíduo tem em face do Estado, o autor alemão estabelece um 

conceito amplo de direitos fundamentais como sendo “posições que são tão 

importantes que a decisão sobre garanti-las ou não garanti-las não pode ser 

simplesmente deixada para a maioria parlamentar simples” (ALEXY, 2015, p. 446).  

Se tratam de direitos fundamentais relacionados ao mínimo existencial do 

indivíduo, em alguns casos nem sequer previstos em textos constitucionais, mas 

reconhecidos a partir de interpretações dos textos constitucionais e que, numa 

análise em nível constitucional, são tão importantes que a decisão em garanti-las ou 

não, ou ainda, em efetivá-las ou não, não pode simplesmente ficar à análise de uma 

maioria simples parlamentar, o que reflete uma concepção formal dos direitos 

fundamentais. 
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Para o autor, a escala de ações estatais positivas pode ser dividida em: 1) 

direitos a proteção; 2) direitos a organização e procedimento; 3) direitos a 

prestações em sentido estrito, conforme relacionado acima. 

 

DIREITOS A PROTEÇÃO 

 

O Direito a proteção é entendido como o direito subjetivo que possui o 

cidadão a que o Estado por meios “normativos ou fáticos”1, assegure os direitos 

fundamentais, seja em face do próprio Estado seja nas relações entre pessoas num 

mesmo plano de hierarquia, numa mesma posição. 

Não se trata de proteção contra a intervenção do Estado, direitos de defesa, 

mas sim direito a que o Estado, por meio de uma conduta positiva, lance proteção 

aos indivíduos em face dos demais indivíduos (ALEXY, 2015, p. 450). 

Pelos direitos a proteção, cabe ao Estado zelar pelo efetivo cumprimento das 

normas protetoras e promotoras dos direitos fundamentais, inclusive 

preventivamente, e não somente em relação aos poderes públicos, mas também em 

relação a terceiros, ou seja, nas relações jurídicas horizontais, “adotando medidas 

positivas com vista a garantir e proteger de forma efetiva a fruição dos direitos 

fundamentais” (SARLET, 2015, p. 197).  

Não há que se confundir, portanto, neste aspecto, os direitos de defesa com 

os direitos a proteção, pois que enquanto aqueles impõem uma abstenção na 

conduta interventiva do Estado em proteção aos direitos fundamentais, estes últimos 

impõem ao Estado o dever de agir por meio de proteção dos direitos fundamentais 

com ações positivas. 

Inicialmente os direitos fundamentais eram concebidos como direitos 

essencialmente de defesa do cidadão perante o Estado (primeira dimensão dos 

direitos fundamentais), entretanto, com o advento do Estado Social de Direito 

ampliam-se as funções do Estado, de modo que este, mais do que não atentar 

contra os direitos fundamentais de seus cidadãos, deve também (dentre outros 

deveres) protegê-los de agressões a seus direitos fundamentais (SARLET, 2009, p. 

118). 

Possuem por objeto a proteção de tudo o que se encontra relacionado aos 

direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a 

propriedade, a família, ou seja, “tudo aquilo que seja digno de proteção do ponto de 
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vista dos direitos fundamentais”. (ALEXY, 2015, p. 450) e que podem receber 

proteção através de normas de caráter penal, procedimentais, administrativas e “até 

mesmo por atuação concreta dos poderes públicos” (SARLET, 2015, p.198).   

Se tratam de direitos subjetivos que cada cidadão possui em face do Estado, 

para que este exerça uma conduta proativa na realização dos direitos fundamentais, 

neste caso, que promova a proteção dos direitos fundamentais nas relações entre 

pessoas em mesma situação, em mesma condição. 

Neste sentido, conceitua Robert Alexy (2015, p. 451) que se tratam de 

“direitos constitucionais a que o Estado configure e aplique a ordem jurídica de uma 

determinada maneira no que diz respeito à relação dos sujeitos de direito de mesma 

hierarquia entre si.”. 

Neste caráter subjetivo dos direitos prestacionais, deve ser entendido que 

está o direito subjetivo a que o Estado, então, promova os direitos fundamentais não 

apenas no sentido fático, ou seja, por meio de prestações materiais, mas também 

relativamente aos direitos normativos, de que se possa exigir dos poderes públicos a 

edição de atos normativos a regulamentar a aplicação e efetivação dos direitos 

fundamentais.     

 

DIREITOS A ORGANIZAÇÃO E PROCEDIMENTO 

 

Os direitos a prestações positivas do Estado para a realização e efetivação 

dos direitos fundamentais levantam uma outra problemática que não pode deixar de 

ser estudado, que se trata dos direitos à organização e ao procedimento. Isso 

porque, se há o reconhecimento de que os direitos a prestações do Estado são 

direitos subjetivos (já que ao mesmo tempo confere ao Estado o dever de sua 

realização) há que ser verifica de que maneira estas prestações serão conferidas, 

surgindo aí a organização e o procedimento. 

Essa questão não pode ficar adstrita apenas ao fato da necessidade de 

organização e procedimento para a concretização dos direitos prestacionais, mas, 

além disso, estabelecer se há um direito subjetivo à organização e procedimento. 

De início é importante esclarecer que os direitos fundamentais são realizados 

amplamente na medida em que são observados os procedimentos adequados para 

sua efetivação, seja do ponto de vista dos direitos de defesa seja dos direitos a 

proteção. Por isso, é verificada a necessidade de que os direitos fundamentais 
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sejam efetivados por meio de estruturas organizacionais e procedimentais e que, 

antes disso, hajam estruturas organizacionais e de procedimento conferindo o meio 

de realização das prestações estatais. 

Ingo Sarlet (2015, p. 201), por este contexto, explica que há uma íntima 

relação entre as noções de organização e procedimento e os direitos fundamentais 

“na medida em que os direitos fundamentais podem ser considerados como 

parâmetros para formatação das estruturas organizatórias e dos procedimentos 

servindo para, além disso, como diretrizes para aplicação e interpretação das 

normas procedimentais”. 

Tal relevância se dá na medida em que os “procedimentos são sistemas de 

regras e/ou princípios para a obtenção de um resultado. Se o resultado é obtido por 

meio da observância dessas regras e ou respeito aos princípios então, ele deve, do 

ponto de vista procedimental ser classificado positivamente” (ALEXY, 2015, p. 472). 

Os direitos procedimentais são dirigidos aos legisladores e aos tribunais. No 

que se refere aos legisladores, é exigido que observem o procedimento adequado 

quando da elaboração das leis, ou seja, quando do processo legislativo, enquanto 

que para os tribunais, os direitos procedimentais exigem sua observância quando da 

interpretação e aplicação do direito, ou seja, serão plenamente realizados os direitos 

fundamentais quando de sua elaboração ou ainda quando de sua interpretação e 

aplicação, desde que seja observado o procedimento e organização adequado 

(ALEXY, 2015, p. 474).  

Especificamente quando se trata dos direitos procedimentais judiciais e 

administrativos, ter-se-á uma proteção jurídica efetiva quando pelo procedimento 

adequado se puder dar o resultado adequado à interpretação e aplicação dos 

direitos fundamentais materiais envolvidos. “O direito procedimental serve à 

produção de decisões que sejam conforme à lei e, por esse ponto de vista, corretas, 

mas, para além disso, de decisões que, no âmbito dessa correção, sejam justas”. 

(ALEXY, 2015, p. 488). 

Nesta mesma linha de entendimento,  

 

levar a sério a dimensão organizatória e procedimental dos direitos 
fundamentais pressupõe também tomar a sério o poder-dever do juiz da 
adequada interpretação e formatação do processo e dos procedimentos [...] 
(SARLET. 2015, p. 204). 
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Por essa razão, quanto maior a observância do procedimento, maior será a 

proteção aos direitos fundamentais, o que demonstra ser necessário o procedimento 

não só na elaboração do direito no plano legislativo, mas também no plano judicial, 

quando de sua interpretação e aplicação de acordo com a lei e, acima de tudo, 

objetivando um resultado justo. 

É possível dizer, neste sentido, que os direitos prestacionais, por se 

caracterizarem em direito subjetivo do cidadão em face do Estado para que este 

realize os direitos fundamentais, necessitam de estruturas organizacionais e 

procedimentais, seja no plano legislativo, seja no plano do processo judicial.  

No primeiro caso, teríamos tais direitos na sede da participação política, por 

meio da participação democrática dos cidadãos na construção das estruturas de 

organização do Estado. No segundo momento, no que tange ao procedimento, se 

concretizaria no procedimento adequado para elaboração dos atos normativos e 

ainda para a interpretação e aplicação do direito no plano jurisdicional. 

Além de necessário para a possível e correta aplicação dos direitos 

fundamentais prestacionais, se caracteriza em direito fundamental do cidadão o 

direito à organização e procedimento, pois é a partir da realização desse direito que 

se terá a formulação e aplicação correta dos direitos fundamentais. 

Portanto, o direito a organização e ao procedimento se trata de um direito 

prestacional e, desta forma, “um direito subjetivo”1, por caracterizar também o dever 

do Estado em sua concretização para a plena e efetiva realização dos direitos 

fundamentais.     

 

DIREITOS A PRESTAÇÕES EM SENTIDO ESTRITO 

 

Os “direitos a prestações em sentidos estrito”, defendidos por Robert Alexy, 

estão relacionados diretamente aos direitos sociais que, salvo exceções, como o 

salário maternidade, não encontram previsões expressas na Constituição Alemã. 

Com isso, Alexy (2015, p.499) propõe que os direitos fundamentais sociais podem 

ser enquadrados em duas espécies, ou seja, “aqueles expressamente previstos nas 

constituições estaduais e aqueles não expressos”1, mas que surgem da 

interpretação das normas de direitos fundamentais. 

Alexy (2015, p.499) propõe um modelo de direitos prestacionais baseado na 

ideia-guia formal por ele defendida, ou seja, de que “os direitos fundamentais são 
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posições tão importantes que a decisão sobre protege-los ou não protege-los não 

pode ser simplesmente deixada para a maioria simples parlamentar”, partindo-se do 

pressuposto de igualdade de que a todos são assegurados direitos fundamentais por 

meio de previsões normativas, mas que sua efetiva aplicação em cada caso não 

pode ficar à análise da maioria parlamentar simples. 

Por essa proposta, a discussão sobre quais os direitos fundamentais sociais o 

indivíduo tem, ou ainda de que forma será aplicado, depende do grau de importância 

de cada posição, o que resulta em um sopesamento de princípios, estando de um 

lado o princípio da liberdade fática e de outro os princípios formais relacionados à 

competência decisória do legislador bem como o princípio da separação dos 

poderes, “entre outros”. 

 Esse modelo proposto, da ideia-guia formal, não traz os critérios de definição 

da importância de cada posição e, por este motivo, o autor Alemão propôs, ainda, a 

ideia-chave substantiva que se resume à dignidade da pessoa humana. 

Defende Alexy que “a dignidade humana implica direitos humanos. Essa é a 

razão pela qual a dignidade humana pode desempenhar o papel de uma “ideia-

chave substantiva”. Portanto, a questão é se o atendimento da dignidade humana 

demanda direitos sociais” (ALEXY, 2015, p. 169).   

A partir daí, podem ser aferíveis quais seriam os direitos fundamentais sociais 

cabíveis a cada indivíduo, onde Robert Alexy confere uma resposta geral, 

explicando que os direitos prestacionais, ou seja, direitos fundamentais sociais, tem 

que ser vistos de forma definitivamente garantidos quando  

 

(1) o princípio da liberdade fática a exigir de forma permanente e se (2) o 
princípio da separação de poderes e o princípio democrático (que inclui as 
competências orçamentárias do parlamento) bem como (3) os princípios 
materiais colidentes (especialmente aqueles que dizem respeito à liberdade 
jurídica de outrem) forem afetados em uma medida relativamente pequena 
pela garantia constitucional da posição prestacional e pelas decisões do 
tribunal constitucional que a levarem em consideração. (ALEXY, 2015, p. 
512).    

 

Para conhecimento de quais os direitos fundamentais aferíveis ou, ainda, em 

que medida se dará a sua aferição leva à necessidade de ponderação de princípios, 

obtendo, assim, mandamentos de otimização que sairá da análise ou teste da 

proporcionalidade. A dignidade humana tem o caráter de princípio (ALEXY, 2015, p. 

172). 
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Assim, deve ser observado que na realização e asseguração dos direitos 

prestacionais, seja pela decisão do legislador eleito democraticamente, seja pela 

jurisdição constitucional na interpretação e aplicação dos direitos fundamentais, 

deverá prevalecer a dignidade da pessoa humana, por respeito aos direitos de os 

seres humanos serem levados a sério como pessoas. Havendo colisões de 

princípios com o princípio da dignidade humana, deverão ser observadas questões 

em que o mínimo existencial é ou não garantido, posto que o Estado deve ser 

obrigado a assegurar o mínimo existencial.  

Se trata daqueles casos em que são satisfeitos os direitos mínimos 

necessários à existência do indivíduo, onde se tem um direito definitivo à prestação 

quando “o princípio da liberdade fática tem um peso maior que os princípios formais 

e materiais colidentes, considerados em conjunto. Esse é o caso dos direitos 

mínimos” (ALEXY, 2015, p. 517). “[...] o Estado é peremptoriamente obrigado a 

assegurar o mínimo existencial [...]”. (ALEXY, 2014, p. 177). 

Neste entendimento outra problemática surge, em se saber qual o conceito de 

mínimo existencial bem como sua amplitude.  

O mínimo existencial encontra-se intimamente relacionado com a dignidade 

da pessoa humana, posto que se trata de direitos essenciais à realização de uma 

convivência social digna e foi reconhecido pela primeira vez no direito alemão 

(SARLET, 2015, p. 326-327), especificamente pela doutrina, tendo como primeiro a 

sustentar a possibilidade de seu reconhecimento o publicista Otto Bachof no início 

da década de cinquenta, seguida da jurisprudência alemã1, amparada no postulado 

da dignidade da pessoa humana, posto não haver o reconhecimento expresso aos 

direitos sociais na legislação daquele país.  

É fato que o mínimo existencial, tido como direitos básicos necessários à 

sobrevivência do cidadão, constituem elementos precípuos para uma conduta 

prestacional do Estado na realização dos direitos fundamentais. 

Ana Paula Barcellos (2002, p. 126) afirma que o mínimo existencial 

compreende “um elemento constitucional essencial, pelo qual se deve garantir um 

conjunto de necessidades básicas ao indivíduo”. Na sua visão, se trata de um núcleo 

irredutível da dignidade da pessoa humana, composto de quatro elementos 

fundamentais, sendo a educação fundamental, a saúde básica, a assistência aos 

desamparados e o acesso à justiça (BARCELLOS, 2002, p. 258).    
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Ingo Sarlet (2015, p. 328) enfatiza que “é possível reconhecer que também o 

mínimo existencial tem por função assegurar as condições fáticas para o exercício 

pleno da autonomia individual”.  Sustenta, ainda, o autor, que “[...] uma vida sem 

alternativas não corresponde às exigências da dignidade humana, a vida humana 

não pode ser reduzida à mera existência”  

Com estas palavras, o que propõe o autor é o entendimento de que o mínimo 

existencial está relacionado com a dignidade da pessoa humana e compreende o 

necessário à sobrevivência além da mera existência humana em si, superando o 

limite da pobreza absoluta.  

A ideia de mínimo existencial traz consigo a possibilidade de se verificar 

direitos básicos que assegurem a existência e sobrevivência de uma pessoa com 

dignidade no meio social em que está inserida. Está relacionado com os direitos à 

liberdade, à educação, à moradia, à saúde, à segurança, ao lazer, ao trabalho, à 

integridade física e moral e, ressalte-se, ao direito de acesso à justiça. É claro que 

cada um destes conceitos abriria um leque de possibilidades e divagações sobre a 

estrutura e alcance de cada um, até se chegar à sua aplicação. Contudo, no 

presente estudo o que se objetiva estabelecer é que o mínimo existencial é 

composto por aqueles direitos elencados, melhor dizendo, pelos direitos básicos 

antes relacionados e que são necessários a assegurar uma convivência social digna 

a cada cidadão, levando, ainda, em consideração para o presente estudo, a 

possibilidade de o direito de acesso à justiça ser enquadrado como componente 

dum mínio existencial a ponto de se revelar um direito prestacional. 

 

CONCLUSÃO 

 

Pelo que foi abordado até aqui, conclui-se que os direitos humanos e os 

direitos fundamentais não se confundem, porém se complementam na medida em 

que os direitos fundamentais são os mesmos direitos humanos, porém escritos em 

um texto constitucional. 

Ou seja, enquanto os direitos humanos são assim reconhecidos a partir de 

sua declaração em textos produzidos e aprovados por Estados internacionais, os 

direitos fundamentais são aqueles direitos humanos reconhecidos, aprovados e 

escritos em textos constitucionais em determinado País. 
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Observou-se, ainda, se tratar este conceito de uma modalidade formal, na 

medida em que direitos humanos e fundamentais não podem ser assim 

denominados e reconhecidos apenas por aquele aspecto, mas, acima de tudo, por 

estarem impregnados de valores abrangidos pelo princípio da dignidade humana, 

sendo seu núcleo formador do mínimo existencial da pessoa humana. 

Nesta medida, devem ser não apenas protegidos, mas também promovidos 

pelos Estados seja nas relações entre este Ente e o indivíduo, seja entre os 

indivíduos entre si, posto que um bem maior está em evidência, qual seja a 

dignidade da pessoa humana. 

É o que propõe, inclusive, o autor alemão Robert Alexy quando defende a 

realização dos direitos fundamentais pelo Estado, ainda que não estejam escritos 

num texto constitucional, posto que a função primordial do Estado, neste aspecto, 

seria a de proteger e promover a dignidade da pessoa humana. 

A partir destes conceitos expostos, que levam ao entendimento do que 

efetivamente deve ser entendido por direitos humanos e direitos fundamentais, é 

possível trabalhar na pesquisa em se relacionar qual a efetiva vinculação do direito à 

moradia, à educação, à saúde, à segurança, ao trabalho e de acesso à justiça como 

direito humano e fundamental.   
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