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APRESENTAÇÃO

Com esta edição da Revista da Esmam, retomamos a publi-
cação da produção científica de nossos juízes, servidores e colabora-
dores, atividade fundamental para uma Escola Judicial comprometida 
com o aperfeiçoamento dos quadros do Judiciário e empenhada em 
estimular o bom debate em torno dos temas jurídicos da atualidade.

O protagonismo judicial desse início de século exige uma 
magistratura cada vez mais qualificada e em condições de vencer os 
desafios da pós-modernidade, assegurando a concretização de direitos 
em tempo razoável e com qualidade.

Nesse processo de centralismo, juízes e auxiliares não de-
vem se isolar pressionados pelo atendimento de metas e pelo simples 
aumento irrefletido da produtividade. Devem, antes, aproveitar todo 
o espaço possível para divulgar seus pensamentos e experiências, sub-
metendo-os ao conhecimento e à crítica esclarecida de outros atores 
jurídicos. 

Este Conselho Editorial almeja que a Revista da Esmam seja 
um desses espaços de debate e diálogo institucional, esperando que 
cada um aproveite-o da melhor forma possível. 

Agradecemos a todos que, direta ou indiretamente, contri-
buíram com esta publicação e, desde já, esperamos receber novos ar-
tigos e decisões para as próximas edições da Revista, que em breve 
passará a ter veiculação periódica e também digital. Trabalhamos para 
isso, confiantes de que a melhor reforma do Poder Judiciário é aquela 
que se faz pela formação e pelo aprimoramento permanentes de seus 
juízes e servidores. 

Conselho Editorial
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A APLICAÇÃO DO ART. 285-A DO CPC NO ÂMBITO DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MARANHÃO: 

uma análise jurisprudencial

Rafael de Arruda Frazão1

RESUMO

Este artigo consiste em um estudo da aplicação do art. 285-A do 
Código de Processo Civil (CPC). O método de abordagem utilizado 
foi o hipotético dedutivo. O tema foi delimitado em uma análise 
jurisprudencial sobre a aplicação do art. 285-A do CPC pelo Tribunal 
de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA), devido ser matéria que 
ainda não está pacificada na doutrina e na jurisprudência. Foram 
constatados inúmeros julgados no Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão, os quais versam sobre a correta aplicação do procedimento 
previsto no art. 285-A do CPC. O art. 285-A do CPC surge, no ano 
de 2006, como procedimento que visa garantir celeridade e economia 
processual, motivo pelo qual foram analisados através de uma 
perspectiva bibliográfica e documental. Destarte, através do estudo 
jurisprudencial dos Tribunais Superiores e à luz do Código de Processo 
Civil, foram feitas ponderações acerca dos requisitos utilizados pelo 
TJMA para correta aplicação do art. 285-A do CPC.

Palavras-chave: Art. 285-A. CPC. Julgamento. Antecipadíssimo.TJMA.

1 INTRODUÇÃO

Com o advento da Lei nº. 11.277/2006 foi acrescentado o art. 
285-A na Lei nº. 5.869/1973 (Código de Processo Civil) que fez surgir 
1 Graduado em Direito. Assessor de Juiz da 2ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA. Pós-
graduado em Direito Processual Civil. 
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várias dúvidas sobre a aplicação desse dispositivo procedimental. 
Prevê o art. 285-A do CPC que quando a matéria 

controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido 
proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, 
poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se 
o teor da anteriormente prolatada. 

Tal dispositivo, chamado pela doutrina de julgamento 
antecipadíssimo, busca celeridade da marcha processual e unificação 
das decisões sobre determinadas questões já debatidas. Entretanto, 
dúvidas surgem quanto à correta aplicação desse dispositivo pelos 
aplicadores do direito, uma vez que há doutrinadores que afirmam que 
a improcedência prima facie fere o princípio da isonomia, o caráter 
dialético do processo e o direito do réu de se defender, questões que 
já são objeto de ação direta de inconstitucionalidade nº. 3.695/DF, 
ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e 
que se encontra pendente de julgamento.

Diante disso, se fará uma análise jurisprudencial perante o 
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com o fito de saber e 
relevar o entendimento seguido por este órgão sobre o procedimento 
previsto no art. 285-A do Código de Processo Civil, buscando auxiliar 
os juízes de direito de 1º grau do mencionado Estado sobre a correta 
aplicação do dispositivo, bem como os estudiosos e instrumentalistas 
do direito de um modo geral.

Para verificar o entendimento do Tribunal de Justiça do 
Maranhão, optou-se pela análise através da pesquisa documental 
de acórdãos proferidos pelo mencionado órgão desde 01.01.2006 a 
01.09.2013. Optou-se também, através da abordagem qualitativa, em 
utilizar a entrevista direcionada a alguns juízes de direito do Estado 
do Maranhão.

Enfim, com base no método de pesquisa hipotético dedutivo, 
a monografia que ora se traz a lume é uma tentativa de demonstrar o 
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embasamento referencial e teórico que justificam a correta aplicação 
do art. 285-A do Código de Processo Civil, com base na doutrina e 
jurisprudência que envolve a improcedência liminar da ação.  

2 O ART. 285-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E SUA 
CONSTITUCIONALIDADE E APLICABILIDADE

O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988, instituiu a 
garantia do acesso à justiça estabelecendo que a “lei não poderá excluir 
da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito”. No 
mesmo caminho, a Emenda Constitucional nº. 45/2004 ampliou os 
direitos e garantias fundamentais, estabelecendo no art. 5º, LXXVIII, 
que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade 
de sua tramitação”.

Nessa perspectiva, de uma razoável duração e celeridade 
processual, a Lei nº. 11.277/2006 incluiu o art. 285-A, §§ 1º e 2º, 
ao Código de Processo Civil, estabelecendo o que passou a ser 
denominado pela doutrina como “julgamento antecipadíssimo da lide” 
ou “julgamento in limine litis”, cujo objetivo é instituir mecanismos 
processuais para conferir maior celeridade e efetividade ao sistema 
processual. (SILVA, 2011).

     A doutrina também denomina o regramento estabelecido 
no art. 285-A, do Código de Processo Civil, como a hipótese de 
improcedência prima facie. Nesse caminho, importante se faz 
mencionar o que estabelece o dispositivo mencionado:

Art. 285-A: quando a matéria controvertida for 
unicamente de direito e no juízo já houver sido 
proferida sentença de total improcedência em outros 
casos idênticos, poderá ser dispensada a citação 
e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da 
anteriormente prolatada.
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§ 1º Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, 
no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a sentença e 
determinar o prosseguimento da ação. 
§ 2º Caso seja mantida a sentença, será ordenada a 
citação do réu para responder ao recurso. 

 Tal dispositivo permite o sentenciamento liminar, sem 
necessidade de citação do réu, em lides que não se fazem necessárias 
a instrução probatória, onde o juízo sentenciante já firmou 
entendimento de mérito em outras demandas idênticas pela total 
improcedência, tendo a nova demanda o mesmo desfecho daquelas 
demandas anteriores, sendo conveniente o encurtar da marcha 
processual (SILVA, 2011). 

Leciona Nery Junior e Andrade Nery (2013, p. 667), que

A norma comentada é medida de celeridade (CF 
5º, LXXVIII) e de economia processual, que evita a 
citação e demais atos do processo, porque o juízo já 
havia decidido questão idêntica anteriormente. Seria 
perda de tempo, dinheiro e de atividade jurisdicional 
insistir-se na citação e na prática dos demais atos 
do processo, quando o juízo já tem posição firmada 
quanto à pretensão deduzida pelo autor. 

Então, pode-se afirmar que o objetivo do art. 285-A do 
Código de Processo Civil é cumprir o regramento previsto no art. 
5º, LXXVIII, da CF/1988, que visa tornar a marcha processual mais 
econômica, célere e razoável, diante da possibilidade de um julgamento 
in limine litis. Regramento que viabiliza também a redução do número 
de ações existentes no juízo comum de modo a equilibrar, em tese, o 
número de demandas processuais existentes no Poder Judiciário.
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2.1 A (in)constitucionalidade do art. 285-A do Código de 
Processo Civil

Parte da doutrina entende que a previsão estabelecida no art. 
285-A do Código de Processo Civil é inconstitucional, sustentando haver 
violação das garantias constitucionais da isonomia, devido processo 
legal, direito de ação, contraditório e ampla defesa. (SILVA, 2011). 

Esclarecem Nery Junior e Andrade Nery (2013, p. 667) que 
o art. 285-A do Código de Processo Civil:

Padece de falta de técnica, pois somente a citação 
válida torna a coisa litigiosa (CPC 219 caput), isto é, 
implica situação processual de existência de matéria 
controvertida. Como a norma prevê decisão do 
juiz sem citação, a matéria ainda não se tornou 
controvertida. O rigor da dogmática do Código 
é necessário para determinar-se, por exemplo, a 
admissibilidade da ADI, que só cabe em se tratando 
de questão prejudicial de mérito controvertida. 
Na norma comentada, portanto, onde está escrito 
‘matéria controvertida’ deve ler-se ‘pretensão que já 
tenha sido controvertida em outro processo e julgada 
improcedente pelo mesmo juízo’. 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 
também entendendo pela inconstitucionalidade do art. 285-A do 
Código de Processo Civil, ajuizou ação direta de inconstitucionalidade 
de nº. 3.695/DF, com base nos mesmos fundamentos acima 
explanados, a qual se encontra, atualmente, pendente de julgamento 
no Supremo Tribunal Federal. 

Nesse caminho, parte da doutrina entende que o art. 285-
A do CPC fere as garantias constitucionais da isonomia, do devido 
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como o 
princípio dispositivo e o direito de ação, pois o demandante tem o 
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direito de ver efetivada a citação do réu que, inclusive, pode abrir mão 
de seu direito e se submeter à pretensão do autor, nos exatos termos 
do art. 269, II, do Código de Processo Civil, independentemente 
do precedente jurídico do pedido existente no juízo, uma vez que o 
sistema constitucional, segundo Nery Junior e Andrade Nery (2010, 
p. 581), “não autoriza a existência de ‘súmula vinculante’ do juízo de 
primeiro grau, impeditiva da discussão do mérito de acordo com o 
due process”. 

Por outro lado, parte outra da doutrina defende a 
constitucionalidade do art. 285-A do Código de Processo Civil, 
sustentando a ausência de violação dos princípios fundamentais, da 
primazia do acesso à justiça, direito de ação, contraditório, ampla 
defesa, efetividade processual e da maior segurança jurídica ao 
ordenamento.

 Nesse sentido, DIDIER JR. (2006, p. 8) observa que:

Em primeiro lugar, convém fazer um alerta, por mais 
desnecessário que isso possa parecer: não há qualquer 
violação à garantia do contraditório, tendo em vista 
que se trata de um julgamento pela improcedência. O 
réu não precisa ser ouvido para sair vitorioso. Não há 
qualquer prejuízo para o réu decorrente da prolação 
de uma decisão que lhe favoreça. 

Destarte, a aplicação do art. 285-A do CPC não traria qualquer 
prejuízo ao réu, pois o julgamento seria pela improcedência total do 
pedido do autor, não havendo, portanto, prejuízo ao contraditório e 
ampla defesa, uma vez que o julgamento seria favorável ao demandado.

Nesse trilhar, o art. 285-A do Código de Processo Civil 
admite, ainda, a interposição de recurso de apelação pelo autor que 
teve sua demanda julgada improcedente, bem como a possibilidade de 
reconsideração da decisão pelo juízo prolator, o que vem de pronto a 
afastar a violação do contraditório e da ampla defesa.
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Entende Marinoni (apud Avelino Silva, 2011, p. 345) que:

De qualquer forma, o novo instituto constitui 
importante arma para a racionalização do serviço 
jurisdicional. É racional que o processo que objetiva 
decisão acerca de matéria de direito, sobre a qual o juiz 
já firmou posição, seja desde logo encerrado, evitando 
gasto de energia para a obtenção de decisão a respeito 
de ‘caso idêntico’ ao já solucionado. O ‘processo 
repetitivo’ constituiria formalismo desnecessário, pois 
tramitaria somente para autorizar o juiz a expedir 
a decisão cujo conteúdo foi definido no primeiro 
processo. Nesses casos não há sequer espaço para 
pensar em agressão ao direito de defesa, mas apenas 
em violação ao direito de ação, aí compreendido como 
o direito de influir sobre o convencimento do juiz. 
Para se evitar violação ao direito de influir, confere-
se ao autor o direito de interpor recurso de apelação, 
mostrando as dessemelhanças entre a sua situação 
concreta e a que foi definida na sentença que julgou o 
caso tomado como idêntico. 

No mesmo caminho, Ramos (2006) ressalta que:

A observância do contraditório e da ampla defesa, 
seja pelo legislador do processo, seja pelo juiz na 
condução da relação processual, constitui-se em 
garantia de que as partes terão um justo processo e 
deverão (contraditório e ampla defesa) ser evocados 
se e quando determinada situação processual possa 
trazer efetivo prejuízo às partes, o que não acontece 
na resolução imediata. Quanto ao autor, o seu pedido 
seria mesmo decretado improcedente após todo o 
transcurso do arco procedimental. Quanto ao réu, nem 
prejuízo terá – ao contrário, ser-lhe-á evitado demandar 
judicialmente numa hipótese em que, ao final, sairia 
mesmo vencedor. É a amplitude do princípio do 
acesso à justiça com todas as suas derivações, inclusive 
concretização da economia processual. 
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Essa parte da doutrina entende, portanto, que não haveria 
violação aos princípios constitucionais, pois a resolução imediata 
do mérito não prejudicaria as partes e nem a justiça da decisão, a 
qual já teria como resultado uma improcedência futura. Ademais, o 
autor, caso entenda que a decisão não foi acertada, poderá recorrer, 
expondo os motivos de sua sucumbência, e o juízo, ainda, poderá se 
retratar, caso entenda que o autor possuía razão e que os fatos não se 
enquadravam na hipótese da improcedência já decidida anteriormente 
em outro processo, nos moldes da previsão processual. 

O art. 285-A do CPC, de igual forma, possibilita ao autor da 
demanda a análise propriamente de mérito, nos termos do art. 269, 
do mesmo diploma acima mencionado, uma vez que a demanda será 
julgada, no entanto, pela improcedência total do pedido, possibilitando, 
assim, o exercício do direito de ação. 

Poderá o autor, ainda, ao ajuizar a demanda demonstrar as 
dessemelhanças entre seu caso e os precedentes de que resultaram 
a total improcedência, ou, ainda, caso não venha a fazer isto, terá a 
oportunidade de tecer tais argumentos em sede de recurso.

Diante desses argumentos, vislumbra-se que o julgamento 
antecipadíssimo da lide é procedimento que não se reveste de 
ilegalidade, pois possibilita as partes um julgamento célere, econômico 
e desburocrático, com todas as garantias e direitos constitucionalmente 
previstos, como observância do contraditório, ampla defesa e direito 
de ação.  

3 O ART. 285-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
E A NECESSIDADE DE COERÊNCIA COM A 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE

O artigo 285-A do Código de Processo Civil exige que as 
sentenças liminares pela total improcedência sejam coerentes com a 



21Rafael de Arruda Frazão

jurisprudência dominante. Diz-se isso porque o artigo em comento 
estabelece que a sentença deve já ter sido proferida pelo juízo, não se 
podendo considerar que os precedentes sejam do mesmo juiz (pessoa 
física) e sim do juízo (órgão do Poder Judiciário). (SILVA, 2011)

A aplicação do art. 285-A do CPC deve ter aplicação correlata 
com o entendimento dos Tribunais Superiores, com vistas a garantir 
maior segurança jurídica ao ordenamento, uma vez que no órgão 
superior se terá um maior debate sobre o tema, segurança e acertamento 
da decisão, não bastando, portanto, apenas o entendimento específico 
de determinado juiz monocrático.

Nesse caminho, entende Arruda Alvim (2007, p. 231) que:

A correta exegese do art. 285-A deve levar em conta a 
orientação da jurisprudência dos Tribunais superiores 
(STF e STJ), no sentido de que não deverá ser utilizado 
o art. 285-A se o entendimento do magistrado 
colidir com o entendimento desses Tribunais. Em 
realidade, se a hipótese de que já haja decisões no 
juízo, não colidir com o entendimento de Tribunal 
superior, em tal situação configura-se o quadro para 
o juiz aplicar a norma. Se se configurar esse quadro 
a aplicação revelar-se-á funcional; do contrário a 
aplicação, ao invés de facilitar complicará o processo, 
e, o objetivo da norma é facilitar as hipóteses que se 
coloquem ao juízo como pacíficas, mas sem colisão 
com jurisprudência existente. A identificação do que 
‘casos idênticos’ poderá servir-se, senão deverá servir-
se, das noções de ratio decidendi e obtiter dicta. Ratio 
decidendi diz respeito à essência de um litígio, que, no 
caso, será igual ao outro. E, obiter dicta, é o que possa 
constar de uma decisão, mas que não se terá colocado 
como necessário para decidi-la. Essas duas noções 
podem ser úteis porque, certamente – conquanto se 
reputem casos idênticos – não haverá uma essência 
dessa argumentação que se projetará nas decisões 
(ratio decidendi) e, haverá parte dessa argumentação 
que se evidenciará como desnecessária. Curialmente, 
não se trata de hipótese de causas idênticas (inaplicável 
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o art. 301, § 2º), mas de causas em que os fundamentos 
se repetem, e, igualmente, os pedidos (na terminologia 
da lei, casos idênticos). E uns e outros já se encontram 
no juízo decididos contrariamente. Não pensamos que 
esse texto – do art. 285-A – possa ser havido como 
inconstitucional, porquanto, se o réu não é ouvido, a 

decisão será a seu favor inteiramente. 

Nota-se que a aplicação do art. 285-A do CPC depende 
de uma estrita correlação com a jurisprudência dominante, não 
somente do Tribunal local ao qual o juiz está diretamente vinculado 
mas também do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 
Federal, de forma que, não havendo tais precedentes nestes juízos 
superiores, o magistrado a quo está impossibilitado de aplicar o 
julgamento antecipadíssimo, sob pena de praticar error in judicando.

Caso a jurisprudência, ainda, não esteja firmada em tais 
órgãos superiores do Poder Judiciário e o juiz de primeira instância 
venha aplicar o disposto no art. 285-A do CPC, julgando a lide de 
forma antecipadíssima pela total improcedência, isto não trará um 
julgamento célere e econômico em caso de recurso, pelo contrário, 
atrasará toda marcha processual, trazendo prejuízos às partes 
processuais, pois a sentença será anulada e a marcha processual irá se 
iniciar novamente desde o início, com a citação do réu.

Não seria, portanto, congruente admitir um julgamento 
liminar pela total improcedência do pedido do autor, sabendo que 
o Tribunal ao qual o juiz inicial está ligado, ou Superior Tribunal 
de Justiça ou Supremo Tribunal Federal já possuem entendimento 
destoante daquele do juízo prolator do comando inicial, quando, em 
caso de recurso, a sentença seria anulada e a marcha processual iria 
iniciar-se novamente.   
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3.1 O Superior Tribunal de Justiça e o art. 285-A do CPC

Observa-se, a partir de uma análise por amostragem 
qualitativa de sua jurisprudência, que o Superior Tribunal de 
Justiça adota para a correta aplicação do art. 285-A do CPC alguns 
requisitos, como: que a matéria seja exclusivamente de direito; que 
no juízo haja sido proferida sentença pela total improcedência, não 
bastando apenas a mera menção às sentenças anteriormente, sendo 
necessária a transcrição do interior teor destas na novel decisão; e 
que o entendimento do Juiz de 1º Grau esteja em consonância 
com entendimento do Tribunal local e sobretudo cristalizado junto 
ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal (dupla 
conforme). (AgRg REsp 343052/DF, REsp 1200469/RJ, AgRg REsp 
1307682/RN, AgRg REsp 153180/PE, REsp 1225227/MS, REsp 
1109398/MS)

O Ministro Luis Felipe Salomão, no julgamento do REsp 
1109398/MS (2011), explica que o art. 285 do CPC criou mecanismo 
de trabalho voltado à economia e à racionalidade processuais, 
permitindo que o juízo de primeira instância  ponha fim de forma 
liminar a demandas repetitivas, todavia, afirma o Ministro, ainda, que:

Não há como dissociar-se da nova técnica de 
julgamento o paradigma costumeiramente 
utilizado pelo Código de Processo para outros 
pronunciamentos liminares ou monocráticos, 
qual seja, a existência de súmula ou jurisprudência 
dominante, notadamente de tribunais superiores. Em 
várias passagens se comprova essa opção processual: 
art. 120, parágrafo único; art. 527, inciso I; e art. 557, 
caput e § 1º-A. Nesses casos, o permissor legal para 
julgamento liminar ou monocrático deita raízes na 
solidez da jurisprudência e não poderia ser diferente 
o raciocínio na aplicação do art. 285-A. É de ressaltar 
que juntamente com a Lei nº. 11.277/2006, que 
criou a improcedência prima facie (art. 285-A), a Lei 
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nº. 11.276/2006 trouxe a lume a chamada “súmula 
impeditiva de recursos”, determinado ao juízo 
sentenciante o não recebimento da apelação quando 
“a sentença estiver em conformidade com súmula do 
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 
Federal” (art. 518, § 1º) em uma claríssima reverência 
à uniformização jurisprudencial. Tal reverência, 
inclusive, já era prevista no art. 475, § 3º, incluído pela 
Lei nº. 10.352/01, uma espécie de “súmula impeditiva 
de reexame necessário”. Desse modo, não poderia a 
mesma iniciativa de alterações legislativas prestigiar 
sentenças consentâneas com a jurisprudência dos 
tribunais superiores e, por outro lado, para as decisões 
singulares, desprezar a jurisprudência consolidada. A 
bem da verdade, permitir que se profiram decisões 
contrárias a entendimentos consolidados, ao invés 
de racionalizar o processo, seguramente acaba por 
fomentar o inconformismo da parte vencida e 
contribui com o patológico estado de litigiosidade 
verificado atualmente. (...) Deveras, o art. 285-A do 
CPC criou método de trabalho voltado à celeridade 
e racionalidade processuais, revelando-se com 
benfazeja técnica de julgamento que, se corretamente 
aplicada, possui a virtualidade até mesmo de por fim, 
ainda na primeira instância, a demandas repetitivas, 
tão comuns no âmbito do serviço público, do direito 
do consumidor, tributário e previdenciário. (BRASIL. 
STJ. REsp 1109398/MS, 01 ago. 2011).

Dessa forma, necessário para a correta aplicação do art. 
285-A do CPC, segundo alguns julgados do STJ, a correlação com 
as jurisprudências dominantes do Tribunal local, ao qual o juiz 
prolator estiver vinculado, bem como correlação com entendimento 
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, pois 
uma sentença proferida pelo juízo em contradição ao entendimento 
dos Tribunais ad quem causa “disfunção” no sistema de prestação 
jurisdicional aos indivíduos, violando direitos destes de ter uma 
razoável duração do processo e o próprio acesso ao judiciário.
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4 O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 
E A APLICAÇÃO DO ART. 285-A DO CPC 

No Tribunal de Justiça do Maranhão, a partir de uma análise 
qualitativa de sua jurisprudência, evidencia-se que tal órgão colegiado 
segue a mesma linha de posicionamento firmada pelo Superior 
Tribunal de Justiça. A pesquisa foi feita no site do Tribunal de Justiça 
do Estado do Maranhão2, no campo de pesquisa à jurisprudência, 
através da palavra-chave: art. 285 A. O marco temporal da pesquisa 
deu-se a partir do ano de 2006, haja vista a promulgação da lei que 
introduziu o artigo em estudo ao CPC, até setembro do ano de 2013. 
Delimitou-se a pesquisa no TJMA em decorrência da importância 
de se realizar um estudo na área de atuação do pesquisador, o qual 
irá oportunizar o conhecimento da posição dominante na Corte 
Superior do Estado do Maranhão quanto à correta aplicação do art. 
285-A do CPC, auxiliando aplicadores, estudiosos e pesquisadores 
maranhenses, estando, portanto, justificando,portanto, a importância 
jurídica e social do estudo.

 A jurisprudência do TJMA é farta em relação à aplicação do 
art. 285-A do CPC, principalmente nas ações revisionais de contratos, 
que envolvem financiamentos de veículos, nas quais se observa a 
existência de inúmeros julgados proferidos no início da lide pelos 
juízos de 1º grau pela total improcedência, e que  foram anulados pela 
corte colegiada e remetidos novamente para a instância inicial com 
o fim de dar normal prosseguimento ao feito, desde a citação do réu 
para apresentar defesa.

Diante da análise de sua jurisprudência, percebe-se que o 
Tribunal de Justiça do Maranhão vislumbra como requisitos para a 
correta aplicação do julgamento antecipadissímo previsto no art. 285-A 
do CPC, o seguinte: o pressuposto de que o réu ainda não tenha sido 

2 Disponível em: <http://www.jurisconsult.tjma.jus.br>. Acesso em: 15 ago. 2013.
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citado, após o que a hipótese é de julgamento antecipado da lide; que a 
matéria controvertida seja unicamente de direito; que haja sido proferida 
no juízo sentença de total improcedência em outros casos idênticos; que 
haja citação do réu, em caso de recurso para apresentar suas contrarrazões; 
que a sentença paradigma se assemelhe inteiramente à pretensão 
deduzida nos autos; que todas as questões apresentadas na inicial sejam 
enfrentadas na sentença; e que a decisão esteja em conformidade com a 
jurisprudência majoritária adotada pelo Tribunal, ao qual o magistrado 
prolator estiver vinculado. (Acórdãos nº. 1266412013, nº. 1259492013, 
1170222012, nº. 1282532013, nº. 1329452013)

Para início da análise menciono recente acórdão do Tribunal 
de Justiça do Estado do Maranhão:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL 
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE 
VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO REVISIONAL. 
FUNDAMENTO NA ABUSIVIDADE 
E ILEGALIDADE DOS ENCARGOS 
CONTRATUAIS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. 
ART. 285-A DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. APLICAÇÃO APÓS A CITAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. CASO, EM VERDADE, DE 
JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA, 
CONTUDO, MANTIDA. I O julgamento de 
improcedência liminar da ação, com base no art. 285-
A do Código de Processo Civil, pressupõe que o réu 
ainda não tenha sido citado, após o que a hipótese é 
de julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada. 
II Tratando-se de contratos bancários, excetuados 
aqueles para os quais a lei já admitia a capitalização de 
juros em intervalos menores que um ano, a cobrança 
do encargo é admissível nos ajustes celebrados a partir 
de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 
1.963-17, desde que expressamente pactuado, para o 
que é suficiente a fixação da taxa de juros anual em 
percentual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 
III Com relação aos juros remuneratórios, os bancos 
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podem cobrar taxas superiores às ordinárias, porque 
não se sujeitam, nessa parte, à Lei de Usura, e sim 
às prescrições do Conselho Monetário Nacional, já 
que se erigem em instituições financeiras, sujeitando-
se ao regramento da Lei no 4.595/64, recepcionada 
pela CF/88. IV Os juros moratórios estão limitados 
ao percentual de até 1% (um por cento) ao mês, 
nos termos do entendimento jurisprudencial 
predominante, hoje consolidado na Súmula no 379 
do STJ (DJe de 05.05.09). V É ilegal a cobrança de 
comissão de permanência apenas se vier cumulada 
com juros remuneratórios, juros moratórios, 
correção monetária ou multa moratória, nos termos 
da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal 
de Justiça. VI De acordo com o STJ, as tarifas de 
abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC), 
por não estarem encartadas nas vedações previstas 
na legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e 
3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de 
remuneração pelo serviço prestado pela instituição 
financeira ao consumidor, quando efetivamente 
contratadas, consubstanciam cobranças legítimas, 
sendo certo que somente com a demonstração cabal 
de vantagem exagerada por parte do agente financeiro 
é que podem ser consideradas ilegais e abusivas (AgRg 
no REsp 1.295.860/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
15/05/2012, DJe 18/05/2012). VII De igual modo, 
os repasses ao consumidor dos custos dos serviços 
prestados por terceiros, nas fases prévias e posteriores 
ao contrato, se previstos e especificados no respectivo 
instrumento, também não se revestem de ilegalidade, 
salvo se claramente demonstrada sua abusividade e 
desproporcionalidade. VIII Apelação desprovida. 
(BRASIL, TJ/MA, Acórdão nº. 1266412013, Rel. 
Des. Marcelo Carvalho Silva, ementa 05/06/2013)

 No julgado acima o relator discorreu sobre a impossibilidade 
do juiz de primeiro grau proferir sentença pela total improcedência 
nos moldes do art. 285-A do CPC, no caso de o réu já houver sido 
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citado para contestar a ação, uma vez que, citado o réu e o juiz 
querendo proferir sentença, tal hipótese não mais se enquadra na 
permissiva do art. 285-A e sim na previsão do art. 330, do CPC, o qual 
versa sobre o julgamento antecipado da lide, em que o juiz conhecerá 
diretamente o pedido, proferindo sentença quando a questão de 
mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não 
houver necessidade de produzir prova em audiência ou nos casos que 
ocorrer a hipótese de revelia, prevista no art. 319 do CPC.

Além da não realização da citação do réu, é imprescindível 
que a matéria abordada na lide seja unicamente de direito para 
possível e correta utilização do art. 285-A do CPC, bem como que 
a decisão prolatada esteja em conformidade com o posicionamento 
jurisprudencial majoritário adotado pelo Tribunal ao qual o juiz 
prolator encontra-se vinculado. (ACÓRDÃO nº. 1259492013) 

Sendo assim, se faz necessário para o Tribunal de Justiça 
do Estado do Maranhão a correlação do entendimento do juiz que 
proferiu a decisão com o posicionamento majoritário jurisprudencial 
adotado pelo Tribunal que o prolator estiver vinculado. Entende, 
também, o TJMA que a matéria deve ser unicamente de direito com 
vistas a evitar cerceamento de defesa, uma vez que pode impedir que 
o órgão superior possa reformar a sentença, ante a inexistência nos 
autos da prova necessária para julgamento da lide.

Não seria, realmente, viável o juiz proferir sentença pela total 
improcedência do pedido do autor, se houvesse ainda matéria fática a 
ser discutida e produzida pelos meios admitidos em direito, durante o 
decorrer do processo, tendo em vista que esta não se resume somente 
ao direito aplicado e sim à ocorrência e comprovação de fatos, que 
podem variar de acordo com cada caso apresentado em juízo. Destarte, 
embora a matéria discutida seja majoritariamente de direito, mas não o 
é, inviável é a aplicação do procedimento previsto art. 285-A do CPC 
pelo juiz de primeiro grau.
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O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão também 
entende que é necessário que haja no juízo sentenças proferidas de total 
improcedência em outros casos idênticos, nos moldes que estatui o art. 
285-A do CPC. Ademais, é necessário que a sentença pela improcedência 
prima facie seja correlata à jurisprudência consolidada do juízo de 
segundo grau. (ACÓRDÃOS nº. 1336022013 e nº. 1196872012)

De igual modo, entende o órgão superior do judiciário 
maranhense que caso o juiz de primeiro grau tenha proferido sentença 
no início da lide pela total improcedência, nos termos do art. 285-
A do CPC, e o autor venha apelar da decisão, necessário se faz a 
citação do réu, para que tome ciência da sentença, bem como para que 
apresente suas contrarrazões recursais, sob pena de violar o princípio 
do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. (ACÓRDÃO 
nº. 1170222012).

Ademais, diante da análise jurisprudencial, deve a sentença 
prolatada pelo juiz inicial, bem como a pretensão ajuizada pelo autor 
ser igual aos paradigmas de outros casos já ajuizados e julgados, sob 
pena de configurar a impossibilidade de aplicação da “teoria da causa 
madura”, violação dos preceitos do contraditório e da ampla defesa e 
error in judicando, nesse sentido:

APLICAÇÃO DO ART. 285-A DO CPC. 
IDENTIDADE DOS CASOS NÃO VERIFICADA. 
ERROR IN JUDICANDO. 1. Para a extinção 
antecipada do feito com base no art. 285-A do CPC 
é necessário que o caso analisado seja idêntico ao 
paradigma apresentado na sentença. 2. Tratando-se 
de erro de atividade do julgador, deve a sentença ser 
reformada por ocorrência de error in judicando. 3. 
Apelo conhecido e provido. Unanimidade. (BRASIL. 
TJMA. ACÓRDÃO nº. 1282532013. Rel. Des. Paulo 
Velten Pereira, ementa 02 maio 2013)

Em outro julgado, o Desembargador Marcelo Carvalho Silva 



30 Rafael de Arruda Frazão

ressalta que não basta a simples menção das outras sentenças quando 
do julgamento prima facie da ação, sendo necessário que o inteiro teor 
da sentença paradigma, pela total improcedência, seja reproduzido, 
vez que isto acarreta em inobservância aos requisitos do art. 285-A do 
CPC. (ACÓRDÃO nº. 1335192013)

Entende também o TJMA que a vinculação do entendimento 
do magistrado de 1º grau deve ter consonância com tribunal superior, 
seja local ou federal, assim o entendimento consolidado pela total 
improcedência não precisa estar necessariamente no Tribunal local 
ao qual o juiz estiver vinculado, podendo ser outros órgãos superiores 
federais, diz-se Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de 
Justiça. (ACÓRDÃO nº. 1211542012)

Nessa esteira, diante dos julgados acima analisados, observa-
se que o Tribunal de Justiça do Maranhão está em consonância com a 
jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois fixa, para a 
aplicação do art. 285-A do CPC, os mesmos requisitos da corte superior. 

Entretanto, faz-se uma ressalva, pois  nota-se, a partir da 
análise da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Maranhão constante 
acima, que o juiz precisa estar necessariamente em consonância com 
entendimento consolidado do Tribunal local ao qual está vinculado, 
requisito este que não se pode levar em consideração nos casos em 
que já se tenha entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça 
ou do Supremo Tribunal Federal. 

Assim, caso o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo 
Tribunal Federal já tenham entendimento firmado em relação a 
determinada matéria e pela total improcedência, o juiz de 1º grau pode 
aplicar o art. 285-A do CPC com base nesses precedentes do STJ 
ou do STF, sem necessitar que o Tribunal local tenha entendimento 
correspondente, podendo este, inclusive, ser divergente.

De mais a mais, diante dos julgados analisados no Superior 
Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, 
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passa-se à conclusão do presente estudo.

5 CONCLUSÃO

Ao longo deste trabalho constatou-se a necessidade de 
procedimentos céleres com vistas à garantia da razoável duração do 
processo e à efetividade dos direitos e que, nessa perspectiva, surgiu, 
no ano de 2006, o art. 285-A do CPC, que possibilitou ao julgador 
um julgamento de mérito, no início da lide, pela total improcedência 
do pedido, sem a citação do réu, quando a matéria for unicamente 
direito e onde houver sido proferida sentença de total improcedência 
em casos idênticos.

Evidenciou-se que existe na doutrina divergência quanto à 
constitucionalidade da aplicação do art. 285-A do CPC, pois alguns 
doutrinadores entendem que tal dispositivo fere o devido processo 
legal, contraditório e ampla defesa. Por outro lado, há doutrinadores 
que defendem a constitucionalidade e aplicação do art. 285-A do 
CPC, ao afirmarem que tal procedimento não viola o devido processo 
legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que o réu não chega 
nem mesmo a ser citado, além do mais a sentença é favorável a ele, 
não podendo se falar, portanto, em contraditório e ampla defesa do 
autor, onde a sentença somente lhe é desfavorável a este. Todavia, 
o entendimento definitivo da celeuma encontra-se pendente de 
julgamento no Supremo Tribunal Federal através da Adin nº. 3695/DF.

Apesar da divergência doutrinária, filio-me ao entendimento 
de que a aplicação do art. 285-A do CPC é constitucional, por não 
violar as garantias processuais e o direito das partes, pois não se faz 
necessário observar o contraditório e a ampla defesa quando a sentença 
é favorável à pessoa do réu. Ademais, se o próprio juízo sedimentou 
entendimento a respeito de determinada matéria, tal julgamento não 
seria diferente se toda a instrução probatória fosse completada  e, neste 
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caso, o julgador também irá proferir igual comando. Nesse caminho, 
entendo que o art. 285-A do CPC apenas encurtou o procedimento, 
antecipando um julgamento já consolidado, viabilizando a celeridade 
e a economia processual.

A necessidade de consonância com entendimento do 
tribunal local, sobretudo com o entendimento cristalizado do STJ 
e STF, entendo como salutar para a correta aplicação do art. 285-
A do CPC, com vistas à garantia da segurança jurídica das decisões, 
com base no entendimento de que as decisões, quando em instância 
superior, passam por um crivo mais acertado, através de análise por 
um colegiado de julgadores mais experientes, capazes de consolidar 
sua jurisprudência através do plenário.

O Tribunal de Justiça do Maranhão vislumbra a mesma 
linha de entendimento do STJ para a correta aplicação do art. 285-
A do CPC, informando a necessidade do seguinte: o pressuposto 
de que o réu ainda não tenha sido citado, após o que a hipótese é 
de julgamento antecipado da lide; que a matéria controvertida seja 
unicamente de direito; que haja sido proferida no juízo sentença de 
total improcedência em outros casos idênticos; que haja citação do 
réu, em caso de recurso para apresentar suas contrarrazões; que a 
sentença paradigma se assemelhe inteiramente à pretensão deduzida 
nos autos; que todas as questões apresentadas na inicial sejam 
enfrentadas na sentença; e que a decisão esteja em conformidade 
com a jurisprudência majoritária adotada pelo Tribunal  ao qual o 
magistrado prolator estiver vinculado.

Entretanto, a partir da análise da jurisprudência do Tribunal de 
Justiça do Maranhão, entendo que o juiz não precisa estar necessariamente 
em consonância com entendimento consolidado do Tribunal local ao 
qual está vinculado, bastando apenas que o seu entendimento esteja 
firmado no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal 
Federal, mesmo sendo outro o entendimento do Tribunal local. 



33Rafael de Arruda Frazão

Assim, caso o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo 
Tribunal Federal já tenham entendimento firmado em relação à 
determinada matéria e pela total improcedência, o juiz de 1º grau 
pode aplicar o procedimento do art. 285-A do CPC com base 
nesses precedentes do STJ ou do STF, sem necessitar que o tribunal 
de segunda instância local tenha entendimento correlato. De outro 
modo, entendo também como correta a aplicação do 285-A do CPC 
com base no entendimento sedimentado do tribunal local, caso não 
haja jurisprudência firmada diversa nos órgãos superiores.

Por fim, corroborou-se a constitucionalidade do art. 285-A 
do CPC e, para sua correta aplicação segundo a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, os pressupostos de que 
o réu ainda não tenha sido citado; que a matéria controvertida seja 
unicamente de direito; que haja sido proferida no juízo sentença de 
total improcedência em outros casos idênticos; que haja citação do réu, 
em caso de recurso para apresentar suas contrarrazões; que a sentença 
paradigma se assemelhe inteiramente à pretensão deduzida nos autos; 
que todas as questões apresentadas na inicial sejam enfrentadas na 
sentença paradigma; e que a decisão esteja em conformidade com a 
jurisprudência majoritária adotada pelo Tribunal, ao qual o magistrado 
prolator estiver vinculado, e/ou a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.

ABSTRACT

This work is a study of  the application of  art. 285 of  the Code of  Civil 
Procedure. The method used was deductive approach hypothetical. 
The theme was delimited in a jurisprudential analysis about the 
application the art. 285-A of  the CPC by the Court of  Justice of  
the State of  Maranhão, due to be a subject that is not pacified in 
doctrine and jurisprudence yet. Were found numerous trial at the 
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Court of  the State of  Maranhão, which deal with the right application 
of  the procedure laid down in art. 285-A of  the CPC. The art. 285-
A of  the CPC emerges, in 2006, as a procedure aimed at ensuring 
speed and procedural economy, that´s why were analyzed through a 
literature and documentary perspective. Thus, through the study of  
jurisprudence and Superior Courts in the light of  the Code of  Civil 
Procedure, weightings of  the requirements used by TJ / MA for a 
right correct application of  art. 285-A of  the CPC.

Keywords: Article 285-A. CPC. Trial. Highly anticipated. TJ / MA.
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A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL:
fundamento normativo constitucional da desapropriação por interesse 

social para fins de reforma agrária

Andressa Fontinele Lopes Rodrigues1

RESUMO

Na atualidade, a função social é entendida não apenas como um 
item externo delimitador do Direito de Propriedade, mas como um 
elemento constitutivo do próprio conceito jurídico de propriedade, e 
sem o qual resta imperfeita a configuração da essência desse direito 
(SILVEIRA, 1998, p.13-14). E atinente à propriedade rural, o não 
cumprimento da função social que lhe é designada na Constituição 
Federal de 1988 enseja sua desapropriação por interesse social para fins 
de reforma agrária. Baseado nesse entendimento, o presente trabalho 
pretende discutir os fundamentos constitucionais da desapropriação 
rural, atentando para a legalidade da desapropriação fundamentada 
exclusivamente nos índices de produtividade. Trata-se de uma análise 
global dos critérios de desapropriação trazidos no Texto Constitucional 
vigente, fazendo uma crítica à errônea interpretação que dá ênfase tão 
somente ao aspecto econômico da função social da propriedade rural, 
renegando os aspectos ecológico e social, que de forma conjunta e 
simultânea ao elemento produtividade, integram o cumprimento da 
função social. Tais aspectos enumerados na Constituição Federal 
de 1988 em seu artigo 186, se integralmente exigidos, tornará mais 
terras passíveis de desapropriação, abrindo espaço para uma reforma 
agrária consoante as determinações constitucionais e que reduzirá a 
desigualdade no campo. 

Palavras-chave: Desapropriação. Função Social da Propriedade. 
Reforma Agrária.
1 Bacharel em Direito pela UFMA. Pós- graduanda pela Universidade Anhanguera e 
servidora do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
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1 INTRODUÇÃO

Pensando na redistribuição de terras no nosso país, o tema 
ora proposto, que enfoca os critérios constitucionais de desapropriação 
para fins de reforma agrária, demonstra-se oportuno, conveniente e 
de relevante interesse social, dado que a reforma agrária é meio de 
aplicação da justiça social através da redistribuição de terras.

Nesse diapasão,é conveniente tratar da função social da 
propriedade, que é tema de inesgotáveis e relevantes discussões no 
universo acadêmico, principalmente no Brasil, que iniciou novo século 
sem enfrentar de modo contundente o problema da distribuição de 
terras. Assim, tratar de reforma agrária em nosso país é mais do que 
romper com o modelo de oligarquias rurais detentoras de latifúndios, 
é democratizar o acesso à propriedade e promover a justiça social, 
uma medida que merece urgência numa nação de forte desigualdade.

O objetivo central desta obra é dar enfoque aos critérios 
constitucionais da desapropriação e evidenciar a necessidade da 
aplicação integral dos requisitos da função social da propriedade rural 
descritos no artigo 186 da Constituição Federal.

 Isto posto, as páginas que se seguem sugerem um repensar 
acerca da desapropriação para fins de reforma agrária e os critérios 
para sua execução, e incita a discussão a respeito da aplicação integral 
dos requisitos da função social da propriedade rural, crentes de que 
somos responsáveis pela reconstrução do Direito justo.

2 FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Passadas seis Constituições, a consagração da função 
social da propriedade no Brasil só ocorreu com a Carta Magna 
de 1988, merecidamente intitulada de Constituição Cidadã, que 
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elevou esse princípio, bem como a propriedade privada ao grau de 
Direitos Fundamentais no artigo 5º incisos XXII e XXIII2, livre de 
modificações posteriores tendentes a aboli-los3, além de serem postos 
como princípios da ordem econômica, no artigo 170, incisos II e III4 e 
de serem tratados em diversos outros artigos do Texto Constitucional.

Com o propósito de redução das desigualdades sociais, 
essa Constituição construiu seus alicerces na solidariedade social, na 
distribuição de riquezas e na função social da propriedade privada, 
com essas bases a dignidade da pessoa humana foi exaltada mais do 
que em qualquer outra norma brasileira já existente. Mello (2009) 
defende que o ideal de dignidade da pessoa humana está diretamente 
ligado à função social da propriedade, visto que o trabalho e a moradia 
são direitos fundamentais galgados através da propriedade-função.

Dada proteção Constitucional à propriedade privada e de 
igual maneira ao princípio da função social da propriedade, ambos 
na condição de direitos fundamentais, e sendo, portanto, garantias de 
mesma hierarquia normativa, poderia se pensar em contradição no texto 
constitucional, uma verdadeira oposição entre a garantia da liberdade 
(representada pelo direito à propriedade) e da igualdade (referente à 
função social). De um lado a liberdade individual não deveria sofrer 
limitações, caso contrário a essência livre do homem restaria violada e, 
por outro, garantir a liberdade absoluta seria desconsiderar que devem 
existir condições de igualdade entre os homens, que também são em 
sua essência iguais entre si. 

Entretanto, a partir de uma interpretação da Constituição em 
sua plenitude, percebemos que a contradição em verdade não existe, 
todo o texto da Carta objetiva o desenvolvimento social. Assim, todas 
2 Art. 5, inc. XXII - é garantido o direito de propriedade; XXIII - a propriedade atenderá 
a sua função social;
3 Art. 60, §4. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: IV 
- os direitos e garantias individuais.
4 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: II - propriedade privada; III - função 
social da propriedade;
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as garantias ali positivadas devem mormente atender a esse objetivo 
maior pretendido, de tal maneira que a liberdade e a igualdade estão 
a salvo de limitações na medida em que não corroborem com o 
enfraquecimento do desenvolvimento social. 

2.1 Requisitos Condicionantes da Função Social da 
Propriedade Rural

No que diz respeito à função social da propriedade rural, a 
Constituição Federal de 1988 delimitou os fatores que comporiam o seu 
cumprimento e o fez de modo muito semelhante ao que já havia sido 
feito anos antes pelo Estatuto da Terra em seu art. 2º. A semelhança 
entre estes textos demonstra a intenção de proteger os requisitos que 
compõe o instituto dando autoridade e valor constitucional a eles.

Da leitura do artigo 1865 da Carta, podemos definir os 
critérios de identificação da função social em três: econômico ou 
produtivo, ecológico e social, o que alguns doutrinadores preferem 
denominar de três funções da propriedade rural: função econômica, 
função ambiental e função social.

O critério produtivo ou econômico assinala que a propriedade 
rural deve se valer de um aproveitamento racional e adequado da terra. 
O que corresponde primeiramente ao uso do solo que leve em conta 
suas condições naturais de plantio e de produção em geral, considerando 
o potencial da terra, e, somado a isso, utilize a técnica mais moderna e 
sustentável possível, evitando mecanismos rudimentares de fertilização 
e aproveitamento do solo. Desde a colonização brasileira, esse é o 
elemento preponderante para os proprietários, contudo sua importância 
5  Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 
seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
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não se limita ao particular, valendo principalmente para a economia 
nacional e para a sociedade, que se beneficia com os produtos para o 
consumo. Com a imposição do critério econômico, o legislador visa a 
coibir o uso da propriedade rural apenas como acréscimo patrimonial e 
especulação fundiária do particular.

A Lei nº. 8.629/93, no artigo 6º, discorre em seus parágrafos 
sobre a aferição da produtividade no imóvel rural. Comentando 
os índices dessa lei, Silveira (1998, p. 19) faz apertada síntese: “[...] 
considera-se produtiva a propriedade que atinge 80% do Grau de 
Utilização da Terra (GUT) e pelo menos 100% do Grau de Eficiência 
na Exploração”. Celso Antônio Bandeira de Mello (2011, p. 875) 
ainda sobre esse artigo declara: 

A eficiência na exploração avalia-se em função de 
índices de rendimento, no que atina a produtos 
vegetais, e, no que concerne à pecuária, da relação 
entre o número de animais do rebanho e o índice 
de lotação para exploração pecuária, uns e outro 
estabelecidos pelo órgão competente para cada 
“microrregião homogênea” (art. 6º. e parágrafos). Os 
índices e parâmetros que conformam o conceito de 
produtividade serão periodicamente ajustados.

Embora essas referências não se ajustem com a periodicidade 
exigida em lei, e por essa razão sejam bastante desatualizadas, elas 
permanecem em vigor e devem ser cumpridas para que a propriedade 
exerça o primeiro elemento de sua função social: o econômico.

O critério ecológico é o segundo componente da função 
social da propriedade rural, evidenciando que, além de produzir 
bens para a sociedade, essa propriedade, de igual modo, deve cuidar 
da preservação do meio ambiente. Não basta, portanto, que a 
propriedade esteja em franca produção, utilizando-se das melhores 
técnicas e produzindo alimentos, se para a consecução deste fim seu 
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proprietário se vale do desmatamento, da extinção de florestas, do 
desvio de um rio ou do corte irregular de madeiras raras. 

Interessante notar que a imposição de preservação ambiental 
não é meramente uma obrigação social imposta pelo Estado para 
que o proprietário do imóvel rural proteja o direito do detentor da 
terra de permanecer com o seu bem, mas na verdade essa medida se 
apresenta como forma de preservar a própria produção de qualidade, 
o que beneficia o produtor, evitando que a terra perca seu potencial 
produtivo em razão de danos ambientais.

Como último critério para que a propriedade seja 
considerada como cumpridora da função social temos o elemento 
social, intimamente relacionado com a proteção da dignidade da 
pessoa humana. Esse elemento determina que a propriedade tem a 
obrigação6, perante seus empregados, de observar as normas relativas 
ao direito do trabalho e de bem-estar destes e dos proprietários.

Segundo os dados declarados por Maniglia (2006), existem 
em nosso país aproximadamente 25 mil pessoas em condições de 
trabalho análogas às de escravos. Conclui-se, pois, que no Brasil esse 
critério não vem sendo respeitado. Os grandes proprietários se valem 
da pouca instrução e da extrema pobreza dos camponeses para os 
sujeitarem a condições indignas nos mais diversos sentidos – na forma 
de trabalho, na jornada diária, nos valores dos salários, na alimentação 
fornecida, etc. – desrespeitando as leis trabalhistas, ferindo a dignidade 
humana e impelindo esses trabalhadores à prática do êxodo rural e à 
consequente marginalização de muitos.

O cumprimento deste terceiro elemento confirma que a 
propriedade tem o papel de responder aos interesses da sociedade, 
6 Quando dizemos que a propriedade tem a obrigação, queremos dizer, na verdade, que 
essa obrigação é de seu proprietário, pois preservar o meio ambiente, obedecer às leis 
trabalhistas e fazer uso adequado da terra são ações que requerem uma série de atitudes 
impostas à pessoa do proprietário e não à coisa, isto é, à propriedade em si; visto que 
no universo jurídico direitos e obrigações são exclusivos às pessoas. Essa conclusão 
não contraria a afirmação de que a função social é elemento intrínseco à propriedade, 
pois a função social compõe a propriedade, mas a obrigação de cumpri-la pertence ao 
proprietário.
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pois a partir do respeito aos incisos III e IV do artigo 186 CF/88, por 
parte do proprietário do imóvel rural, a propriedade contribui com a 
propagação do bem-estar social, da justiça e da melhoria de condições 
de vida no campo e na cidade, além de cooperar para que o homem 
atinja o grau de vida digna a que tem direito.

Entretanto, se faz necessário pontuar que para auferir o 
cumprimento das normas reguladoras da relação trabalhista no campo 
é imprescindível um grau de ponderação, para que a medida do processo 
desapropriatório não seja aplicada de modo desproporcional. O que 
se pretende dizer com essa afirmação é que não basta o conhecimento 
da existência de uma condenação em ação trabalhista proposta por 
um trabalhador rural contra seu empregador para que se dê azo à 
desapropriação, pois, como orienta Oliveira (2011), é necessária a 
configuração de uma grave situação de violação frontal aos diretos do 
trabalhador rural por parte do proprietário da terra.

Vistos os três requisitos, se faz necessário ainda esclarecer 
que tal como foi clara em proteger a propriedade que atende à 
função social, também foi igualmente clara a Constituição ao impor 
o cumprimento simultâneo destes requisitos, sem que um prevaleça 
sobre o outro em grau de importância. Dessa forma, cumprindo 
todos os requisitos constitucionais da função social, a propriedade 
está em perfeita harmonia com o ideal da propriedade-função, razão 
pela qual o Estado protege o direito de seu titular.

De outro modo, como preleciona Varella (1998), a propriedade 
que observe alguns dos quesitos e desrespeite outros não atende a 
função social proposta e, por óbvio, o Estado não pode compactuar 
com ela. Um imóvel que apresente altos índices de produção, gere bens 
à economia nacional e ainda preserve atentamente aos ditames das leis 
ambientais, preocupado com a preservação dos recursos naturais e do 
solo da região, mas que se utilize do trabalho de menores, remunere 
seus empregados com quantia inferior ao salário mínimo estabelecido, 
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não permita o acesso às escolas, aloje seus funcionários em barracões 
insalubres e ainda os exponha a trabalho de risco, que função social 
ele cumpre? O Estado não pode proteger essa propriedade, pois 
evidentemente ela não atende à função social, ela não está voltada 
para a consecução do bem-estar coletivo. Em tais casos é imperioso 
que o Estado promova medidas administrativas a fim de compelir o 
proprietário dessa terra à regularizar-se, contudo, não se mostrando 
eficiente tais medidas esse imóvel não pode permanecer resguardado 
da intervenção estatal. Devendo a União, no exercício do seu poder 
de império, desapropriá-la.

Portanto, só cumpre a função social a propriedade que atende 
aos três critérios. Não há função social com atendimento a um requisito e 
desatendimento aos outros, pois, como já foi dito, o nível de importância 
dos três é idêntico, sem a existência de predominância de um sobre o 
outro, caso contrário estaríamos colocando os demais critérios em 
um padrão figurativo, verdadeira letra morta da lei. “Não basta que a 
propriedade cumpra um desses elementos. É necessário que atenda a 
todos simultânea e concomitantemente.” (SILVA, 2006, p. 820).

Recai sobre as terras que não cumprirem os três requisitos da 
função social a aplicação do artigo 184 da Carta Magna, ou seja, ficam 
sujeitas a desapropriação por interesse social para fins de reforma 
agrária com indenização paga em Títulos da Dívida Agrária (TDA). 

Sobre a questão, é importante destacar o que dispõe o artigo 
185 inciso II da Constituição (BRASIL, 1988):

Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins 
de reforma agrária:
II - a propriedade produtiva.

Esse dispositivo, em relação ao artigo 186, apresenta certa 
contradição, pois se os critérios de aferição da função social possuem 
idêntica importância e devem ser executados simultaneamente, como 
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pode o artigo 185 dar valor maior ao critério econômico?

Aceitar como válida a norma impeditiva da 
desapropriação, o Artigo 185 II da Constituição 
Federal, e considerar como único requisito válido da 
função social o aspecto econômico, relegando para o 
ostracismo os demais requisitos intrínsecos do Artigo 
186 da Constituição Federal que contemplam os 
valores sociais do trabalho (Art. 1º, IV e Art. 7º), os 
valores ambientais (Art. 225), entre outros, inúmeros 
que são protegidos pela Lei Maior, é rasgar a própria 
Constituição Federal e negar a existência do Estado 
democrático e de direito. (BARROS, 2008, p. 59).

Contudo, essa estranha incongruência encontra sua solução 
na interpretação sistemática do texto constitucional, que alberga a 
proteção da existência digna e da justiça social, devendo todos os 
seus dispositivos ser entendidos para alcançar esses fins. Portanto, o 
artigo 185 não pode ser interpretado isoladamente, mas no contexto 
normativo em que está inserido, para que assim se extraia seu adequado 
sentido. 

Sobre a exegese do supracitado artigo 185, Silveira (1998, 
p.21) preleciona:

Tal previsão, se interpretada isoladamente, nos 
conduziria à curiosa situação da impossibilidade de ser 
desapropriado o imóvel rural que houvesse se tornado 
produtivo em razão da derrubada indiscriminada de 
significativa extensão da mata atlântica (ofensa ao 
elemento ecológico) e com a utilização de trabalho 
infantil escravo (ofensa ao elemento social).

A produtividade, embora fator de relevante importância, não 
se sobrepõe ao valor social e ambiental que a propriedade possui, 
e também não se pode resumir a função social da propriedade ao 
critério produtividade. Do que deduzimos que nenhuma propriedade 
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tem privilégios na análise dos requisitos do artigo 186, nem mesmo a 
propriedade produtiva.

Corrobora com esse entendimento José Afonso da Silva 
(2006, p. 820):

A produtividade é um elemento da função social da 
propriedade rural. Não basta, porém, ser produtiva 
para que ela seja tida como cumpridora do princípio. 
Se ela produz, mas de modo irracional, inadequado, 
descumprido a legislação trabalhista em relação a 
seus trabalhadores, evidentemente que está longe de 
atender a sua função social.  

Contudo a Constituição tratou de dar garantias à propriedade 
produtiva, principalmente em relação à desapropriação, o que 
trataremos com detalhes adiante.

3 LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE

Ao período que antecede a Constituição Federal de 1988 
pertence a doutrina de que a função social, imposta na integralidade de 
seu conceito, é limite ao direito de propriedade, servindo de elemento 
sancionador do Estado. Aponta Silva (2006) que com o advento da 
Constituição Cidadã, guiada pela filosofia da solidariedade, a função 
social passou a integrar o conceito de propriedade. Assim surgiu o atual 
entendimento de que a função social, munida de seus três elementos, 
serve de delimitação da propriedade e não do direito de tê-la. 

Dessa forma, a Ciência Jurídica moderna compreende que 
a função social limita a propriedade, impondo-lhe a produtividade, o 
respeito ao meio ambiente e o cumprimento das leis trabalhistas.

Reconhecendo o desígnio social que a propriedade tem, essa 
Constituição trata do tema no título “Da ordem econômica e social” 
deixando antever que aquela compreensão de propriedade inviolável 
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cedeu espaço para uma mais harmonizada com a ideia de bem estar 
coletivo e de papel relevante para a economia do país, não sendo 
apenas utilizada segundo a vontade indiscriminada de seu titular.

Tratando da superação legislativa do modelo individualista 
de propriedade, Silva (2006, p. 270-271, grifo do autor) defende:

É verdade que o art. 170 inscreve a propriedade 
privada e a sua função social como princípios 
da ordem econômica (incs. II e III). Isso tem 
importância, porque, então, embora prevista entre 
os direitos individuais, ela não mais poderá ser 
considerada puro direito individual, relativizando-se 
seu conceito e significado, especialmente porque os 
princípios da ordem econômica são preordenados 
à vista da realização de seu fim: assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça 
social.  

Ademais, é cediço que existe um tenso clima no campo, onde 
a insatisfação dos “sem-terras” diante do problema da concentração 
fundiária gera o fenômeno das invasões e dos conflitos diretos, um 
retorno à autotutela na tentativa de se fazer justiça com as próprias 
mãos. Nesse ponto, a reforma agrária visa ser um mecanismo de se 
efetivar a importância social da propriedade, amenizando a crise do 
modelo agrícola vigente. 

Dessa forma, a política de reforma agrária, constitucionalmente 
implementada, se apresenta como meio mais hábil para se alcançar o 
fim da justiça social e da paz no campo, visto que se trata de uma 
política de governo que busca reformular a estrutura fundiária, 
mediante intervenção Estatal a fim de atender aos princípios da justiça 
social e aumento da produtividade.

A função social da propriedade e a reforma agrária afastam 
a visão individualista da propriedade, reafirmando que o bem 
comum sobreleva-se ao privado, e o desrespeito ao sentido social 



48 Andressa Fontinele Lopes Rodrigues

de propriedade motiva a desapropriação, instrumento que viabiliza a 
reforma agrária.

O bom uso da terra segundo os critérios econômico, 
ambiental e social da função social não permitem que a reforma agrária 
recaia sobre a propriedade, mas uma vez demonstrada a inobservância 
a um desses critérios, o Estado, no exercício do seu poder de império, 
desapropria essa gleba para que ela seja melhor utilizada. Desta 
feita, o cumprimento dos três elementos, simultaneamente, afasta a 
desapropriação para fins de reforma agrária. 

A desapropriação que visa à distribuição de terras é fundamental 
para a criação de um Brasil menos desigual. Nessa perspectiva, a 
reforma agrária está fundamentada pela defesa dos interesses gerais 
diante do interesse de indivíduos isolados, e respaldada por um 
Estado Social de Direito onde prevalece o princípio democrático e 
a dignidade da pessoa humana, que harmonizados buscam a redução 
da desigualdade e exclusão social com reconhecimento do valor do 
trabalho do homem rural e da ordem social justa.

Além disso, o Brasil vive uma outra contradição no campo, 
porquanto de um lado possui uma das maiores extensões de terra 
agricultáveis do mundo, com clima favorável e ambiente propício à vasta 
produção, e, de outro, possui uma numerosa quantidade de latifúndios 
ociosos que contribuem apenas para acréscimo patrimonial de seus 
proprietários, e com muitos lavradores sem terras para produzir. 

Para romper com esta lastimável realidade é que serve a 
aplicação dos requisitos da função social descritos na Constituição, 
pois a aferição deles indica se a propriedade merece ou não permanecer 
sobre o domínio de seu titular ou se, pelo mau uso, deve ser 
redistribuída a quem melhor a utilize. Esses critérios são extremamente 
importantes, porquanto as glebas que permanecem indiferentes a sua 
função perante a sociedade precisam ser desapropriadas a fim de que 
contemplem a concretização da reforma agrária, pois por meio dela 
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se viabiliza a justiça social por meio da justa distribuição de terras, 
condicionando o seu uso ao bem-estar social.

Nesse sentido, há de se considerar a inequívoca conexão 
entre a função social da propriedade rural e a construção de uma 
estrutura fundiária mais justa e menos excludente. Como um 
princípio da ordem econômica e financeira nacional, a função social, 
dentro do Estado Social de Direito, reforça seu encargo de reduzir 
as desigualdades sociais. Assim, firmou-se o entendimento de que a 
propriedade que desobedece ao seu fim social não tem a proteção do 
Estado, pois não traz benefícios à sociedade e não promove a justiça 
social. As propriedades transgressoras são desapropriadas e destinadas 
à manutenção da reforma agrária brasileira.
  
3.1 Desapropriação como modelo de intervenção do Estado na 
propriedade privada

Sinteticamente, três são as espécies de limitação: as restrições, 
a servidão e a desapropriação. Destas a que importa ao presente estudo 
é a da desapropriação. A desapropriação é um meio de manifestação da 
soberania do Estado, que intervém na propriedade particular sempre 
que existe necessidade ou utilidade pública justificadoras da retirada 
dessa propriedade das mãos de seu titular ou também quando se 
identifica que essa propriedade não está cumprindo os desígnios sociais 
que lhe foram impostos por lei, representando o interesse social. A 
desapropriação demonstra materialmente que a vontade geral prevalece 
sobre os interesses particulares e que a pretensão soberana do Estado, 
adstrita aos limites legais, compele o cidadão ao seu cumprimento.

A respeito da estruturação lógica do instituto da 
desapropriação Mello (2011) buscou delimitar seus fundamentos, e 
aponta a supremacia do interesse público sobre o privado como o 
fundamento político da desapropriação; como fundamento jurídico 
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teórico, o domínio que o Estado detém sobre seu território; já o 
fundamento normativo estaria representado pela Constituição Federal 
e pelas normas infraconstitucionais que tratam do tema.  

A Constituição Federal de 1988, art. 5º, inc. XXIV7, tratando 
do tema delimitou seu alcance. Da leitura desse dispositivo percebe-
se que o constituinte garantiu ao Poder Público um poder geral de 
desapropriar, a partir de três fundamentações, a saber, a necessidade 
pública, a utilidade pública e o interesse social. Nesse poder geral de 
desapropriação toda a indenização deve ser paga previamente e em 
dinheiro, a exceção dos dispositivos constitucionais que tratem de 
outra forma de pagamento da indenização.

Essa outra maneira de indenização foi pontuada nos artigos 
182 e 184 do texto constitucional e dizem respeito, respectivamente, 
ao pagamento em títulos da dívida pública, para desapropriação de 
imóveis urbanos desatenciosos a sua função social e ao pagamento 
em títulos da dívida agrária, pela mesma razão, no que se refere à 
desapropriação de imóveis rurais - excetuadas a pequena e média 
propriedade, única do proprietário, e a propriedade produtiva -, e com 
fulcro de realizar a reforma agrária8.

Sinteticamente, existem três espécies de desapropriação – por 
necessidade pública, por utilidade pública e por interesse social – e 
toda a desapropriação com fulcro específico no artigo 5º, inc. XXIV da 
Constituição Federal, será indenizada exclusivamente em dinheiro, de 
modo justo e prévio, enquanto a desapropriação pautada no art.184, ou 
seja, aquela que tem como alvo a reforma agrária a ser implementada em 
imóveis que não estejam cumprindo a sua função social, será indenizada 
por meio do pagamento em títulos da dívida agrária. 
7  Art. 5º.
  XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em 
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.
8 No que concerne à indenização, ela sempre esteve prevista no ordenamento jurídico 
nacional a fim de compensar a perda patrimonial do expropriado, não fosse esse 
pagamento indenizatório a desapropriação seria verdadeiro confisco, uma usurpação, 
veementemente combatidos em nosso país. 
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3.2 Desapropriação por interesse social

Tratada pela primeira vez pela Carta de 1946, a desapropriação 
por interesse social, hoje, tem como alicerce a Constituição Federal de 
1988 e sua estruturação na Lei nº. 4.132/62.

Resumidamente, Albuquerque (2006), buscando definir o 
interesse social dessa nova desapropriação, disse ser ele o próprio 
cumprimento da função social. Restando, pois, demonstrado o liame 
existente entre a desapropriação por interesse social e a função 
social da propriedade, jungidas para alcançar o bem comum, pois 
através dessa intervenção na propriedade privada objetiva-se um 
aproveitamento racional da gleba rural, que muitas vezes é vista por 
seu proprietário apenas como um bem de natureza patrimonial, sem 
qualquer compromisso com o cumprimento da função precípua de 
gerar riquezas e bem-estar à sociedade.

Sobre essa questão afirma Barros (2008, p. 68):

Assim, com a positivação infraconstitucional do 
princípio da função social da propriedade rural, 
definindo-se critérios práticos para apuração do seu 
cumprimento, bem como definindo o procedimento 
para realização da desapropriação por interesse social 
para fins da reforma agrária, o Estado brasileiro obteve 
instrumento adequado necessário para buscar, através 
da função social da propriedade da terra, os objetivos 
fundamentais da República e a materialização da 
dignidade da pessoa humana no campo. 

E no contexto de confronto entre dois interesses, o privado, 
de permanecer com a propriedade do seu bem, ainda que subutilizado 
ou utilizado de modo irracional, e o interesse público de promover a 
reforma agrária com a desapropriação de terras que não cumpram a 
função social, o conflito tem solução com a prevalência do interesse 
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maior, que é o público.
A Constituição de 1946 e sua Emenda nº. 10 não apenas 

inovaram por inserir em nosso ordenamento uma espécie de 
desapropriação guiada pelo interesse social, mas também porque 
contemplaram uma nova forma de pagamento da indenização dos 
imóveis desapropriados. Assim a desapropriação por interesse social 
para fins de reforma agrária seria indenizada não em dinheiro, mas em 
títulos da dívida pública, hoje títulos da dívida agrária.

O fundamento dessa indenização diferenciada é dado por 
Rocha (1992, p. 74):

Não havia como expropriar imóveis de perfil 
latifundiário inexplorados ou deficientemente 
explorados com pagamento de prévia e justa 
indenização em dinheiro. Os maus proprietários 
no lugar de serem penalizados seriam premiados, o 
que é por certo socialmente injusto e contrário aos 
preceitos contidos no artigo 147 da Constituição de 
1946. Esse dispositivo prescrevia, como também já 
destacado anteriormente, que o uso da propriedade 
seria condicionado ao bem-estar social e que a lei 
poderia, com observância do disposto no artigo 141, § 
16, promover a justa distribuição da propriedade, com 
igual oportunidade para todos.

Por conta dessa nova forma de indenização é que a 
Constituição atual fez ressalva no artigo 5º, inc. XXIV de outras 
modalidades de indenização previstas no próprio texto constitucional. 
Essa observação remonta à previsão descrita no artigo 184, de uma 
espécie diferenciada de desapropriação, cujo fim específico seria 
a realização da reforma agrária. Assim a Carta Magna, que já havia 
previsto a desapropriação por interesse social, no artigo 5º, sendo 
uma de suas ações a reforma agrária, não satisfeita, buscou criar, 
em dispositivo específico, uma modalidade de desapropriação por 
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interesse social específica para os imóveis que nela se amoldassem e 
cuja indenização seria paga em títulos da dívida agrária.

Na desapropriação realizável por interesse social para fins 
de reforma agrária nos termos do artigo 184 da Constituição de 
1988, devem-se levar em conta as determinações dos artigos 185 e 
186 também do Texto Maior para efetivá-la. Assim, todos os imóveis 
rurais que não estejam obedecendo aos critérios de produtividade e 
às normas ambientais e do trabalho, e que não sejam consideradas 
pequenas e médias propriedades rurais, nem propriedades produtivas, 
serão alvo de uma desapropriação que, embora seja por interesse 
social, tem por principal diferença não o fato de se destinar para a 
reforma agrária, mas o de ser indenizada em títulos da dívida agrária. 
Essa é a intervenção na propriedade denominada pelos doutrinadores 
como desapropriação agrária ou desapropriação sanção. 

Corroborando com a ideia de desapropriação sanção 
está Marques (2009), que diz que nessa modalidade, prevista 
constitucionalmente, a desobediência à função social da propriedade 
é tão inaceitável que a sua desapropriação recebe um agravante, o do 
pagamento em TDAs, que serão resgatáveis em até vinte anos. Essa 
indenização tem, portanto, natureza punitiva extra ao desapropriado.

A desapropriação agrária também traz outra singularidade 
em relação à descrição genérica de desapropriação prevista no 
artigo 5º, diz o artigo 184 que é de exclusiva competência da União 
a desapropriação agrária, enquanto as desapropriações fundadas 
naquele artigo são da competência de qualquer dos entes federados.

Sendo a desapropriação agrária uma subespécie de 
desapropriação por interesse social, ela também recebe o nome de 
desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, e dela 
estão imunes toda propriedade, qualquer que seja o seu tamanho, que 
esteja ajustada à função social descrita no artigo 186 da Constituição 
Federal e que aqui já foi tratada; também são imunes à desapropriação 
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com pagamento em TDA a pequena e a média propriedade rural desde 
que seu proprietário não possua outra, e a propriedade produtiva.

A Constituição, ao tratar dessa modalidade de desapropriação, 
criou na realidade uma espécie de fórmula facilitadora da reforma 
agrária que corresponde à seguinte lógica: imóvel rural sem função 
social implica desapropriação agrária, exceto nos casos descritos no 
parágrafo anterior.

Isso não significa dizer que o imóvel produtivo, a pequena e 
a média propriedade rural não se prestam à desapropriação com fulcro 
na reforma agrária, embora seja esse o entendimento que os tribunais 
e parte da doutrina, a exemplo de Paulsen (1998), têm dado ao artigo.

Seria um verdadeiro contrassenso tentar ampliar a 
interpretação do artigo 184 e forçar a desapropriação de pequenas 
e médias propriedades e principalmente de imóveis produtivos com 
base nesse dispositivo, conquanto seja esse o primeiro impulso dos 
que defendem a implementação da reforma agrária. Mas também 
representa um indiscutível absurdo asseverar que nenhuma dessas 
propriedades jamais poderá se prestar para a realização da reforma 
agrária, ainda que desobedientes à função social. Assim estaríamos 
renegando o valor da função social e reduzindo sua aplicação a apenas 
algumas propriedades e não a todas elas, como deveria ser; ou, no 
mínimo, estaríamos considerando que algumas propriedades sofrerão 
o ônus por não respeitarem o instituto enquanto outras serão isentas 
de qualquer responsabilidade, pela simples vontade do constituinte.

O erro de toda essa interpretação reside na má compreensão 
do instituto da desapropriação em sua ampla acepção, pois existe na 
Constituição o poder geral de desapropriação que está previsto no 
artigo 5º, inciso XXIV e dividido em três espécies, já mencionadas 
anteriormente. A competência para essa desapropriação é dada a todos 
os entes da federação, ela deve ser indenizada prévia e justamente em 
dinheiro e no que concerne a de interesse social ela se subdivide em 
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variadas ações do interesse da sociedade, prescritas na lei nº. 4.132/62 
e dentre elas a reforma agrária, orientada pela lei nº. 8.629/93. Mas 
a Constituição, buscando atender aos clamores sociais por reforma 
agrária achou por bem instituir no artigo 184 uma maneira específica 
de se desapropriar para a reforma agrária, que seria uma subespécie, 
já implementada no próprio bojo constitucional, de desapropriação 
por interesse social, justamente por conter diferenças marcantes em 
relação às demais desapropriações e inclusive com certas distinções da 
própria desapropriação por interesse social.

A desapropriação agrária não restringe a desapropriação 
por interesse social para fins de reforma agrária aos seus moldes e 
exclusivamente a eles. Ao contrário, ela especifica uma forma sui generis 
de sua aplicação na medida em que, se houver a adequação típica da 
situação constitucional ali descrita, ou seja, presentes todos os elementos, 
ela será aplicada; ausente um deles, não se pode concluir de modo 
falacioso que não haverá possibilidade de aplicar a desapropriação por 
interesse social com previsão geral no art.5º, inc. XXIV.

É nessa linha de raciocínio que deve ser interpretada a 
conjuntura constitucional no que se refere aos artigos 5º, inc. XXIV e 
184, 185 e 186. Há uma forma geral de desapropriação por interesse 
social a ser indenizada em dinheiro e uma espécie peculiar dessa 
desapropriação a ser indenizada em títulos da dívida agrária, mas que 
para ser aplicada depende da adequação a critérios, que por sua vez 
excluem de seu alcance a pequena e média propriedade, única de seu 
dono, e a propriedade produtiva. Esse alcance é o do artigo 184, ou 
seja, da desapropriação a ser paga em TDA, mas isso não importa em 
dizer que essas propriedades não se sujeitem à desapropriação nos 
moldes do art. 5º, inc. XXIV, isto é, paga em dinheiro, mas ainda para 
realizar a reforma agrária.

Esse é o entendimento de Silva (2006, p. 820-821, grifos do autor):
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A sanção para o imóvel rural que não esteja cumprindo 
sua função social é a desapropriação por interesse 
social, para fins de reforma agrária, mediante pagamento 
da indenização em títulos da dívida agrária, nos termos 
do art. 184. Não quer dizer que a reforma agrária possa 
fazer-se somente por esse modo. A desapropriação 
por interesse social, inclusive para melhor distribuição 
de terra, é um poder geral do Poder Público (art. 5º, 
XXIV), de maneira que a vedação da desapropriação, 
para fins de reforma agrária, da pequena e média 
propriedade rural, assim definida em lei e desde que 
seu proprietário não possua outra, e da propriedade 
produtiva configurada no art. 185 deve ser entendida 
em relação ao processo de reforma agrária constante 
do art. 184. Ou seja; o art. 185 contém uma exceção 
à desapropriação especial autorizada no art. 184, 
não ao poder geral de desapropriação por interesse 
social do art. 5º, XXIV. Quer dizer, desde que se 
pague a indenização nos termos do art. 5º, inc. XXIV, 
qualquer imóvel rural pode ser desapropriado por 
interesse social para fins de reforma agrária e melhor 
distribuição da propriedade fundiária. 

Cabe ainda nesse ponto expor as palavras do professor 
Orrutea sobre a adequada interpretação do comando constitucional 
geral em relação ao comando constitucional especial:

[...] os institutos, quando tratados de forma específica, 
têm na sua retaguarda a orientação e a influência do 
tratamento recebido de forma geral. Seria o mesmo 
que dizer que a parte especial da Constituição não pode 
fugir da sua parte geral ou mesmo contrariá-la. Neste 
caso o direito de propriedade rural (art. 184 e seguintes) 
tem como orientação básica e como pressuposto aquilo 
que já se estabeleceu entre os direitos individuais e 
coletivos, qual seja, a institucionalização do direito de 
propriedade individual atendendo à sua função social 
(art. 5º, incisos XXII e XXIII).  (ORRUTEA, 1998 
apud BERTAN, 2009, p. 130)
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Ademais, resta ainda uma polêmica no art. 185, presente em 
seu parágrafo único, que garante tratamento especial à propriedade 
produtiva. O texto do parágrafo único diz que a lei será responsável 
por garantir tratamento especial à propriedade produtiva, fixando 
normas para que possibilitem o cumprimento dos requisitos relativos 
a sua função social.

A interpretação desse texto é controversa, mas somamos com 
Albuquerque (2006) ao considerar que essa garantia de tratamento 
especial não se refere a dar o beneficio do não cumprimento da função 
social para a propriedade que é produtiva, pois seria mesmo uma 
aberração constitucional ordenar o cumprimento da função social 
para todas as propriedades e na mesma ordem garantir tratamento 
benéfico de isenção à propriedade produtiva. A compreensão mais 
ajustada do dispositivo é a que identifica que esse tratamento especial 
refere-se a uma garantia para buscar formas de tornar a propriedade 
produtiva plenamente adequada à função social. 

4 CONCLUSÃO

Por tudo isso, buscou-se aqui trazer ao centro da discussão 
a importante questão da distribuição de terras no Brasil, país de 
dimensões continentais, mas com forte desigualdade no acesso 
à terra. Defendemos que a reforma agrária é a base jurídica em 
que se fundamenta o caminho para a solução deste problema, e a 
desapropriação por interesse social é o instrumento legal mais eficaz 
para a conquista da melhor distribuição da propriedade e de sua 
melhor utilização.

Ademais, a reforma agrária tem por fito beneficiar a 
sociedade como um todo. Seus efeitos influenciarão diretamente 
na economia do país - com o uso consciente da propriedade, trará 
maiores oportunidades de emprego, reduzirá o êxodo rural - e por 
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consequência melhorará a qualidade de vida também na cidade, 
controlará o uso indiscriminado do meio ambiente, enfim, favorecerá 
a coletividade e não apenas alguns.  

Desta maneira, exigir do Estado que imóveis desatentos à 
função social sejam desapropriados para servirem à reforma agrária 
deve ser um compromisso de todas as camadas da sociedade, pois 
, a concentração de terras nas mãos da minoria, sem que se tenha 
o cumprimento da função social nestas áreas, é uma das maiores 
causas de desigualdade no seio social;tanto mais quando se pensa que 
excluir alguém do acesso à terra é deixá-lo à margem de seus direitos 
fundamentais básicos, excluindo-o da moradia, do trabalho, da renda, 
enfim, da dignidade que lhe é inerente, mas usurpada.

Em um Estado Democrático de Direito, como o nosso, 
essas exclusões não são toleráveis, tampouco a compreensão egoísta 
da terra que serve de acréscimo patrimonial a uns enquanto a outros 
é causa de miséria e marginalidade.

Moradia, emprego, dignidade, igualdade, propriedade são 
garantias constitucionais que necessitam extravasar o plano do dever-
ser para serem levadas a efeito. E a reforma agrária, se implementada, 
reduzirá o caminho a ser percorrido no alcance dessas pretensões. 

Nesse diapasão, pode-se dizer que o cumprimento da função 
social pelo imóvel rural é condição sine qua non para que a propriedade 
não seja objeto de procedimento desapropriatório. Assim também, o 
contrário obriga o Estado a desapropriar o imóvel. 

Há, portanto, que se cumprir as ordenanças constitucionais e 
de modo correto. A desapropriação, ao contrário do que os latifundiários 
defendem, não convém apenas aos imóveis improdutivos, porque 
função social não é sinônimo de produtividade. Função social é bem 
estar aos que na terra laboram, é preservação dos recursos naturais e 
é ainda produção de bens. Não só o improdutivo como aquele que 
desobedecer a qualquer desses comandos deve ser redistribuído.
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Nesse ponto, ressalta-se que a produtividade, embora fator 
de relevante importância, não se sobrepõe aos demais na avaliação da 
função social. Decerto, a Constituição protegeu-a de ser desapropriada 
e indenizada em Títulos da Dívida Agrária, mas não a isentou de 
modo absoluto da desapropriação para a reforma agrária, já que no 
próprio texto constitucional art. 5º, inc. XXIV, ela a permite desde 
que a indenização seja feita em dinheiro ao ex-proprietário.

Conclui-se o trabalho científico em análise, sob os influxos da 
doutrina, da legislação e da jurisprudência de nosso país. E constata-
se que, embora muito se tenha construído no campo doutrinário, 
ainda há muito a se fazer, pois persiste certo receio na defesa do 
procedimento desapropriatório e bastante discordância quanto às 
isenções constitucionais.

Longe de encerrar as questões que permeiam essa 
problemática, nestas últimas palavras, aproveitamos para dizer que 
a reforma agrária necessita ser urgentemente implementada no país. 
Contudo, apenas distribuir terras não é suficiente. Juntamente com a 
redistribuição de terras o Estado precisa garantir instrumentos para que 
os assentados possam produzir qualitativamente, a fim de que possam 
concorrer no mercado. O processo de industrialização também precisa 
alcançar os assentados, caso contrário a impossibilidade de concorrer 
no mercado e a falta de condições dignas nos assentamentos levará a 
uma venda irregular das propriedades, e, por conseguinte, um novo 
processo de êxodo rural.

ABSTRACT

Currently, the Social Function is understood not only as a delimiter 
external item of  Proprietary Rights, but as a constitutive element of  the 
legal concept of  property itself, and without which remains imperfect 
setting of  the essence of  this right (Silveira, 1998, p .13-14). And 
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regards the homestead, not completing the social function assigned 
to it in the Constitution of  1988 entails expropriation by corporate 
interest for agrarian reform. Based on this understanding, this paper 
discusses the constitutional foundations of  rural dispossession, 
noting the legality of  grounded solely on the productivity indices 
expropriation. It is a comprehensive analysis of  the criteria for 
expropriation brought in the Constitutional Text force, making a 
critique of  misinterpretation that emphasizes solely to the economic 
aspect of  the social function of  rural property, denying the ecological 
and social aspects, which jointly and simultaneous to the productivity 
element, part of  the fulfillment of  the social function. Such items 
listed in the 1988 Federal Constitution in Article 186, if  fully required, 
make more property subject to expropriation, making room for an 
agrarian reform according to the constitutional provisions and reduce 
inequality in the country.

Keywords: Expropriation. Social Function of  Property. Agrarian 
Reform. 
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A (IN)COMPREENSÃO JURÍDICA SOBRE 
A VIOLÊNCIA DE GÊNERO: 

divergências e convergências sobre a Lei Maria da Penha

Magdiel   Pacheco Santos1

RESUMO

O objetivo do trabalho é problematizar a superficialidade com que 
a comunidade jurídica em geral, salvo pontuais exceções, não se 
aprofunda no impacto normativo das determinações da Lei Maria da 
Penha (LMP). Como sói ocorrer, aspectos axiológicos nevrálgicos desse 
sistema legal são desprezados, enquanto raciocínios exclusivamente 
positivos,  geram divergências jurisprudenciais que poderiam ser 
amplamente reduzidas, caso houvesse a devida valorização de 
todo o corpo normativo da LMP. Dessa maneira, busca-se elencar 
referências, dentro da doutrina jurídica já existente, que representem 
as compreensões jurídicas conscientes das categorias de gênero no 
enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Palavras-chave: Violência de Gênero. Patriarcado. Lei Maria da 
Penha. Doutrina. Interpretação jurídica.

1 INTRODUÇÃO

Temo s direito a reivindicar a igualdade 
quando a desigualdade nos inferioriza; 
temos direito a reivindicar a diferença 
quando a igualdade nos descaracteriza. 
(Boaventura de Sousa Santos)

1 Graduado em Direito, pós-graduado lato sensu em Direito Penal e Direito Processual 
Penal, pós- graduando em Filosofia e Teoria do Direito.
Comissário de Infância e Juventude na Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher.
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Diante das peculiaridades dos casos de violência doméstica, o 
legislador se preocupou em instituir tal diploma legal, que se apresenta 
como um microssistema normativo cujas singularidades deveriam 
permitir um combate mais amoldado e efetivo contra a violência 
familiar e doméstica contra a mulher. Assim, dentro do microssistema 
da Lei Maria da Penha, as disposições legais preliminares – ao 
estabelecerem parâmetros interpretativos, referenciais programáticos 
ao Poder Público e, sobretudo, a centralidade do conceito de gênero 
– acabaram por possuir uma importância jurídica e conceitual ímpar.

Apesar desse destaque legislativo, nota-se que parte da 
inexatidão de entendimento jurídico estaria calcada justamente na 
perspectiva limitada com que a doutrina majoritária perscruta a Lei 
11.340/2006. Cativos a uma interpretação estritamente positiva, 
muitos autores e operadores do Direito incorrem no erro de desprezar 
conteúdos sociológicos imprescindíveis para a compreensão devida 
de um fenômeno tão complexo, que é a violência de gênero contra 
a mulher. Como clara manifestação dessa cultura jurídica, acabam 
sendo desprezadas – inclusive sendo vistas, como será visto, como 
desnecessárias por alguns – as preocupações legislativas em estabelecer 
referenciais conceituais nas disposições gerais da Lei Maria da Penha. 
Assim, vê-se que a doutrina jurídica, em sua maioria, ao se debruçar 
sobre a Lei 11.340, não se preocupa em considerar a relevância 
semântica da violência de gênero, menosprezando detalhes como a 
realidade patriarcal, a dissimetria de poder e, logicamente, a própria 
compreensão dos conceitos de gênero.

Levando em consideração tal contexto renhido, a presente 
reflexão se pauta na tentativa de demonstrar que a existência de ampla 
divergência em aspectos essências da Lei Maria da Penha (LMP) não são 
unicamente discussões doutrinariamente fundamentadas em exclusivos 
aspectos positivo-normativos. Pelo contrário, os desencontros 
jurisprudenciais e doutrinários não somente se apresentam como 
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fruto da ausência de uma perspectiva interpretativa do diploma legal 
sob o prisma da violência de gênero. Logo, faz-se necessário assumir 
que, apesar da representatividade simbólica e inaugural da referida lei, 
a rotina forense tem mostrado certa despreocupação dogmática com 
a LMP, os quais solapam a eficácia social da lei num contexto cultural 
ainda assumidamente patriarcal.

2 DA (IN)COMPREENSÃO JURÍDICA SOBRE A 
VIOLÊNCIA DE GÊNERO

There is one universal truth, applicable 
to all countries, cultures and communities: 
violence against women is never acceptable, 
never excusable, never tolerable. (Ban 
Ki-Moon)

A violência contra a mulher se apresenta como uma temática 
urgente e, infelizmente, sempre hodierna. A agressão contra a mulher, 
num infortúnio paradoxal, ao mesmo tempo em que se apresenta como 
o nadir da discriminação de gênero, se espraia indiscriminadamente 
pelas mais diversas coletividades; nas mais diversas classes sociais, por 
todos os graus de ensino e conhecimento, não fazendo distinção a 
tez, títulos acadêmicos, posses, riquezas ou escolhas religiosas etc., é 
possível verificar a nociva incidência da violência contra a mulher. 

Na terrae brasilis, conforme pesquisa do IPEA (2014), 
baseada no Sistema de Informações de Mortalidade, do Ministério 
da Saúde, ocorreram, entre 2009 e 2011, 16.994 feminicídios. Na 
mesma pesquisa, estima-se que ocorreram, em média, 5.664 mortes 
de mulheres por causas violentas a cada ano, 472 a cada mês, 15,52 a 
cada dia, ou uma a cada hora e meia. Nos últimos 30 anos (PORTAL 
COMPROMISSO E ATITUDE), houve um aumento de 217,6% 
nos quantitativos de mulheres vítimas de assassinato. Além disso, no 
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contexto do atendimento do Sistema Único de Saúde, duas em cada 
três pessoas atendidas, em razão de violência doméstica ou sexual, são 
mulheres. No contexto mundial, por sua vez, o Brasil está em 7ª lugar, 
num ranking de 84 países onde mais se matam mulheres, com uma 
taxa de 4,4 homicídios por 100 mil habitantes (WALSEIFISZ). Para a 
World Health Organization2, o problema da violence against women é uma 
realidade endêmica mundial, concluindo que um terço das mulheres 
de todo o mundo são ou já foram vítimas de violência física ou sexual.

Diante da expressividade das estatísticas referidas, nota-se 
que o fenômeno da violence against women é uma problemática social 
que não pode ser desprezada e muito menos negada. Pelo contrário, 
os números atestam apenas uma face que, não obstante muitas vezes 
restar mediocremente escondida no silêncio do lar, insiste, pela sua 
dimensão e gravidade, em exigir uma contínua abordagem, reflexão e 
consequente práxis.

Como é sabido, em resposta a um vácuo jurídico que 
invariavelmente fomentava a manifestação da referida violência contra 
a mulher, na conjuntura brasileira, a Lei Maria da Penha representou 
um salto relevante no combate à violência doméstica. De todo 
modo, não foi mérito do Estado brasileiro a iniciativa para solapar 
positivamente o problema da agressão contra a mulher. Pelo contrário, 
num contexto de grave omissão estatal, com evidente marca de quase 
martírio, a República do Brasil teve que responder às cobranças 

2 “Violence against women is not a new phenomenon, nor are its consequences 
to women’s physical, mental and reproductive health. What is new is the growing 
recognition that acts of violence against women are not isolated events but rather 
form a pattern of behaviour that violates the rights of women and girls, limits their 
participation in society, and damages their health and well-being. When studied 
systematically, as was donewith 
this report, it becomes clear that violence against women is a global public health 
problem that affects approximately one third of women globally.” [grifo nosso] 
(World Health Organization. Global and regional estimates of violence against 
women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner 
sexual violence. Disponível em: <http://www.who.int/reproductivehealth/publications/
violence/9789241564625/en/>. Acesso em: 2 de maio  2014).
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internacionais3, dando concretude aos diplomas internacionais que se 
submetera apenas formalmente.  

Destarte, diante das peculiaridades dos casos de violência 
doméstica, o legislador se preocupou em instituir mecanismo legal que 
possibilitasse a concessão de proteção célere e pragmática. Entretanto, 
não obstante tal representatividade desse microssistema, é perceptível 
que a doutrina e a jurisprudência em geral enfrentam nevrálgicas 
questões que ainda não alcançaram um patamar de pacificação e 
assunção uníssona de entendimento. 

Na verdade, com pontuais exceções, o que pode ser observado 
é um cenário de superficialidade peculiar na abordagem jurídico-
acadêmica em geral. Quase que de forma unânime, processualistas 
e penalistas que expõem seus entendimentos sobre a Lei Maria da 
Penha não reservam, ainda que minimamente, qualquer espaço para a 
problematização social necessária. 

Como sintoma dessa omissa acriticidade, nota-se, mesmo 
em obras que utilizam a abordagem sistêmica de artigo por artigo, 
a grave omissão de nada se afirmar sobre a violência de gênero – e, 
logicamente, sobre o conceito de gênero. Assim, aspecto tão nevrálgico 
no microssistema, quando lembrado, é relegado a ser tratado com 
mero capricho legislativo. Também nas doutrinas desse específico 
jaez, as próprias disposições preliminares e disposições gerais da LMP 
são analisadas como fruto da prolixidade do processo legislativo, 
incorrendo, segundo essas vozes, em repetições desnecessárias 

3 “A falta de julgamento e condenação do responsável nessas circunstâncias constitui 
um ato de tolerância, por parte do Estado, da violência que Maria da Penha sofreu, e 
essa omissão dos tribunais de justiça brasileiros agrava as consequências diretas das 
agressões sofridas pela Senhora Maria da Penha Maia Fernandes.  Além disso, como 
foi demonstrado anteriormente, essa tolerância por parte dos órgãos do Estado não é 
exclusiva deste caso, mas uma pauta sistemática.  Trata-se de uma tolerância de todo o 
sistema, que não faz senão perpetuar as raízes e fatores psicológicos, sociais e históricos 
que mantêm e alimentam a violência contra a mulher.” (ORGANIZAÇÃO DOS 
ESTADOS AMERICANOS. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Relatório 
nº 54/01: Caso 12.051, Maria da Penha Maia Fernandes, Brasil, 04 de abril de 2001. 
Disponível em: <http://www.cidh.org/annualrep/2000port/12051.htm>. Acesso em: 1 de 
abril de 2014).
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dos direitos e garantias constitucionais. Dessa forma, tais obras, ao 
afastarem qualquer vislumbre sociológico da violência de gênero, 
invariavelmente incorrem numa perspectiva extremamente unilateral 
– quando não, descabida – do microssistema legal em comento.

Com a assunção exclusiva – mais precisamente, excludente 
– do viés jurídico-positivo, a doutrina majoritária incorre em erros 
comezinhos na interpretação da Lei Maria da Penha. Olvidar a 
práxis feminista, desconsiderar o descompasso histórico dos direitos 
humanos das mulheres e fechar os olhos à ideologia patriarcal 
predominante, é escolha científica que firmemente redundará em 
preferências jurídicas que não se adequarão perfeitamente à realidade 
ontológica, que é objeto da legislação. Isto é, a devida compreensão 
do fenômeno da violência de gênero (contra a mulher) é condição sine 
qua non para a apreensão do diploma legal que busca enfrentá-la. 

Um exemplo claro dessa perspectiva doutrinária é a postura 
assumida pelo penalista Guilherme de Souza Nucci (2010, p. 1261, 
grifo nosso), que, na obra “Leis Penais e Processuais Comentadas”, 
assim assevera:

Estabelece o art 2.° que toda mulher goza dos direitos 
fundamentais inerentes a pessoa humana. Parece-nos 
óbvia a situação, pelo simples fato de que a mulher 
é um ser humano. […] O mais, inserido no art. 2 ° 
da Lei 11.340/2006, é pura demagogia, pretendendo 
solucionar problemas de ordem basicamente social 
com a edição de leis e mais leis, que, na pratica, não 
saem do papel, jamais atingindo a realidade. […] Outra 
obviedade, pois todos os seres humanos merecem as 
mesmas garantias, oportunidades e facilidades. Se 
todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção de 
sexo, soa-nos despropositada a disposição encontrada 
nesta norma. É preciso findar, de vez, o mau vezo de 
se editar leis que contêm palavras inúteis. A legislação 
brasileira mereceria uma limpeza, em homenagem, no 
mínimo, a lógica e a harmonia normativa. 
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E, em trecho seguinte, prossegue o referido jurista (NUCCI, 
2010, p. 1261, grifo nosso) em suas críticas ao texto legal da Lei Maria 
da Penha, desprezando o descompasso histórico4 existente entre a 
dignificação humana na figura do homem e da mulher:

[…] somente se pode reputar a outro deslize 
demagógico o estabelecimento do art. 3.°, 
merecedor das mesmas criticas feitas ao art. 2.° (nota 
supra). Todos os brasileiros devem ter asseguradas 
as condições para o exercício desse rol de direitos 
elencados pelo art. 3.°. […] No entanto, não adianta 
editar uma lei para “assegurar” direitos inerentes 
a pessoa humana em geral (como a vida, a saúde, a 
segurança, a alimentação etc.). Alem disso, a temática 
proposta pela Lei 11.340/2006 e buscar métodos 
coercitivos a violência domestica e familiar contra 
a mulher, nada tendo a ver com outras situacoes 
socioculturais.

Como forma de ratificar o grau da incompreensão jurídica 
sobre a igualdade de gênero, é de se mencionar ainda dois lamentáveis 
posicionamentos que, em vez de somarem numa análise construtiva 
do microssistema da Lei Maria da Penha, incorrem no erro de fazerem 
censuras sem qualquer preocupação em considerar minimamente 
a conjuntura social e histórica vivida pela mulher em meio a uma 
sociedade patriarcal. Primeiramente, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo 
Batista Pinto, na introdução da edição de 2007 da obra ‘Violência 
doméstica – Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006): comentada artigo por artigo’, 
chegaram a fazer uma crítica incisiva (e excedida) à dinâmica legislativa 
do diploma legal em comento, inclusive conotando, no mínimo, certo 

4 “[…]é perceptível que, ao longo dos tempos, especialmente, daquela parte da história 
ocidental que melhor conhecemos, a criação inicial de formas estatais e jurídicas muito 
pouco ou nada melhorou na condição feminina. A mulher sempre foi relegada a um 
segundo plano, posicionada em grau submisso, discriminada e oprimida, quando não 
escravizada e objetificada.” (PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Violência doméstica e 
familiar contra a mulher: Lei 11.340/2006: análise crítica e sistêmica. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2007, p. 14).
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desconhecimento (se não, preconceito) às discussões feministas sobre a 
violência de gênero (CUNHA, 2007, p. 7, grifo nosso):

São inúmeras as dúvidas suscitadas pelo novo 
estatuto. Por vezes se identifica no texto um quê 
de panfletário, mais parecendo um discurso 
feminista típico dos anos 60 e 70. A preocupação 
excessiva em tutelar a mulher, resultou, vez ou 
outra, em disposições de difícil aplicação, quando 
não taxadas(sic) de inconstitucionais, por seus 
críticos mais ferrenhos. Foi acusada, mesmo, de 
promover eloquente exemplo da discriminatória 
superproteção à mulher. Não se ignora, ainda, a 
falta de maior rigor técnico na redação da lei. 

Nesse mesmo espeque, indo de encontro a toda preocupação 
axiológica e epistemológica do presente trabalho, Altamiro de Araújo 
Lima Filho (2007, p. 29 -31, grifo  nosso), em trecho sobre as 
disposições preliminares da LMP, afirmou desmedidamente:

A forma como encontra-se [sic] redigido o texto 
legal passa a falsa idéia de que a mulher se nos 
apresenta  como inferior moral, biológica e 
psicologicamente.[…] Autorizado fica o intérprete, 
forte no artigo 4º, à exegese da presente lei sempre 
em função das finalidades sociais a que se destina o 
regramento em testilha e tendo permanentemente em 
mira a condição da mulher como vítima da violência 
doméstica e familiar. Apesar do unilateralismo 
legislativo – vez que não são incomuns 
violências semelhantes cometidas por mulheres 
contra homens – entendemos a preocupação 
e, sobretudo, o oportunismo (eleitoreiro?) do 
Legislador. Afinal trata-se de normatização 
direcionada à mulher.

Infelizmente, somente restou possível a comparação com as 
demais edições dos livros relativa à obra de Rogério Sanches e de 
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Ronaldo Pinto, a fim de confrontar a continuidade, ou não, de ideia 
tão carregada de desconhecimento de causa da violência de gênero. 
Nota-se que, na 4ª edição dessa obra, publicada em 2012, não houve 
qualquer ressalva ou autocrítica que desfizesse as supramencionadas 
palavras, inclusive existindo a manutenção do trecho destacado da 
apresentação do livro. De qualquer maneira, ainda que possa ter 
ocorrido certa azáfama diante da recente promulgação da lei na época 
da publicação das referidas obras, já que ambas as edições das obras 
citadas estão datadas de 2007, é de se notar o despautério das palavras 
utilizadas, pois transmite, sim, justamente a ideologia patriarcal que 
justifica a necessidade da proteção legislativa dada à mulher em 
situação de violência doméstica. Na verdade, neste ponto do estudo, 
com as citações trazidas à baila, é que se ratifica, de forma exemplar, a 
necessidade de estudos que não se prendam somente ao dogmatismo 
jurídico quando da tratativa do microssistema da Lei Maria da Penha. 

Sem o devido aprofundamento em categorias como gênero, 
patriarcado, dissimetria de poder; sem a compreensão empática dos 
discursos feministas (inclusive sabendo discernir a multiplicidade 
existente), corre-se o risco de continuar a propagação de interpretações 
unilaterais e preconceituosamente ilegítimas. Numa síntese sobre essa 
postura doutrina refratária da Lei Maria da Penha, Shelma Lombardi 
de Kato (2011, p. 522) alerta com precisão: 

Vê-se de antemão que a violência doméstica é tema a 
ser tratado com seriedade e não como bagatela jurídica 
inventada pelas feministas. Entristece, preocupa, mas 
não causa espanto a resistência de alguns setores do 
Poder Judiciário à implementação da Lei Maria da Penha 
no Brasil. Trata-se de Lei que visa coibir a violência de 
gênero, cujo substrato social é a discriminação contra 
as mulheres, na qual os homens foram educados na 
família, pelas próprias mulheres, educadoras dos filhos, 
e pela sociedade, na qual se insere a família. 
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Como já fora destacado, diante da permanência das marcas 
negativas do patriarcado na dinâmica social, torna-se imperioso 
a ingerência estatal nessa conjuntura de dissimetria de poder entre 
o homem e a mulher. Mais que fenômeno intrafamiliar, a violência 
doméstica, invariavelmente, gera grave repercussão social, já que é 
naquele núcleo que o indivíduo  “desenvolve a sua identidade, seus 
valores e sua visão de mundo, incluída, aqui, a sua maneira de lidar 
com a adversidade e o conflito, fenômenos intrínsecos à existência 
humana” (FOLEY, 2010, p. 443). 

Na conjuntura brasileira, a Lei Maria da Penha não somente 
supriu uma grande mora legislativa existente, como, também, surgiu 
como referência normativa para muitos outros ordenamentos 
jurídicos. Assim, não há como negar o avanço legislativo que 
representou esse diploma. Nessa conjuntura normativa, podem ser 
notados desde os aspectos conceituais – como as delimitações das 
terminologias da violência contra a mulher, a violência de gênero, a 
consequente infração dos direitos humanos – como a previsão de 
um conjunto de medidas de proteção que transpassa a perspectiva de 
um problema de justiça criminal, assumindo um caráter preventivo 
e de educação “como estratégias possíveis e necessárias para coibir 
a reprodução social do comportamento violento e a discriminação 
baseada no gênero” (IZUMINO, 2008, p. 321).

Contudo, como tem se buscado destacar, não basta a 
existência de um instrumento legal que seja referência mundial. É 
imperioso que haja não somente a escorreita utilização desse meio, 
bem como a correta interpretação da realidade normativa sob pena da 
incidência de desvios hermenêuticos questionáveis. 

Dentro desse rol de equívocos na tratativa da Lei Maria da 
Penha, destaca-se a quantidade de doutrinadores que se debruçam para 
defender a existência de um caráter punitivista na Lei nº 11.340/2006. 
Uma das figuras que se destacam nesse grupo – juntamente com Maria 
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Lúcia Karam, Carla Mirella Mastrobuono, o eminente doutrinador 
Nilo Baptista, Gláucia Falsarella Foley, Amini Haddad Campos e 
Marília Montenegro Pessoa de Mello5 – é a magistrada aposentada 
Maria Lúcia Karam (2006, p. 6-7, grifo nosso)6, como pode se observar 
nas seguintes palavras:

[…] o enfrentamento da violência de gênero, a 
superação dos resquícios patriarcais, o fim desta ou 
de qualquer outra forma de discriminação não se 
darão através da sempre enganosa, dolorosa e danosa 
intervenção do sistema penal, como equivocadamente 
creem mulheres e homens que aplaudem o maior 
rigor penal introduzido em legislações como a 
nova Lei brasileira nº 11.340/2006[...]

Não obstante as supramencionadas vozes contrárias, a 
presente reflexão – compactuando com a perspectiva assumida por 
Amom Albernaz Pires, Maria Amélia de Almeida Teles, Guita Grita 
Debert e Maria Filomena Gregori, Maria Berenice Dias e Alexandre 
Freitas Câmara – compreende o microssistema da Lei Maria da 
Penha como um cenário normativo predominantemente extrapenal. 
Nessa perspectiva, afirma-se categoricamente que o diploma legal em 
estudo, diante da consciência das peculiaridades inatas à dinâmica da 
violência de gênero e da ineficácia do regime punitivista, não pode 
sofrer supressão do seu caráter civil. 

Assim, sustenta-se que a interpretação da LMP numa 
perspectiva penal conota, no mínimo, uma falta de compreensão do 
fenômeno que a lei surgiu para diretamente tratar, que é a violência de 
5 Vide FOLEY, Gláucia Falsarella. Lei Maria da Penha: lei de emancipação da mulher? 
Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 894, p. 451, abr. 2010; MASTROBUONO, Carla 
Mirella. Em busca dos braços da vênus: lacunas do saber e questão feminina. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, vol. 25, p. 246, jan. 1999; CAMPOS, 
Amini Haddad. Direitos humanos das mulheres. Curitiba: Juruá, 2009, p. 383.
6 KARAM, Maria Lúcia. Violência de gênero: o paradoxal entusiasmo pelo rigor penal. 
Boletim IBCCRIM, São Paulo, v.14, n.168, p. 6-7, nov. 2006. Disponível em: <http://
www.compromissoeatitude.org.br/wp-ontent/uploads/2014/02/Boletim-168_Karam.
pdf>. Acesso em: 21 de maio de 2014.
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gênero. Entender que a cultura patriarcal vigente e a própria dinâmica 
da violência intrafamiliar contra a mulher podem ser eficazmente 
combatidas pelos instrumentos penais implica numa posição que 
vai de encontro ao interesse de muitas mulheres em situação de 
violência doméstica – que, por vezes, buscam somente a pacificação 
do lar e a reeducação do agressor, mas não a punição dele –, bem 
como revela uma forçosa desconsideração da própria sistemática 
da Lei nº 11.340/2006. Conforme Guita Debert e Maria Filomena 
Gregoria (2008, p. 176), o grande equívoco surge quando se confunde 
violência e crime; ou ainda, ampliando mais esse conceito, quando se 
tenta reduzir unicamente o fenômeno da violência de gênero a uma 
categoria penal. 

Destarte, como se tem demonstrado, a judicialização 
da violência doméstica deve estar pautada não sob a batuta de 
abstracionismos jurídicos e conceituais, mas, sim, com a preocupação 
contínua de empaticamente compreender os interesses próprios 
das vítimas das agressões domésticas – sem olvidar o necessário 
discernimento para distinguir quando essas escolhas forem maléficas 
às próprias mulheres. A fim de afastar qualquer posição coadjuvante 
às mulheres, a aplicação dos instrumentos legais deve sempre valorizar 
a contribuição ativa feminina combatendo, até mesmo, a manifestação 
do patriarcalismo na própria estrutura estatal (DEBERT; GREGORI, 
2008, p. 176):

Daí ser indispensável uma mudança de foco na leitura 
que se faz sobre as decisões e a intervenção do Judiciário, 
passando da interpretação puramente legal para uma 
interpretação daquilo que é legítimo para as mulheres 
que se socorrem da intervenção judicial […]. Para que 
isto ocorra é indispensável que as decisões judiciais 
obtidas nos casos de violência contra a mulher sejam 
avaliadas em termos de sua qualidade o que significa 
que elas devem ser compreendidas a partir do ponto de 
vista das mulheres e da legitimidade que estas decisões 
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terão na medida em que se apresentarem como respostas 
rápidas e eficazes para a solução do problema vivenciado. 

Nota-se que, indubitavelmente, a violência contra a mulher, 
que é objeto do combate legislativo da Lei 11.340, possui características 
delimitadoras, tendo como norte diferenciador o conceito de violência 
de gênero7. Nessa perspectiva, observa-se que muitas das críticas feitas 
ao referido artigo 5º, da LMP, quanto a possível abertura desmedida, 
assim são feitas justamente desconsiderando, por completo, o 
conceito de violência de gênero. O supracitado, e criticado, Guilherme 
de Souza Nucci (2010, p. 1263) – apesar de bem ressaltar que não 
basta o simples fato de a pessoa ser mulher para torná-la passível da 
proteção especial – afirma que o termo gênero é “ininteligível para o 
contexto e totalmente inapropriado”, asseverando que a redação legal foi 
mal redigida e extremamente aberta. 

Solapando essa ignorância doutrinária, ainda que en passant, 

7 Para maior aprofundamento sobre os debates sobre gênero e suas nuances teóricas, 
vide: ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A soberania patriarcal: o sistema de justiça 
criminal no tratamento da violência sexual contra a mulher. Doutrinas Essenciais 
de Direitos Humanos, São Paulo, v. 4, p. 575, ago. 2011; DEBERT, Guita Grina, 
GREGORI, Maria Filomena. Violência e gênero: novas propostas, velhos dilemas. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 23, nº.  66, fevereiro, 2008, p. 165; 
GREGORI, Maria Filomena. Deslocamentos semânticos e hibridismos: sobre os usos 
da noção de violência contra mulher. Doutrinas Essenciais de Direitos Humanos. 
vol. 4. Ago. 2011, p. 393; IZUMINO, Wânia Pasinato. Violência contra as mulheres e 
legislação especial, ter ou não ter? Eis uma questão. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, São Paulo, v. 70,  p. 321, jan. 2008; IZUMINO, Wânia Pasinato, SANTOS, 
Cecília MacDowell. Violência contra as Mulheres e Violência de Gênero: Notas sobre 
Estudos Feministas no Brasil. Disponível em: <http://www.nevusp.org/downloads/
down083.pdf>; MASTROBUONO, Carla Mirella. Em busca dos braços da vênus: 
lacunas do saber e questão feminina. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São 
Paulo, vol. 25, p. 246, jan. 1999; NANJARÍ, Cecilia Castillo. Gênero como categoria 
de análise para desvendar a violência contra as mulheres: um desafio para a educação 
teológica. Revista Caminhando, v. 14, n. 2, p. 141-151, jul./dez. 2009; SAFFIOTI, 
Heleieth I. B. Gênero, patriarcado e violência. São Paulo: Editora Fundação Perseu 
Abramo, 2005. (Coleção Brasil Urgente); SAFFIOTI, Heleieth I. B. Primórdios do 
conceito de gênero. Cadernos pagu. v. 12, 1999, p. 157-163; SAFFIOTI, Heleieth I. B. 
Violência doméstica ou a lógica do galinheiro. In: KUPSTAS, Márcia (org.). Violência 
em Debate. São Paulo: Moderna, 1997. p. 39-57. Disponível em: <http://www.pagu.
unicamp.br/sites/www .ifch.unicamp.br.pagu/files/colenc.01.a06.pdf>. Acesso em: 
01 de maio de 2014. Idem. Violência de gênero: o lugar da práxis na construção da 
subjetividade. Disponível em: <http://www.pucsp.br/neils/downloads/v2_artigo_saffioti.
pdf>. Acesso em: 01 de fevereiro de 2014.
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numa compreensão elementar sobre o conceito, é preciso fixar o 
fundamento de que gênero é um conceito cultural8, convencional, não 
natural9; isto é, conforme as palavras lapidadas de Saffiotti (1997), 
“o gênero é uma construção social que define o ser mulher e o ser 
homem”. Assim, deve-se sempre ter em mente a existência de uma 
tensão vivenciada nas entrelinhas do cotidiano, mas pouco percebida 
pela maioria: o ser biológico e o ser convencional. Nessa dicotomia, 
é possível observar o contínuo processo da sociedade de naturalizar 
determinados paradigmas culturais. Em brilhante síntese, Carla Mirella 
Mastrobuono (1999, p. 250) afirma em interessante artigo:

[…] a história das mulheres, contada por esta história 
oficial masculina pouco contribui, em termos de 
dados reais, para o conhecimento do feminino. O que 
ela nos oferece é, basicamente, uma representação 
de mulher que, ao longo dos séculos, cristalizou-
se de tal forma no imaginário que se constituiu 
numa espécie de natureza feminina que define 
não só como devem ser as mulheres, mas também 
qual é seu destino e lugar no mundo. São estas 
formulações a respeito da natureza feminina que vão 
justificar todos os atos de dominação sobre a mulher, 
e baseá-los em uma não-subjetividade. 

Nessa conjuntura, é possível, então, compreender a frequente 
menção, nos estudos feministas, da vigente realidade caracterizada por 
“relações interpessoais marcadas pela dissimetria de poder baseada 

8 Conforme Saffiotti, este é um dos poucos aspectos de consenso nos movimentos 
feministas sobre o gênero: “Cada feminista enfatiza determinado aspecto do gênero, 
havendo um campo, ainda que limitado de consenso: o gênero é a construção social do 
masculino e do feminino” (SAFFIOTI, Heleieth I. B. Gênero, patriarcado e violência. 
São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2005. (Coleção Brasil Urgente), p. 45).
9 “Constitui-se, assim, o gênero: a diferença sexual, antes apenas existente na esfera 
ontológica orgânica, passa a ganhar um significado, passa a constituir uma importante 
referência para a articulação das relações de poder. A vida da natureza (esferas 
ontológicas inorgânica e orgânica), que, no máximo, se reproduz, é muito distinta do 
ser social, que cria sempre fenômenos novos” (SAFFIOTI, Heleieth I. B. Gênero, 
patriarcado e violência. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2005. (Coleção 
Brasil Urgente, p. 133, grifo nosso).
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em gênero” (GREGORI, 2011, p. 393). Pois, diante da dinâmica 
androcêntrica vigente, ocorreu a naturalização de que, no eixo do 
gênero, os limites nas relações humanas são fixados pelos homens, e 
não pelas mulheres (SAFFIOTI, 1997). 

De todo modo, como tratado, a realidade da violência contra 
a mulher possui nuances que exigem uma perspectiva científica e 
operacional singular. Além da necessidade de conscientização do 
próprio operador do Direito, a contínua reflexão sobre o gênero, 
e sobre as temáticas correlatas, é um exercício premente. Sob pena 
de continuar inconscientemente debaixo da influência patriarcal, 
é imperioso que questões sobre a cultura feminista façam parte da 
práxis forense. 

3 CONCLUSÃO

Como fora demonstrado, costumeiramente, a exegese jurídica 
em torno da aplicação da Lei Maria da Penha está desacompanhada 
da devida reflexão sobre a conjuntura epistemológica que a questão 
exige. Por conseguinte, sem a compreensão legítima do microssistema 
tratado não há como se desenvolver análise – e consequente aplicação 
– de qualquer instituto inserto nessa esfera normativa. Contudo, apesar 
do cenário desafiador demonstrado, é possível vislumbrar soluções. 
Além da premente conscientização da existência desse problema, uma 
mudança radical quanto ao tratamento do microssistema da LMP 
deve ser empreitada tanto na esfera conceitual quanto no exercício 
jurídico. Como são dois polos que se dinamizam e se complementam, 
a mudança paradigmática deve ser realizada no tanto âmbito teórico 
quanto no prático-forense. 

É preciso, diante das singularidades da violência de gênero, 
associar urgentemente a compreensão sociológico-crítica do fenômeno 
e um aporte técnico-processual que possa sistematizar legitimamente 
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as previsões normativas da Lei Maria da Penha. Ademais, faz-se 
necessário que tal diploma legal, sobretudo em relação ao gênero 
e seus desdobramentos conceituais, entre para a agenda de debates 
e reflexões da academia jurídica autóctone, deixando de ser apenas 
objeto mais aprofundado de estudos metajurídicos setorizados. 

Destarte, em havendo tal modificação de perspectiva na 
doutrina jurídica, certamente os operadores do Direito, que utilizam as 
obras jurídicas como instrumentos argumentativos, trarão, à dinâmica 
processual paradigmas que melhor atenderão às necessidades das 
mulheres em situação de violência. Dessa maneira, imbuídos de uma 
visão consciente dos desafios ainda existentes quanto à violência de 
gênero, certamente a prestação jurisdicional galgará um patamar de maior 
eficácia, não se limitando a meras projeções estatísticas de casos atendidos 
nas Varas Especializadas no combate à violência contra a mulher. 

ABSTRACT

The objective is to discuss the superficiality with the legal community 
in general, unless specific exceptions, not delves into the regulatory 
impact of  the determinations of  the Maria da Penha Law (LMP). 
As frequently occurs, axiological aspects nerve that legal system are 
neglected, while only positive reasoning, generate jurisprudential 
differences that could be greatly reduced if  there were a proper 
appraisal of  the entire regulatory body of  LMP. In this way, we seek 
to list references, within the existing legal doctrine , representing the 
legal understandings aware of  gender categories in fighting domestic 
and family violence against women.

Keywords: Gender Violence. Patriarchate. Maria da Penha Law. 
Doctrine. Legal interpretation.



81Magdiel Pacheco Santos

REFERÊNCIAS

CUNHA, Rogério Sanches. Violência doméstica (Lei Maria da 
Penha): Lei 11.340/2006. Comentada artigo por artigo. – São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007.

_________. Violência doméstica (Lei Maria da Penha): Lei 
11.340/2006. Comentada artigo por artigo. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

DEBERT, Guita Grina, GREGORI, Maria Filomena. Violência 
e gênero: novas propostas, velhos dilemas. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, v. 23, n.  66, fev., p. 165, 2008.

FOLEY, Gláucia Falsarella. Lei Maria da Penha: lei de emancipação 
da mulher? Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 894, p. 451, abr. 
2010.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA 
– IPEA. Violência contra a Mulher: feminicídios no Brasil. 
Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/ 
PDFs/130925_sum_estudo_feminicidio_leilagarcia.pdf>. Acesso 
em: 1 maio 2014.

IZUMINO, Wânia Pasinato. Violência contra as mulheres e 
legislação especial, ter ou não ter? Eis uma questão. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 70,  p. 321, jan. 
2008.

KARAM, Maria Lúcia. Violência de gênero: o paradoxal entusiasmo 
pelo rigor penal. Boletim IBCCRIM, São Paulo, v.14, n.168, p. 



82 Magdiel Pacheco Santos

6-7, nov. 2006. Disponível em: <http://www.compromissoeatitude.
org.br/wp-ontent/uploads/2014/02/Boletim- 168_Karam.pdf>. 
Acesso em: 21 maio 2014.
KATO, Shelma Lombardi de. Lei Maria da Penha: uma lei 
constitucional para enfrentar a violência doméstica e construir a 
difícil igualdade de gênero. Doutrinas Essenciais de Direitos 
Humanos, São Paulo, v. 4, p. 521, ago. 2011.

LIMA FILHO, Altamiro de Araujo. Lei Maria da Penha 
comentada. Leme/SP: Mundo Jurídico, 2007.

MASTROBUONO, Carla Mirella. Em busca dos braços da vênus: 
lacunas do saber e questão feminina. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, São Paulo, v. 25, p. 246, jan. 1999.

NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais 
comentadas. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos. Relatório nº 54/01: Caso 
12.051, Maria da Penha Maia Fernandes, Brasil, 4 de abril de 2001. 
Disponível em: <http://www.cidh.org/annualrep/2000port/12051.
htm>. Acesso em: 1 abr. 2014.

PORTAL COMPROMISSO E ATITUDE. Alguns números sobre 
a violência contra a mulher no Brasil. Disponível em:< http://www.
compromissoeatitude.org.br/alguns-numeros-sobre-a-violencia-
contra-as-mulheres-no-brasil/>. Acesso em: 1 de maio 2014.

PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Violência doméstica e familiar 



83Magdiel Pacheco Santos

contra a mulher: Lei 11.340/2006: análise crítica e sistêmica. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

SAFFIOTI, Heleieth I. B. Gênero, patriarcado e violência. São 
Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2005. (Coleção Brasil Urgente).

____________. Violência doméstica ou a lógica do galinheiro. 
In: KUPSTAS, Márcia (Org.). Violência em Debate. São Paulo: 
Moderna, 1997. p. 39-57. Disponível em: <http://www.pagu.
unicamp.br/sites/www.ifch.unicamp.br.pagu/files/colenc.01.a06.
pdf>. Acesso em: 2 maio 2013.

WALSEIFISZ, Julio Jacoboo. Mapa da Violência 2012: atualização 
- homicídios de mulheres no Brasil. Disponível em: <http://
mapadaviolencia.org.br/pdf2012 /Mapa Violencia2012_atual_
mulheres.pdf>. Acesso em: 1 maio 2014.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global and regional 
estimates of  violence against women: prevalence and health 
effects of  intimate partner violence and non-partner sexual violence. 
Disponível em:< http://www.who.int/reproductivehealth/
publications/violence/ 9789241564625/en/>. Acesso em: 2 maio 
2014.





85José Magno Linhares Moraes

A VERDADE E O CONSENSO NO DIREITO

José Magno Linhares Moraes1

RESUMO

A verdade absoluta, única e imutável não pode ser aceita no mundo 
jurídico. A filosofia da linguagem expressa a verdade relativa. O direito 
como realidade construída exige da comunidade jurídica consenso, 
ainda que parcial, sobre a verdade no âmbito do direito, que deve 
obedecer ao fator histórico e a contextualização. A doutrina tem 
importante função no processo de atualização dos conceitos jurídicos. 
É o que pretendemos demonstrar no presente artigo.

Palavras-chave: Verdade; Consenso; Direito; Linguagem.

1 INTRODUÇÃO

Conhecimento científico requer certeza absoluta e universal? 
O professor Tércio Sampaio Ferraz Jr. (2012, p.10), relatando a 
enorme dificuldade na definição da Ciência do Direito, assevera com 
muita propriedade que “o conhecimento científico constrói-se a partir 
de constatações certas, cuja evidência, em determinada época, nos 
indica, em alto grau, que elas são verdadeiras.”

Apesar de alguns vislumbrarem a Ciência do Direito como 
interpretativa e restrita ao estudo lógico-formal dos fenômenos 
jurídicos, sem preocupação com o seu conteúdo social e axiológico, 
tem-se que o jurista e o aplicador do direito não se limitam a conhecer 
o normativo, mas são forçados em diversas ocasiões a fazerem opção 
entre duas ou mais realidades para melhor interpretar e aplicar a 

1 Mestrando da PUC/SP. Juiz Federal Titular da 2ª Vara da Seção Judiciária do Maranhão.
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norma como enunciado de comportamento obrigatório.
Nesse contexto, a necessidade de se estabelecer certezas, ainda 

que envoltas pelo manto da verdade relativa, surge como condição 
indeclinável, pois o direito como produto cultural e decididamente 
vinculado ao fenômeno da linguagem se submete tragicamente à 
diversidade interpretativa.

Atualmente, mesmo no âmbito das Ciências ditas naturais, o 
valor verdade não possui mais a áurea inquestionável da universalidade 
e da imutabilidade. A certeza absoluta encontra-se no plano do 
esquecimento. Então, qual a verdade que se verifica no âmbito do 
direito? Como se deve atingir o “alto grau” de certeza no mundo 
jurídico?

O “giro-linguístico” promoveu importante inovação no 
processo de conhecimento ao difundir a idéia de que o homem 
encontra-se submetido ao “cerco inapelável da linguagem” e somente 
através dela o sujeito mantém contato com o mundo externo, criando a 
realidade e, por conseqüência, desfazendo o mito da verdade absoluta. 

Assim, o presente trabalho, de maneira objetiva e reflexiva, 
busca contribuir para a discussão sobre a verdade no âmbito do 
direito, considerando a doutrina (acadêmica e jurisprudencial) como 
terreno fértil para a busca do consenso.

2 O CONHECIMENTO: pressupostos filosóficos

A capacidade reflexiva inerente à condição humana desperta 
no homem a necessidade de intervir no mundo circundante e nas 
relações entre pessoas objetivando desvendar os mistérios e as 
incertezas que, por ventura, põem em risco a sua sobrevivência, o 
seu conforto e a vida em sociedade.  A busca pelo conhecimento 
surge, assim, como uma tentativa de vencer a enorme dificuldade em 
se compreender o universo em sua completude, ante as indagações 
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que cotidianamente sobrevém à razão do homem em cada momento 
de inquietação e de perplexidade.

Essa condição pensante do homem o conduz ao ato 
de filosofar. É a Filosofia que chama para si a tarefa perene de 
sondagem nas raízes dos problemas como tentativa de evidenciar 
conclusões que ensejam resultados e soluções universalmente válidas. 
Daí o entendimento de Filosofia para Miguel Reale (2012, p. 12) 
como “estudo das condições últimas, dos primeiros princípios que 
governam a realidade natural e o mundo moral, ou compreensão 
crítico-sistemática do universo e da vida.” 

A despeito da vicissitude filosófica, ditada pelo seu discurso 
produtor de teorias contrastantes, o conhecimento ancora-se no valor 
verdade. Se não houvesse permanente compromisso em se construir 
e desvendar explicações de maneira universal, consistente e definitiva 
não haveria razão ou utilidade para o pensar filosófico. Paulo de 
Barros Carvalho (2011, p. 161), com muita propriedade, ensina que:

[...] quem transmite uma notícia, uma informação, 
o faz “em nome da verdade, sem o que não teria 
sentido a proposição expedida a título de mensagem. 
Tal reconhecimento, contudo, não tolhe as livres 
especulações de nossa mente a respeito do valor 
metafísico ‘verdade’.

Do mundo grego até a atualidade, os métodos direcionados 
à determinação da verdade sofreram inúmeras alterações. Diversas 
correntes de pensamentos fixaram as suas premissas, as suas 
certezas metodológicas, sem, todavia, lograrem com eficiência e 
universalidade o resultado identificador da verdade última, conforme, 
exemplificativamente, se analisa a seguir. 
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2.1 A certeza no pensamento aristotélico 

O pensamento de Aristóteles foi além da análise do mundo ou 
da elaboração de explicações referentes aos mais diversos fenômenos 
naturais. A sua grande contribuição foi estabelecer o que considerava 
como método para que o sujeito cognoscente utilizasse para chegar a 
um conhecimento rigoroso da realidade.

Para ele, o processo de conhecimento iniciava-se pela 
sensação. Assim, a exatidão das afirmações universais e necessárias 
sobre os fenômenos, exigia como momento inicial a descoberta das 
qualidades essenciais das coisas, ou seja, dos seus atributos. Todavia, 
para conhecer tais atributos, o homem deveria necessariamente fazer 
uso dos órgãos dos sentidos no processo de observação de fenômenos 
singulares. Em seguida, por raciocínio indutivo passa a construir 
conceitos que deveriam necessariamente corresponder a realidade. 

O nível mais elementar do conhecimento é obtido, 
segundo Aristóteles, pela sensação, que é seguida por três outros 
níveis progressivos de conhecimento, a saber: a memória que se 
constituiria na conservação das sensações; a experiência que seria o 
conhecimento das relações entre fenômenos singulares; e, finalmente, 
o conhecimento dos universais que revelaria as causas das coisas. O 
conhecimento científico era, portanto, o conhecimento de universais.

Para Aristóteles o conhecimento científico e cada ciência 
particular apresentam a natureza de um conhecimento de verdade 
demonstrada. As verdades afirmadas pelas ciências deveriam ser 
verdades que se referissem aos fenômenos tal como realmente são.

2.2 O conhecimento como iluminação divina

No pensamento de Santo Agostinho, Deus é o criador de 
todas as coisas: é bom, sábio, eterno, fonte do inteligível e fonte da 
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verdade. Ele está presente em todos os campos da ação humana. Deus 
tem o poder de decidir sobre a salvação do homem (mediante a graça), 
e tem também o domínio sobre a possibilidade do conhecimento 
(mediante a iluminação).

Esse conhecimento deve ser imutável e essa exigência 
de imutabilidade só pode ser proveniente de algo superior, que dá 
fundamento à verdade: Deus. É por meio da iluminação divina que o 
homem, por um processo interior, chega à verdade; não é o espírito, 
portanto, que cria a verdade, cabendo-lhe apenas descobri-la e isso se 
dá via Deus. O conhecimento verdadeiro provém, portanto, de fonte 
divina – eterna e imutável – e não humana. 

Por sua vez, para São Tomaz de Aquino, todo conhecimento, 
seja judaico, cristão ou greco-romano procede de Deus por dois 
canais que devem ser distinguidos: pela revelação, através das Sagradas 
Escrituras, permitida a alguns homens que tem a missão de transmiti-
las; e pela aptidão ao conhecimento dado por Deus. A igreja não teria 
superioridade nas matérias relativas à ciência e à filosofia, razão pela 
qual não teria o direito de desprezar a teoria pagã.

Graças à influência de Aristóteles, o pensamento de São 
Tomaz representa certo distanciamento com o pensamento dominante 
no mundo católico cristão da idade média, pois como bem ressalta 
Michel Villey (2008), uma das características pessoais de sua teologia 
é a de reconhecer o valor da filosofia pagã. Trata a cultura dos pagãos 
como sendo em si mesma carregada de verdades.

Nesse sentido, São Tomaz de Aquino divulga a idéia de que 
uma das funções da alma humana, a mais perfeita, é a intelectiva. É 
por meio da atividade intelectiva que se pode chegar ao conhecimento. 
Defende a existência de verdades decorrentes do uso da razão e dos 
sentidos, obtidas pelo chamado “conhecimento conceitual”. 

Em síntese, a formação da verdade, para São Tomaz de 
Aquino, cabe primordialmente ao intelecto, que operando segundo 
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regras lógicas, deverá chegar ao conhecimento que tem como fonte os 
sentidos, à luz da influência do pensamento aristotélico.

2.3 A razão como bússola da verdade

Na idade média, a religião serviu de marco referencial para 
todas as idéias da época, impondo um sistema ético subordinado a 
uma ordem transcendente. Com o advento do iluminismo, o homem 
coloca-se no centro do universo e passa a questionar a origem de tudo 
aquilo que o cerca, buscando resposta para o universo político, jurídico 
e natural, segundo dados estritamente humanos, sem intervenção dos 
dogmas metafísicos, dos preconceitos morais e das crenças religiosas.

A filosofia iluminista passou a desenvolver uma confiança 
decidida na razão humana. Só ela, como denominador comum do 
humano, parecerá como manancial de conhecimentos claros e 
distintos, capazes de orientar, como uma verdadeira bússola, a espécie 
humana, que se julga capaz de decidir por si mesmo o seu destino. 

No Prefácio à primeira edição da Crítica da Razão Pura (2005, 
p.15), Immanuel Kant define sua época como de crítica dizendo: 

A nossa época é por excelência uma época de crítica 
à qual tudo deve submeter-se. De ordinário, a religião, 
por sua santidade, e a legislação, por sua majestade, 
querem subtrair-se a ela. Mas neste caso provocam 
contra si uma justa suspeição e não podem fazer jus 
a uma referência sincera, referência esta que a razão 
atribui exclusivamente àquilo que pode sustentar-lhe 
o exame crítico e público.

Assim, a filosofia iluminista se apresenta extremamente 
otimista por acreditar no processo do conhecimento por meio do uso 
crítico e construtivo da razão. 

Tal modo de pensar provoca significativa influência no mundo 
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político – contribuindo decisivamente para a Revolução Francesa – e 
no mundo jurídico – abrindo caminho para a construção de sistemas 
jurídicos em códigos de lei e o surgimento do positivismo jurídico.

2.4 O Ciclo de Viena e os Positivistas lógicos

O positivismo lógico ou empirismo lógico surgiu no início do 
século XX com o Círculo de Viena, liderado por Moritz Schlick. Esse 
era um grupo de discussão constituído por cientistas e filósofos com 
o objetivo de criar uma nova filosofia da ciência com uma rigorosa 
demarcação do científico e do não-científico.

O manifesto do Círculo de Viena, publicado em 1929, trouxe 
as seguintes medidas: 

a) colocar a linguagem do saber contemporâneo sob 
rigorosas bases intersubjetivas; 

b) assumir uma orientação absolutamente humanista, 
no sentido de que “o homem é a medida de todas as 
coisas”;

c) todo o conhecimento fica circunscrito ao domínio do 
conhecimento empírico; 

d) a reivindicação do método e da análise lógica da 
linguagem como instrumento sistemático da reflexão 
filosófica. 

Os positivistas exigiam como pressuposto do estudo 
científico que cada conceito presente em uma teoria deveria fazer 
referência a algo observável. As sentenças que não pudessem ser 
verificadas estariam fora da fronteira do conhecimento. Apesar de a 
teoria atômica ganhar consistência no início do século XX, alguns 
positivistas se recusavam a aceitá-la como científica alegando que os 
átomos não poderiam ser observados direta ou indiretamente pelos 
sentidos.
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Para o positivismo, o conhecimento factual ou empírico 
deveria ser obtido a partir da observação, pelo método indutivo. 
A indução, assim, representa o cerne do pensamento positivista, 
constituindo-se no processo pelo qual a partir de certo número de 
observações e experimentos chega-se à conclusão de um conceito 
mais amplo. Sai-se de casos individuais e chega-se no geral: obtenção 
e confirmação de hipótese e enunciados gerais a partir da observação 
de situações concretas e específicas.

Critica-se a relevância dada pelo positivismo às observações 
porque todo e qualquer experimento encontram-se dependentes de 
uma ou várias outras teorias. Assim, se a observação incorpora outras 
teorias passíveis de serem falíveis, tais observações não podem servir 
como uma referência segura para o conhecimento científico. 

O método indutivo era justificado com o argumento de que 
na ciência haveria um progresso cumulativo de conhecimentos de 
modo que as novas leis e teorias seriam capazes de explicar um número 
cada vez maior de acontecimentos considerados exatos e verdadeiros. 
Entretanto, no sistema filosófico proposto por Karl Raimund Popper 
para a epistemologia, o progresso do conhecimento ocorre com base 
nas conjecturas e refutações e não na cumulação progressiva. 

A busca pela verdade científica inicia-se com formulação 
de hipóteses, de soluções, que procuram resolver problemas. Tais 
hipóteses são submetidas a testes que se fundam em observações 
e experimentos. Se a hipótese de solução passar pelos testes, ela 
é admitida como solução provisória para o problema ante sua 
corroboração. 

3 ENFOQUES SOBRE O CONCEITO DE VERDADE

As diversas linhas de pensamento no âmbito da epistemologia 
levaram à formação de diversos enfoques sobre o conceito de verdade, 
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identificadas nas seguintes modalidades.

3.1 Verdade por correspondência

Os defensores dessa teoria acreditam que o sujeito 
cognoscente tem livre acesso ao mundo fenomênico, de maneira direta, 
sem a interferência de juízos de conjecturas. Igualmente, defendem a 
neutralidade do sujeito cognoscente e refutam, por isso, a existência 
de juízos de valor na observação e na experiência. A verdade, assim, 
estaria livre de qualquer manifestação subjetiva do sujeito cognoscente 
e apenas refletiria o dado empírico colhido no âmbito da investigação. 
A ciência teria por objetivo revelar os fenômenos da natureza tal como 
eles se apresentam. 

Aristóteles foi o grande precursor dessa corrente de 
pensamento ao defender o emprego dos sentidos como forma 
de captar a realidade, erigindo-os à condição de fonte primeira do 
conhecimento.

3.2 Verdade por coerência

A verdade por coerência preserva a ausência de contradição 
dentro de um sistema. Trata-se de uma verdade interna de determinada 
teoria. Assim, seguindo as regras e princípios existentes no interior de 
um sistema, o sujeito cognoscente passa a desenvolver o seu trabalho 
até concluir, de forma lógica, a verdade que deve prevalecer em 
determinada hipótese. As proposições aceitas como verdadeiras são 
deduzidas umas das outras. 

3.3 Verdade pragmática

A verdade pragmática é também chamada de verdade como 



94 José Magno Linhares Moraes

utilidade. Considera verdadeiro um enunciado quando houver efeitos 
práticos para quem o sustenta. Para essa corrente filosófica, a verdade 
não seria um valor teórico, mas apenas expressaria a utilidade para 
a conservação da vida e das relações de poder. Nega-se caráter de 
cientificidade a esse pensamento, ante a restrição do conceito de 
verdade ao pragmatismo. 

3.4 Verdade consensual

A verdade resultaria do consenso ou acordo entre os 
indivíduos de determinada comunidade ou cultura. Baseia-se na 
communis opinio. A verdade por consenso também pode ser vista como 
algo constituído pelo sistema em que se insere. 

Essa corrente filosófica defende a impossibilidade da 
verdade absoluta, pois o consenso prestigiaria a sua contextualização 
social, relativizando as opiniões comuns ou dominantes com o passar 
do tempo em busca de novos consensos.

4 O DIREITO E O FENÔMENO DA LINGUAGEM

Como bem leciona Fabiana Del Padre (2012, p. 1):

Com base na filosofia da consciência, via-se a 
linguagem como instrumento que ligava o sujeito ao 
objeto do conhecimento, sendo a verdade resultado da 
correspondência entre a proposição linguística e o 
objeto referido.

No seu mais exacerbado grau, a filosofia da consciência 
concebe a razão humana como “fonte iluminadora” do significado 
de tudo o que pode ser enunciado sobre a realidade. Compreende 
a existência de uma realidade fora do sujeito cognoscente que por 
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meio de sua consciência capta, apreende o objeto de seu interesse, 
submetendo-o as regras do conhecimento científico.

O objeto do conhecimento é identificado como a coisa 
concreta, sentida ou percebida como existente, capaz de ser “tocada”, 
pelo sujeito. Surge assim, a separação feita pelos filósofos entre objeto 
do conhecimento em sentido amplo: a coisa em si percebida por 
nossos órgãos sensoriais, e o objeto em sentido estrito: conteúdo de 
forma de consciência.

 Desse modo, a filosofia da consciência, embora enfatize certo 
grau de subjetividade no processo de conhecimento, reconhecendo 
grande dificuldade na caracterização da verdade, não deixa dúvida de 
que o sujeito cognoscente tem a possibilidade de encontrar a verdade 
por correspondência. E isso permaneceu vigente por muito tempo 
sem que houvesse qualquer questionamento sério e inovador. Como 
diz Philippe André Rocha Gail:

Durante décadas a filosofia, notadamente a Teoria do 
conhecimento, dedicou-se a investigações acerca do 
conhecimento, preconizando a existência de um sujeito 
cognoscente e um objeto cognoscível. Grosso modo, 
podemos dizer que toda a discussão que envolvia o 
conhecimento estabeleceu-se nos moldes desse quadro 
dualístico, e que alguns representantes depositavam mais 
confiança e importância no objeto, outros, no sujeito 
cognoscente. (HARET; CARNEIRO, 2009, p. 656).

Com o surgimento da Filosofia da Linguagem, inaugurada 
com a obra “Tractatus lógico-philosophicus” de Wittgenstein, a teoria 
do conhecimento, inicialmente centrada no caráter exclusivamente 
descritivo da linguagem, sofreu profunda alteração: a linguagem passou 
a ser considerada como algo independente do mundo da experiência, 
convertendo-se em algo capaz de criar tanto ser cognoscente quanto 
a realidade. É que o ser humano encontra-se inserido no “cerco 
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inapelável da linguagem” e só por meio dela é que mantém contato 
com o mundo físico, sem, entretanto esgotá-lo completamente, afinal 
a linguagem apta para falar do mundo é inesgotável. 

Tal revolução no processo de conhecimento foi cognominada 
de “giro-linguístico” por modificar a visão sobre a linguagem de 
descritiva para criadora. Com esse movimento se inaugura uma nova 
postura cognoscitiva perante o que se entende por sujeito, por objeto, 
e pelo próprio conhecimento.

Pelo giro-linguístico o conhecimento não aparece como 
vínculo entre o sujeito e o objeto, mas como relação entre linguagens, 
entre significações. Como bem ressalta Lourival Villanova (2003, p. 45):

É um traço de toda linguagem o poder ela dizer algo 
de-si-mesma. Mas nesse retro referir-se, move-se no 
universo fechado: a palavra, que figura como objeto, 
serve-se de outra palavra que fala a cerca dela e 
nunca é possível sair-se desse conjunto infinito oi 
indeterminável de elementos-palavras: estarem os 
sempre no inteiro do universo-do-discurso. 

Nesse sentido, todo conhecimento é produzido pela 
linguagem. Assim, como pondera Del Padre (2012, p. 3), “sendo 
produzido pelo homem, o conhecimento apresenta-se condicionado 
ao contexto em que se opera, dependendo do meio social, do tempo 
histórico e até mesmo da vivência do sujeito cognoscente”.

Existir para o sujeito cognoscente não significa estar no 
mundo. A realidade não é senão uma forma de perceber o mundo. 
Afinal, a linguagem não reflete as coisas como elas são, ao 
contrário a linguagem precede os objetos, constituindo-os para o 
ser cognoscente. 

Nesse sentido, Dardo Scavino (1999, p. 12), com sua argúcia 
ímpar, salienta:
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Hablar de um giro linguístico em filosofia significa 
aqui que el lenguaje deja de ser um médio, algo que 
estaria entre el yo y la realidad, y se convertiría em 
um léxico capaz de crear tanto el yo como la realidad. 
Una de las premissas a partir de las cuales puede 
pensarse el giro linguístico: el lenguaje y el mundo son 
coextensivos. 

Eis a razão pela qual, o renomado Professor Paulo de Barros 
Carvalho (2012, p. 160) esclarece: “conheço determinado objeto na 
medida em que posso expedir enunciados sobre ele, de tal arte que 
o conhecimento se apresenta pela linguagem, mediante proposições 
descritivas ou indicativas.” 

A consequência imediata desse modo de pensar foi uma 
desconstrução, mesmo no mundo jurídico, da verdade objetiva 
excessivamente privilegiada pelo pensamento filosófico tradicional. 
Isso, de certa forma, gera certa perplexidade por eventual ceticismo 
em relação a um conhecimento exato e consistente. Daí a lição mais 
uma vez de Paulo de Barros Carvalho (2011, p. 160):

O abandono puro e simples da matriz convencional 
de recorte cartesiano poderia resvalar para um 
relativismo exacerbado, representando perigo de nos 
movermos em direção ao anarquismo metodológico, 
sem perspectivas austeras para o projeto científico. 
Nada obstante, a Filosofia das Ciências continua 
sua trajetória, cogitando de recursos compatíveis 
com a produção de paradigmas novos, nos quais se 
estabeleçam conhecimentos rigorosos, desvencilhados 
do referencial implacável da “verdade absoluta”, mas 
habilitados a manter de pé o prestígio do discurso 
científico nos domínios do saber. 

Sem dúvida, o “giro” promoveu significativa reviravolta 
no conhecimento. E hoje, mesmo nas ciências ditas naturais, existe 
forte pensamento de que o ser humano não consegue descrever por 
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completo todas as dimensões da realidade fenomênica, e, por outro 
lado, a linguagem de que se vale o sujeito é essencialmente inesgotável.

5 A VERDADE NO ÂMBITO DO DIREITO 

Ao se tratar do valor verdade ou falso no âmbito do direito 
não se quer dizer que a norma jurídica, em si, esteja submetida a tais 
valores. Ora, as normas são proposições de sentido deôntico que por 
desiderato prescreve condutas. Normas jurídicas, portanto, são válidas 
ou inválidas, existem ou não existem. Não faz sentido, portanto, se 
examinar o valor verdade em relação aos fatos contidos na norma, 
que foram selecionados para serem modalizados deonticamente.

O valor verdade opera no âmbito “do dizer sobre”, por 
meio do qual o jurista, o julgador, o intérprete, constroem as suas 
afirmações em relação a outros enunciados. A verdade, desse modo, 
exsurge no espaço entre linguagens; na relação entre enunciados. 

Dentro da teoria do construtivismo-lógico semântico, 
encontra-se reiteradamente a defesa de que a verdade estaria vinculada 
ao mundo da lógica. É o caso da Professora Aurora Tomazini, que 
adota a magna premissa do construtivismo-lógico de que a verdade 
não se descobre – pois não há essências a serem descobertas, pelo 
contrário ela é construída linguisticamente - indica a lógica como 
parâmetro para a verdade no âmbito do direito. Diz Tomazini (2012, p. 
32) que “a melhor que se enquadra no modelo adotado neste trabalho 
é a verdade como valor em nome do qual se fala, característica lógica 
de qualquer discurso descritivo (verdade lógica).” 

Nesse mesmo sentido, é o entendimento da professora 
Florence Haret (2010, p. 336-337), que sustenta dois postulados, 
com duvidosa precisão, a saber: (i) “não se deve buscar a verdadeira 
correspondência do real”, pois o “o ser do discurso jurídico não se 
refere diretamente ao mundo em sua concretude, e sim, às próprias 
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leis discursivas a que se submete” e, ainda, (ii) “a verdade juridicamente 
aceita é tão somente aquela que se submete à lógica do sistema, às 
formas prescritas”.

Para os defensores dessa corrente de pensamento, “o direito 
cria sua própria realidade, sem necessariamente ter de coincidir com 
seu referente social”. Porém, deve-se ter redobrada cautela para evitar 
o entendimento de que o direito estaria desgarrado do mundo cultural 
e imune às influências dos valores, vivendo apenas da companhia da 
atividade lógica.

 O direito, como entidade criada pelo homem, portanto, 
produto de sua cultura, possui uma finalidade específica traduzida na 
função de bem e corretamente disciplinar a convivência em sociedade, 
e isso, não seria possível se ao julgador e aos intérpretes, de modo 
geral, fosse vedado a referência social. Hoje, ninguém imagina que 
mesmo o mais ferrenho defensor da exegese ortodoxa, defenda a 
idéia de que a interpretação seja uma atividade a-temporal, universal, 
objetiva, em sociedades marcadas indelevelmente pela pluralidade 
e pelas diversidades culturais e econômicas. Ao contrário do que o 
positivismo jurídico possa convencer, mas atualmente, em pleno século 
XXI, é seguramente mais aceitável o argumento de que a realidade 
social seja capaz de ajustar a interpretação aos fins do direito, do que 
a norma jurídica, com sua força imperativa característica, seja aplicada 
com exclusivo rigor lógico.

Entretanto, é de se reconhecer o avanço promovido pelo 
“giro” no processo de conhecimento. O direito não se encontra o 
texto, mas é construído pelo sujeito em razão do “cerco inapelável 
da linguagem”. Relativizando, por consequência, a certeza, juízo de 
verdade, desenvolve, por outro lado, a necessidade de se estruturar 
tal valor em base sólida para evitar o indesejável apelo excessivo ao 
subjetivismo por parte dos intérpretes, entre eles o julgador, com 
eventual apego à arbitrariedade que compromete tão severamente os 
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pilares do Estado Democrático de Direito.
A verdade no direito não pode se restringir à verdade lógica. 

Mesmo no interior do construtivismo lógico, observa-se a necessidade 
de se estabelecer um vínculo permanente entre o sistema jurídico e os 
demais sistemas que compõem a cultura humana. É o que se verifica 
na doutrina da Professora Florence Haret que, apesar de defender 
enfaticamente a verdade lógico-jurídica, com o entendimento de que 
“o verdadeiro para o direito é aquilo que é formalmente verdade para 
ele” (2009, p. 337), acaba por aceitar, mais adiante, o elo entre o mundo 
do direito e a realidade social no qual se encontra inserido ao dizer:

Dessa maneira, no entender do conceito de verdade 
jurídica não abandonaremos por completo conjecturas 
construídas pelos realistas, como verdade por 
correspondência, pelos idealistas, como verdade 
por coerência, pelos utilitaristas, como verdade 
pragmática ou útil, pelos pragmatistas, com a verdade 
por consenso ou consensual (HARET.p. 337).

Afirma, ainda:

Por verdade lógico-jurídica deve-se entender, portanto, 
aquela que mantém um mínimo de correspondência 
como o universo empírico, apta a gerar consenso 
entre sujeitos de direito, para fins de se tornar útil 
suficiente para regular condutas e alterar a realidade 
social (HARET, p. 337-338).

Verifica-se, desse modo, que no interior do construtivismo-
lógico existe uma necessidade inadiável de se estabelecer vínculos com 
a realidade social. Nesse sentido, tenho que a verdade pelo consenso 
melhor atende tal necessidade. 

Com muita propriedade, Philipe André Rocha Gail adverte:

Uma das principais consequências do giro linguístico 
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foi a mudança do critério de verdade. Esta passa a ser 
uma construção linguística. A prova disso está no fato 
de que os objetos não se insurgem contra as teorias 
que os descrevem. A afirmação ou negação de uma 
tese é feita por outra tese. Por isso, a verdade não se 
dá pela correspondência entre a proposição e o objeto 
a ser interpretado, mas sim pelo consenso de verdade 
entre aqueles que lidam com a teoria. (HARET e 
CARNEIRO, 2009, p. 660).

É que a verdade lógica se afigura, de fato, insuficiente para 
proporcionar o juízo de certeza em face dos enunciados prescritivos. 
Evidentemente que a lógica possui grande importância para 
organizar e estruturar o sistema jurídico, e mesmo é indispensável 
para a produção de um discurso consistente e coerente, marcas do 
mundo cientifico. Sem a utilização da lógica qualquer discurso 
estaria fatalmente comprometido no mundo acadêmico e, por 
conseqüência, na sua credibilidade.

No entanto, a verdade lógica encontra-se aquém da verdade 
pelo consenso. Existe a possibilidade de a verdade lógica ceder espaço 
à verdade pelo consenso. No mundo jurídico, determinadas verdades 
constituídas com extremo rigor lógico, vez por outra podem deixar 
de ser consideradas pela comunidade jurídica em razão das relações 
sociais exigirem nova configuração na interpretação da norma jurídica.

Apesar da importância inquestionável da lógica no discurso 
jurídico, tem-se que, por outro lado, a verdade lógica é conservadora, 
engessa a evolução do direito e se constitui, muitas vezes, em limitação 
a atuação do julgador. Noutro giro, a verdade pelo consenso é, em 
muitos aspectos, inovadora e dispensa as regras da lógica interna do 
sistema quando necessário para atender as reivindicações sociais. 
Assim tem ocorrido com a tese da relativização da coisa julgada, 
no desuso da regra penal relativa ao crime de adultério, no trato das 
questões sobre homoafetividade e outras. 
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Para a mudança de paradigmas de compreensão do direito, 
a doutrina tem desempenhado seguramente relevante função na 
formação do consenso sobre a matéria jurídica. É através dela que 
se estabelece na comunidade cientifica um ambiente propício para 
o desenvolvimento de idéias que irão proporcionar a atualização do 
direito. O professor Thiago Matsushita (2012, p. 166/167), em sua 
tese de Doutorado “O Jus-humanismo normativo – Expressão do Princípio 
Absoluto da Proporcionalidade”, coloca a doutrina como elemento 
“participante” da aplicação do direito ao lecionar que: 

É fato que as decisões judiciais, frequentemente, são 
embasadas em teorias desenvolvidas na Academia e 
decorrente de estudos teóricos específicos, por meio 
de pareceres, que são desenvolvidos por professores 
para subsidiar os casos práticos. (MATSUSHITA, 
2012, p.166).

Complementando, aduz que:

Essa a opção de doutrina que se pretende incorporar 
no jus-humanismo normativo para dizer que a 
doutrina é feita na Academia e no Judiciário, cada um 
à sua maneira e com a sua importância para o direito e 
sua efetivação. . (MATSUSHITA, 2012, p.166).

Nesse contexto, ressaltamos, mais uma vez, o nosso 
compromisso em aceitar a verdade por consenso como a corrente 
de pensamento que melhor expressa a verdade no âmbito do direito, 
tendo a doutrina importância decisiva na construção desse consenso.

6 CONCLUSÃO

O mundo científico conviveu por longo tempo com a 
certeza de que o conhecimento era produto da relação entre sujeito 
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cognoscente e o objeto investigado, tendo a linguagem apenas função 
descritiva. A filosofia de Aristóteles, que praticamente foi considerada 
como uma escritura sagrada por séculos, difundia a ideia de que o 
conhecimento se iniciava por meio da experiência sensorial, e que os 
objetos tinham algo a revelar para a consciência humana. A verdade 
por correspondência convenceu a humanidade de que era possível o 
ser humano tocar e apreender o objeto que se lhe apresenta. 

Com a publicação do Tractatus lógico-philosophicus 
de Ludwig Wittgenstein, no início da década de 20, o processo de 
conhecimento sofreu verdadeira revolução na sua estrutura, ante 
o postulado de que a realidade não passa de uma interpretação; do 
sentido que atribuímos aos dados brutos da realidade.

A verdade por correspondência torna-se, assim, incompatível 
com o movimento do giro-linguístico inaugurado com a mencionada 
obra. O sujeito é criador da realidade e a verdade absoluta não mais 
pertence ao mundo científico, em razão da inesgotabilidade da 
interpretação. O aplicador do direito produz a verdade a seu modo, ao 
constituir os enunciados probatórios necessários ao julgamento. 

A verdade jurídica é, na essência, um ato de valor. Isso, todavia, 
não significa que a verdade, como ato de valor, dependa do arbítrio ou 
do capricho do sujeito que a propaga. Por isso, há de se referir a um 
discurso coletivo, onde o consenso se torna a pedra angular.

A verdade lógica, portanto, se afigura insuficiente para 
proporcionar o juízo de certeza em face dos enunciados normativos.

Para tanto, a doutrina (acadêmica e jurisprudencial) serve 
de importante instrumento para alcançar a verdade consensual, que 
muita das vezes, rompe com as regras da lógica interna do sistema 
quando necessário para atender com maior eficiência e presteza 
o disciplinamento de novas relações sociais. O que tem ocorrido 
frequentemente no âmbito dos nossos tribunais superiores, ao 
proferir decisões superando paradigmas já ajustados à lógica interna 
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do sistema.

ABSTRACT

The absolute, unique and unchanging truth can not be accepted in 
the legal world. The philosophy of  language expresses the relative 
truth. The law as a constructed reality requires, even partially, the legal 
community consensus about the truth in the field of  law, which must 
conform to the historical factor and contextualization. The doctrine 
has an important role in the update process of  legal concepts. It’s 
what we intend to demonstrate in this article.

Keywords: Truth, consensus, law, language
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ATIVISMO JUDICIAL E JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA: 
os limites à intervenção do Poder Judiciário nas Políticas Públicas

Marcelo Moraes Rêgo de Souza1

Priscilla Ribeiro Moraes Rêgo de Souza2

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo analisar os fenômenos da 
judicialização da política e do ativismo judicial diante da expansão 
do protagonismo institucional e político do Poder Judiciário em 
processos decisórios, bem como abordar sobre os possíveis limites à 
intervenção do Poder Judiciário na formulação e na implementação 
de políticas públicas.

Palavras-chave: Poder Judiciário. Ativismo judicial. Judicialização. 
Políticas públicas.

1 INTRODUÇÃO

Na América Latina, precisamente no início do processo 
de redemocratização, muitos países passaram por inúmeras 
transformações, principalmente em suas constituições.

No Brasil, essa mudança ocorreu com a promulgação da 
Constituição Federal de 1988, que, dentre outros avanços incluídos no 
texto constitucional, legitimou os direitos fundamentais e incorporou 
o controle de constitucionalidade das leis.

Sendo assim, a legitimação dos direitos fundamentais 
1 Juiz de Direito do Poder Judiciário do Estado do Maranhão. Graduado em Direito pela 
Universidade Federal do Maranhão.
2 Mestranda no Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em Políticas Públicas da 
Universidade Federal do Maranhão; Graduada em Direito pela Universidade Federal do 
Maranhão; Graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Maranhão; 
Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
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e a possibilidade de controle de constitucionalidade das leis e atos 
normativos foram vistos como alguns dos fatores que contribuíram 
para o aumento do papel político do Poder Judiciário.

Outros fatores que também contribuíram para uma maior 
atuação do Judiciário na arena política foram a crise da representação 
parlamentar e a percepção do Poder Judiciário como garantidor de direitos.

É nesse cenário que surgem os fenômenos da judicialização 
da política e do ativismo judicial. Segundo Ferreira Filho (apud 
FRANCISCO, 2012, p. 231), a judicialização da política, ou seja, a 
“assunção de um papel político ativo pelo Judiciário tem implicações 
profundas, de indiscutível importância”.

No tocante ao ativismo judicial, Barroso (2009, p. 17) 
relata que este fenômeno está atrelado à conduta do juiz, pois está 
relacionado à “postura do intérprete, a um modo pró-ativo e expansivo 
de interpretar a Constituição, potencializando o sentido e alcance 
de suas normas”, tratando-se de um “mecanismo para contornar o 
processo político majoritário quando for inerte, emperrado ou incapaz 
de produzir consenso”. 

Além da aplicação desses dois fenômenos no mundo jurídico 
brasileiro, que repercutiu em uma atuação alargada dos juízes, na 
política e na sociedade, discutisse também os limites à intervenção do 
Poder Judiciário nas políticas públicas. 

Destarte, o presente artigo tem o objetivo de analisar os 
limites à intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas diante 
dos fenômenos do ativismo judicial e da judicialização da política, 
do qual se observa, respectivamente, uma atividade expansiva dos 
magistrados por meio de suas decisões judiciais, em detrimento do 
Legislativo e do próprio Executivo e a utilização de métodos judiciais 
para a tomada de decisões no campo político.
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2 JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA

Almeida (2013, p. 2) conceitua a judicialização da política 
como “[...] a atuação do Poder Judiciário tanto durante a fase de 
elaboração das regras regentes das políticas públicas quanto na fase 
seguinte, qual seja, a de implementação efetiva dessas políticas.”

Tal atuação se dá por meio de mecanismos judiciais ao 
exercício do controle das políticas públicas, tais como as ações diretas 
de inconstitucionalidade, as ações por descumprimento de preceitos 
fundamentais e as ações civis públicas, ou seja, o Poder Judiciário, 
nesse caso, limita e regula as atividades legislativas.

Sendo assim, é importante salientar que a judicialização 
decorre do modelo de constituição analítica e de um sistema de 
controle de constitucionalidade que permitem discussões de largo 
alcance político e moral sejam trazidas sob a forma de ações judiciais.

Quanto à origem da judicialização da política, Vianna (2008, 
p. 3) esclarece que ”[...] deve ser buscada, de um lado, na iniciativa 
do legislador, e, de outro, nas demandas da cidadania no sentido de 
encontrar proteção dos seus direitos contra o Estado e as empresas.”

Analisando tal afirmação, verifica-se que o Poder Judiciário, 
para que pudesse estender seu próprio poder a domínios de outros 
poderes, seria preciso que tivesse competência para solucionar conflitos 
políticos e sociais e, nesse caso, quem emprestou essa autoridade ao 
judiciário, a fim de dirimir tais conflitos, foi o próprio legislador. 

Aliado a isso, não podemos desconsiderar que o Poder 
Judiciário é tido como guardião da Constituição, notadamente 
por intermédio do Supremo Tribunal Federal (STF), a quem cabe 
interpretar a legislação, conforme os princípios norteadores da Carta 
Constitucional, dando efetividade aos direitos fundamentais previstos 
neste diploma.

Ademais, nota-se que as constituições atuais possuem um 
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forte caráter normativo, pois, segundo Hesse (1991, p.15, grifo nosso): 

A Constituição não configura, portanto, apenas 
expressão de um ser, mas também de um dever ser; ela 
significa mais do que o simples reflexo das condições 
fáticas de sua vigência, particularmente as forças 
sociais e políticas. 

Diante de tal afirmação, verifica-se que as questões 
constitucionais não são apenas questões jurídicas, mas também 
questões políticas; e sua “pretensão de eficácia”3, ou seja, a aptidão 
da norma em produzir efeitos, é um aspecto que procura imprimir 
ordem e conformação à realidade política e social. 

Um exemplo a ser citado é a promulgação da Constituição 
Federal de 1988 que, para atender aos anseios da sociedade, em um 
determinado momento histórico4, ampliou o campo constitucional 
para abranger direitos de natureza social e, também, limitou a 
liberdade do legislador, o qual passou a atuar adstrito aos princípios 
constitucionais.

Da mesma forma, o Poder Judiciário também passou a 
atuar seguindo os preceitos da norma constitucional, que, segundo 
Almeida ( [2013?], p. 4), a Constituição permitiu, ao juiz de direito, a 
possibilidade de controle das políticas públicas quando:

[...] as decisões judiciais sobre matérias administrativas 
passaram a conter, implícita ou explicitamente, uma 
análise constitucional dos atos praticados pelo Poder 
Público, no sentido de verificar sua conformidade 
com os fins traçados pela Constituição.

Nesse sentido, observa-se que, na judicialização da política, 

3 Expressão utilizada por Konrad Hesse para explicar que a norma constitucional não tem 
existência autônoma em face da realidade. Nesse caso, para que essa pretensão de eficácia 
se concretize, deve levar em conta as condições naturais, técnicas, econômicas e sociais.
4 Nesse caso, ressalta-se o período de redemocratização do Estado Brasileiro.
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os juízes realizam uma análise quanto à regularidade formal das 
políticas públicas e, em algumas ocasiões, julgam o mérito da alocação 
dos recursos públicos.

Corroborando com tal entendimento, Vianna (2008, p. 4) 
relata que o fenômeno da judicialização da política:

[...] não deriva de um sistema de orientação dos 
juízes, mas da nova trama institucional trazida pela 
moderna sociedade capitalista, que pôs o direito, seus 
procedimentos e instituições no centro da vida pública, 
e, neste preciso sentido, ela já é parte constitutiva das 
democracias contemporâneas.

Nesse caso, extrai-se a seguinte reflexão sobre a judicialização da 
política: é uma fenômeno mundial, que vem convertendo o acesso à justiça 
como uma política pública importante no Estado capitalista moderno.

Diante disso, observa-se que a judicialização da política, 
além de ser um fenômeno presente nas democracias contemporâneas, 
configura-se pela implementação, por meio do Poder Judiciário, de 
direitos que estão previstos na Constituição e na legislação, mas que 
não foram efetivados pelo Poder Executivo, ou mesmo por inércia do 
Poder Legislativo.

3 ATIVISMO JUDICIAL

Hodiernamente, o Poder Judiciário brasileiro vem deixando 
de ter aquela característica de ser apenas um “aplicador da lei ao caso 
concreto” e passou a adotar uma postura proativa, de participante do 
processo democrático, interferindo inclusive nas decisões políticas.

Segundo Bodnar (2011, p. 34), o juiz de direito passou a ser 
um sujeito que intervém nas políticas públicas, na qual:

A doutrina mais atual recomenda que os juízes 
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atuem como agentes de mudanças sociais, na qualidade de 
corresponsáveis pela atividade providencial do Estado, 
impondo-se ao Poder Judiciário o controle das omissões 
administrativas e da execução das políticas públicas.

De certo que incumbe ao Poder Judiciário a importante 
missão constitucional de promover o tratamento dos conflitos, 
sempre objetivando assegurar e harmonizar a fruição dos direitos 
fundamentais.

Contudo, a atuação do Poder Judiciário vem se alargando no 
âmbito político, pois o Legislativo e o Executivo têm se mostrados 
inertes perante os problemas sociais e a necessidade de implementar 
as políticas públicas necessárias.

E a esse alargamento de poderes pelo Poder Judiciário foi 
denominado de ativismo judicial. Ramos (2010, p. 129) conceitua o 
ativismo judicial como:

[...] o exercício da função jurisdicional para além 
dos limites impostos pelo próprio ordenamento que 
incumbe, institucionalmente, ao Poder Judiciário 
fazer atuar, resolvendo litígios, de feições subjetivas 
(conflitos de interesse) e controvérsias jurídicas de 
natureza objetiva (conflitos normativos).

Nesse contexto, pode-se conceituar o ativismo judicial 
como uma atitude ou comportamento dos magistrados em realizar a 
prestação jurisdicional com perfil aditivo ao ordenamento jurídico, seja 
pela imposição ao Estado de efetivar políticas públicas determinadas 
(ativismo jurisdicional); ou ainda como um comportamento 
expansivo fora de sua função típica, mas em razão dela (ativismo 
extrajurisdicional).

O ativismo, no aspecto jurisdicional, refere-se à inovação 
no sistema jurídico por meio da interpretação de normas jurídicas 
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extraída diretamente da Constituição, sem a existência de alguma 
intermediação legislativa.

Alguns críticos do ativismo judicial afirmam que a incidência 
de tal fenômeno poderia substituir autoridades legitimadas pelo voto 
popular, como o legislador, pelos juízes de direito; transformando o 
regime democrático-representativo em um “governo de juízes” ou 
“juristocracia” (HIRSCHL, 2004).

Contudo, vale ressaltar a visão de Vianna (2008, p. 5) sobre 
o ativismo judicial, pois:

[...] quando bem compreendido, estimula a emergência 
de institucionalidades vigorosas e democráticas e 
reforça a estabilização da nossa criativa arquitetura 
constitucional. Quando mal compreendido, 
entretanto, este ativismo é sempre propício à denúncia 
de um governo de juízes, de uma justiça de salvação, 
referida casuisticamente aos aspectos materiais em 
cada questão a ser julgada.

De fato, o ativismo judicial tem aspectos positivos, quando 
utilizado para sanar a falta de vontade política de legisladores. 
Contudo, alguns dos aspectos negativos residem na possibilidade de 
enfraquecimento da cidadania.

Nesse caso, esse enfraquecimento poderia ser observado 
quando os movimentos sociais apostam na decisão dos juízes, e 
não da sua própria organização, ou seja, a consequência seria o 
enfraquecimento da sociedade civil na arena política.

Destarte, observa-se que o ativismo judicial permite aos juízes 
a possibilidade de garantir que as políticas públicas cheguem de modo 
equânime a todos os cidadãos, mas possibilita o enfraquecimento dos 
movimentos sociais na arena política. 
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4 OS LIMITES À INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 
NAS POLÍTICAS PÚBLICAS

De fato, principalmente no que tange ao fenômeno do 
ativismo judicial, o Poder Judiciário apresentou um alargamento de 
seus poderes e que, posteriormente, resultou em avaliação crítica 
da sua atuação no campo político no que concerne à formulação e 
implementação de políticas públicas.

Dentre os pontos controvertidos, ressalta-se que parte da 
doutrina5 afirma que o ativismo judicial, assim como a judicialização 
das políticas públicas, é uma intromissão anômala de um poder sobre 
o outro, ou seja, uma inobservância ao princípio da separação de 
poderes, preconizado por Montesquieu.

Nesse mesmo raciocínio, outro argumento defendido por 
esse grupo de doutrinadores é de que o Judiciário não pode invadir o 
espaço da política, ou seja, nas decisões políticas que definam gastos 
públicos, que é de deliberação política.

Além disso, outra tese utilizada para a definição de limites à 
pretensão judicial do direito à saúde, por exemplo, é a invocação da 
“reserva do possível”, teoria de origem alemã6.

Sobre o argumento referente à inobservância ao princípio da 
separação de poderes, Bodnar (1995, p. 39) relata que a separação dos 
poderes do Estado é, por consequência, uma das suas funções que 
“encontra como fundamento ético e jurídico exatamente a contenção 
do arbítrio ou abuso estatal em detrimento dos direitos humanos”.

Nesse caso, observa-se que tanto a judicialização da política 
como o ativismo judicial respeitam o princípio da separação de 
poderes, pois corroboram com o sistema de freios e contrapesos, 
pois objetiva a busca do equilíbrio necessário para a realização do 
5 Autores como Luís Roberto Barroso e Daniel Sarmento (em seu artigo 
“Neoconstitucionalismo: riscos e possibilidades”) são contrários ao ativismo judicial.
6 A “reserva do possível” é tradução da expressão Vorberhalt dês Möglichen 
denominada pelo Tribunal Constitucional Alemão, citado por Torres (2008, p. 428).
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bem da coletividade e para evitar o arbítrio e o desmando de um em 
detrimento do outro.

Outro argumento relatado foi a impossibilidade do juiz em 
intervir nas decisões políticas e, principalmente, no orçamento público. 
Contudo, vale ressaltar que a deliberação política não está livre do 
cumprimento de algumas normas jurídicas, ou seja, não se trata de absorção 
do político pelo jurídico, mas a limitação do primeiro pelo segundo.

Observa-se, então, que o ativismo judicial e a judicialização 
da política funcionam como mecanismo de proteção dos pressupostos 
da própria democracia, já que não haveria condições para a deliberação 
democrática sem o respeito e implemento de um mínimo de direitos 
sociais.

Com isso, ocorre a interpenetração das funções legislativa 
e executiva, com a formulação das políticas públicas, colocando o 
problema do controle dos programas governamentais por meio do 
Poder Judiciário.

As políticas públicas, na visão de Bucci (2006, p. 252), 
envolveriam sempre uma conotação valorativa, pois:

[...] de um lado, do ponto de vista de quem quer 
demonstrar a racionalidade da ação governamental, 
apontando os vetores que a orientam; de outro lado, da 
perspectiva dos seus opositores, cujo questionamento 
estará voltado à coerência ou à eficácia da ação 
governamental.

Com isso, a realização das políticas públicas, sob o enfoque 
jurídico, deve ser pautada nos parâmetros da legalidade e da 
constitucionalidade, o que implica dizer que os atos e omissões que 
constituem cada política pública serão reconhecidos os seus direitos, 
assim como os seus respectivos efeitos jurídicos.

Outro ponto a ser rechaçado são os argumentos quanto às 
limitações orçamentárias, que, de fato, não podem ser postas como 
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justificativa geral para a inércia na implementação das políticas 
públicas previstas de forma completa na Constituição.

Consubstanciando a corrente de doutrinadores, que justifica 
a limitação em implementar determinadas políticas públicas, Torres 
(2009, p. 105) afirma que a “reserva do possível” equivale à reserva 
democrática, ou seja, “à noção de que prestações sociais se legitimam pelo 
princípio democrático da maioria, e pela sua concessão pelo legislador, tendo em 
vista a conjuntura econômica do momento”.

Contudo, preleciona Cunha Júnior (apud CAMARGO, 2008, 
p. 388) que a aplicação de teorias estrangeiras, como a “reserva do 
possível” no ordenamento jurídico brasileiro:

[...] é extremamente discutível e de duvidosa pertinência 
o traslado de teorias jurídicas desenvolvidas em 
países de bases cultural, econômica, social e histórica 
próprias, para outros países cujos modelos jurídicos 
estão sujeitos a condicionamentos socioeconômicos e 
políticos completamente diferentes.

No caso do Brasil, o argumento de limitação orçamentária, 
consubstanciado na teoria da “reserva do possível”, precisa ser 
repensado, haja vista que, no orçamento geral da União previsto para 
20147, 42,04% dos recursos serão destinados para o pagamento de 
juros e amortização da dívida, enquanto que apenas 4,11% serão 
destinados às políticas públicas de saúde, por exemplo.

Diante disso, verifica-se que o problema da falta de 
recursos decorre de sua má distribuição, ou seja, de um planejamento 
orçamentário inadequado para a concretização dos direitos sociais, 
principalmente no que tange a implementação das políticas sociais.

Destarte, as questões apresentadas fomentam a investigação 
e desafiam o Estado a respondê-las com práticas e projetos efetivos 
7 Informação disponibilizada no site da Auditoria Cidadã da Dívida (http://www.
auditoriacidada.org.br/e-por-direitos-auditoria-da-divida-ja-confira-o-grafico-do-
orcamento-de-2012).
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de políticas públicas, que tomem como referencial os princípios 
da dignidade da pessoa humana para a adequação dos orçamentos 
públicos, visando a efetivação dos direitos sociais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De fato, o aumento na atuação do Poder Judiciário na arena 
política se deve à promulgação da Constituição Federal de 1988 
que inseriu, em seu texto, a legitimação dos direitos fundamentais 
e a possibilidade de controle de constitucionalidade das leis e atos 
normativos.

Associado a esses fatores, a crise da representação 
parlamentar e a percepção do Poder Judiciário, como garantidor 
de direitos, também têm alargado o protagonismo do judiciário no 
âmbito político.

Contudo, vale esclarecer que, atualmente, vive-se um 
momento de reflexão sobre a esfera de elaboração de políticas públicas 
pelo Executivo e pelo Legislativo, bem como seu espaço de gestão de 
recursos financeiros que são, a priori, escassos.

Nesse caso, não se defende uma atuação substitutiva da 
administração pública, a quem compete originalmente a ampla tarefa 
constitucional em prol das políticas sociais, mas sim papel de indução 
e complementação para as atividades dos demais poderes.

Ademais, considerando que os movimentos sociais, além 
daquela arena política tradicional, tem utilizado o Poder Judiciário 
como uma nova arena de lutas para a garantia de direitos. E é nesse 
contexto que surge a judicialização da política e o ativismo judicial.

No Brasil, alguns juízes, comprometidos com os novos 
reclamos da sociedade contemporânea, ou por meio da judicialização 
da política ou do ativismo judicial, têm procurado ampliar os 
mecanismos de acesso ao pleno desenvolvimento humano, conferindo 
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especial proteção aos direitos fundamentais (sociais e individuais), 
previstos explícita ou implicitamente na Constituição, como: moradia, 
educação, saúde, emprego e outros.

Diante dessa nova realidade, fenômenos como o da 
judicialização da política e do ativismo judicial têm se mostrado 
necessários, quando se observa a inércia por parte do Poder Executivo 
na consecução de políticas públicas e, também, quando detectada a 
retração do Poder Legislativo no tocante à elaboração das leis.

A que se considerar que existe a necessidade de fiscalização 
judicial adequada sobre a atuação da Administração Pública, 
contudo, deve-se evitar um controle excessivo que impeça o correto 
funcionamento da administração. 

Contudo, vale ressaltar que o fenômeno da judicialização 
decorre de uma pretensão, subjetiva ou objetiva, na qual ao juiz cabe 
conhecer e decidir sobre a matéria; enquanto que, no ativismo judicial, 
ele se instala em situações de retração do Poder Legislativo, ou seja, 
quando ocorre um distanciamento entre a classe política e a sociedade 
civil, impedindo que as demandas sociais sejam atendidas de maneira 
efetiva.

Destarte, os fenômenos da judicialização da política e 
do ativismo judicial têm se mostrado determinantes no Estado 
Democrático de Direito, pois a intervenção do Poder Judiciário em 
ato do administrador ou na omissão do legislador, tem garantido o 
atendimento aos direitos fundamentais indispensáveis à população e 
previstos na Constituição Federal de 1988.

ABSTRACT

This article aims to analyze the phenomena of  judicialization of  
politics and judicial activism on the expansion of  institutional and 
political role of  the judiciary in decision-making processes, as well as 
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approaching the limits of  the possible intervention of  the judiciary in 
the formulation and implementation of  public policies.

Keywords: Judiciary, judicial activism, judicialization, public policies
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RESUMO 

O artigo versa sobre a importância das varas especializadas 
nos crimes contra crianças e adolescentes na proteção integral 
a esses sujeitos sociais, com destaque para 9ª Vara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Maranhão. Delineia-se a oitiva de crianças e 
adolescentes no Judiciário, a atuação do magistrado e o papel das 
equipes interdisciplinares do Judiciário como estratégias fundamentais 
no enfrentamento aos crimes contra dignidade sexual de crianças e 
adolescentes.

Palavras-Chave: Crimes contra crianças e adolescentes.  Poder 
Judiciário. Violência Sexual.

1 INTRODUÇÃO

Aborda-se sobre a atuação das varas especializadas em crimes 
contra criança e adolescente, uma vez que surgiram no contexto de 

1 Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Criminal do TJMA.
2 Analista Judiciário Assistente Social do TJMA. Especialista em Administração e 
Gestão de Projetos Sociais- UNIGRANRIO.
3 Analista Judiciário Psicóloga do TJMA. Especialista em Violência Doméstica contra 
crianças e adolescentes. LACRI-USP. Especialista em Saúde Mental- Laboro/Estácio de Sá. 
4 Analista Judiciário Assistente Social do TJMA. Especialista em Administração e 
Gestão de Projetos Sociais. Universidade Veiga de Almeida- RJ- UVA.
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reconhecimento dos direitos humanos internacionais de crianças e 
adolescentes, como aqueles previstos na Constituição Federal de 1988 
e na Lei Federal 8.069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente que 
ratificou  a Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989, 
quando ambos resultaram de uma mobilização popular “intitulada 
criança, prioridade nacional” que teve à frente o Movimento Nacional 
de Meninos e Meninas de Rua e a Pastoral do Menor.

Essas transformações iniciais foram de fundamental 
importância para que chegássemos à ideia de proteção integral da 
criança e do adolescente, como uma obrigação/dever da família, da 
sociedade e do Estado como prevê o artigo 4º da Lei 8.069/90.

Baseado nessas mudanças trazidas pela Convenção 
Internacional dos Direitos da Criança, pela Constituição Federal e pelo 
ECA, houve a necessidade de um enfoque diferenciado no âmbito 
do judiciário para as questões da infância e adolescência, surgindo, 
então, as varas civis de proteção à criança e ao adolescente, as varas 
especializadas em medidas socioeducativas e aquelas especializadas 
em crimes contra esse segmento social.  

Em 1992 foi criada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco 
uma unidade judicial com competência exclusiva para julgar 
crimes contra crianças e adolescentes, e lá foi instalada a primeira 
vara de crimes contra criança e adolescente na comarca de Recife.É 
Importante ressaltar que, mesmo sendo uma prática inovadora e 
necessária, diante dos números exorbitantes de violação de direitos de 
crianças e adolescentes, poucos Estados seguiram esse exemplo.

O Tribunal de Justiça do Maranhão criou, através da Lei 
Complementar Estadual nº 88/2005,os seguintes órgãos: a Vara 
Especializada em Crimes Contra Crianças e Adolescentes em 2005, a 
qual passou a se denominar inicialmente 11ª Vara Criminal e integrou 
o Complexo de Proteção da Criança e do Adolescente (CPCA) na 
Capital, junto com a Delegacia Especializada em Crimes Contra 
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Crianças e Adolescentes (DPCA); a 29ª Promotoria Especializada em 
Crimes Contra Crianças e Adolescentes, o Centro de Perícias Técnicas 
para a Criança e o Adolescente (CPTCA) e, mais recentemente, a 
Defensoria Pública5. Em 2012, a 30ª Promotoria Especializada em 
Crimes Contra Crianças e Adolescentes foi instalada em virtude da 
grande demanda existente.

A instalação da Vara Especializada no CPCA teve no seu 
contexto de criação uma situação peculiar, qual seja, o caso dos 
meninos emasculados do Maranhão (meninos emasculados e mortos 
na região da Grande São Luís) 6, que resultou no Acordo de Solução 
Amistosa (casos n. 12.426 e n.12. 427) entre o Estado Brasileiro, por 
meio da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República, do Governo do Estado do Maranhão e os peticionários, 
representados pelas organizações não-governamentais Justiça Global 
e Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Padre 
Marcos Passerini- CDMP. 

O referido Acordo teve como objetivo o encerramento 
dos casos acima referidos, em tramitação perante a Comissão 
Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos Estados 
Americanos (CIDH/OEA). Diante disso, o Estado comprometeu-se 
pelo julgamento e punição dos responsáveis:

O Estado brasileiro compromete-se a apurar a 
responsabilização do réu confesso hoje preso, dentro 
do marco do devido processo legal e do respeito 
aos direitos humanos e assume o compromisso de 
persistir em eventuais investigações e sanção de outros 
possíveis responsáveis.

Nesse contexto, a 11ª Vara Criminal Especializada em 
Crimes Contra Crianças e Adolescentes de São Luís, com competência 

5 Resultado de intensa mobilização, em 2009, dos representantes dos órgãos que compõe o CPCA, 
ou seja, juiz, promotor, delegado e chefe do CPTCA.
6 Acordo de Solução Amistosa, casos nº12.426 e 12.427- Meninos Emasculados do Maranhão.
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exclusiva para processamento e julgamentos de tais crimes, e ainda 
com competência para presidir o Tribunal do Júri (Inciso XLIV do 
artigo do Código de Organização Judiciária) surge: 

Fica criada a 11ª Vara Criminal e sua respectiva 
secretaria judicial na Comarca de São Luís, com a 
competência fixada no inciso XLIV do art. 9º da Lei 
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 
(Código de Divisão e Organização Judiciárias do 
Estado do Maranhão), com a redação dada pela Lei 
complementar nº 88/2005”. (Redação conforme LC 
nº 131, de 18.06.2010.)

Vale ressaltar que através da Lei Complementar nº 140, de 
3 de novembro de 2011, a 11ª Vara Criminal passou a denominar-
se 9ª Vara Criminal Especializada em Crimes Contra Crianças e 
Adolescentes e que, no ano de 2014, a unidade passou a funcionar nas 
dependências do Fórum Desembargador Sarney Costa. 

Os crimes de competência dessa Vara Especializada se 
referem àqueles de maior potencial ofensivo, ou seja, com pena 
superior a dois anos, sendo que os crimes de menor potencial 
ofensivo são encaminhados para o 1º Juizado Especial Criminal de 
São Luis/MA, sendo devolvido a esta Especializada, caso não seja 
feito composição processual. 7

Dessa forma, evidenciamos algumas características próprias 
da 9ª Vara Criminal Especializada em Crimes Contra Crianças e 
Adolescentes: a utilização da perícia psicossocial e médica, utilizadas 
como provas processuais, sendo a primeira em substituição ao 
depoimento tradicional para crianças e adolescentes de até 14 anos; 
os processos contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes 

7 Arts. 1º. e 60 da Lei nº. 9.099/95, regulamentando o art. 98 da Constituição Federal, 
previram a criação pelos Estados e pela União (no Distrito Federal) dos Juizados 
Especiais Criminais, no âmbito da Justiça Ordinária (Justiça Comum Estadual e Justiça 
Comum do Distrito Federal). Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/5078/
juizados-especiais-criminais#ixzz1ssordCWU.
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tramitam em segredo de justiça (Art. 234-B do Código Penal); a ação 
penal é Pública, incondicionada à representação do ofendido por 
se tratar de vítima menor de 18 anos ou pessoa vulnerável (art. 225 
Código Penal); a existência de Equipe Interdisciplinar exclusiva da Vara 
Especializada (Art. 9º, § 3º. do Código de Organização Judiciária).8 

Atualmente, a porcentagem de processos criminais que 
tramitam na 9ª Vara Criminal está distribuída da seguinte forma:

 

Gráfico: Porcentagem de processos judiciais na 9ª Vara Criminal

Observa-se pelo gráfico anterior que o maior número de 
crimes contra criança e adolescente se refere àqueles de dignidade 
sexual, seguidos de crimes contra o patrimônio (roubo, roubo 
majorado, furtos) e depois os crimes de matérias diversas que se 
referem aos maus tratos, tortura, lesão corporal grave, entre outros.

Tem crescido o entendimento da imprescindibilidade 
da existência de varas especializadas para tratar dos crimes contra 
crianças e adolescentes, tendo como justificativas a garantia de maior 
celeridade aos processos, a existência de Equipe Multidisciplinar 
e o atendimento especializado das demandas, que vão desde o 
8 § 3º As Varas da Infância e Juventude, as Varas de Família, a 11ª Vara Criminal(grifo 
nosso), as Varas das Execuções Penais, a Vara Especial de Violência Doméstica 
e Familiar Contra a Mulher e a Vara Especial do Idoso contarão com equipes 
multidisciplinares, constituídas por servidores do Poder Judiciário ou requisitados de 
outros órgãos do Poder Executivo, sendo regulamentadas por resolução do Tribunal de 
Justiça. (Redação conforme LC nº 131, de 18.06.2010.)
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acolhimento humanizado, as acomodações adequadas e separadas para 
vítimas e acusados, o acompanhamento de crianças e adolescentes 
por comissário de infância nas conduções e audiências, a elaboração 
de perícias psicossociais que compõe a instrução dos autos, dentre 
outros aspectos que constituem avanços no atendimento judicial às 
graves violações dos direitos de crianças e adolescentes. 

Além do Tribunal de Justiça de Pernambuco e do Tribunal de 
Justiça do Maranhão, outros tribunais de justiça estaduais implantaram 
as varas especializadas em crimes contra criança e adolescente, a citar: 
TJ Amazonas, TJ Minas Gerais, TJ Roraima, TJ Bahia, TJ Paraná, TJ 
Ceará, TJ Distrito Federal, sendo que todas essas unidades judiciais 
especializadas estão implantadas nas comarcas das Capitais.

2 ATUAÇÃO DO MAGISTRADO NA VARA ESPECIALIZADA 
EM CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

   
A jurisdição do magistrado na 9ª Vara Criminal da Comarca de 

São Luís tem competência de julgar e processar, além da competência 
de tribunal do júri até 2014, nos crimes contra  esses sujeitos de direitos 
com maior potencial ofensivo, a exemplo dos crimes de homicídios, 
tortura, lesão corporal grave, estupro de vulnerável, de estupro de 
adolescentes maior de 14 anos de idade, entre outros. Além disso, 
a complexidade dos mencionados crimes faz com que o magistrado 
desenvolva sua atividade jurisdicional num contexto especial. 

Permitiu-se falar em “contexto especial”, pois o magistrado 
atuante nesta unidade judicial não lida somente com a lei, ele trabalha 
com a humanização articulada em um conjunto de serviços da 
justiça existentes para tentar minimizar os impactos que as vítimas 
e seus familiares sofrem ao passarem por algum tipo de violência. 
Esses serviços judiciais se referem à competência do juiz, promotor, 
defensor, delegado e equipe interdisciplinar.
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Por ser uma vara especializada em crimes contra crianças e 
adolescentes, na qual a maioria dos casos se trata de crimes de natureza 
sexual, um dos instrumentos legais  bastante utilizados é o Código 
Penal, principalmente no que infere aos artigos sobre o estupro de 
vulnerável (art. 217-A do CPB), que é um tipo penal criado com 
a lei 12.015 de agosto de 2009, em substituição ao artigo 224 do 
CPB (presunção de violência). Com  o advento do art. 217-A do 
CPB, também houve alteração no texto do crime de corrupção 
de menores. Também se recorre ao instituto da Lei Federal 8.069/90, 
principalmente no que diz respeito aos crimes de pornografia infantil 
e aos crimes virtuais da rede mundial de computadores “internet”.

Foi publicada no Diário Oficial da União desta 
segunda feira (10 de agosto) a Lei nº 12.015/2009, que 
promove uma ampla reformulação nos dispositivos 
do Código Penal que tratam dos crimes sexuais. De 
iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
da Exploração Sexual, a nova lei também altera a Lei 
de Crimes Hediondos para incluir as mudanças feitas 
no CP em relação ao estupro. O projeto de lei tipifica 
e amplia a definição de crimes como estupro, tráfico 
de pessoas, prostituição e outras formas de exploração 
sexual. Além disso, prevê penas mais rigorosas 
para quem comete ou facilita a violência sexual 
infantil.( Disponível em: http://amp-pr.jusbrasil.
com.br/noticias/1675309/nova-lei-aumenta-rigor-
para-crimes-sexuais-e-para-a-pratica-de-infracao-
penal. Acesso em 22.04.2012)

 
Os processos, por sua tipologia criminal bem como pelo 

perfil das vítimas, podem seguir em segredo de justiça, conforme 
dispõe o artigo 234-B do Código Penal com a redação dada pela Lei 
nº. 12.015/2009, que se traduz em aspectos como a preservação dos 
nomes das vítimas em sentenças, editais etc. Como é saber uníssono, 
os processos devem obedecer ao princípio da publicidade, porém, 
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quando se tratar de preservar a intimidade das partes e não prejudicar 
o desenrolar dos procedimentos, tanto os processos judiciais quanto 
as investigações policiais poderão tramitar em sigilo por força de lei 
ou decisão judicial. 

Tal instrumento é muito importante para a realização dos 
trabalhos nesta unidade judicial, pois ao lidar bastante com questões 
de crimes de natureza sexual, principalmente contra um menor de 14 
(quatorze) anos, como já fora dito, que causa grande comoção social, 
é de fundamental importância que se proteja a criança e o adolescente, 
adentrando-se na esfera dos direitos e garantias fundamentas (cláusula 
pétrea, art. 60 da CF/98), que tem como  “válvula de escape” o 
princípio da dignidade da pessoa humana, sendo imprescindível o 
respeito a esse princípio.

Dentre as peculiaridades do procedimento judicial nos 
crimes contra crianças e adolescentes, mais particularmente os 
crimes contra dignidade sexual, é vital o apoio e subsídios de equipes 
interdisciplinares, formadas por assistentes sociais e psicólogos, na 
realização das perícias técnicas com as crianças e adolescentes, e em suas 
famílias. Este trabalho tanto é realizado em São Luís através da perícia 
criminal9 do Centro de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes 
– CPTCA, da Secretaria Estadual de Segurança Pública quanto por 
perícia judicial realizada pela própria equipe interprofissional da 9ª 
Vara Criminal da Comarca de São Luís.

O trabalho das perícias técnicas tem sido essencial para que 
se evite a revitimização da criança e do adolescente, protegendo-
os psicologicamente e evitando-se a repetição excessiva de 
interrogatórios, bem como os danos secundários (Furniss, 2002)10 
9 A perícia criminal tem produzidos laudos técnicos na fase de inquérito policial, sendo assim 
denominada de perícia criminal. Logo após esses laudos serem concluído pelos peritos, passa a 
integrar o processo como prova, que tem sido fundamental para amparar a decisão do magistrado.
10 Segundo Furniss (2002), danos primários sãos os decorrentes diretos da situação do abuso 
sexual e os danos Secundários são causados pelas intervenções profissionais não coordenadas e 
acontecem em cinco níveis. Aqui daremos destaque aos possíveis danos secundários advindos do 
processo interdisciplinar, tal como propõe o autor: “[...] A traumatização secundária pelos conflitos 
institucionais estruturais acontece mais frequentemente  nos conflitos entre o sistema legal e as 
necessidades psicológicas e de proteção da criança”. 
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provocados na produção de provas, colocando à disposição do juízo 
um laudo bem mais completo e com menos prejuízos psicológicos 
para as vítimas.Isso ocorre conforme estabelece o Termo de 
Cooperação Interinstitucional para o Funcionamento Integrado do 
CPCA (2009), o laudo técnico tem por finalidade a substituição da 
oitiva do menor em audiência realizada pelo juiz, com a finalidade de 
abster a criança e o adolescente de permanecerem nesses ambientes 
austeros e formais, de modo a não constrangê-las ou assustá-las, o que 
poderia comprometer na qualidade do depoimento, além de agravar 
os traumas já existentes (item 84): 

A oitiva da vítima menor de 14 anos de idade 
(vulnerável, nos termos da lei penal brasileira) será 
indeferida durante o processo, a fim de protegê-la de 
eventual depoimento revitimizante, bem como a da 
maior de 14 anos, se possível suprí-la pelo laudo da 
perícia psicossocial. 

Nessa perspectiva, a oitiva só ocorre em audiência quando os 
adolescentes forem maiores de 14 (quatorze) anos, se estes desejarem, 
respeitando-se o seu direito a livre expressão, como descrito no Termo 
de Cooperação Interinstitucional para o Funcionamento Integrado do 
CPCA (2009), em seu item 87: “Ao início da oitiva da vítima, esta será 
indagada se quer depor, pois se trata de direito e não de dever imposto 
a crianças e adolescentes (art.12 e 39 da Convenção Internacional 
sobre os Direitos da Criança e do Adolescente)”.

Caso haja recusa em falar, o que por vezes ocorre 
principalmente entre as vítimas de violência sexual, o magistrado pode 
requerer o estudo do caso pela Equipe Interdisciplinar da 9ª Vara ou 
valer-se de outras provas.

Maria Regina Fay de Azambuja (2009, p.62), Procuradora de 
Justiça e Especialista em Violência Doméstica pela USP, aponta que:



130 José Afonso Bezzera de Lima / Ádila Kariny F. Bandeira / 
Edla Maria Batista Ferreira / Marylanda Lopes Silva

Outros elementos de prova que não costumam ser 
valorizados pelo Sistema de Justiça, como o estudo 
social e a avaliação criteriosa do abusador, devem 
se aliar, alargando o entendimento dos fatos e 
contribuindo para a busca da verdade real, respeitando 
o melhor interesse da criança. 

Portanto, o trabalho realizado é feito com total dedicação 
pelos atores envolvidos, posto que toda a equipe atuante na 9ª Vara 
Criminal prima pela não-revitimização de vítimas e familiares, assim 
como pela resolução dos casos com o máximo de eficiência e eficácia 
possível, deixando claro que todos os que fazem parte deste trabalho 
são responsáveis, direta ou indiretamente, pelo seu resultado. 

3 DA OITIVA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
 
Faz-se pertinente, no bojo dessas discussões, situar a questão 

da escuta de crianças e adolescentes no âmbito do Judiciário, haja vista 
que existem posições divergentes quanto às propostas metodológicas 
que vêm sendo adotadas no país, a exemplo do chamado “Depoimento 
sem Dano”, cujo Projeto de Lei 7.524/2006 propõe este como 
a forma preferencial de inquirição de crianças e adolescentes no 
contexto jurídico nacional, sendo que o  Conselho Nacional de Justiça 
recomenda aos Tribunais de Justiça a criação de serviços especializados 
para a escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de 
violência nos processos judiciais via depoimento especial videografado. 
(Recomendação 33 de 23 de novembro de 2010).

A experiência pioneira no país deu-se com a implantação em 
2003, no Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre – RS, sendo 
destinado à oitiva de crianças e adolescentes apontados como vítimas 
ou testemunhas de abuso sexual ou maus-tratos. 

Segundo o modelo proposto, 
Crianças e adolescentes devem ser ouvidos nas 
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dependências do Fórum em sala especialmente 
projetada para esta finalidade [...] preparada para 
o atendimento destes, além de ser equipada com 
câmeras e microfones para se gravar o depoimento. 
O psicólogo ou o assistente social que irá colher o 
depoimento deve informar a criança, ou o adolescente, 
sobre a existência de câmeras. Durante a inquirição, o 
profissional permanece com um fone no ouvido para 
que o Juiz possa indicar questões a serem formuladas, 
sendo que o psicólogo ou o assistente social deve 
transmitir às crianças e adolescentes perguntas que 
estes possam entender. O Juiz, o Ministério Público, 
os advogados, o acusado e servidores judiciais 
assistem ao depoimento por meio de um aparelho 
de televisão instalado na sala de audiências. Com a 
gravação do relato, uma cópia é anexada ao processo, 
o que torna desnecessária a repetição da inquirição 
(Brito, Depoimento sem Dano para quem? In: http://
www.psicologia.ufrj.br/inipiac)

Como argumentos positivos, tem-se a questão do 
depoimento ser único e, por isso, tido como não revitimizante, não 
sendo necessário que a criança o repita em diversas instituições, além 
do fato de ser possível obter um material gravado de qualidade, baixo 
custo, moderno e de fácil acesso a todos. Outra vantagem seria, 
segundo seus incentivadores, a valorização da palavra da criança. 

Dentre os principais argumentos contrários à “Metodologia 
do Depoimento sem Dano” encontram-se alguns juristas que 
argumentam que o artigo 206 do Código de Processo Penal- CPP 
prevê que pais, mães, filhos e cônjuges de acusados podem se eximir 
da obrigação de depor; e o art. 208 do CPP dispõe que o menor de 14 
anos não presta compromisso, não sendo obrigado a depor.  E agregada 
a essa posição estão os posicionamentos dos Conselhos Federal de 
Psicologia e de Serviço Social sobre o assunto, os quais apontam, 
dentre outras, questões fundamentais como a responsabilidade que 
é atribuída à criança na produção de provas na obrigatoriedade do 
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depoimento, a utilização de profissionais de serviço social e psicologia 
como inquiridores, embora profissionais de formações diversas 
possam atuar como entrevistadores, o que não se encontra no rol 
de atribuições das profissões citadas conforme pareceres técnicos e 
resoluções publicados pelos CFESS11 e CFP12. 

Não cabe problematizar a metodologia do “Depoimento sem 
Dano” no presente contexto, uma vez que necessita de outros estudos 
específicos acerca do tema, cabendo-se apenas trazer as divergências 
existentes, bem como as críticas produzidas pelos setores qualificados 
da sociedade. 

No caso da 9ª Vara Criminal da Capital, são utilizados 
diversos meios de prova nos processos, como a perícia psicossocial 
realizada pelo Centro de Perícias Técnicas da Criança e Adolescente 
(CPTCA) ou pela equipe interprofissional desta unidade judicial 
especializada; relatórios de acompanhamento do caso pela equipe 
judicial interdisciplinar, o qual se utiliza de estratégias diversas; 
depoimento tradicional das testemunhas e adolescentes vítimas 
através de audiência videogravada.

Sobre a perícia técnica por equipe interdisciplinar, assim 
se refere o Dr. Murillo José Digiácomo, Promotor de Justiça do 
Ministério Público do Estado do Paraná, integrante do Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente 
(CAOPCA/MPPR): 

Assim sendo, neste modelo, a própria audiência 
destinada a colher as declarações da vítima 
é substituída por uma verdadeira perícia técnica 

11 Resolução CFESS Nº 554/2009, de 15 de setembro de 2009, e o Parecer Técnico 
sobre o assunto: Metodologia “Depoimento sem Dano”, ou “Depoimento com Redução 
de Danos”. Eunice Teresinha Fávero (jan.2008).
12 Leia mais na publicação “Falando Sério sobre a escuta de crianças e adolescentes 
envolvidos em situação de violência e a rede de proteção”. Conselho Federal 
de Psicologia: Brasília, 2009. Ver Resolução CFP nº 010/2010, que institui a 
regulamentação da Escuta Psicológica de Crianças e Adolescentes envolvidos em 
situação de violência, na Rede de Proteção, suspensa por força de ordem judicial desde 
julho de 2012.
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interdisciplinar (e a participação de mais de 
um profissional habilitado é de importância 
capital, para que o caso seja analisado sob a ótica 
interdisciplinar), com a autoridade policial e/ou o Juiz 
e as partes/interessados formulando quesitos a serem 
respondidos pela equipe interprofissional responsável 
pelo atendimento do caso, que também deverá 
apresentar suas conclusões (com as justificativas 
devidas) e apontar as alternativas existentes para 
sua efetiva solução, tanto no que diz respeito à proteção 
da vítima quanto à responsabilização criminal do(s) 
agente(s). (DIGIÁCOMO, 2014. Disponível em: 
http://www.crianca.mppr.mp.br Acesso em 15 de 
setembro de 2014.). 

Cabe ressaltar que a metodologia adotada na 9ª Vara Criminal 
foi fruto de amplas discussões com todos os órgãos que integram 
o Complexo de Proteção à Criança e ao Adolescente (CPCA), as 
instituições de defesa dos direitos desse segmento e os Conselhos 
Regionais de Serviço Social e Psicologia, bem como a partir de 
leituras e participação em eventos13 que tratavam de práticas não-
revitimizantes utilizadas em diferentes países. 

A assinatura do Termo de Cooperação Interinstitucional 
para o Funcionamento Integrado do CPCA (2009) formalizou tal 
metodologia, contudo, é importante pontuar que no âmbito do 
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão existem outras 
práticas de tomada de depoimento de crianças e adolescentes 
em processos judiciais, a exemplo da Comarca de Coelho Neto-
MA que implantou em 2010 a metodologia do Depoimento 
sem Dano. (Disponível em http://www.cnj.jus.br. Acesso em 3 de 
dezembro de 2013). 

Deve-se ressaltar que o Tribunal de Justiça do MA implantou 
no mês de maio de 2014 uma sala de Depoimento Especial nas 
13 Dentre outros eventos, o I Simpósio Internacional: Culturas e Práticas Não-
Revitimizantes de tomada de depoimento Especial de Crianças e Adolescentes em 
Processos Judiciais (Brasília 2009).
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instalações do Fórum Desembargador Sarney Costa da Capital14, 
estando em fase de definição e capacitação das equipes para a 
realização do referido depoimento.

Outras experiências de diversificação na produção de 
provas e proteção da criança e adolescente vítima de violência tem se 
consolidado em outros tribunais, a exemplo do TJ de Pernambuco15 
que mantém em funcionamento uma Central de Depoimento 
Acolhedor, regulamentada através da Portaria nº 47/2010 do TJPE, 
que se configura num espaço de realização de depoimento especial 
de crianças e adolescentes nos moldes do chamado “Depoimento 
Sem Dano”, mas com adaptações à realidade local. Um diferencial 
dessa experiência é que um número expressivo de profissionais de 
diversas áreas do TJPE e de outras instituições da Rede de Proteção 
foi convidado a participar de capacitação específica em entrevista 
investigativa e trabalha atualmente como entrevistador na referida 
Central, em escala de revezamento, sem prejuízo do exercício de suas 
funções inerentes aos cargos.

Ademais, para atender às duas varas especializadas existentes 
no Tribunal de Justiça de Pernambuco há, desde 2010, a atuação da 
equipe interdisciplinar do Centro de Referência Interprofissional na 
Atenção às Crianças e aos Adolescentes Vítimas da Violência de Recife 
- CRIAR, regulamentada em Portaria Conjunta nº 001/2009 da 1ª e 
2ª Varas Especializadas em crimes contra crianças e adolescentes da 
Comarca de Recife, a qual realiza perícias judiciais interdisciplinares, 
acompanhamento dos casos, encaminhamentos e intermediação 
junto à Rede de Atendimento, realização de pesquisas em parceria 
com universidades, dentre outras atribuições. 

Em nossa realidade, com o funcionamento da 9ª Vara Criminal 

14 Notícia veiculada no site do Tribunal de Justiça, em maio de 2014. 
15 Dados coletados em visita institucional realizada pelo magistrado titular da 9ª 
Criminal juntamente com a equipe de assistentes sociais, psicóloga e pedagogo 
da unidade judicial, devidamente registrada em Relatório de Viagem entregue à 
Corregedoria de Justiça do TJMA, em novembro de 2012. 
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na Comarca de São Luís alguns avanços já podem ser verificados na 
oitiva judicial de crianças e adolescentes no sentido de equilibrar o 
foco na produção de provas, às quais, de fato, responsabilizem de 
forma correta os autores de violência, com as ações que se referem 
à proteção integral da criança e/ou adolescente vítima de crimes, a 
exemplo de outros tribunais do país.

4 A EQUIPE INTERDISCIPLINAR DA 9ª VARA CRIMINAL 
ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES EM SÃO LUÍS/MA

Lidar com violação de direitos de crianças e adolescentes, 
diante da complexidade que o tema traz, exige dos profissionais, em 
especial dos operadores do direito, o estabelecimento de um diálogo 
constante com outras disciplinas para melhor compreensão do caso.

Conforme estabelece a Lei 8.069/90, doravante Estatuto da 
Criança e do Adolescente, o assistente social e o psicólogo aparecem 
como profissionais que intermedeiam a relação entre a instituição e 
o sujeito que pretende atendimento institucional, como podemos ver 
no art. 151:

Compete à equipe interprofissional dentre outras 
atribuições que lhe forem reservadas pela legislação 
local, fornecer subsídios por escrito, mediante 
laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim 
desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, 
encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob 
a imediata subordinação à autoridade judiciária, 
assegurada a livre manifestação do ponto de vista 
técnico.

 A Lei 8662/93, que regulamenta a profissão de 
assistente social, enfatiza que dentre as competências e as atribuições 



136 José Afonso Bezzera de Lima / Ádila Kariny F. Bandeira / 
Edla Maria Batista Ferreira / Marylanda Lopes Silva

privativas do assistente social estão respectivamente:

Art. 4º Constituem competências do Assistente Social:
III - encaminhar providências, e prestar orientação 
social a indivíduos, grupos e à população;
V - orientar indivíduos e grupos de diferentes 
segmentos sociais no sentido de identificar recursos e 
de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa 
de seus direitos; 
Art. 5º Constituem atribuições privativas do 
Assistente Social:
IV - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 
informações e pareceres sobre a matéria de Serviço 
Social” (Lei 8.662, 7 de junho de 1992).

No caso do Tribunal de Justiça do Maranhão, a resolução 
06/2007 regulamenta a descrição das atribuições dos cargos de 
provimento efetivo do Poder Judiciário do Estado do Maranhão e 
define que as atribuições do Psicólogo são, dentre outras: “(...)
Participar de comissões, quando designado, e de treinamentos diversos 
de interesse da administração; utilizar métodos e técnicas psicológicas 
com o objetivo de efetuar diagnósticos, acompanhamentos, avaliações, 
aconselhamentos, realização de perícias”. 

Na atuação do psicólogo jurídico, algumas referências são 
fundamentais, como resoluções do Conselho Federal de Psicologia 
– CFP nº 008/2010, nº007/2003, dentre outras que normatizam 
a atuação em questões específicas e na elaboração de documentos 
decorrentes de avaliações psicológicas. 

A primeira Equipe Interdisciplinar da 9ª Vara Criminal 
de São Luís iniciou seus trabalhos no ano de 2008, realizando 
o acompanhamento, na fase judicial, das famílias das crianças e 
adolescentes vítimas de violência, dando orientações pertinentes aos 
processos; suporte para o atendimento das crianças e adolescentes na 
rede de atendimento, intermediando a relação da família com as outras 
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instituições, visando minorar as dificuldades ou entraves surgidos para 
o efetivo atendimento delas na Rede de Proteção; avaliação psicossocial 
do acusado em casos de pedidos de exame de incidente de insanidade 
mental e em casos de negação secundária na fase judicial, produzindo 
relatórios e laudos com informes aos processos em aspectos relativos 
à demanda judicial.

Outro trabalho importante no ano de 2009 foi a participação 
da equipe interdisciplinar, representando a 9ª Vara Criminal, no estudo 
coletivo com outros órgãos existentes no Complexo de Proteção 
da Criança e do Adolescente – CPTCA visando à realização de um 
trabalho integralizado, bem como a definição das competências dos 
diferentes órgãos ali localizados.

Nesse contexto, a equipe interdisciplinar da 9ª Vara Criminal 
tem o papel de realizar um trabalho em rede, com vistas a facilitar o 
acesso de vítimas e familiares às demais políticas públicas, a partir 
de orientações, encaminhamentos e acompanhamento das famílias ao 
longo do processo legal, no sentido de melhor atender ao interesse da 
criança, buscando, inclusive nesse processo, elementos que contribuam 
com o magistrado na instrução processual.

Atualmente, a 9ª Vara Criminal está em processo de 
consolidação do trabalho da equipe interdisciplinar, com pedido 
formulado à Corregedoria do TJMA para regulamentar, através de 
resolução, o Núcleo de Estudos, Acompanhamento Interdisciplinar 
e de Proteção à Criança e ao Adolescente NEAP que já realiza 
atualmente as ações abaixo elencadas, atendendo as demandas dessa 
Vara, especializada em crimes contra crianças e adolescentes: 

a) Assessoramento técnico à autoridade judiciária 
nos processos da 9ª Vara Criminal, especializada em 
crimes contra a criança e adolescência, consoante o 
disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
em matéria condizente com a formação profissional, 
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respeitados o competente Código de Ética, a legislação 
que regulamenta o exercício da profissão, assegurada 
a livre manifestação do ponto de vista técnico 
nos Estudos de Casos e Elaboração de Pareceres, 
Relatórios, Laudos e Informes aos Processos judiciais;
b) Acolhimento Humanizado às Vítimas 
de Violência e suas Famílias; Preparação e 
Acompanhamento da Criança/Adolescente/Família 
em Audiência;
c) Realização de Ações Educativas na 
Comunidade;
d) Desenvolvimento de Projetos e Pesquisas16;
e) Encaminhamentos e Articulação com a Rede 
de Atendimento visando garantir o atendimento das 
demandas e a proteção integral das vítimas de violência, 
particularmente dos crimes de natureza sexual;

A realidade peculiar do enfrentamento aos crimes contra 
crianças e adolescentes, principalmente os de natureza sexual, traz 
desafios diários bem diversos, tais como a necessidade de um diálogo 
horizontalizado (todos em situação de igualdade de importância) 
e articulado entre as diversas instituições, para que seja garantida a 
proteção efetiva e eficaz das crianças/adolescentes/famílias que 
tiveram seus direitos violados; a definição clara de papéis, para que 
não haja sobreposição de ações ou omissões de funções, traduzidas 
em práticas que revitimizem os envolvidos; a garantia da capacitação 
sistemática de todos os profissionais que trabalham na área e o suporte 
a eles, em nível emocional, de supervisão prática, de segurança pessoal 
16 Atualmente a equipe interdisciplinar da 9ª Vara, em colaboração com estagiárias 
dos cursos de graduação em Serviço Social e Psicologia, está realizando uma pesquisa 
voltada para identificação do perfil de acusados e vítimas envolvidas nos processos em 
trâmite na Vara, a partir de indicadores econômicos, sociais, educacionais, familiares, 
saúde, tipologia do crime, dentre outros aspectos. Tal pesquisa visa subsidiar o trabalho 
da equipe interdisciplinar e fornecer informações relevantes para o Juízo e demais 
interessados.
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e, por fim, de condições dignas de trabalho.
Conclui-se, portanto, que as dificuldades inerentes ao 

atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência/
abuso/exploração sexual demandam muito mais que o simples 
aperfeiçoamento de mecanismos destinados à coleta de suas 
declarações, reclamando uma proposta de atuação interprofissional 
que deve ser inserida no contexto de uma política pública mais 
abrangente, especificamente planejada e executada para que casos 
semelhantes recebam a atenção devida por parte dos diversos órgãos 
e autoridades co-responsáveis não apenas pela responsabilização 
dos agentes, mas também pela proteção às vítimas, para o que deve 
contemplar múltiplas intervenções e abordagens técnicas realizadas 
com o máximo de cautela, profissionalismo e agilidade, desde o 
primeiro momento. (DIGIÁCOMO, 2013).

5 CONCLUSÃO 

O enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes 
em nível judicial traz desafios cotidianos que vão desde a complexidade 
da matéria e suas repercussões sociais, midiáticas e psicológicas não 
apenas nas vítimas e suas famílias, mas também nos profissionais que 
lidam diariamente com uma questão que comove e impacta, muitas 
vezes pela brutalidade dos fatos contra seres humanos vulneráveis 
e mais frágeis diante da violência, por sua própria condição física, 
emocional e de dependência em relação àqueles que muitas vezes 
violam seus direitos ao invés de defendê-los, ou seja, pessoas do 
convívio familiar ou qualquer outra pessoa, ferindo o que há muito 
preconiza o ECA em seu artigo 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”.
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 Ademais, existem ainda dificuldades a serem superadas 
em nível institucional como melhorias das condições de trabalho, o 
que abrange desde a ampliação das equipes de técnicos, oficiais de 
justiça, carro para condução de testemunhas, provisão de agentes para 
segurança dos profissionais e das partes, uma vez que as peculiaridades 
dessa unidade judicial impõem a necessidade de proteção às vítimas 
e a suas famílias em todas as fases do processo, para que vítimas e 
acusados não se encontrem no lócus do Poder Judiciário. 

É urgente, nesse contexto, dar a devida estrutura para o 
funcionamento efetivo e eficaz das varas especializadas em todo o 
país, caso contrário, a elas não responderão a contento aos objetivos 
para os quais foram criadas. 

Outro ponto crucial é o critério de avaliação da produtividade 
do magistrado que trabalha nas varas especializadas em crimes contra 
crianças e adolescentes, o que em nossa visão não pode ser o mesmo 
adotado para os crimes comuns, haja vista as muitas variáveis existentes 
que interferem nessa produtividade e que ultrapassam a ação estrita 
do juiz, tais como a complexidade da tomada do depoimento especial 
de crianças e adolescentes, que exige um tempo maior do que nas 
audiências tradicionais; demora no repasse dos laudos da perícia 
técnica; as dificuldades intrínsecas da apuração dos crimes contra 
esses sujeitos sociais,  principalmente nos crimes de natureza sexual, 
dentre outras. Tal situação requer uma atenção especial, pois impacta 
na motivação pessoal e no atrativo, para os juízes, de qualificação para 
atuar nessa matéria quando surgem oportunidades. 

Por fim, as dificuldades e os desafios apontados nesse texto são 
elementos para a reflexão não só dos que atuam diretamente na temática, 
mas para o Sistema de Justiça como um todo, que deseja qualificar seus 
serviços e combater efetivamente a violação de direitos de crianças 
e adolescentes, principalmente na sua pior forma, qual seja, os crimes 
sexuais, que ferem irreversivelmente a dignidade do ser humano. 
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ABSTRACT

The article discusses the importance of  specialized courts for 
crimes against children and adolescents in full subject to these 
social protection, especially in the 9th Criminal Court of  Maranhão. 
Indicates the hearing of  children and adolescents in the Judiciary , 
the involvement of  judges and the role of  interdisciplinary teams of  
the judiciary as fundamental to addressing sexual offenses against the 
dignity of  children and adolescents strategies.

Keywords: Offenses against children and adolescents. Judiciary 
Power. Sexual Violence.
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ESTADO SOCIOAMBIENTAL E OS MÍNIMOS SOCIAIS: 
uma aproximação teórica

Karla Andrea Santos Lauletta1

RESUMO

Este artigo discute a concepção teórica do Estado 
Socioambiental na doutrina nacional. Discorre sobre os direitos 
fundamentais sociais e num salto teórico cotejado com as questões 
ambientais, permeado pela ética ambientalista, identifica a importância 
do princípio da solidariedade nesse projeto político-jurídico da pós-
modernidade. Ao final, reconhece a qualidade e segurança do meio 
ambiente como um direito revestido de fundamentalidade e integrante 
do que se convencionou chamar de mínimo social, sob a ótica de um 
Estado Social.

Palavras-Chave: Estado Socioambiental. Direitos Fundamentais. 
Meio ambiente.

1 INTRODUÇÃO

O surgimento dos problemas ambientais no mundo pós-
moderno e a busca por um desenvolvimento sustentável fez com 
que se buscasse um novo pacto social em que sua base ética repousa 
na solidariedade e reconhecimento de mínimos sociais para além do 
aspecto individual.

A tutela do meio ambiente é imprescindível para a existência 

1 Aluna do Programa de Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão – 
Doutorado. Graduada em Direito, Especialista em Direito do Trabalho e Processo do 
Trabalho, Mestre em Políticas Públicas e Doutoranda em Políticas Públicas. Docente 
licenciada da Faculdade Estácio de Sá e Laboro e servidora pública estadual, analista 
judiciário (Direito) do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
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de uma vida humana digna, sendo inevitável reconhecer-se que 
a segurança ambiental está contida na percepção do princípio da 
dignidade humana.

O presente estudo se propõe analisar o surgimento do 
modelo de Estado Socioambiental de Direito, sedimentado sob o 
marco jurídico-constitucional do princípio da solidariedade, bem 
como analisar a questão ambiental enquanto mínimo social na 
sociedade pós-moderna.

Para tanto, faz-se necessário uma incursão sobre os direitos 
fundamentais sociais, sobre o aspecto conceitual do princípio da 
solidariedade, e sua importância na construção de um novo “pacto 
político-jurídico” capaz de atender às demandas de uma sociedade de 
consumo e autodestrutiva.

Após, buscar-se-á identificar o patamar mínimo de qualidade 
ambiental para a concretização da vida humana e analisar a inserção 
do direito à qualidade e segurança ambiental como mínimos sociais.

O presente trabalho utilizará o método dialético e sendo uma 
pesquisa exploratória, utilizará como técnica de pesquisa a pesquisa 
bibliográfica.

2 DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS

A opção terminológica aqui adotada é no sentido de referir-
se aos direitos humanos que foram positivados no ordenamento 
jurídico brasileiro, sendo eles denominados direitos fundamentais.

Pra fins didáticos, cite-se a lição de Sarlet (2012, p. 29), ao 
diferenciar os termos direitos humanos e direitos fundamentais a 
partir de um plano de positivação: 

Em que pese sejam ambos os termos (‘direitos 
humanos’ e ‘direitos fundamentais’) comumente 
utilizados como sinônimos, a explicação corriqueira 
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e, diga-se de passagem, procedente para a distinção 
é de que o termo ‘direitos fundamentais’ se aplica 
para aqueles direitos do ser humano reconhecidos 
e positivados na esfera do direito constitucional 
positivo de determinado Estado, ao passo que a 
expressão ‘direitos humanos’ guardaria relação com 
os documentos de direito internacional, por referir-
se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao 
ser humano como tal, independentemente de sua 
vinculação com determinada ordem constitucional, 
e que, portanto, aspiram à validade universal, para 
todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um 
inequívoco caráter supranacional (internacional). 

Dessa forma, conserva-se a ideia de que os direitos 
fundamentais aqui tratados são também direitos humanos, eis que seu 
titular sempre será o ser humano, ainda que representado por entes 
coletivos. Em decorrência dessa distinção, constata-se que a efetivação 
dos direitos humanos encontra-se na dependência da cooperação 
entre os Estados individualmente considerados a fim de conferir-lhes 
o caráter da fundamentalidade, próprio dos direitos fundamentais2.

A evolução do Estado Liberal (Estado formal de Direito) 
para o Estado de Direito (Estado social e democrático de Direito) 
traz a marca da complementariedade quanto ao reconhecimento de 
direitos fundamentais em suas múltiplas dimensões. 

Os direitos fundamentais de segunda dimensão são reconhecidos 
a partir de uma reconfiguração da divisão do trabalho, sob o impacto 
da industrialização e das desigualdades sociais que demonstraram, na 
prática, a insuficiência dos postulados da liberdade e autonomia diante da 
desigualdade econômica, oriunda do sistema capitalista.

Com isso, o século XIX vivenciou movimentos 
reivindicatórios por justiça social e o Estado não pôde permanecer 

2 Este aspecto afigurar-se-á relevante, pois ao abordarmos a inserção do direito à 
qualidade e segurança ambiental como mínimos sociais, encontraremos um obstáculo 
interpretativo na eficácia desses direitos no ordenamento jurídico brasileiro.
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com sua postura absenteísta, e por todos os séculos XIX e XX, em 
especial nos pós-guerras, houve um comportamento ativo do Estado 
a fim de propiciar um estado de bem-estar social e apaziguamento 
entre as nações. 

Como sinaliza Sarlet (2012) “não se cuida mais, portanto, de 
liberdade do e perante o Estado, e sim de liberdade por intermédio do 
Estado”. Expressam-se como “liberdades sociais”, pois embora tendo 
como titular o indivíduo, podem ser concebidos como direitos de índole 
coletiva, o que justifica, inclusive, a utilização da expressão “social”.

Gonçalves (2013, p. 44) sintetiza bem a dinâmica dos direitos 
fundamentais sociais, em seu processo de visibilidade,

Os direitos fundamentais, a princípio, cristalizados 
enquanto direitos individuais, não tardaram a abrir 
novos espaços de luta e inclusão. Os governos liberais 
positivaram direitos que cumpriram, na essência, 
papéis antagônicos: de um lado, deixaram à margem de 
uma proteção efetiva e material inúmeros segmentos 
sociais, que inclusive foram alijados da participação 
política; de outro viés, a ideia de um Estado 
juridicamente limitado fecundou possibilidades 
futuras para sua própria contestação.

Enquanto dimensão de direitos, os direitos a prestações sociais 
estatais encontram-se previstas em várias Cartas Constitucionais, 
merecendo uma releitura diante da sociedade atual. A título de 
exemplo, cite-se a noção de fraternidade do século XIX quando a 
“mão invisível do mercado” acabaria por, naturalmente, incluir todos 
pela via do trabalho. (GONÇALVES, 2013). Atualmente, o sentido da 
fraternidade é a preocupação com a exclusão social, perpassando pelo 
valor ético da solidariedade.

Os direitos fundamentais de terceira dimensão não perdem 
seu caráter social, mas ganham em perspectiva porque se destinam à 
proteção de grupos humanos, como direitos de titularidade coletiva 
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ou difusa. A doutrina  nomina-os de direitos de solidariedade e de 
fraternidade em face de sua implicação universal por exigirem esforços 
e responsabilidades em escala mundial para sua efetivação.

Historicamente, pode-se afirmar que

Somente com a crise do modelo de Estado Social ou 
de Providência, surgida no final dos anos 60 e cujos 
sintomas mais agudos só foram sentidos nos anos 70, 
com a denominada “crise do petróleo”, que se obrigou 
a uma tomada generalizada de consciência acerca dos 
limites do crescimento econômico e da esgotabilidade 
dos recursos naturais. (SARLET; FENSTERSIEFER, 
2011, p.26) 

Surge, então, a preocupação de forma mais acentuada com o 
direito ao meio ambiente e à qualidade de vida; eis que estes passaram 
a ser tutelados por vários tratados internacionais e cresceram em 
importância na sociedade pós-moderna, acentuando-se com a ameaça 
dos riscos nucleares, do lixo atômico, dos dejetos orgânicos, da chuva 
ácida, das indústrias e do lixo químico.

Não por acaso, essa nova configuração nas relações 
socioeconômicas e na relação entre o homem e a natureza fez 
surgir novo pacto social, com marco teórico definido como Estado 
socioambiental para tentar equacionar essa problemática que ameaça 
a sobrevivência de nosso planeta.

3 O ESTADO SOCIOAMBIENTAL E O PRINCÍPIO DA 
SOLIDARIEDADE

O novo pacto social possui como um de seus princípios 
axiológicos o princípio da solidariedade. Referido princípio antes de 
encontrar amparo jurídico é um valor ético que comporta desafios em 
sua definição conceitual.
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PERRENOUD (2003), ao falar da solidariedade, pontua que 

Ninguém pode ser solidário sozinho. A solidariedade 
é um fato social. Por isso, falarei dela como sociólogo. 
Naturalmente, assim como a todas as pessoas de boa 
vontade, a solidariedade parece-me mais simpática, 
mais humana, mais positiva que seu contrário. Porém, 
se todos estivéssemos de acordo sobre esse ponto, 
todos seriam solidários com todos, e não haveria 
nem guerra, nem miséria, nem desigualdades, nem 
dominações, nem segregações, nem violências, nem 
exclusões. Assim, ninguém teria necessidade de se 
questionar a esse respeito.

Mas por que se questiona? Por que é necessário estabelecer 
em tratados e textos normativos o princípio da solidariedade? E de 
novo Perrenoud (2003) responde: 

Se falamos dela, é porque a solidariedade não é natural, 
é porque ela é sociologicamente improvável. A realidade 
resiste a nosso pensamento positivo, a nossos sonhos. 
E a realidade aqui não são as forças naturais, mas os 
seres humanos”.
A solidariedade não é espontânea, é uma conquista 
contra o egocentrismo e o egoísmo que caracterizam 
a criança pequena, como também contra o 
etnocentrismo de todo grupo humano e a prioridade 
que dá a seus próprios interessem. A solidariedade é 
uma construção social e cultural, uma conquista frágil 
da civilização.

Observa-se que a importância e ênfase que se atribui ao 
princípio da solidariedade em tratados internacionais é uma postura 
necessária consubstanciando-se numa ideia fundante, corolário 
do novo pacto social, como bem salienta Silva (apud SARLET; 
FENSTERSEIFER, 2011, p.45).
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Com base na reflexão proposta até aqui, faz sentido 
colocar a necessidade de repensar o “pacto social”, 
em vista de contemplar o novo papel que o Estado 
e a sociedade desempenham no âmbito do Estado 
Socioambiental de Direito. Como refere PEREIRA 
DA SILVA, da mesma forma que a crise do 
Estado-Providência obrigou a repensar e renovar 
o “pacto social”, na tentativa de reequacionar o 
papel do Estado na sociedade e de dar resposta às 
necessidades sociais acrescidas em razão de novas 
ameaças dos poderes públicos e privados, também a 
“questão ecológica” (como outrora a questão social, 
mas também ainda a questão social) vai implicar a 
assunção de novas tarefas estatais, além de projetar 
uma nova postura política (e também jurídica) para 
a sociedade civil, que, especialmente sob o marco 
normativo da solidariedade, deverá compartilhar com 
o Estado (não obstante em menor intensidade) a carga 
de responsabilidades e deveres de tutela do ambiente 
(para as presentes e futuras gerações).

E assim delineia-se o Estado Socioambiental na sociedade 
pós-moderna, atento aos imperativos da questão ambiental e 
aos desafios para o alcance de um desenvolvimento sustentável 
sem descurar-se da necessidade de compatibilizar dois princípios 
axiológicos: o princípio da liberdade e o princípio da solidariedade.

Como referenciado outrora por Perrenoud (2003), a 
solidariedade é uma construção social, e a nossa realidade nos mostra 
o egocentrismo acentuado e o etnocentrismo de grupos e nações, em 
que se observa o individualismo, expresso em liberdades positivas, 
pilar do iluminismo e do Estado Liberal. Urge explicitar que os 
tempos pós-modernos nos convida à reflexão quanto à necessidade 
de convivência mútua e harmoniosa entre os seres humanos, não 
humanos e o ecossistema que nos acolhe. Abandonar a visão 
antropocêntrica de mundo e estabelecer conexões conscientes com o 
nosso presente e futuro, incluindo-se aqui, as futuras gerações.
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No plano jurídico, essa preocupação expressa-se pela 
aplicação da ponderação de princípios, visto tratar-se de dois 
valores importantes na sociedade em que vivemos, Moraes (apud 
FENSTERSEIFER, 2014) ressalta

que não se trata em verdade de impor limites à 
liberdade individual, atribuindo necessariamente maior 
relevância à solidariedade, mas sim da conformação 
de ambos os princípios em face da proteção da 
dignidade humana, o que, à luz do caso concreto, 
poderá fazer com que “a medida de ponderação 
para a sua adequada tutela propenda ora para a 
liberdade, ora para a solidariedade”. Deve-se referir o 
necessário resguardo do núcleo essencial dos direitos 
(e princípios) em colisão, procedendo-se, à luz do caso 
concreto, sempre com o “teste” da proporcionalidade 
(adequação, necessidade e proporcionalidade em 
sentido estrito ou razoabilidade) para traçar a 
legitimidade constitucional de qualquer medida 
restritiva de direitos fundamentais.

No Estado socioambiental, o princípio da solidariedade 
amplia-se num paradigma com dimensões nacional e supranacional, 
projetando a comunidade humana num patamar mais evoluído de 
efetivação de direitos fundamentais e em nome da solidariedade entre as 
nações e entre as gerações. O Estado, conforme as lições de Canotilho 
(apud FENSTERSEIFER, 2014) deverá atuar no sentido de buscar 
cooperação com outros Estados e cidadãos, ou grupos da sociedade 
civil, para promover políticas públicas (econômicas, educativas, de 
ordenamento) pautadas pelas exigências da sustentabilidade ecológica; 
adotar comportamentos públicos e privados amigos do ambiente de 
forma a dar expressão concreta à assunção da responsabilidade dos 
poderes públicos perante as gerações futuras.
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4 O Estado socioambiental, os mínimos sociais e o mínimo 
existencial socioambiental

Para Sarlet e Fensterseifer (2011), o Estado socioambiental 
surge como um projeto político-jurídico para atender as necessidades 
de tutela dos direitos sociais, econômicos e dos direitos ambientais 
para o desenvolvimento humano em padrões sustentáveis. 

Antes de referenciarmos as bases teóricas desse projeto 
político-jurídico, necessário ter-se em mente e de certa forma bem 
definido, como essa sociedade pós-moderna apreende o mundo em 
que vive. Indaga-se: qual a nossa visão de mundo, do planeta Terra? 
O mundo é plano e linear, e o meio ambiente tem 360º e por isso 
não podemos vê-lo de relance, é necessário dividir nossa visão em 
pequenos ângulos? Ou o mundo é esférico, tridimensional, e suas 
latitudes e longitudes estarão invisíveis para nós? (MILARÉ, 2013). 

De fato, seja uma ou outra, a visão do mundo e do meio 
ambiente será sempre incompleta, fracionada, parcial, e por vezes, 
distorcida. Ademais, essa realidade que buscamos apreender está em 
constante mudança, o que dificulta termos uma resposta precisa, 
quanto mais ocuparmo-nos de uma ciência apenas para respondê-la.

Outro ponto que merece destaque é a historicidade da 
questão ambiental. Identificar que ela está associada à evolução da 
espécie humana, sendo fruto da interferência transformadora do 
homem no planeta. O homem é construto de seu próprio destino, já 
alertava Marx. 

Para MILARÉ (2013, p. 50),

Os tempos históricos atestam a presença e as atividades 
do Homem, assim como a ocupação do espaço. Mais 
do que isso, testemunham as alterações por ele impostas 
ao ecossistema terrestre: desta vez, não são apenas as 
causas físicas naturais; aparecem também as mudanças 
intencionais produzidas pelo homo sapiens.
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A esse respeito, cite-se trecho do Relatório Bruntdland 
citado por,

O Relatório Nosso Futuro Comum (ou Relatório 
Bruntdland), datado de 1987, da Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da 
Organização das Nações Unidas, na antessala 
da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (1992), reconhece a 
nossa dependência existencial em face da biosfera 
e destaca o quadro de desigualdade social na base 
do projeto de desenvolvimento econômico e social 
levado a cabo até agora no cenário mundial, revelando 
que uns poucos países e comunidades no mundo 
consomem e esgotam boa parte dos recursos naturais, 
ao passo que outros, em um número muito maior, 
consomem muito pouco e vivem na perspectiva da 
fome, da miséria, da doença e da morte prematura. O 
enfrentamento dos problemas ambientais e a opção 
por um desenvolvimento sustentável passam, portanto, 
necessariamente pela correção do quadro alarmante de 
desigualdade social e da falta de acesso da população 
pobre aos seus direitos sociais básicos, o que, diga-
se de passagem, também é causa potencializadora da 
degradação ambiental. (FENSTERSEIFER, 2014).

Dessa forma, para pensar em um novo pacto social é 
necessário ter em conta a historicidade e complexidade da evolução 
do homem e do planeta. O Estado Socioambiental é um projeto 
político-jurídico que oferece um veio teórico jurídico para que a 
sustentabilidade se viabilize, e espera-se que não somente em textos 
normativos. 

Este artigo analisará o Estado Socioambiental em duas 
interfaces: no princípio de solidariedade, enquanto valor axiológico 
nesse projeto, e na identificação da qualidade e da segurança 
ambiental, enquanto mínimos existenciais a partir do reconhecimento 
da dimensão ecológica ao princípio da dignidade.
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O significado sobre a dignidade da pessoa humana não 
deve ser absorvido como uma definição estanque, e sim submetido 
a constantes revisões conceituais, aberto a reanálises em relação a 
tempo e espaço, apreendido enquanto construção histórico-cultural. 

Para compreender a dimensão ecológica ínsita ao princípio 
da dignidade humana, é necessário responder a seguinte pergunta: no 
mundo pós-moderno3, qual é o centro das nossas preocupações, a 
espécie humana ou o planeta como um todo? 

No mundo em que vivemos, o progresso do ambientalismo 
moderno fez com que a ideia de que o homem é o centro do universo 
como referência máxima e absoluta de valores tem recebido críticas 
pertinentes. Passando pelo biocentrismo4, expressão máxima da 
importância da vida: “sou vida que quer viver e existo em meio a vida que 
quer viver” (SCHWEITZER apud MILARÉ, 2013). A ética ambiental 
centra-se no ecocentrismo, em que são analisadas com profundidade 
as relações da humanidade com o mundo natural, em preceito 
ético-ecológico para a sustentação dos sistemas vivos e de todo o 
ecossistema planetário.

Esse ecossistema planetário possui seu valor, e não apenas 
um valor de uso, mas um valor no devir humano. Por isso merece ser 
tutelado. Ferry (apud MILARÉ , 2013) assinala

Não é assim, de uma visão humanística para uma 
visão cósmica do direito que essa pré-moderna 

3 Para MILARÉ (2013), a pós-modernidade desprende-se dos cânones do passado 
e volta-se para as transformações aceleradas da fase cibernética, das tecnologias 
avançadas e projetivas, de uma unificação cada vez maior em todo o planeta.
Há entretanto, outras definições para a pós-modernidade, dentre elas destaca-se a 
de Baudrillard apud TASCHNER (1999), em que a partir de uma perspectiva da 
totalidade social (não, da produção) busca identificar a pós-modernidade como um 
momento histórico pós-industrial, que possui como característica a “implosão” de 
todas as fronteiras e distinções entre alta e baixa cultura, aparência e realidade e 
qualquer outra oposição binária mantida pela filosofia e teoria social tradicionais. 
Em contrapartida, leva ao fim de todas as positividades, dos grandes referentes e 
das finalidades da teoria social prévia: o real, o significado, a história, o poder, a 
revolução e até o próprio social. (TASCHNER, 1999)
4 Sistema de pensar e agir que faz dos seres vivos o centro das preocupações e 
interesses. O valor da vida passou a ser um referencial inovador para as intervenções do 
homem no mundo natural. (MILARÉ, 2013)
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pós-modernidade nos convidaria a passar?” [...] A 
conclusão se impõe: depois de conseguirmos rejeitar 
a escravatura, precisamos dar um passo suplementar, 
levar finalmente a sério a natureza e considerá-la 
dotada de um valor intrínseco que exige respeito.

Segundo Perez Luno (apud SARLET; FENSTERSEIFER, 
2011), a incidência direta do ambiente na existência humana é que 
justifica a sua inclusão no estatuto dos direitos fundamentais, 
considerando o ambiente como todo o conjunto de condições 
externas que conformam o contexto da vida humana.

Para a tutela desse ecossistema planetário surgem os tratados 
internacionais nos quais, nas últimas três décadas, observou-se uma 
mudança de paradigma, pois o novo norte para a cooperação entre as 
nações deixa de ter como principal objetivo as questões de guerra e paz 
(comum nos pós-guerras) e passa a ter como foco o desenvolvimento 
econômico e social dos países5. 

Numa busca interpretativa em relação ao ordenamento 
jurídico brasileiro, Sarlet; Fensterseifer (2011) pontua que a Constituição 
Federal de 1988, seguindo a influência do direito constitucional 
comparado e às normas de direito internacional, positivou no art. 225 
c/c art. 5º, §2º, quando se reporta à sadia qualidade de vida, que só é 
possível no âmbito de determinados padrões ecológicos.

O projeto politico-jurídico nominado por Sarlet e 
Fensterseifer de Estado Socioambiental agrega essa dimensão 
ecológica e estabelece ao Estado deveres de proteção ambiental, sendo 
que a não atuação do Estado ou a sua atuação insuficiente, enseja a 
intervenção judicial, inclusive através do ativismo judicial, espécie de 
controle judicial no tocante às políticas públicas.

Nesse particular, a solução pelo ativismo judicial é, sem 

5 Apresenta-se como marco significativo o relatório “Os limites do crescimento” do 
Clube de Roma, 1971, que abriu espaço para grandes discussões acadêmicas sobre meio 
ambiente, crescimento econômico e desenvolvimento social.
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dúvidas, uma medida extrema que, embora permissível, não se deseja 
que aconteça. Deseja-se que as políticas públicas promovam a justiça 
social, encontrem alternativas para as desigualdades sociais e acesso 
universal aos direitos mínimos sociais. 

É necessário demonstrar que na contramão do que se deseja, 
vive-se numa sociedade social e economicamente excludente, e isto 
se reflete no grau de incidência da questão ambiental. O Relatório 
de Desenvolvimento Humano, intitulado “Combatendo a mudança 
climática: solidariedade humana num mundo dividido” revela que os 
países pobres, que pouco contribuem para o aquecimento global, são os 
que mais sofrem com as mudanças climáticas, pois são populações que 
vivem em habitações improvisadas situadas em encostas vulneráveis 
a inundações e deslizamentos de terras, e seus respectivos Estados 
não se preocupam em executar políticas públicas de infraestrutura 
contra esses deslizamentos e nem políticas de habitação para as áreas 
degradadas.

Diante da vulnerabilidade que salta aos olhos, a segurança 
do ambiente revela-se um direito social mínimo desejado. Não se 
trata apenas do direito à habitação digna, mas de um ecossistema 
que possibilite o desenvolvimento humano com segurança. Cite-
se a situação dos “refugiados ambientais”, que segundo Sarlet; 
Fensterseifer (2011, p.53)

Os episódicos climáticos extremos, muitas vezes, em 
decorrência da sua intensidade e dos danos pessoais 
e materiais gerados, alteram o cotidiano de vida de 
inúmeras pessoas e grupos sociais, ocasionando, 
muitas vezes, o seu deslocamento para outras regiões, 
de modo a “fugirem” de tais desastres ecológicos e 
resguardarem as suas vidas. 

Dessa forma, o reconhecimento da fundamentalidade do 
direito ao ambiente ecologicamente equilibrado autoriza a inclusão 
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do direito à qualidade6 e segurança ambiental no rol dos direitos 
fundamentais, bem como no rol dos mínimos sociais, configurando-se 
o que Sarlet e Fensterseif  nominam de mínimo existencial ambiental.

A teoria dos mínimos sociais foi introduzida no cenário 
brasileiro com a Lei Orgânica da Assistência Social, em 1993, e 
cunhada em controvérsias conceituais. Seriam os mínimos sociais 
mínimos de subsistência? PEREIRA (2007) pontua que há uma 
construção histórico-cultural dessa noção e que somente no século 
XX, os mínimos de subsistência passaram a se revistos à luz de valores 
que, identificados com os princípios da liberdade, equidade e justiça 
social, passaram a ser vistos como necessidades sociais e matéria de 
direito a ser enfrentadas por políticas resultantes de decisões coletivas.

De forma sucinta, Gonçalves (2011, p.177) explicita a 
definição de mínimo social para os liberais e os neoliberais,

O próprio Hayek (1980), cujo nome liga-se 
academicamente à defesa dos postulados liberais, 
referia-se à concepção de mínimo social, desde que 
não ultrapassasse os contornos da sobrevivência 
física. Friedman (1984), defendendo em igual medida 
as bases do neoliberalismo, limitava os encargos do 
governo, na area social, ao suplemento da caridade 
privada e das atribuições das famílias. Ou seja, a ideia 
de mínimo social, encontra respaldo na literatura 
liberal e neoliberal, sendo configurada, aí, como uma 
opção estranha ao dever jurídico do Estado, o que 
endossa, bem por isso, exclusivamente o seu sentido 
moral, seletivo e residual da prestação. Destituídas 
do conteúdo de Direito, as prestações dos mínimos 
sociais, no interior do neoliberalismo passam a ser 
recebidas como favores precários que impõem uma 
série de rituais de obediência e comprometimento 
para os que os recebem. 

6 Qualidade de vida, segundo COIMBRA apud PILLICIONI (1998), é a expressão que 
define o grau de satisfação atingido pelos indivíduos ou população, no que diz respeito 
às suas necessidades consideradas fundamentais. É a somatória de fatores decorrentes 
da interação entre sociedade e meio ambiente, atingindo a vida no que concerne às suas 
necessidades biológicas, psíquicas e sociais inerentes e/ou adquiridas.
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Na tentativa de uma construção histórica para os mínimos 
sociais, Rawls (apud GONÇALVES, 2011) defende a garantia dos 
mínimos sociais como pressupostos para o exercício da liberdade, 
pois para o autor a questão sobre a participação na sociedade requer 
certo nível de bem estar material e social, que inclui treinamento e 
educação, sem o qual não há como os seres humanos participarem na 
condição de cidadãos, muito menos na condição de cidadãos iguais.

O papel do Estado na perspectiva aqui apresentada, que 
comporta a dimensão ecológica do princípio da dignidade humana 
a partir de uma visão ecocêntrica de mundo, implica em assegurar 
um mínimo existencial material numa concepção diversa das noções 
liberal e neoliberal, ao contrário, exige-se que o Estado assegure, 
segundo Häberle (apud SARLET; FERNSTERSEIF; 2011), o direito 
a ter e a exercer os demais direitos. E o reconhecimento da garantia 
do mínimo existencial socioambiental representa, em verdade, uma 
condição de possibilidade para o próprio exercício dos demais direitos 
fundamentais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho navegou por temas novos dentro do 
Direito Constitucional Ambiental brasileiro, teve como referência três 
grandes autores nacionais, a saber: Edis Milaré, Ingo Sarlet e Thiago 
Fensterseifer e teve por posposta a análise do novo pacto social, 
enquanto projeto político-jurídico para o Estado Socioambiental.

Para uma melhor compreensão do tema, buscou-se a 
tipologia do direito do ambiente a partir das dimensões dos direitos 
fundamentais, identificando-o como um direito de terceira dimensão, 
não se descuidando de sua feição notadamente de direitos humanos.

Buscou-se compreender a visão do meio ambiente no 
mundo pós-moderno, identificou-se a vulnerabilidade que todos os 
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seres vivos estão expostos nessa sociedade de consumo, excludente 
e autodestrutiva e a necessidade de se ampliar o horizonte para 
compreender a questão ambiental por um olhar ecocêntrico, que 
possa comportar a dimensão ecológica do direito à dignidade da 
pessoa humana.

Pontuou-se que o direito à qualidade e segurança do meio 
ambiente é, nesses tempos de vulnerabilidade, um direito revestido 
de fundamentalidade e integrante do que se convencionou chamar de 
mínimo social, sob a ótica de um Estado Social. Mínimo social que 
deve ser assegurado pelo Estado. Um mínimo que, em verdade, por 
ser imprescindível ao exercício dos demais direitos, revela-se como 
um mínimo existencial.

ABSTRACT

This article discusses the theoretical conception of  
the Environmental State in the national doctrine. Discusses the 
fundamental social rights and a theoretical leap collated with 
environmental issues, permeated by environmental ethics, identifies 
the importance of  the principle of  solidarity in political-legal project 
of  postmodernity. At the end, recognizes the quality and safety of  the 
environment as a coated fundamentality and member of  the so-called 
social minimum, from the perspective of  a social state law.

Keywords: Environmental Sate. Funamental Rights. Environmental.
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O INSTITUTO DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA: A 
PRESUNÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO DO ART. 615-A §3º

Ana Cristina Brandão Feitosa1

RESUMO

O presente trabalho acadêmico possui o objetivo de extrair 
a essência estrutural dada pelo legislador à Lei 11.382/06, mais 
esmiuçadamente na alteração do corpo do art. 615-A § 3 do CPC, 
ao incutir na conjuntura processual pátria a faceta da presunção 
fraudulenta à execução, quando incorre qualquer alienação ou oneração 
realizada posteriormente à averbação. Em termos gerais, investigar-
se-á se, após averbada a certidão comprobatória do ajuizamento de 
ação executiva, existiria a presunção relativa ou absoluta de fraude à 
execução, bastando a mera transação do bem. Caso assim seja, poder-
se-ia ser desconfigurada pelo devedor-executado ou pelo terceiro 
adquirente, inobstante exista, no momento da alienação ou oneração 
do objeto da averbação, bens suficientes do devedor para satisfazer o 
crédito exequendo. Em plano específico, apurar-se-á o entendimento 
de que a presunção operada neste instituto teria necessidade, na 
verdade, de interpretação sistemática no envolto do art. 593, II do 
CPC.

Palavras-chave: Lei 11.382/06. Fraude à Execução. Art. 615-A. 
Averbação Premonitória. Presunção absoluta.

1 INTRODUÇÃO

Normas cambaleantes, não tão equacionadas, em um Estado 
1 Advogada. Especialista em Direito Imobiliário e Direito Agrário. Vice-presidente do 
Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo.
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que vislumbra delinear-se juridicamente, sobretudo com a iminente 
instituição do novo Código de Processo Civil, podem causar espécie 
à sociedade jurídica e seus aplicadores. Arrancá-las, assim, do mundo 
jurídico, mediante retoques processuais, aqui e acolá, constantemente 
carimbados pelo legislador se põe como imperativo de necessidade 
desta evolução. Não ocorrera diferente, pois, à época do nascimento 
da Lei 11.382/2006, no lampejo de retocar as falhas da efetividade e 
economia processuais, assombrosamente encontradas no corpo do 
processo executivo.

A alcunhada “Reforma do Processo de Execução” trouxe 
consigo, já oportunamente ladeada da Lei 11.232/2005, louváveis 
inovações, cujo objetivo maior era acabar com arcaica definição 
de execução, que beneficiava o devedor em detrimento do credor. 
Daí, esta vitalização não só principiológica, mas acima de tudo 
procedimental dada pela lei, guarneceu sobremaneira o aparato 
Judiciário e conferiu maior eficácia às suas decisões. Com efeito, 
aprumou-se procedimentos executivos, otimizou-se, nos dizeres de 
Scarpinella(2007, p. 7), “algumas das etapas do processo” tais como 
o cumprimento das sentenças e de execução dos títulos extrajudiciais. 

Não obstante possuir roupagem eminentemente vanguardista, 
a referida lei não foi imune ao ataque doutrinário, porquanto empregou 
discussões que fermentaram a academia processual brasileira. Entre as 
inovações seladas pela Lei 11.382/2006, pontua-se o artigo 615-A, § 3, 
do Código de Processo Civil, cuja modificação respingou, igualmente, 
em um destes entraves teóricos, a saber, a aplicação do instituto da 
fraude à execução no direito pátrio, mediante a formação do instituto 
da averbação premonitória.

Sem querer salpicar por inteiro a discussão já nas linhas 
iniciais, para melhor compreender o objeto de meditação do presente 
artigo caminha-se, prefacialmente, à Lei 11.382/06 e, em seguida, ao 
art. 615-A CPC e ao calor do tema “fraude à execução”.
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2 A LEI 11.382/06 NO SEIO EXECUTIVO

O desaguar da Lei n° 11.382, de 06 de dezembro de 2006, 
conferiu ao processo de execução de título extrajudicial significativas 
mudanças, dando-lhe mais eficiência, celeridade e, valorosamente, 
aplicabilidade. Não diverso do que foi encontrado na Lei n° 11.232, de 
23 de dezembro de 2005, com a qual o legislador prospectou agilizar, 
em graúdo, a execução de sentença condenatória ao pagamento de 
quantia certa contra devedor solvente, sua razão de ser repousa na 
índole do art. 5°, LXXVIII da Lei Fundamental de 88, adicionada pela 
Emenda Constitucional n. 45 de 2004.

Não ficando à mercê da realidade forense, as alterações trazidas 
pela Lei 11.382/06 propuseram um raciocínio simples e impactante 
sobre o bojo do processo de execução. Sua estrutura anterior, elucida-
se, transparecia a imagem de que o processo de execução tinha sido 
feito tão-somente em prol do devedor, já que dispunha e punha, ante 
as brechas da ineficácia da prestação jurisdicional, vários modos para 
delongar a satisfação do credor/exequente. Neste naipe, então, o 
legislador estatuiu regras que prestigiaram ainda mais os princípios 
da máxima efetividade e da patrimonialidade na execução civil, por 
exemplo, bem como podou as arestas do procedimento da execução 
por quantia certa contra devedor solvente.

Resgatou-se, com isso, o real anseio de uma prestação 
jurisdicional executiva firme, e que andava adormecida. Para 
corroborar com a essência do raciocínio desenvolvido acima, Elaine 
Harzheim Macedo (2007, p. 472, grifo nosso) assinala a razão de ser 
dada ao processo executivo, alavancada com a mencionada lei, por 
assentar sua silhueta em vestes novas e confortáveis:

No processo executivo atual, a função jurisdicional 
é de satisfazer o crédito inadimplente, adentrando 
compulsoriamente no patrimônio do devedor que se 
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recusa a cumprir sua obrigação certa, líquida e exigível. 
É ato de império e não de mera faculdade, a que o 
jurisdicionado credor está constitucionalmente 
garantido. 

Ato contínuo, sabe-se que o surgimento desta política 
legislativa desbordou na repercussão de temas que dão valia aos 
interesses do exequente e de terceiros de boa-fé. Dos mais diversos, 
aliás. Priorizou-se, exemplificativamente, o direito de preferência ao 
exequente ante a intromissão de terceiro na execução de obrigação de 
fazer (art. 637 CPC); igualmente, anunciou-se que qualquer alienação 
posterior à execução (art. 615-A CPC) configuraria em fraude à 
execução, no intento de evitar primitivas práticas que permitiam o 
executado esquivar-se da coerção executiva. 

E é relativamente ao que leciona o Ministro Fux (2008, p. 
392), “o patrimônio do devedor é o sucedâneo do cumprimento 
de suas obrigações, por isso que qualquer alienação de bens é 
potencialmente lesiva aos interesses do credor”, que emana a linha 
divisória desta pesquisa cientifico, aterrissando-se sobre o instituto da 
averbação premonitória.

Em primeiro plano, destaca-se que o legislador processual 
introduziu o art. 615-A CPC, por intermédio da Lei 11.382/2006, a 
possibilidade de o exequente, “no ato da distribuição da execução, 
obter uma certidão que comprove o ajuizamento da ação”, para que 
seja averbado nos registros competentes dos bens sujeitos à penhora 
e arresto, publicizando-se o ato.

Fê-lo, portanto, como um meio circunstancialmente 
preventivo de evitar fraude do devedor, coibindo-se supervenientes 
suscitações de que bens do executado foram adquiridos de boa-fé ou 
não. Neste passar, caracterizou, ao fim e ao cabo, um caso expresso 
em lei de fraude à execução.

Sendo assim, após essa vertigem introdutória, para melhor 
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esfacelar o tema, decola-se, agora, à forma do art. 615-A do CPC e, 
por reflexo, ao seu §3 do CPC.

3 O ART. 615-A E A ROUPAGEM DA AVERBAÇÃO 
PREMONITÓRIA

Preambularmente, depreende-se da Lei 11.382/06 que o 
art. 615-A, a despeito de sua orientação meramente procedimental, 
a tonalidade da aplicação do instituto da fraude à execução em nosso 
mundo processual. Antes disso, porém, vê-se que o legislador pátrio 
foi ousado ao permitir ao exequente que, no ato de distribuir a 
execução de título extrajudicial, conforme transcrição:

Art. 615-A - Obtenha certidão comprobatória do 
ajuizamento de tal execução, identificando-se as partes 
do processo e o valor da causa, e que servirá para 
averbação no registro de bens imóveis, registro de 
veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora 
ou arresto (fragmentado).

Veja-se que é de fértil saber a incumbência dada exequente, 
unilateralmente e sem prévia autorização judicial, para averbar nos 
registros competentes e comunicar ao juízo no objetivo de poder 
salvaguardar-se de fraudes. In casu, logo, sorve-se os ensinamentos de 
Freitas Consul (2008, p. 61), ao afirmar que “a averbação premonitória 
traz um novo horizonte para o processo de execução, visto que é 
possível colocar em evidência bens do patrimônio do executado antes 
mesmo da citação do executado.” 

Trocando em miúdos, para garantir-se a satisfação de um 
direito, publiciza-se a futuros adquirentes de boa-fé que determinado 
imóvel poderá ser objeto de ação de execução, no valor do efeito erga 
omnes.

Mas não só a isso que o legislador reformista deu foco 
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especial. Neste mesmo contexto, ainda sensível à interpretação 
lógica, também desentranha-se que o art. 615-A carrega consigo as 
prerrogativas que embasam, noutro patamar, a presunção de fraude à 
execução, caso ocorra a alienação ou oneração dos bens do devedor 
em cujos registros foi averbada a execução. Este é um tema que será 
fragmentado no próximo capítulo, todavia.

Por ora, enfim, constata-se que  o art. 615-A, oportuna e 
diplomaticamente, na tinta de Roberto Claussen (2008, p. 11), cuida 
“de importante mecanismo que deve ser levado a cabo pelo credor, 
evitando morosidade com procedimentos judiciais e administrativos 
em busca da localização de bens passíveis de penhora.” Noutros 
termos, inserido à natureza cautelar do instituto da averbação 
premonitória, facilita-se e coopera-se com o Judiciário, tão-só para 
economizar e dar mais eficiência a uma etapa do processo judicial, 
adjeta à responsabilidade patrimonial.

Pois bem. Aos termos do art. 615-A notados até então, dá-se 
certeira ressalva que o ambiente criado pelo legislador ao exequente 
não é discricionário, solto por completo. No particular, comporta, nas 
cores §4º, do art. 615-A do CPC, a possibilidade de o credor empregar 
averbação manifestamente indevida, sob pena se sofrer as dores da 
aplicação de pena da litigância de má-fé.

Dito isso, afora as elogiáveis ponderações sobre o artigo, e 
superada sua visão panorâmica e procedimental, adentra-se à parte 
vertical do caso. Do que se pincelou acima, pergunta-se: a averbação 
premonitória surge como uma terceira espécie de configuração de 
fraude à execução no ordenamento processual pátrio?

4 FRAUDE À EXECUÇÃO

Sem tocar às raias de um conhecimento profundo, já sabe-se 
que o instituto da averbação premonitória, ao agasalhar a possibilidade 
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defraude à execução bem antes de se conceber um corpo processual 
cognitivo para aferi-lo, assume-se como uma ferramenta de extremo 
valor na busca da celeridade da prestação jurisdicional efetiva. Por 
toda sorte, igualmente tem-se o conhecimento de que o legislador 
sempre foi zeloso com a fraude à execução no direito brasilis. Mesmo 
antes da Lei 11.382/2006.

Admitidas essas premissas, é circunstancial sabermos do 
que se cuida, entretanto, a fraude à execução. Inicialmente, assina 
Araken de Assis (2012, p. 244, grifo nosso) que “configura-se o 
negócio jurídico pérfido que agride a própria atividade jurisdicional 
do Estado.”. Seu berço, prossegue-se, é com a alienação de má-fé de 
bens pelo devedor, no trajeto de demanda judicial, sem reservar bens 
suficientes para satisfazer o crédito do exequente. 

Relativamente às hipóteses que configuram-na, pontua-se, na 
pele do art. 593 do CPC: I – quando sobre os bens alienados pender 
ação fundada em direito real; II – quando ao tempo da alienação 
ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à 
insolvência; e III – nos demais casos expressos em lei.

Verifica-se, consequentemente, que há uma evidente 
inteligência do legislador processual, a saber que, para ser decretada 
a fraude à execução, tem-se a presença de determinados requisitos: 
litispendência; alienação ou oneração de bens que prejudique o 
recebimento do crédito pelo exequente; litigiosidade do bem e 
demanda apta a acarretar a insolvência do executado. 

Para este estudo, entretanto, examinemos tão-somente o que 
cinge à respeito da litispendência, que, sem hesitar: “É o ato fraudulento 
do obrigado deve se sujeitar a um processo pendente (art. 219, 
caput, primeira parte, do CPC), independentemente da sua natureza 
(cognição, execução ou cautelar)”. (ASSIS, 2012, p. 147, grifo nosso).

Posto assim, a litispendência torna-se requisito imprescindível 
para concretização da fraude à execução. Mas há mais. Antes da 
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entrada em vigor da Lei n.11.382/2006, que instituiu a averbação 
premonitória, era inviável a configuração de fraude à execução sem ter 
havido citação válida em demanda judicial, porquanto era obrigatória 
para decretação da fraude nos moldes do art. 593 do Código de 
Processo Civil. 

Contudo, praticado o ato fraudulento tipificado na lei 
como tal, são perfeitamente aplicáveis as sanções ao devedor que 
alienar fraudulentamente antes de perfectibilizada a lide, se o objeto 
transferido estiver sinalizado no registro pela averbação premonitória, 
conforme preceitua o art. 615-Ado CPC. Numa expressão mais 
simples: antes mesmo de o executado saber que contra si pende uma 
ação de execução capaz de reduzi-lo ou não à insolvência, caso venha 
a alienar o bem, poderá incorrer em fraude à execução, a ser ventilada 
incidentalmente.

 Essa visão – que será detalhada a seguir - extrema posições 
favoráveis e contrárias à realidade da fraude à execução. E é por isso 
que devemos destacá-las.

4.1 A DIALÉTICA DOS ARTS. 593, III E 615-A, §3.

É cediço que tanto a averbação prevista no art. 615-A do 
CPC quanto as hipóteses arroladas na Carta Processual de 73 têm 
particularidades semelhantes, tais como “advertir, prevenir, acautelar 
terceiros; desencadear importantes efeitos de oponibilidade/
inoponibilidade.” (JACOMINO, 2007). 

Examina-se, noutra banda, que a Lei 11.382/06, finalmente, 
trouxe à cena uma nova processualística executiva. Sua feição não 
descortina a hipótese que nos deparamos com uma frutuosa hipótese 
de fraude à execução. 

Ganha fôlego o sentir de que o §3 do art. 615-A trata do 
surgimento de uma nova espécie de fraude à execução, e que se 
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assemelha com as detalhes legais no referido artigo 593 do Código de 
Processo Flach (2007, p. 24), aliás, atenta que: 

Reconhece o sistema essencialmente duas hipóteses 
típicas de fraude à execução, a primeira delas vincula-
se à existência de ação fundada em direito real ou 
obrigação reipersecutória (arts. 592, I18, e 593, I) a 
segunda vincula-se à existência de demanda capaz 
de reduzir o devedor à insolvência. Nessa segunda 
modalidade, avulta a necessidade de demonstrar que o 
devedor, ao alienar ou onerar seus bens, resta reduzido 
à condição de insolvente.

Ainda em suas lições: 

Ambas as espécies pressupõem a existência de 
demanda em curso e implicam frustração do esforço 
executivo em razão do esvaziamento patrimonial (pela 
alienação da coisa pretendida ou pela insuficiência de 
bens aptos a suportar os atos executivos. (FLACH, 
2007, p. 25).

Grande fatia da doutrina registra, a bem verdade, que a 
decretação de fraude à execução com fulcro no §3º do art. 615-A 
do CPC impele da ocorrência daqueles requisitos previstos no art. 
593, II, do mesmo diploma legal, vale dizer: não é necessária citação 
– até porque nesta via o procedimento é externo – sendo necessária 
somente a presença de alienação ou oneração de forma a conduzir o 
executado à insolvência após a averbação no respectivo registro

Flávio Luiz Yarschel (2007, p. 6) referenda o trecho acima, 
assinalando:

[...] a consequência mais relevante dessa medida, tanto 
que efetivada, consiste na alteração do marco a partir 
do qual se caracteriza eventual fraude de execução. 
Esta, no sistema anterior, configurava-se a partir do 
ato da citação [...] Agora, com o advento da nova regra, 
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é dado ao exequente antecipar o marco cronológico 
da fraude de execução e, em certa medida, neutralizar 
a conduta do devedor, que se furta ao recebimento 
da citação. [...] Por outras palavras, a averbação 
não altera a concepção legal da fraude, mas apenas 
antecipa o marco de sua configuração na medida em 
que, prescindindo da ciência pelo réu (que vem pela 
citação), considera a ciência pelo terceiro adquirente.

Eis, inversamente, ao nosso sentir, que com o advento 
da lei aqui analisada, a previsão contida no parágrafo 3º do artigo 
615-A do Código de Processo Civil é diversa da contida no artigo 
593 do mesmo código, haja vista que não é mais requisito a citação 
válida do executado, nem mesmo que se efetive a penhora do bem 
para a caracterização da fraude à execução, bastando ser averbada no 
Registro competente a certidão da distribuição, momento mais que 
inicial da execução.

Na detença de cada dispositivo legal, o eminente ministro 
Luiz Fux (2008, p. 101 e 102) arremata que “a averbação da demanda 
executiva por si só basta para caracterizar a fraude”. Segundo ele, 
“uma vez caracterizada a fraude, as alienações posteriores caem por 
terra, ou seja, este ato não terá efeito para o credor”. 

Paradoxalmente a isso, o que vem sendo elencado pela 
doutrina é a natureza da presunção expressa no § 3º 615-Asub 
examine: se ganha contornos de iure et de iure ou se iuris tantum?

5 PRESUNÇÃO RELATIVA OU IURIS TANTUM?

O debate no terreno jurídico finalmente chega sobre a 
inquietação qual a presunção que a averbação premonitória opera 
quanto ao caráter fraudulento do negócio perante terceiros. 

Nessas condições, há, de um lado, entendimento valioso 
de que o instituto trata de presunção iuris tantum, ou seja, presunção 
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relativa, e que poderia ser rebatida por prova em sentido contrário. 
Doutro, prepondera a tese de que a presunção operada in casu seria 
iuris et de iure, ou seja, presunção absoluta, porquanto a averbação 
premonitória devidamente realizada, conforme a lei preceitua, “geraria 
efeitos semelhantes à averbação da penhora e, por sua publicidade, 
tornaria inútil possível alegação de boa-fé de terceiro adquirente, 
conforme supra-analisado.” (CONSUL, 2008, p. 76)

Como aparente proteção jurídica, os que rogam pela tese da 
presunção relativa invocam o argumento de que tendo em vista que o 
executado continua a dispor do bem imóvel enquanto garantir o juízo 
executivo. Marcelo Guimarães Rodrigues (2007 p. 11) é um destes 
defensores. Entende, pois, que o instituto cuida de presunção relativa, 
nos seguintes termos:

Como toda presunção – esta não é diferente – 
represente uma ilação criada pela lei para, a partir de 
um fato conhecido firmar outro desconhecido. Quem 
a tem a seu favor fica escusado de provar o fato a que 
ela conduz. E tratando-se – como aqui – de presunção 
relativa, inverte-se o ônus processual da prova em 
desfavor daquele que pretende infirmar a exatidão do 
registro. 

No mesmo passar, os ensinamentos de Humberto Theodoro 
Júnior (2007, p. 34) que imperiosamente despacha:

Aperfeiçoada a penhora, não é absoluta e não opera 
quando o executado continue a dispor de bens para 
normalmente garantir o juízo executivo. Mas se a 
execução ficar desguarnecida, a fraude é legalmente 
presumida, independentemente da boa ou má-fé 
do adquirente, graças ao sistema de publicidade da 
averbação, no registro público, da simples existência 
de execução contra o alienante. 
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De tanto em tanto, o entendimento ganha força no sentido de 
que o mero mecanismo de inversão do ônus da prova, que possibilitaria 
ao devedor elidir a presunção de fraude com a demonstração de sua 
solvência, conforme defende AMADEO (2007, p. 367):

Diferentemente da presunção de ciência da existência 
da ação, que é absoluta por força da publicidade 
registral, a presunção de insolvência, gerada pelo § 
3º do art. 615-A, é, contudo, relativa, o que implica 
dizer que pode ser elidida pelo devedor-executado ou 
pelo terceiro adquirente, bastando a prova de que, no 
momento da alienação ou oneração do bem objeto da 
averbação, existiam no patrimônio do devedor bens 
suficientes para satisfazer o crédito exequendo.

Para os partidários deste leque, a alienação ou oneração 
de um bem averbado não caracterizaria fraude à execução, quando 
comprovado que o devedor protegeu patrimônio suficiente para a 
garantia à dívida. Com as vênias de costume, as alegações advêm de 
uma interpretação árida. Em nosso sentir, o art. 615-A do Código de 
Processo Civil constitui nova modalidade de fraude à execução, não se 
tratando, pois, da hipótese prevista no art. 593, II do CPC.

Com efeito, a redação do art. 615-A do Código de Processo 
Civil claramente dispensa a presença dos requisitos expostos no 
art. 593, inciso II, ou seja, a pendência da demanda e a insolvência 
decorrente da alienação ou oneração do bem. 

Nessa esteira de afirmações, feliz e acertadamente, Araken 
de Assis sentencia o entendimento da presunção absoluta, no sentido que:

A averbação do ajuizamento gera eficácia perante 
terceiros, dizendo que a presunção é iuris et de iure, e 
que a disposição antecipa a eficácia perante terceiros, à 
similitude do que ocorre com a averbação da penhora, 
mormente porque a averbação premonitória, 
igualmente, se enquadra no art. 240 da Lei 6.015/73 



175Ana Cristina Brandão Feitosa

194. (2012, p. 270).

Também encampando a tese, Fredie Didier Jr (2008)., na 
mesma meada, entende se tratar de presunção absoluta de fraude, 
verbalizando:

A principal função do instituto é a de preservar o 
exequente contra eventual alegação de boa-fé de 
terceiro adquirente de bem do executado. É que, 
agora, se presume em fraude à execução a alienação 
ou oneração de bens efetuada após a averbação. 
Trata-se de presunção absoluta, ao que parece, em 
consonância com a regra do §4º do art. 659 do CPC. 
Ambos os dispositivos devem ser interpretados e 
aplicados conjuntamente. A presunção legal afasta 
a relevância da discussão sobre a boa-fé do terceiro 
adquirente. 

Admitir-se a presunção relativa caso o devedor, após a 
averbação, faça prova da existência de outros bens capazes de garantir a 
dívida, é um sustentáculo doutrinário fraco. E não só. Se tomado como 
fim nos entendimentos jurisprudenciais, despiria a força do instituto, 
que justamente foi criado para atribuir maior celeridade e efetividade na 
satisfação do direito do exequente. (CAMILO, 2009, p. 35).

Sucede-se ao quadro de que o art. 615-A possui, assim, efeito 
semelhante ao do art. 659, § 4º do CPC, isto é, estabelece a presunção 
absoluta de conhecimento por terceiros. À guisa de tal afirmação, tem-
se que, uma vez realizada a averbação, não há necessidade do posterior 
registro da penhora, uma vez que a averbação do ajuizamento da 
execução possui a mesma finalidade do registro da penhora, isto é, 
gerar a presunção absoluta de conhecimento de terceiros, evitando 
alienações ou onerações maliciosas. 

Assim, “não apenas com a penhora, mas também com a 
averbação premonitória se obtém a finalidade publicitária necessária 
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à presunção de fraude à execução, tornando-se desnecessária a 
averbação da primeira quando já concretizada a segunda no álbum 
registral.” (ZIEBARTH, 2007, p. 3). 

Daí, não se vislumbra outro entendimento, senão a de 
perfilharmo-nos à posição de que tem preponderância e se enraíza a 
natureza iure et de iure da presunção de fraude no instituto da averbação 
premonitória, eis que aporta ao ponto de desconsiderar qualquer ato 
futuro para perquirir a fraude como pressuposto à ineficácia do ato 
jurídico. 

6 CONCLUSÃO

À vista de tudo que foi exposto, sabe-se que a execução 
civil, muito imbricada à concepção kelseniana de Justiça, não será 
mais célere somente em razão de reformas. Há de ser implantada 
uma mudança também no modus operandi dos operadores do Direito. 
Para tanto, o emprego correto dos instrumentos disponibilizados 
pela legislação processual por parte dos militantes da cidadania, os 
advogados, bem como a devida aplicação de tais instrumentos, agora 
por parte dos magistrados pátrios, prestigiará a tutela dos terceiros de 
boa-fé e exequente.

Dessa fonte, em termos finais, o estudo chega ao ambiente 
esperado, concluindo que: I) refuta-se a argumentação de presunção 
relativa. O legislador, ao normativamente anunciar a palavra 
“presunção” – na semântica positiva e robusta - imputou que 
feita a inscrição cartorária, as alienações posteriores se presumirão 
absolutamente em fraude à execução, independentemente de qualquer 
outra prova, razão pela qual gera antecipadamente eficácia perante 
terceiros. II) a partir disso, do que se viu, o art. 615-A desponta ao 
sucesso normativo, porquanto destina-se a aperfeiçoar um processo 
executivo mais eficiente e garantidor de princípios.
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RESUMO

O setor de Contadoria do Judiciário tem como funções 
primordiais a realização de cálculos de custas processuais e todos 
e quaisquer cálculos diversos determinados pelo juízo. Para o bom 
desempenho das atividades exercidas é necessário essencialmente: 
baseamento jurídico, atenção no cumprimento das determinações 
contidas nos autos processuais e harmonização nos métodos de 
cálculos. Este último tem gerado dúvidas e discussões, muitas 
vezes em face da falta de legislação determinando com clareza os 
procedimentos corretos, principalmente em relação ao cálculo de juros 
e correção monetária e suas peculiaridades sobre índices, taxas e início 
de incidência, situações que serão analisadas através da aplicação de 
súmulas do STJ, jurisprudência e julgados. As custas processuais no 
judiciário maranhense são reguladas pela Lei n.º 9.109/2009. A Lei de 
Custas do Maranhão, como é conhecida, além de definir os itens a serem 
considerados custas processuais, determina, essencialmente, os casos de 
cobrança da taxa judiciária (Lei n.º 7.799/2002), isenção de pagamento 
e assistência judiciária, questões pacíficas de detalhamento e críticas.

Palavras-chaves: Contadoria. Judiciário. Cálculos. Custas.
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1 INTRODUÇÃO

É recomendável que todos os servidores do judiciário, 
inclusive os que atuem na área de contadoria, tenham noções de 
conhecimento jurídico, visto que, embora não havendo a graduação 
em Direito como requisito do cargo, é necessário realizar atividades 
em conformidade com ordenamento jurídico vigente.

Cada setor possui sua especificidade e o da Contadoria não 
é diferente. Este trabalho irá tratar dessas particularidades sempre 
com atenção para não descumprir ordem judicial expressa, porque 
o magistrado é o administrador do processo e é o responsável por 
solucionar o litígio.

A harmonização dos métodos de cálculos é crucial, já que 
a justiça é una e sua divisão é meramente organizacional ou didática. 
Com isso, é necessário um mínimo de coerência entre as decisões 
e os métodos aplicados, principalmente se aplicados no mesmo 
estado. Desta forma, é importante o debate e a troca de informações 
e experiências entre as comarcas de todo o estado, sendo este um dos 
objetivos secundários do presente trabalho. 

Com isso, dentre os objetivos deste trabalho estão: expor a 
relação que o setor de contadoria possui com o Direito, demonstrar à 
sociedade o serviço prestado pelo setor, amparar outras contadorias 
em suas pesquisas, promover o debate sobre a temática, harmonizar 
os métodos aplicados e mostrar uma visão crítica do que pode ser 
aperfeiçoado.  

O trabalho possui relevância a todo órgão porque, apesar do 
setor de contadoria só existir em comarcas que possuem um número 
significativo de varas, nas comarcas que não possuem, ainda assim, 
a função de contadoria persevera, sendo aplicado por funcionário 
da própria secretaria. Além disso, o escasso material a respeito do 
tema em comento, torna a pesquisa de grande valor para os objetivos 
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propostos.
Para alcançar tais objetivos, utilizar-se-á primordialmente um 

conjunto de jurisprudência e leis sobre o assunto, fruto de pesquisas 
para suprir lacunas surgidas no dia a dia da função, sem nunca ter a 
pretensão de esgotar o tema.

2 ATRIBUIÇÕES DA CONTADORIA

A contadoria judicial é um setor do judiciário responsável 
por efetuar o lançamento das custas e realizar cálculos processuais 
diversos determinados pelo magistrado. 

O Código de Processo Civil, no artigo 475-B, § 3º, pronuncia 
que “poderá o juiz se valer do cálculo do contador do juízo, quando 
a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites 
da decisão exequenda e, ainda, nos casos de assistência judiciária”. 
Portanto, o contador atuará, em regra, de forma subsidiária às partes.

 Contudo, o citado Código não proíbe outras atribuições para 
o cargo, deixando liberdade para o legislador estadual complementar 
as atribuições. Desta forma, dispõe o dispositivo do Código de 
Organização Judiciária do Maranhão, Lei Complementar nº 14 de 
1991, artigo 100:

Art. 100. São atividades inerentes ao serviço judicial 
de contadoria:
I. elaborar contas de custas e demais despesas 
processuais em todos os feitos;
II. elaborar cálculos determinados pelo juiz em 
processos em andamento ou em fase de liquidação de 
sentença, atualizando-os pelos índices oficiais;
III. calcular os impostos de transmissão a título de 
morte e por ato entre vivos;
IV. comunicar ao juiz do feito a existência de cobranças 
indevidas ou excessivas de custas ou emolumentos.
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Em resumo, esta Lei alçou a contadoria para ser a guardiã 
das custas judiciais, calculando e comunicando sobre cobranças 
indevidas, e ampliou para a simples determinação do juiz a elaboração 
dos cálculos do processo, indo além da ação subsidiária do Código de 
Processo Civil. 

  
3 CÁLCULOS PROCESSUAIS

A função de elaborar cálculos no corpo do processo irá 
seguir as determinações contidas na sentença, decisão ou despacho 
proferido pelo juiz. Porém, em diversos casos há omissão quanto 
ao tempo, índices, forma dos juros e quanto ao tempo e índices 
de atualização monetária. Além disso, poderão existir dúvidas se 
determinados pagamentos foram ou não efetuados ou se devem ser 
considerados. 

Cabe ressaltar que nesta função a contadoria deve possuir 
presunção de veracidade para dar celeridade ao deslinde do processo, tal 
como se depreende do REsp 334901/SP, Rel. Ministro Edson Vidigal, 
Quinta Turma, julgado em 05/03/2002, DJ 01/04/2002, p. 196,. 

Tanto os juros como a correção monetária serão cobrados 
mesmo que omissos no pedido, conforme Súmula STF-254. A correção 
monetária representa mera atualização, já que visa exclusivamente 
manter o real valor de dinheiro no tempo, não sendo considerado um 
adicional no valor, nem condenação ultra petita. 

Para outras situações de omissões e dúvidas, apresentamos 
uma síntese dos casos mais recorrentes com o entendimento legal, 
jurisprudencial e sumulado.

3.1 Responsabilidade Contratual

Em se tratando de cálculo oriundo de descumprimento de 
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responsabilidade extracontratual, os juros fluem a partir da citação. 
Assim, expressa a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL - CONTRATO 
BANCÁRIO - SENTENÇA QUE LIMITOU OS 
JUROS - DECISÃO ILÍQUIDA - EXECUÇÃO 
DO JULGADO - JUROS DE MORA - 
TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA FASE DE 
CONHECIMENTO - REFORMATIO IN 
PEJUS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO 
IMPROVIDO.
1.O termo a quo dos juros moratórios, quando se 
tratar de relação contratual, é a citação na fase de 
conhecimento da ação judicial, ainda que se trate 
de obrigação ilíquida. 2. Recurso improvido”. 
(REsp n. 986.647/RS, Relator Ministro MASSAMI 
UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
19/5/2011, DJe 31/5/2011)

Em relação à correção monetária, é aplicada a Súmula n.º 43 
do STJ, que determina que, sobre dívida por ato ilícito, a correção é a 
partir da data do efetivo prejuízo.

3.2 Responsabilidade Extracontratual

Já nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros 
deverão incidir a partir do evento danoso e a correção monetária 
desde a data do arbitramento, tudo conforme Súmulas do STJ de 
n.º 54 e n.º 632, respectivamente, e confirmado por julgamentos, a 
exemplo do que segue:

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL AgRg no REsp 1139305 RJ 
2009/0086196-7 (STJ) Data de publicação: 
21/06/2010 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO 
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RECURSO ESPECIAL. ANISTIA. DANO 
MORAL. JUROS MORATÓRIOS. INÍCIO. 
EVENTO DANOSO. SÚMULA N.º 54 /STJ. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. INÍCIO. FIXAÇÃO 
DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. I - O entendimento desta c. Corte 
Superior consolidou-se no sentido de que, nas ações envolvendo 
responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios 
fluem a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n.º 
54 /STJ. II - Por outro lado, a correção monetária do valor 
da indenização do dano moral incide, consoante os termos da 
Súmula n.º 632 /STJ, desde a data do arbitramento, tendo em 
mente que, no momento em que fixada, já teria o e. Tribunal 
a quo levado em conta a expressão atual de valor da moeda, 
devendo, somente a partir daí, operar-se a correção. Agravo 

regimental desprovido. 

3.3 Título Executivo Extrajudicial

Em relação aos cálculos relacionados à execução de Título 
Executivo Extrajudicial existem julgados divergentes sobre o início da 
incidência dos juros e da correção monetária.

Alguns julgadores consideram que juros e correção utilizados 
deverão ser estabelecidos pelo contrato executado até a data do efetivo 
pagamento da dívida, eis um exemplo abaixo:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.354.934 - RS 
(2012⁄0246080-0)COMERCIAL. EMBARGOS 
À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO 
INDUSTRIAL. DECRETO-LEI N. 413/69, ART. 
5º. PARÁGRAFO ÚNICO. ENCARGOS DA 
INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO 
FINAL. PAGAMENTO EFETIVO. I. Havendo 
inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados 
até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento 
da ação executiva. Precedentes. II. Recurso especial conhecido 
e provido. (REsp 328.229/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho 
Junior, Quarta Turma, julgado em 16/08/2001, DJ 
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04/02/2002 p. 390). E ainda: Ag 899.305/PR, 4a Turma, 
Min. Rel. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 01.08.2007.

Todavia, para outros tribunais deverão ser aplicados os juros 
e a correção monetária estabelecidos para débitos judiciais a partir do 
ajuizamento da ação, como demonstrado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRITÉRIO DE 
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO. 
1. Após o ajuizamento de execução de título extrajudicial, a 
correção monetária e os juros não mais se regulam pelos termos 
da avença firmada entre as partes, sendo que a atualização do 
débito deve, obviamente, seguir esta diretriz. 
2. Não poderia tal questão (incidência da comissão de 
permanência para além do ajuizamento da ação) ser objeto 
de embargos à execução, porque ela surge somente depois, com 
a própria atualização do débito e não no momento inicial da 
execução, quando são opostos os embargos. E é justamente por 
ser questão verificável posteriormente que não se pode alegar o 
desrespeito à coisa julgada formada do julgamento dos embargos 
à execução. (TRF da 4ª Região, AI 1999.04.01.013529-
3/RS, 4ª Turma, Relª. Desª. Sílvia Goraieb, DJU 

26/07/2000”

Diante dessas divergências, e a fim de evitar a transferência 
da responsabilidade para o contador judicial nos casos de omissão e 
obscuridade, é imprescindível que o juiz determine com clareza as 
taxas e índices a serem aplicados.

3.4 Dano moral

Nas condenações de dano moral, os termos de juros e 
correção monetária utilizados seguem os mesmos dos casos de 
descumprimento de responsabilidade extracontratual, isto é, os juros 
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deverão incidir a partir do evento danoso e a correção monetária 
desde a data do arbitramento.

3.5 Fazenda Pública

Os critérios de cálculos de juros e correção monetária 
nas condenações impostas à Fazenda Pública sofreram mudanças 
polêmicas recentemente. Sendo objeto de discussões que culminaram 
com a declaração de inconstitucionalidade da atualização monetária 
pelos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, uma 
vez que se mostra insuficiente para preservar o valor real do crédito 
devido.

Atualmente e até posterior decisão do STF, deve-se usar 
o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) como correção 
monetária e aplicação dos juros da caderneta de poupança – 0,5%, 
como determina o julgamento transcrito a seguir: 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.367.622 - MG 
(2013/0034453-7)- A Primeira Seção desta Corte, por ocasião 
do julgamento do Recurso Especial n. 1.270.439/PR, julgado sob o 
rito do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), assentou que, nas 
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, 
os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de 
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 
termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 
11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de 
inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá 
ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação 
acumulada do período.

3.6 Cálculos de Astreintes

Outro tema polêmico nos procedimentos de cálculos de 
condenações é referente à aplicação de juros no cálculo de astreintes. 
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Para alguns tribunais é passível de cobrança de juros, no entanto, para 
outros, a mora pelo descumprimento da obrigação de fazer/não fazer 
já está inclusa na multa diária. Vejamos a seguir ambos os julgados 
divergentes. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISAO DE 
CONTRATO DE FRANQUIA E USO DE MARCA. 
FIXACAO DE ASTREINTES EM PROCESSO 
CAUTELAR. QUESTAO PREJUDICADA. DANO 
MORAL E MATERIAL. CARACTERIZACAO. 
REVISAO PROBATORIA. (....) III - Os juros de mora 
sobre valor devido a titulo de multa devem incidir a partir do 
descumprimento da liminar concedida, fixando a sanção, e não 
do transito em julgado dessa decisão. (...) Recursos especiais não 
conhecidos.” ( STJ; REsp n.o 818.799/SP, Terceira Turma, 
Rel. Min. Castro Filho, julgado em 09/08/2007, DJe de 
10/09/2007).

Não há que se falar em juros sobre as multas diárias, como 
bem ensina o TJSP: “ Descabimento da imposição de juros 
moratórios nas astreintes decorrentes de cominação no âmbito 
das obrigações de fazer. Cominação diária que, implicitamente, 
já tem embutida a mora pelo descumprimento da obrigação. 
Necessária exclusão da incidência de juros de mora para 
se evitar a dupla cominação. Agravo provido. (TJSP – Ag 
994.09.292534-3 – 6ª CDPriv. – Rel. Des. Sebastião 
Carlos Garcia – J. 04.02.2010)”

3.7 Regra geral

Por fim, para os casos não abrangidos anteriormente, aplica-
se a regra geral, juros a partir da mora e correção a partir do evento 
danoso, como esclarecido no julgado a seguir:

O fato gerador do direito a juros moratórios não é a existência 
da ação e nem a condenação judicial (que simplesmente o 
reconheceu), e sim a demora no cumprimento da obrigação. 
Tratando-se de fato gerador que se desdobra no tempo, 
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produzindo efeitos também após a prolação da sentença”. 
REsp 827.287/RN, 1ª T., Min. José Delgado, DJ de 
26.06.2006; REsp 803.628/RN. 1ª T., Min. Luiz Fux, 
DJ de 18.05.2006

4 CUSTAS PROCESSUAIS

As custas processuais tem função fundamental para o 
desenvolvimento do Poder Judiciário, tendo em vista a finalidade 
de sua arrecadação de reaparelhamento do órgão maranhense, e 
são facilmente relacionadas com os princípios da solidariedade, da 
capacidade contributiva e do enriquecimento sem causa.

Possuem natureza de taxa sendo a sua contraprestação a 
prestação jurisdicional. Devem ser pagas por aqueles que deram 
causa ao processo, em estrita obediência ao princípio da causalidade e 
jurisprudência consolidada (STJ - RECURSO ESPECIAL (RESP) - Nº 
188743 - SE - RIP: 199800686045 - REL. FRANCISCO PEÇANHA 
MARTINS - TURMA: SEGUNDA TURMA - J. 1 5/08/2002 - DJ. 
07/10/2002).

Segundo a Lei n.º 9.109/2009, são custas judiciais: a taxa 
judiciária; os valores e percentuais previstos nas tabelas I a XII, 
em anexo; as despesas relativas a serviços de comunicação; as 
despesas decorrentes de impressos, de reproduções reprográficas 
e de publicações em órgão de divulgação; as despesas de guarda e 
conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou 
apreendidos judicialmente a qualquer título; as multas impostas 
nos termos das leis processuais às partes, aos servidores do Poder 
Judiciário e aos serventuários extrajudiciais; outras despesas judiciais.

4.1 Críticas

A Lei n.º 9.109/2009 seguiu a tendência das modificações 
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de leis de taxas e passou a cobrá-las por faixas de valores, em vez de 
alíquota sobre o valor da causa. A tendência de mudança é louvável, 
quando no sentido de buscar o princípio da capacidade contributiva, 
que não é obrigatório para taxas, mas admitido e saudável sua prática.

Em sua aplicação, porém, ocorre o inverso em alguns 
casos, e quem tem causas de menor valor paga proporcionalmente 
mais custas. Senão vejamos, em procedimentos cíveis ordinários, na 
primeira faixa (4.1.1) do item custas cartorárias é cobrado o valor 
de R$ 62,80 para causas de até R$ 2.000,00, ou seja, nessa primeira 
faixa, o usuário pagará 3,14% de custas cartorárias sobre o valor da 
causa ou mais, pois terá o valor de R$ 62,80 de dividendo fixo e o 
divisor diminuindo. Já na última faixa (4.1.14) desse mesmo item, o 
valor mínimo da causa é de R$ 499.999,99 sendo cobrado o valor de 
R$ 8082,70 (1,61% sobre o valor da causa), ou seja, na última faixa a 
proporção do custo sobre o valor da causa vai de 1,61% para menos, 
lógica inversa da capacidade contributiva. 

Nas faixas intermediárias existem sutis variações da relação 
custas cartorárias/valor da causa como se percebe no gráfico:

No gráfico foi ignorado o menor valor da causa (R$ 0,01) 
por questão didática, a proporção de 628000% deixaria imperceptível 



190 Hugo Graça Pinheiro / Fernanda Araujo Pereira

as variações percentuais das outras faixas.
A explicação para esta diferença de relação das causas de 

menor valor para as de maior valor pode ser o fato de a hiperlitigiosidade 
ter efeitos perversos sobre a celeridade e a qualidade dos serviços 
do judiciário. Entretanto, aumentar o custo das ações com valor de 
causas menores, diminuindo sua importância, para evitar ações desta 
natureza pode não ser o caminho mais adequado.

A cultura da conciliação, a arbitragem e o entendimento das 
partes já começam a ser uma realidade. Criar meios de desestimular 
somente as causas de menor valor vai contra princípios jurídicos 
como acesso à justiça, capacidade contributiva e inafastabilidade 
da jurisdição. Uma causa de R$ 2.000,00, como exemplo, pode ser 
determinante para um comerciante ficar insolvente ou ser o passo 
inicial para prosperar.

Outra explicação pode ser o fato da limitação das custas para 
manter a relação com os custos da prestação jurisdicional. Porém, 
ainda assim, é insuficiente para esclarecer que a relação do menor 
valor da última faixa ser menos da metade do correspondente da 
primeira faixa. 

Outro dispositivo polêmico é o artigo que prevê atualização 
monetária da tabela de custas por resolução. Atualizar significa manter 
o valor real no transcorrer do tempo e, portanto, o legislador e a 
jurisprudência consideram que não fere o princípio da legalidade a 
correção, mesmo que por instrumento diverso de lei em estrito senso.

Contudo, esta atualização se dá apenas nos valores das 
custas e não nas faixas de valores das ações, portanto ocorrendo de 
fato o aumento do tributo sem lei em estrito senso. Assim, para uma 
ação de R$ 2.000,00 haverá cobrança em uma faixa de custas em um 
determinado ano e em outra faixa no ano seguinte, se houver inflação.

A falta de previsão do fato gerador nos faz crer se tratar de 
fato gerador complexo que se conclui no trânsito em julgado. Ou seja, 
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a prestação jurisdicional, que acarreta este tributo se protrai no tempo, 
sendo juridicamente o fato gerador no trânsito em julgado, pelo que 
se depreende do artigo 155 do Código de Normas da Corregedoria. 
Lembrando este ser um instituto importante para definir sobre a 
prescrição do crédito para a Fazenda Estadual.

4.2 Isenções

O artigo 12 da Lei n.º 9.109/2009 dá uma lista de sujeitos 
e situações os quais serão isentas de custas. Além das previsões já 
constantes da Constituição Federal e de leis de competência federal, 
pode-se destacar que este benefício não atinge as entidades de 
fiscalização de exercício profissional que, apesar de sua natureza de 
autarquia sui generis, não tem o benefício de isenção das autarquias.

Por analogia, os autores deste artigo acreditam que as isenções 
da Lei Estadual n.º 9.109/2009 na verdade trata-se da suspensão 
de cobrança do valor pelo período de 5 (cinco) anos que preceitua 
a Lei n.º 1.060/50. Porque os tribunais superiores têm interpretado 
dessa forma para o termo igual da Lei de Assistência Judiciária, como 
preceitua os julgados: RE 184.841, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
julgamento em 21-3-95, DJ de 8-9-95) e RE 495.498 – AgR, Relator 
Ministro Eros Grau, julgamento em 26-6-07, DJ de 17-8-07.

Também chamam a atenção os processos isentos da taxa 
judiciária propriamente dita, conforme Lei Estadual n.º 7.799/2002: 
as ações de alimentos; os conflitos de jurisdição; as habilitações 
para casamento; os feitos criminais, quando a parte alegar pobreza; 
os processos para concessão de assistência judiciária; os alvarás; 
os processos incidentes, excetuados os embargos de terceiros; os 
protestos de títulos e contas comerciais.

Esta taxa contida na Lei n.º 7.799/2002, inclusive, tem 
natureza polêmica, pois a Lei n.º 9.109/2009 também a classifica 
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como custas em seu artigo 2º em conjunto com as tabelas, em anexo 
a Lei, sendo as duas cobradas de acordo com o valor da causa. Assim 
podendo ser questionado a ocorrência de bis in idem da taxa judiciária 
propriamente dita com as tabelas, que tem a mesma base de cálculo e 
fato gerador igual ou extremamente semelhante, ou, até mesmo, das 
tabelas em anexo entre si.

Debate mais difícil está sendo tratado no Conselho Nacional 
de Justiça, que trata das disparidades das custas por Estado e da 
correlação entre seu valor e o custo do serviço, que é um princípio 
deste tributo. Uma das razões da disparidade é que os estados têm 
demandas e orçamento diferentes, além de suas peculiaridades como 
quantidade de pessoas que utilizam a justiça gratuita.

4.3 Assistência Judiciária

A assistência judiciária se divide em assistência judiciária 
propriamente dita, para aqueles que não têm condições de arcar com 
advogado, e justiça gratuita, para o que tem condições ou optam por 
contratar advogado particular, mas não tem condições de arcar com 
as custas processuais.

 Para os que são assistidos pela Defensoria Pública, 
será automaticamente concedida a gratuidade das custas. Já os que 
constituem advogados, poderão gozar deste benefício mediante 
simples afirmação de que “não está em condições de pagar as custas 
do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de 
sua família”, artigo 4º da Lei n.º 1.060/50.

 Esta Lei efetiva o acesso à justiça, porém a simples 
afirmação não basta, pois já é consolidado nos tribunais superiores 
que não poderá ser aplicada de forma indiscriminada, gerando 
prejuízos a toda coletividade. Com isso poderá o magistrado indeferir 
tal benefício por decisão fundamentada quando a situação fática não 
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corresponder com a afirmação para gozar do benefício. 
Cabe à contadoria conhecer os institutos supracitados 

para comunicar o magistrado e não cobrar indevidamente as custas 
processuais.

4.4 Cancelamento da distribuição

Outro fator polêmico em que os serviços de contadoria 
se relacionam com o Direito está no momento do cancelamento de 
distribuição, que ocorre quando o autor não paga o preparo em até 
30 dias da distribuição do feito, conforme artigo 257 do Código de 
Processo Civil.

No cancelamento da distribuição, as custas processuais não deverão 
ser cobradas, entendimento corroborado por alguns tribunais como: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA 
INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE 
PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS - 
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO - CUSTAS -IMPERTINÊNCIA - 
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO 
- RECURSOPROVIDO.
- Deve ser cancelada a distribuição do feito que, em 
30 dias, não for preparado no cartório em que deu 
entrada, não havendo que se falar em condenação do 
autor ao pagamento das custas processuais. TJMG. 
AC 1.0035.11.007477-6/001. Rel. Des. 
Marcos Lincon. j. 11.01.12.

A atenção deverá ser dobrada quando sobrevier um 
indeferimento da assistência judiciária e o autor, depois de intimado, 
não recolher o preparo em 30 dias. A contadoria deverá atentar se já 
houve a triangularização da relação processual, ou seja, se a parte ré já 
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foi citada. Assim sendo, não será caso de cancelamento da distribuição 
e as custas processuais deverão ser cobradas (EREsp 959.304/ES, 
Rel. Ministro Ari Pargendler, julgado em 01.09.2010, DJe 25.10.2010).

A hipótese de cancelamento de distribuição também não 
deverá ser confundida com o recolhimento parcial das custas iniciais, 
como já se pronunciou o Tribunal de Justiça do Maranhão:

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 
CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA 
COM A COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS.
1. Havendo recolhimento de custas com base em valor que a 
parte entende ser o correto para a causa, a hipótese não é de 
cancelamento da distribuição, mas sim de alteração de ofício do 
valor da causa, com o prosseguimento do feito e recolhimento 
das custas complementares. 2. Apelo conhecido e provido. 
Unanimidade. Processo: AC 363652010 MA; Relator(a): 
PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA Julgamento: 
24/02/2011

5 CONCLUSÃO

 Para alcançar os objetivos, foi necessário definir o que o setor 
de contadoria realiza utilizando-se da legislação federal e estadual. 
Com isso, viu-se que a legislação estadual atribui à contadoria, além 
da elaboração do cálculo de custas, a realização de cálculos solicitados 
pelo magistrado.
 Fez-se a seleção de alguns temas habituais à função e relacionou-
se com a jurisprudência dos tribunais. Desta forma, comprovou-se a 
relação com o Direito, servindo de auxílio a quem estiver no exercício 
da função e, assim, fomentando o debate. 
 Posteriormente, analisou-se as custas processuais, tema 
polêmico com material pouco consolidado no entendimento dos 
autores. Enfrentou-se a questão de inversão da capacidade tributária, 
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da atualização monetária da tabela de forma a ferir o princípio da 
legalidade, bis e idem com a taxa propriamente dita, omissões do fato 
gerador na legislação, isenções, assistência judiciária e o caso de 
cancelamento da distribuição.
Poder-se-ia ter relacionado qualquer setor da administração pública 
a conhecimentos práticos de administração ou outras matérias, mas 
achou-se que o teórico de Direito e o pensamento dos tribunais 
superiores para este setor possui mais relevância, demonstrando assim 
que a relação dos serviços executados pela contadoria com o Direito 
é ampla.
Por fim, conclui-se que o presente texto realizou bem a função 
de fomentar o debate demonstrando parte da pesquisa diária do 
setor, para discussão e questionamentos, de maneira que os autores 
acreditam que seja a porta para o aprimoramento.

ABSTRACT 

 The sector of  Accounting judiciary has the primary functions 
performing calculations and all court costs and any miscellaneous 
calculations determined by the court. For the good performance of  
the activities performed is essentially necessary: legal basing, attention 
to compliance with the provisions established in the court process and 
harmonization in methods of  calculations . The latter has generated 
doubts and discussions, often in the face of  lack of  legislation 
mandating clearly the correct procedures, especially in relation to the 
calculation of  interest and inflation and its peculiarities on indices and 
early incidence rates , cases that will be analyzed through applying 
precedents from the Supreme Court , case law and judged . Court 
costs in Maranhão judiciary not regulated by Law No. 9,109/2009 
. The Law of  Costs of  Maranhão, as it is known , and define the 
items to be considered court costs , essentially determines the cases 
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of  recovery of  legal fees ( Law No. 7,799/ 2002), fee waivers and legal 
aid , peace issues detailing and criticism.

Keywords: Accounting. Judiciary. Calculations. Expense. 
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 POR UM PROCESSO CIVIL COMUNICATIVO E 
DIALÓGICO

Paulo Sérgio Velten Pereira1

RESUMO

O presente artigo aborda o tema da edição do novo Código de 
Processo Civil brasileiro e da expansão que o princípio do contraditório 
terá com a entrada em vigor da nova lei, gerando para o juiz deveres 
de consulta e de diálogo com as partes acerca da fundamentação a 
ser adotada em sua decisão definitiva, substituindo a surpresa por 
um projeto de decisão que garanta a participação efetiva de todos 
os sujeitos do processo na construção de uma solução mais justa e 
democrática.

Palavras-chave: Novo Código de Processo Civil. Princípio do 
contraditório. Modelo constitucional de processo. Dever de consulta 
e de diálogo. Decisão-surpresa. Decisão-projeto.

1 INTRODUÇÃO

Com a edição da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, que 
instituiu o novo Código de Processo Civil no ordenamento jurídico 
brasileiro, percebe-se que os debates forenses e acadêmicos em torno 
desse novo modelo legislativo têm dado pouca ênfase à dimensão que 
o princípio do contraditório passará a ter a partir de 18 de março 
do próximo ano, quando o Código entrará em vigor, considerando o 
prazo de um ano da sua vacatio legis e o que dispõe a Lei Complementar 
95/98, art. 8º §1º.   
1 Doutorando e Mestre em Direito Civil pela PUC/SP. Especialista em Direito Processu-
al Civil pela PUC/SP. Desembargador do TJMA. Vice-Diretor da ESMAM.
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Desde sempre o contraditório foi limitado a garantir 
o conhecimento da existência de um processo e a sucessiva 
manifestação das partes sobre os atos subsequentes, mas com o novo 
Código esse princípio será expandido para impor novas obrigações ao 
magistrado condutor do feito, que deverá, antes de decidir, submeter 
à manifestação das partes a fundamentação jurídica que pressupõe 
aplicável ao caso, algo como um projeto de decisão.

Aqui será visto que essa forma de atuação do juiz no modelo 
do novo Código de Processo Civil é bem distinta daquela com a 
qual os operadores do direito estão habituados a trabalhar, em que, 
essencialmente, apenas se assegura a possibilidade de manifestação de 
uma das partes sobre os atos praticados e alegações deduzidas pela 
contraparte, observando-se a bilateralidade do processo. 

Ao longo do trabalho espera-se demonstrar que a expansão 
do contraditório tem por finalidade adequar a lei processual ao texto 
da Constituição Federal, fazendo com que a atividade jurisdicional 
seja desenvolvida da forma mais democrática possível, por meio do 
aprofundamento do diálogo com as partes e da cooperação judicial, 
rompendo-se as barreiras impostas pelo processo autocrático do 
Código Buzaid, com base no qual o juiz é tratado como diretor isolado 
da batalha travada entre autor e réu.

Submetido ao modelo constitucional de processo, esse 
contraditório expandido constitui o solo fértil sobre o qual pode 
se desenvolver um processo civil renovado no país, de bases 
realmente democráticas, em que as partes, conhecendo previamente 
a fundamentação jurídica a ser utilizada pelo magistrado, têm a 
oportunidade de interagir mais ativamente com o Estado-juiz na 
construção de uma decisão judicial mais justa e efetiva, obtida por um 
processo igualmente justo e equilibrado.

Este ensaio pretende evidenciar que a elaboração da decisão 
judicial com a observância do dever de consulta e de diálogo, além de 
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permitir a substituição da decisão-surpresa pela decisão-projeto, também 
pode contribuir decisivamente para a redução do déficit democrático 
do Poder Judiciário, tudo a partir de um processo comunicativo e 
dialógico, desenvolvido em sintonia fina com a Constituição.     

2 UM CÓDIGO INFORMADO PELO PRINCÍPIO DO 
CONTRADITÓRIO

 Ao tempo da edição do atual Código Civil Brasileiro (Lei 
nº 10.406/2002) dizia-se que as modificações introduzidas no 
novo ordenamento eram essencialmente tópicas, uma vez que um 
dos objetivos declarados pela comissão de juristas encarregada da 
elaboração do anteprojeto era manter, na medida do possível, boa 
parte da redação original do Código Civil de 1916, considerado por 
muitos estudiosos um primoroso monumento linguístico.2

 Pouco se falava à época da verdadeira revolução 
projetada pelos valores e princípios do novo Código Civil, sendo 
restrita ao círculo acadêmico alguma discussão em torno do sistema 
móvel de direito privado, composto de princípios e conceitos 
adredemente vagos para permitir a interpretação dinâmica da nova lei 
e evitar seu engessamento diante da evolução social.3

Situação semelhante sucede agora com o novo Código de 
Processo Civil Brasileiro sancionado em março do corrente ano. 
Dá-se grande destaque para a necessidade de organização, coesão e 
sistematização dos dispositivos da lei processual,4 mas se dispensa 
2 Ver a respeito: REALE, Miguel. História do novo código civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 83. Nessa obra o grande jurista brasileiro registra que uma preocu-
pação permanente da comissão elaboradora do anteprojeto do Código Civil de 2002 
foi preservar a beleza formal do Código de 1916, tido como um modelo insuperável de 
vernaculidade, ressaltando Reale que uma lei bela representa meio caminho andado para 
a comunicação da Justiça. 
3 Sobre abertura e mobilidade do sistema de direito privado: CANARIS, Claus-
-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. 4. ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008, p. 103 e ss. 
4 Necessidade justificada, segundo a comissão elaboradora do anteprojeto, pelo fato de o 
velho Código de 1973 ter-se transformado numa colcha de retalhos, mercê das sucessi-
vas reformas tópicas realizadas a partir de meados da década de 1990.
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pouca reflexão para os princípios encartados nos enunciados do Livro 
I da Parte Geral do Código, em especial para a nova dimensão do 
princípio do contraditório.

A ausência desse debate é lamentável, pois nenhuma 
mudança legislativa será suficiente para a obtenção de um processo 
justo, efetivo e de bases democráticas se o intérprete autêntico não estiver 
pronto para interpretar/aplicar o novo direito segundo seus valores e 
princípios informativos.5 Sem conferir especial atenção para o tema, 
corre-se o risco de a nova lei ser aplicada com os olhos no retrovisor, 
abstraindo-se dela um raciocínio meramente formal, desprovido de 
conteúdo, desconectado da realidade cotidiana e sem sintonia com o 
Estado Democrático de Direito. 

 Portanto, o alerta é necessário: com o novo Código, 
não será possível continuar a conceber a existência do contraditório 
apenas em relação às duas partes do feito, aos sujeitos parciais do 
processo.

Ao abrigar o princípio do contraditório em mais de um 
dispositivo do Título referente às Normas fundamentais e da Aplicação 
das normas processuais,6 o legislador emprestou a esse princípio o papel 
de pensamento diretor da lei processual. Tanto assim, que se trata do 
Título de abertura, da sua Parte Geral, cujo propósito é exatamente 
o de abrigar os princípios vetores que irão informar todos os demais 
setores do novo Código.7

5 Intérprete autêntico no sentido atribuído por Hans Kelsen, de interpretação realizada 
pelo órgão estatal aplicador do direito (KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradu-
ção de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 387 e ss.). Interpre-
tar/aplicar o direito como atividade unitária e não-autônoma, pois o intérprete somente 
obtém o verdadeiro sentido do texto a partir de um dado caso concreto. Interpretar o 
direito consiste em dar concretude à lei em cada caso, ou seja, aplicá-la (GADAMER, 
Hans-Georg. Verdad y método, 4.ed. Tradução de Ana Agud Aparício e Rafael de Agapi-
to. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1991, p. 397-401). 
6 O art. 7º determina que o juiz zele pelo efetivo contraditório, não qualquer contraditó-
rio; o art. 9º veda que se profira decisão contra uma parte sem antes ouvi-la; e o art. 10 
proíbe a prolação de decisão sem que as partes tenham oportunidade de se manifestar 
sobre seus fundamentos (fundamentos da decisão).   
7 LARENZ, Karl. Derecho justo - fundamento de ética jurídica. Tradução de Luis 
Diez-Picazo, Madri: Civitas, 1985, p. 32. Este autor confere aos princípios a função de 
pensamentos diretores de uma regulação jurídica existente ou possível. 
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E o fato de o princípio do contraditório estar desse modo 
organicamente posicionado não deixa de ter um importante significado 
simbólico, na medida em que serve para disseminar na cultura jurídica 
a necessidade de encarar a nova legislação como um desdobramento 
da Constituição Federal e ainda sinalizar o dever de interpretá-la de 
acordo com os direitos fundamentais processuais civis.8

É nesse contexto que o contraditório constitui fundamento 
basilar para a interpretação e aplicação do novo direito processual, 
sendo a sua expansão de vital importância para a construção de um 
processo moderno, capaz de atender o clamor social por uma justiça 
mais célere, efetiva e comprometida com a concretização dos valores 
democráticos.

O direito processual é um fiel indicador do grau de democracia 
e de civilidade existentes em determinado Estado. Por isso, o legislador 
reformista projetou a nova lei tendo o princípio do contraditório 
como fundamento basilar, assegurando uma participação mais efetiva 
das partes no processo de construção da decisão judicial. 

Nesse contexto, prevê o art. 10 do novo Código que “O juiz 
não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito 
do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se 
trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Sem correspondência no Código de Processo Civil vigente, 
o novel dispositivo não encapsula o contraditório na simples 
manifestação sucessiva de autor e réu, como ocorre atualmente. Ele 
vai além: redimensiona o contraditório, assegurando a manifestação 
prévia das partes sobre o fundamento da futura decisão, buscando 
com isso evitar o proferimento de decisões-surpresa (Verbot der 
Überraschungsentscheidungen), cuja fundamentação é conhecida 
somente no momento da publicação e por vezes se revela diferente da 
que foi objeto e debate no processo (Terza via).
8 MARINONI, Luiz Guilherme; Mitidiero, Daniel. O projeto do CPC: crítica e propos-
tas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 16.
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O novo Código será informado por um contraditório 
participativo, que obrigará o juiz a se comunicar com as partes – e 
indiretamente com a sociedade –, transformando o diálogo processual 
num importante fator de democratização do próprio Poder Judiciário.  

3 O ABANDONO DO PROCESSO AUTOCRÁTICO COM 
CONTRADITÓRIO RESTRITO ÀS PARTES

A perda de funcionalidade e eficiência do velho Código 
Buzaid não é apenas fruto da atual desarmonia de seus dispositivos, 
desarmonia gerada pelas sucessivas reformas tópicas adotadas a partir 
da década de 90. Decorre também da manutenção de antigas fórmulas 
pouco afetas ao contraditório amplo, que hoje somente encontram 
sentido e aplicação depois de ajustadas pela lente constitucional.9

Não há dúvida de que se faz mesmo necessário um novo 
Código de Processo Civil, capaz não só de dar maior coesão 
aos enunciados normativos, mas primordialmente aprofundar a 
harmonização de seus dispositivos com o texto da Constituição 
Federal de 1988, conformidade que o velho Código Processual de 
1973, por ter surgido muito tempo antes, não logrou mais sustentar. 
Por isso é que entre os objetivos anunciados pela comissão de juristas 
encarregada da elaboração do anteprojeto destacam-se a necessidade 
de imprimir maior grau de organicidade ao sistema e estabelecer uma sintonia 
fina com a Constituição.

O que se busca em verdade, mas quase não se ressalta, 
é deixar de lado o contraditório restrito aos sujeitos parciais do 
processo e encontrar meios de arbitrar os conflitos da forma mais 
democrática possível, prestigiando a efetiva participação das partes e 
9 Exemplo disso são os embargos de declaração, recurso que se distingue dos demais 
pela ausência de previsão do contraditório no Código de Processo vigente, mas que na 
prática é assegurado com fundamento no art. 5º LV da Constituição Federal, sempre 
que possível a aplicação de efeito modificativo em caráter excepcional. O novo CPC, 
conformando-se com a Lei Maior, expressamente prevê o contraditório para os embar-
gos de declaração no art.1.023 § 2º.   
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também a cooperação do Estado-juiz, pois o direito fundamental ao 
contraditório encontra assento no valor participação. Nesse aspecto, 
melhor seria ter mantido a essência da redação dada ao art. 5º pelo 
Projeto de Lei aprovado no Senado (PL nº 166/2010), que estabelecia 
possuir as partes “direito de participar ativamente do processo, cooperando entre 
si e com o juiz e fornecendo-lhe subsídios para que profira decisões, realize atos 
executivos ou determine a prática de medidas de urgência”.

Apesar da boa redação desse dispositivo, a redação final 
do novo CPC adotou a alteração introduzida pelo Projeto de Lei 
aprovado na Câmara (PL nº 8.046/2010), substituindo a expressa regra 
de cooperação pelo dever de probidade processual e boa-fé, valores 
igualmente importantes e que somente reforçam a necessidade de 
instauração de um ambiente cooperativo cuja razão de ser é garantir a 
participação ativa do autor e do réu no processo,10 de modo a fornecer 
ao juiz a maior quantidade possível de elementos aptos a permitir 
o arbitramento de uma solução lógica, coerente e de acordo com o 
direito posto, se não para eliminar o conflito, por certo para absorver 
a insegurança.11

10 A redação do art. 5º do Projeto de Lei do Senado foi fortemente criticada ao prever a 
existência de cooperação entre as próprias partes, o que em tese não se compatibilizaria 
com a estrutura adversarial ínsita ao processo contencioso. Afinal, se existe processo é 
porque faltou colaboração mútua no sentido de encontrar uma solução amigável para o 
conflito. Isso, todavia, seria motivo para simples ajuste e não para o completo abandono 
do texto, sobretudo, quando o dever de cooperação entre as partes encontrou abrigo no 
art. 6º do novo CPC. E pior, sem que ficasse aclarado que a colaboração no processo 
civil do Estado Constitucional, de rigor, deve ser sempre compreendida como a cola-
boração do juiz em relação às partes. Nesse sentido ver: MARINONI, Luiz Guilherme; 
MITIDIERO, Daniel. O projeto do CPC: crítica e propostas. Op. cit., p. 73.  
11 É de Ferraz Junior a percuciente observação de que a finalidade última da decisão 
judicial não é eliminar os conflitos, mas absorver a insegurança por eles gerada. “Absor-
ção de insegurança significa, pois, que o ato de decidir transforma incompatibilidades 
indecidíveis em alternativas decidíveis, ainda que, num momento subsequente, venha a 
gerar novas situações de incompatibilidade eventualmente até mais complexas que as 
anteriores. Absorção de insegurança, portanto, nada tem a ver com a ideia mais tradi-
cional de obtenção de harmonia e consenso, como se em toda decisão estivesse em jogo 
a possibilidade de eliminar-se o conflito. Ao contrário, se o conflito é incompatibilidade 
que exige decisão é porque ele não pode ser dissolvido, não pode acabar, pois então não 
precisaríamos de decisão, mas de simples opção que já estava, desde sempre, implícita 
entre as alternativas. Decisões, portanto, absorvem insegurança, não porque eliminam 
o conflito, mas porque o transformam”(FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução 
ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 288).
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Não se submete a esse modelo constitucional e sistemático, 
a forma centralizadora e autocrática de absorção de insegurança 
reinante na atual processualística nacional, em que somente as partes 
atuam para valer (quando atuam), ficando reservado para o juiz um 
papel passivo, de árbitro autômato e equidistante, que conhece o direito 
(jura novit curia), mas permanece numa redoma de vidro, cooperando 
pouco e nunca dialogando com as partes na construção do caminho 
condutor da decisão, que hoje é imposta verticalmente, de forma 
autocrática.  

O tema remete ao mito da caverna de Platão, em que apenas 
o filósofo que dela podia sair para a luz do dia é capaz de ver as 
coisas como realmente são e assim governar os demais habitantes 
que permaneciam olhando para as sombras refletidas na parede da 
caverna. Revisitando esse mito e aplicando-o como critério de solução 
dos dilemas do cotidiano, Michael Sandel afirma que essa forma 
platônica de ver as coisas está certa apenas em parte, “pois os clamores 
dos que ficaram na caverna devem ser levados em consideração”, já que “a filosofia 
que não tem contato com as sombras na parede só poderá produzir uma utopia 
estéril”.12

Sandel quer com isso mostrar que, para se captar o sentido 
de justiça dos julgamentos, não basta ao juiz colocar-se acima dos 
preconceitos e das rotinas do dia a dia – o que, por si só, já é algo 
bastante difícil para alguns. Essencial, segundo esse pensador, que 
o julgador também colha opiniões e convicções dos outros sujeitos 
do processo, ainda que posições parciais, como pontos de partida, 
pois constitui um falso pluralismo, típico de democracias ainda 
jovens, apenas assegurar a manifestação dos destinatários da decisão, 
olvidando que o mais importante é levar em consideração o que 
dizem, prestigiando o direito de as partes influenciarem o resultado 
do julgamento (direito de influência).
12  SANDEL, MICHAEL J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. 6. ed. Tradução de Heloísa Matias 
e Maria Alice Máximo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 38-39.
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Convocando essa filosofia para o campo da ciência jurídica, 
é possível concluir que um processo centrado na figura do juiz, que 
restringe o contraditório à simples manifestação sucessiva das partes, 
não é um processo de moldura constitucional capaz de produzir 
resultados justos e coerentes, ou simplesmente aptos a absorver 
insegurança, sabido que no processo autocrático a jurisdição, com 
frequência cada vez maior, tem sido utilizada menos para dirimir do 
que para criar e recriar conflitos.

Esse vetusto modelo autoritário de processo deve ser 
abandonado, sendo em seu lugar erigido um novo tipo de contraditório, 
expandido a partir de uma visão cooperativa de processo, em que o 
juiz submete às partes sua primeira impressão técnica sobre a questão 
a ser decidida, colhe suas manifestações a respeito como pontos de 
partida parciais, abstraindo daí os elementos para a formação de sua 
convicção e elaboração da solução final de maneira democrática, 
proferindo uma decisão fundamentada e com o enfrentamento das 
argumentações deduzidas.13

Um país que se proclama democrático e atualmente possui 
cerca de 95 milhões de processos em tramitação14 não pode manter 
seus jurisdicionados sob o jugo de um processo de cariz autocrática, 
que não privilegia o diálogo inerente ao princípio da colaboração nem 
se conforma com as escolhas políticas elegidas pela Constituição.

4 O MODELO CONSTITUCIONAL DE PROCESSO CIVIL 
BRASILEIRO

O processo civil brasileiro não ficou livre do fenômeno 
da constitucionalização que os direitos, de um modo geral, 
13 A propósito, a necessidade de enfrentamento de todos os argumentos importantes 
deduzidos no processo está expressamente prevista no novo CPC (art. 489 §1º IV), não 
se considerando fundamentada a decisão que não observe essa regra, entre outras.  
14 De acordo com a 10ª edição do Relatório Justiça em Números, divulgado pelo 
Conselho Nacional de Justiça. Disponível em:<ftp://ftp.cnj.jus.br/Justica_em_Numeros/
relatorio_jn2014.pdf>. Acesso em 12 nov. 2014.
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experimentaram a partir da segunda metade do século XX, fenômeno 
que Virgílio Afonso da Silva bem definiu como a “irradiação dos efeitos 
das normas (ou valores) constitucionais aos outros ramos do direito”.15

Estando a Constituição no centro do sistema jurídico dela 
se projetam efeitos para as diversas disciplinas, que passam a se 
comunicar entre si e em perfeita harmonia com os princípios e regras 
irradiantes do texto constitucional. 

Em virtude disso, o processo civil também deve se harmonizar 
com as garantias constitucionais de um Estado Democrático de 
Direito, entre as quais a que assegura o contraditório aos litigantes no 
processo judicial, conforme art. 5º LV da Carta Republicana.16

 Para o autor de uma ação judicial isso importa a 
possibilidade de veicular perante o Estado-juiz o interesse que 
pretende ver tutelado, assim como produzir a respectiva prova de suas 
alegações. E para o réu, a garantia de ser comunicado sobre a demanda 
e de poder se contrapor em face dela, também por meio de alegações 
e da produção da prova correlata. Para ambos os protagonistas do 
processo, representa a garantia de que terão suas argumentações 
efetivamente levadas em conta (isto é, acolhidas ou rejeitadas) por 
ocasião do proferimento de qualquer decisão.

Ao Estado-juiz cabe assegurar o equilíbrio e a igualdade de 
atuação das partes, dentro do que se convencionou chamar de princípio 
da paridade de armas, em verdade, um desdobramento dos princípios da 
isonomia e do contraditório.17

15 SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito: os direitos fundamen-
tais nas relações entre particulares. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 18. 
16 CF, art. 5º LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusa-
dos em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos 
a ela inerentes.”
17 O princípio da paridade de armas foi positivado no art. 7º do novo CPC, com a seguinte 
redação: “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 san-
ções processuais (...)”. A regra correspondente do Código de Processo Civil vigente é a do 
art. 125 I, que diz competir ao juiz “assegurar às partes igualdade de tratamento”. Tem-se 
que a paridade contemplada no texto da nova lei constitui expressão mais ajustada à prática 
da igualdade aristotélica, à medida que o juiz pode estabelecer as discriminações necessárias, 
visando assegurar e preservar a participação igualitária das partes, inclusive, por meio da 
dinamização do ônus da prova, nos termos do art. 373 §1º do novo CPC.
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Tão significativo é o papel do contraditório na atualidade, 
que esse princípio, no Estado Constitucional, passa a compor o 
próprio conceito de processo, hoje melhor e mais tecnicamente 
compreendido como “atividade estatal desenvolvida sob contraditório e ampla 
defesa para viabilizar o exercício democrático do poder do Estado.”18

Nesse conceito subjaz a ideia segundo a qual o Estado-juiz 
não possui a chave da verdade, por essa razão deve se preocupar 
com a legitimidade de sua decisão, e esta será tanto mais legítima à 
proporção que advenha de um processo de deliberação, que assegure a 
participação ampla e efetiva de todos os atores envolvidos. No âmbito 
do processo civil, o juiz do Estado Constitucional deve ser “ativo na 
condução do processo em colaboração com as partes”.19 Outra compreensão 
não é possível quando se invoca o exercício democrático do poder.

E para que uma democracia possa funcionar bem e perdurar, 
as decisões não podem ser proferidas antes de um amplo processo de 
deliberação, que envolva o debate e a crítica esclarecida. Forte nesse 
entendimento, Albert Hirschman sustenta que constitui um risco para 
a democracia a existência de opiniões sólidas e preconcebidas, que 
interditam o debate e não valorizam a opinião do outro.20

Essa visão moderna, fundada na teoria da democracia, 
pressiona por uma mudança de postura do intérprete autêntico, que deve 
abandonar opiniões preconcebidas, não raro formadas no discurso 
ideológico, e abrir a mente para as argumentações deduzidas pelas 
partes. Mais que isso: deve levar em conta tais argumentações. Essa 
deve ser a prática resultante do modelo constitucional de processo, 
fora do qual não há atividade jurisdicional válida e capaz de assegurar 
o acesso a uma ordem jurídica justa, democrática e apta a tutelar o 
18 RAMOS, Glauco Gumerato. Processo jurisdicional civil, tutela jurisdicional e siste-
ma do CPC: como está e como poderá estar o CPC brasileiro. In: CARNEIRO, Athos 
Gusmão; CALMON, Petrônio (Coord.). Bases científicas para um renovado direito 
processual. 2.ed. Salvador: Editora Podivm, 2009, p. 574.
19 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. O projeto do CPC: crítica e 
propostas. Op. cit., p. 32.
20 HIRSCHAMAN, Albert O. Auto-subversão: teorias consagradas em xeque. Tradu-
ção de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 96.
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direito material de forma efetiva e eficiente.
Mas para que a atividade jurisdicional seja realmente legítima 

e viabilizadora do exercício democrático do poder do Estado, o 
contraditório precisa ser visto nessa dimensão mais ampla, participativa 
e abrangente de todos os aspectos, processuais e materiais, como 
decorrência das conquistas sociais obtidas ao longo da evolução 
histórica. Em suma, a nova processualística deve ter presente um 
contraditório elevado à condição de dogma, que tenha por base o 
diálogo e por horizonte a convicção de que nada pode ser decidido 
sem o conhecimento e a participação das partes.

5 O CONTRADITÓRIO COMO DEVER DE CONSULTA E 
DE DIÁLOGO

Na perspectiva de um processo realmente dialógico, acertou 
o legislador com a introdução do art. 10 no novo Código. O dispositivo 
inspira-se na ideia de cooperação judicial e reafirma o direito de 
participação ativa das partes no processo, consagrando o contraditório 
como dever de consulta e de diálogo judicial, considerando que o 
princípio não fica mais restrito às partes, ele se expande e passa a ter 
como destinatário também o juiz.21

Com a entrada em vigor da nova lei, não bastará ao 
magistrado assegurar a manifestação mútua das partes antes de decidir. 
Deverá primeiro consultá-las, submetendo ao seu exame prévio os 
fundamentos que pretende adotar na decisão.

O processo é produto da vida de relações que se desenvolve 
no seio da sociedade. Logo, não pode ficar encastelado na técnica e 
no conhecimento do aplicador da lei. Ao revés, deve estar aberto para 
sofrer as influências da sociedade que o criou. E é por meio do diálogo 
que as partes possuem a oportunidade de influenciar eficazmente na 
21 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. O projeto do CPC: crítica e 
propostas. Op. cit., p. 75.
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formação da convicção do juiz.  
Como pressuposto da decisão judicial, o contraditório 

expandido transforma o processo em instrumento de comunicação, um 
processo emancipador de comunicabilidade, como preconizava Habermas,22 
favorecendo o escopo político de participação da sociedade na 
busca civilizada da solução dos litígios. Uma busca coletiva, que 
requer interlocutores instruídos, e não mais um trabalho hercúleo de 
investigação introspectiva, feita no silêncio do gabinete do magistrado.

O processo deixa de ser dialético, limitado ao embate 
argumentativo fixado entre autor e réu, e passa a ser dialógico, pois 
considera a manifestação das partes como pontos de partida parciais 
para a elaboração da decisão judicial. Com isso, concede-se aos sujeitos 
do processo, que vivenciam o contexto fático regulado pela norma, a 
possibilidade de ser um de seus cointérpretes, pondo fim ao monopólio 
da interpretação tão criticado pela pena de Peter Häberle, ao argumento 
de que “todo aquele que vive no contexto regulado por uma norma e que vive com 
este contexto é, indireta ou, até mesmo diretamente um intérprete dessa norma. O 
destinatário da norma é participante ativo, muito mais ativo do que se pode supor 
tradicionalmente, do processo hermenêutico”.23

Com essa visão ampliada de contraditório fundado em 
dever de consulta e de diálogo com os sujeitos parciais do processo, 
contribui-se, em preciosa medida, com o equacionamento do problema 
de déficit democrático do Poder Judiciário24 – pois a democracia se 
alimenta muito mais do entrechoque de opiniões do que de consensos 
e unanimidades –, eliminando a chamada decisão-surpresa, nascida da 
pressa e da falta de diálogo, sendo por isso incapaz de produzir efeito 

22 HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Tradução de Guido 
A. de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 145.
23 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes 
da constituição: contribuição para a interpretação pluralista e ‘procedimental’ da cons-
tituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Fabris, 2002, p. 15. 
24 E resolver problemas foi uma das linhas de trabalho da Comissão, conforme exposi-
ção de motivos do Anteprojeto no novo Código de Processo Civil.
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em face do modelo constitucional de processo.25

Além de reafirmar as bases democráticas do processo civil 
brasileiro, a nova técnica do contraditório recolocará no tablado a 
necessidade da reflexão resultante do cumprimento dos deveres de 
consulta e de diálogo, retirando os juízes da linha de produção para a qual 
foram empurrados pelos órgãos de controle com vistas ao atendimento 
frenético de metas, com graves consequências para a qualidade da 
prestação jurisdicional.26 Juízes não podem ser convertidos em 
autômatos do sistema, devem ser estimulados a proferir decisões 
maturadas e forjadas no debate processual.

O Judiciário da pós-modernidade não deve cuidar apenas de 
fazer depressa (e a qualquer custo). Deve, conforme o dito espirituoso 
de José Alberto dos Reis, fazer bem e depressa,27 o que importa prestar a 
jurisdição em tempo razoável, mas sem prejuízo da qualidade, trabalho 
que requer uma demora mínima, necessária à reflexão como fruto do 
diálogo processual.28

25 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. O projeto do CPC: crítica e 
propostas. Op. cit., p. 76. Esses autores criticam o fato de o novo Código não haver 
disciplinado as consequências da decisão-surpresa, que existe e pode ser considerada 
válida (desde que formalmente fundamentada), embora se revele ineficaz por violar uma 
das condições de sua prolação, que é exatamente o dever de diálogo em que se desdobra 
o contraditório.  
26 As Metas Nacionais do Poder Judiciário, também conhecidas como Metas de nivela-
mento, foram definidas pela primeira vez no 2º Encontro Nacional do Judiciário, no ano 
de 2009, em Belo Horizonte, sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Entre essas metas, a de nº 2 foi merecedora de maior destaque, pois ela determinou aos 
tribunais que identificassem e julgassem os processos judiciais mais antigos, distribuídos 
até 31/12/2005. Através da Meta 2 o Judiciário buscou conferir concretude ao direito 
fundamental à razoável duração do processo (CF, art. 5º LXXVIII), empenhando-se ao 
máximo para eliminar o estoque de processos responsáveis pelas elevadas taxas de con-
gestionamento nos tribunais. Para 2014, a Meta 2 estabeleceu percentuais de julgamento 
distintos para os diversos seguimentos do Judiciário. A Justiça Estadual, por exemplo, 
deveria identificar e julgar, até 31/12/2014, pelo menos 80% dos processos distribuídos 
até 31/12/2010 no 1º grau, e até 31/12/2011 no 2º grau; e 100% dos processos distribu-
ídos até 31/12/2011 nos Juizados Especiais e nas Turmas Recursais Estaduais. O CNJ 
também colocou em seu sítio eletrônico um processômetro com o índice de produtivida-
de dos Tribunais brasileiros. Os juízes estão na linha de produção e fiscalizados.
27 FUX, Luiz (Org.). O novo processo civil brasileiro: direito em expectativa. Rio: 
Forense, 2011, p. 3.
28 A propósito do papel do tempo no processo judicial, Lorenzo Zolezzi Ibárcena ad-
verte que “La búsqueda de la verdad toma tiempo y el tiempo es bueno para enfriar las 
pasiones y hacer que las personas tocadas por la tragedia, los investigadores, acusado-
res y juzgadores, y el público em general, tengan tiempo para reflexionar y domar esos 
instintos de que hablámos, esos instintos de venganza, de búsqueda de un castigo casi 
siempre irreflexivo” (IBÁRCENA, Lorenzo Zolezzi. Derechoen contexto. Lima: Fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012, p.160/161).
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E não se diga que a sistemática de um processo comunicativo 
resultará num formalismo excessivo, uma das causas da morosidade 
que tanto atormenta a comunidade jurídica e constrange o Judiciário. 

O processo comunicativo prestigiará o formalismo na dose 
certa, o bastante para disciplinar o andamento do processo, de modo 
a evitar o arbítrio do poder e os excessos de uma parte em face da 
outra. Um formalismo-valorativo destinado a conferir segurança jurídica 
e atenção com os atos que precedem a prolação de uma sentença justa. 

Quando proferida com precisão, boa técnica e garantia da 
efetiva participação dos sujeitos do processo, a decisão judicial tende a 
ser mantida nos tribunais e melhor assimilada pela parte sucumbente, 
que aceita mais resignadamente o resultado proclamado, à medida 
que com ele contribuiu, recebendo todas as justificativas concretas 
pelas quais o juiz deixou de acolher suas alegações, conforme passará 
a exigir o rico enunciado do art. 489 §1º. Percebe-se, então, que a tutela 
jurisdicional proferida em bases democráticas, com a observância do 
dever de consulta e de diálogo, absorve a insegurança de maneira 
definitiva e plena, devolvendo mais rapidamente a estabilidade para a 
vida de relações. Eis aí uma boa forma de celeridade a ser resgatada.   

6 DA DECISÃO-SURPRESA À DECISÃO-PROJETO

No contexto de um processo de moldura constitucional, 
em que o contraditório se expande para incluir o magistrado, sendo 
redimensionado como dever de consulta e de diálogo, a tradicional 
decisão-surpresa deve dar lugar à decisão-projeto, compreendida como 
tal um plano ou esboço de fundamentação jurídica que, depois de 
submetido à manifestação das partes, em qualquer momento em que 
se houver de decidir, comporá os fundamentos da futura decisão, 
com base nos quais o juiz analisará as questões de fato e de direito 
deduzidas.
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A depender da qualidade da crítica ofertada pelas partes ao 
projeto de motivação da futura decisão, o juiz terá a possibilidade de 
rever a fundamentação pressuposta para a hipótese, conformando-a 
com as argumentações apresentadas.

Assim, através da participação ativa e da cooperação das 
partes no processo, o condutor do feito tem a oportunidade de 
entregar uma prestação jurisdicional de melhor qualidade, sendo 
infinitamente maiores as chances de encontrar uma solução justa, 
também no sentido de solução precisa e ajustada ao caso, a solução 
que contemple a chamada equidade individualizadora de que falava 
Agostinho Alvim.29

A garantia de manifestação prévia das partes sobre os 
fundamentos da futura decisão não importa prejulgamento, à medida 
que, nessa fase preparatória, as questões de fato e de direito deduzidas 
não são analisadas em pormenor e tampouco há acolhimento ou 
rejeição de qualquer tipo de pretensão. Tudo isso fica para a ocasião 
de prolação da decisão propriamente dita, decisão em sentido lato 
(interlocutória ou sentença).

O dever de consulta se encerra na apresentação de um 
simples esboço ou projeto de decisão (que pode ser oral, quando 
em audiência), pois o que o novo Código exigirá é que o magistrado 
apenas submeta ao exame das partes o fundamento jurídico que 
pretende adotar, sem ter que necessariamente dizer se o adotará para 
deferir ou indeferir o que se pede. A decisão propriamente dita, se 
positiva ou negativa, estará sempre a depender da crítica esclarecida 
apresentada pelas partes, nisso consiste o diálogo judicial.

Sendo a regra do contraditório expandido também aplicável à 
matéria sobre a qual o juiz deva decidir de ofício, a decisão-projeto caberia 
na seguinte fórmula: “digam as partes sobre a incidência da prescrição ao caso”. 
Como se vê, a questão não reside apenas em assegurar a manifestação. 
29 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1980, p.4.



215Paulo Sérgio Velten Pereira

Está em garantir a manifestação das partes sobre determinada matéria 
que o julgador pressupõe poder aplicar à situação concreta que se 
apresentar, mas que somente poderá dela se valer para fundamentar 
sua decisão, após submetê-la ao escrutínio das partes. 

Na prática judiciária hodierna, de um modo geral, a decisão 
vem na forma de surpresa, o juiz decide de ofício matéria que sequer 
é agitada no processo, porque de ordem pública, suprimindo a 
possibilidade de as partes, segundo o exemplo dado, trazerem ao seu 
conhecimento a ocorrência de uma causa interruptiva ou suspensiva 
da prescrição.30

 A consequência é que a jurisdição acaba gerando 
perplexidade. O juiz decide sem ouvir ou consultar ninguém e, de 
ordinário, decide mal. Rende ensejo à interposição de um recurso, 
que sendo provido, determinará a reforma da decisão e, em alguns 
casos, a restituição dos autos ao 1º grau para novo julgamento, com 
perda de tempo e energia, prolongando o litígio e ampliando a carga 
de trabalho dos tribunais desnecessariamente, tudo em desprestígio 
da jurisdição e do princípio que assegura a solução do processo em 
tempo razoável.  

A ideia de contraditório como dever de diálogo e de consulta, 
permitindo a substituição da decisão-surpresa pela decisão-projeto, vem 
para eliminar o anacronismo, a falta de transparência, o desperdício de 
tempo e de energia, tornando mais justo o resultado e o processo em 
si, mercê do equilíbrio propiciado pela garantia da efetiva participação 
democrática. 

30 Nada obstante o sistema processual atual esteja alinhado, em geral, ao modelo de 
decisão-surpresa, é oportuno observar que a Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), 
de forma vanguardista e aplicando a ideia de contraditório como dever de diálogo e 
de consulta, já exige desde 2004 que o magistrado ouça a Fazenda Pública antes de 
pronunciar a prescrição intercorrente na execução fiscal (art. 40 §4º), exatamente para 
que possam ser arguidas eventuais causas de suspensão ou interrupção da prescrição do 
crédito tributário. 



216 Paulo Sérgio Velten Pereira

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O contraditório expandido previsto no art. 10 do novo 
Código colocará o direito processual civil brasileiro num outro estágio 
evolutivo, com a maximização da oportunidade de as partes atuarem 
de modo mais efetivo na construção da decisão judicial.

Concebendo-se o contraditório como dever de consulta e 
de diálogo, construir-se-á um processo com bases democráticas, que 
de certo favorecerá o atingimento dos escopos da jurisdição mais 
eficazmente do que o atual modelo autocrático de processo permite 
realizar, sobretudo os objetivos políticos de participação da sociedade 
na busca da melhor e mais adequada solução do conflito de interesses.

A nova lei, se corretamente compreendida e aplicada, 
promoverá uma importante mudança de postura do seu aplicador, que 
deverá refugar idiossincrasias e posições peremptórias, adotando um 
estilo de atuação mais transparente, maduro e cooperativo, sujeitando 
a decisão-projeto à análise crítica das partes, criando espaços para um 
debate esclarecido e propositivo. 

Processo não é monopólio das partes e tampouco do juiz. A 
natureza pública do instituto reclama um debate plural, democrático e 
amplificado pelo diálogo permanente de todos os seus sujeitos. 

O contraditório expandido pela efetiva participação das 
partes na construção da norma do caso concreto constitui uma 
preciosa garantia fundamental do processo, uma vez que além de 
legitimar democraticamente a atuação dos juízes, contribuirá para 
melhorar a qualidade das decisões judiciais.

Por um processo civil comunicativo e dialógico, que venha 
o novo Código!
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ABSTRACT

This article discusses the new edition of  the Brazilian Code of  Civil 
Procedure. It also debates the expansion caused to the principal of  an 
adversarial process following the entry into force of  new bill of  law, 
which will create judge’s duties of  consultation and dialogue among 
the parties pertaining the reasoning he intends to adopt in his final 
decision, replacing the surprise factor with a decision project that can 
guarantee an effective participation of  all the subjects involved in the 
process of  building up a more just and democratic solution.

Keywords: New Code of Civil Procedure – Principal of an 
adversarial process  – Constitutional model of  procedure – Duty of  
consultation and dialogue – Surprise-decision – Project-decision.
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RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA
 E SEGURANÇA JURÍDICA

Reginaldo de Jesus Cordeiro Junior1

RESUMO
 
A coisa julgada analisada sob a ótica constitucional e sua correlação com 
a segurança jurídica. Apresenta a relativização da coisa julgada quando 
em confronto com os demais direitos e garantias fundamentais. Trata 
sobre a desnecessidade da decisão ser justa e constitucional para que 
ocorra a coisa julgada. Versa sobre as peculiaridades da coisa julgada 
nas ações filiatórias e de desapropriação.
 
Palavras-chave: Coisa julgada. Relativização. Direitos fundamentais. 
Segurança jurídica.

1 INTRODUÇÃO

O direito tem em sua essência a justiça. A sentença justa 
é o ideal de todo  processo e da jurisdição. Entretanto, não se deve 
menosprezar outro valor, qual seja, a segurança das relações sociais e 
jurídicas. 

Tendo por pressuposto tais proposições, presentes se 
fazem os debates doutrinários sobre a segurança jurídica, mais 
precisamente sobre a coisa julgada e a legitimidade e efetividade das 
decisões, rediscutindo-se assuntos que anteriormente eram relegados 
a segundo plano. E nesse diapasão, a questão da relativização da coisa 
julgada ganha enfoque peculiar, em que concepções pré-modernas 
ressurgem em ataque à coisa julgada, concebida esta para atender o 
1 Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Viana/MA e Especialista em Direito 
Constitucional pela Universidade     Dom Bosco (UNDB).
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desenvolvimento econômico e industrial da era moderna. 
Diga-se concepção pré-moderna, uma vez que na tradição 

romana o ato nulo, ou seja, o inválido era equiparado ao inexistente, 
quando se desconsiderava a força do ato nulo e sempre podia ser 
atacado, ajuizando-se uma ação subsequente. E com a fusão do direito 
germânico e direito romano, por volta do século XI, foi que se chegou 
à querela de nulidade para se corrigir os vícios mais graves do julgado.

Assim, tem-se o dilema em relativizar ou não a coisa julgada, 
a sua conexão com o Estado Democrático de Direito e com as 
restrições e colisões de direitos e garantias fundamentais.  

2 A COISA JULGADA

Derivada da expressão latina res iudicata, que significa 
“bem julgado”, a coisa julgada é fenômeno típico do processo de 
conhecimento.

Segundo a teoria alemã, coisa julgada material é um efeito 
especial da sentença de mérito, que torna imutável e indiscutível 
o conteúdo da parte dispositiva, não mais sujeita a recurso nem a 
remessa necessária, nos termos do art. 467 e 475 do CPC (BRASIL. 
Código de Processo Civil) e art. 6 °§3° da Lindb (BRASIL. Lei de 
introdução às normas do direito brasileiro).  É, pois, uma peculiar 
eficácia da declaração acrescentada à sentença no momento do 
trânsito em julgado.

Tal conceituação foi veementemente criticada por Enrico 
Tullio Liebman, acusando-a de privilegiar os efeitos declaratórios da 
sentença, em detrimento dos constitutivos e condenatórios, bem 
como por confundir os efeitos da sentença e a coisa julgada, sendo 
na verdade uma qualidade que reveste o ato e seus efeitos. Entretanto, 
temos a convicção que aquele conceito é o que melhor satisfaz, uma 
vez que os demais efeitos da sentença são justamente o que escapam à 
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imutabilidade, bastando vislumbrar-se a hipótese de alguém que fora 
condenado a pagar a um débito, com sentença transitada em julgado, 
venha obter a remissão do credor.    

 Para que se forme a coisa julgada, devem estar presentes os 
seguintes requisitos: a sentença tem que ser de mérito, isto é, tenha 
apreciado uma lide; que não caiba mais recursos da decisão, nem 
mesmo remessa necessária; e, por derradeiro, que estejam presentes 
os pressupostos processuais de existência, quais sejam, citação, petição 
inicial e jurisdição. 

Segundo Nery Junior (2014, p. 478), se o processo for 
apenas inválido, (sentença proferida por juiz impedido, por juízo 
absolutamente incompetente, citação nula) ocorre sim o fenômeno da 
coisa julgada, apesar de poder ser desconstituída por ação rescisória.

 
3 COISA JULGADA E COLISÃO DE DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS

 
A coisa julgada é uma garantia constitucional a serviço da 

segurança jurídica. Segundo Greco (2004, p. 149): “[...] a coisa julgada 
é uma importante garantia fundamental e, como tal, um verdadeiro 
direito fundamental, como instrumento indispensável à eficácia 
concreta do direito à segurança [...]” Ademais, o nosso sistema 
constitucional optou por um justo possível, ao invés do justo utópico, 
tendo por base a segurança jurídica erigida da coisa julgada. É ela 
instrumento de pacificação social. 

Canotilho (1993, p.380) proclama que o princípio da segurança 

jurídica desenvolve-se sob dois aspectos basilares: o da estabilidade das decisões 

dos poderes públicos, que não podem ser alteradas, senão quando ocorrem 

fundamentos relevantes, através de procedimentos legalmente exigidos. Tal aspecto 

objetivo, também denominado segurança jurídica stricto sensu, está conexionado com 

elementos objetivos da ordem jurídica, representando a garantia de estabilidade 
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jurídica, segurança de orientação e realização do direito; já em sua faceta subjetiva, 

igualmente chamada de princípio da proteção da confiança, a segurança jurídica se 

apresenta como certeza do direito, ou seja, como projeção da segurança objetiva 

nas situações pessoais e a previsibilidade que versa sobre a exigência de certeza e 

calculabilidade por parte dos cidadãos. 

Dessa forma, a segurança jurídica é princípio agregado ao 
Estado Democrático de Direito, posto que, para que este se configure, 
é imprescindível a garantia da estabilidade jurídica, de segurança de 
orientação e realização do direito.

Por sua vez, a coisa julgada é um dos institutos criados para 
propiciar segurança nas relações sociais e jurídicas, tendo, destarte, 
natureza constitucional. A sua proteção não está apenas no art. 5° 
inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988, mas nas normas 
que descrevem os fundamentos da República (art. 1°caput CF). É ela, 
pois, uma garantia fundamental, cláusula pétrea em nosso sistema 
constitucional, que não pode ser modificada ou abolida (art. 60 §4°, 
incisos I e IV) por emenda constitucional, e com muito maior razão 
por lei ordinária ou por decisão judicial.

A Constituição de 1988 previu que a lei não prejudicaria, 
ou seja, não poderia retroagir para prejudicar o direito adquirido, o 
ato jurídico perfeito e a coisa julgada.   Entretanto, conforme ensina 
Câmara, (2004, p. 18), não se deve interpretar a Constituição à luz do 
art. 6° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, razão 
pela qual não se deve considerar que o dispositivo constante no art. 
5°, inciso XXXVI da Constituição, assegure apenas o princípio da 
irretroatividade das leis. E continua discorrendo que a lei retroativa 
será inconstitucional sempre que prejudicar aqueles institutos, sendo 
que também será inconstitucional qualquer lei que os prejudique sem 
retroagir.

Poder-se-ia até mesmo proclamar, atentando para o que foi 
descrito sobre a segurança jurídica, ser desnecessária a previsão da 
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coisa julgada no dispositivo constitucional supra, posto que inerente 
ao Estado Democrático de Direito.

E sendo um dos elementos do Estado Democrático de 
Direito, não se deve dar ao instituto da coisa julgada mera figura 
infraconstitucional, mas sim uma conotação constitucional, e a 
relativização, dependendo de como utilizada, pode conduzir ao 
enfraquecimento do Estado Democrático e, com isso, a impossibilidade 
de se garantir os direitos fundamentais.

Entrementes, os direitos e garantias fundamentais, previstos 
na Constituição, não podem ser utilizados como forma de acobertar 
práticas ilícitas, bem como para violar outros direitos ou garantias. 
Assim é que os direitos e garantias fundamentais não são absolutos.

A limitação a esses direitos e garantias, segundo Canotilho 
(2002, p.1260), pode decorrer: de restrição expressa na Constituição 
(restrições diretamente estabelecidas em normas constitucionais); 
através de lei infraconstitucional mediante autorização da 
Constituição (reserva de lei restritiva); ou ser um limite imanente, o 
qual embora não expressamente previsto na Carta Magna, decorre 
da ideia de sistema constitucional (limite constitucional não escrito, 
cuja existência decorre da necessidade de resolução de conflitos dos 
direitos). São oriundos da convivência e necessidade da concordância 
prática entre os diversos direitos e garantias fundamentais, daí o nome 
teoria dos limites imanentes ou da ponderação dos bens. São frutos 
de uma interpretação sistêmica, pelo fato da Constituição possuir uma 
unidade e coerência interna, em que o exercício de um direito não 
pode conduzir ao aniquilamento de outro ou do mesmo direito, seja 
pelo mesmo indivíduo, por outros ou pela coletividade. E com base 
nestes limites, pode o Legislativo, em sede de lei infraconstitucional, 
restringir direitos e garantias fundamentais, desde que a restrição 
não seja infundada, ou seja, tenha por pressuposto assegurar outros 
direitos e garantias fundamentais.  
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Assim é que Canotilho (1993 apud SCHÄFER 2001, p.65) 
afirma que a colisão entre direitos e garantias fundamentais pode ocorrer 
de duas maneiras: colisão entre direitos fundamentais, na medida em 
que um direito atenta contra um livre exercício do outro, e colisão de 
um direito fundamental ou garantia com valores constitucionais, ou 
seja, com um bem do Estado protegido constitucionalmente.

O certo é que, havendo a colisão de dois direitos fundamentais 
ou garantias e inexistindo limitação expressa na Constituição ou 
reserva de lei infraconstitucional, deverá o intérprete, baseado na 
teoria dos limites imanentes, ponderar os bens, restringindo o âmbito 
de um em benefício do outro, em busca do verdadeiro significado 
da norma e da harmonia do texto constitucional. É o preceito de 
princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas. 
Portanto, o método de solução da colisão entre direitos fundamentais 
é o da ponderação, quando os direitos são tratados como verdadeiros 
princípios, e caberá ao intérprete ponderar os direitos conflituosos 
dando prevalência a um determinado direito naquele caso concreto.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações 
Unidas prega no seu artigo 29:

No exercício de seus direitos e liberdades, todo homem 
estará sujeito apenas às limitações determinadas pela 
lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido 
reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de 
outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, 
da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade 
democrática. (ONU).

Assim, a coisa julgada, como uma garantia fundamental, 
não pode ser encarada como um dogma, insuscetível de qualquer 
discussão ou de ponderação com as demais direitos fundamentais, 
conforme foi reconhecido durante séculos. Couture (1946, p. 329) 
pregava que “[...] a coisa julgada faz do branco preto; origina e cria as 
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coisas; transforma o quadrado em redondo; altera os laços de sangue 
e transforma o falso em verdadeiro.”

Era compreensível tal visão para aquela época, instituição 
concebida para atender a exigência primordial de segurança jurídica, 
condição máxima para desenvolvimento econômico, aspiração da 
Idade Moderna. Conforme declarou Silva, O. (2004, p. 214): “A coisa 
julgada foi a âncora jurídica que possibilitou a construção do ‘mundo 
industrial’.”    

Entretanto, em uma sociedade contemporânea, 
essencialmente pluralista, a questão da convivência e restrições a 
direitos tidos anteriormente por absolutos se acentua, conduzindo-os 
à relatividade. A questão é como deve ser efetuada essa relativização. 

4 COISA JULGADA JUSTA E CONSTITUCIONAL

Diversos setores da doutrina e jurisprudência têm 
hodiernamente pregado a relativização da coisa julgada, sob a alegativa 
de que somente a sentença justa e constitucional faz coisa julgada. 
Tal entendimento teve por origem duas situações concretas: ação de 
investigação de paternidade julgada improcedente por falta de provas, 
quando ainda não havia exame de DNA e desapropriação de imóvel 
com avaliação supervalorizada. 

Um dos primeiros juristas a proclamar essa relativização 
foi o Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), José Augusto 
Delgado (2001, p.31 apud SILVA, O., 2004, p. 214-215), defendendo 
o seguinte: “a coisa julgada não deve ser via para o cometimento de 
injustiças” e acrescenta que “os ‘efeitos da sentença’ que transitou 
em julgado ‘devem prestar homenagem aos princípios de moralidade, 
da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e do justo.” Seguindo 
o mesmo raciocínio Theodoro Junior (2002, p.139 apud SILVA, O., 
2004, p.217) declara: 
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A decisão judicial transitada em julgado desconforme à 
Constituição padece do vício de inconstitucionalidade 
que, nos diversos ordenamentos jurídicos, lhe impõe 
a nulidade. Ou seja, a coisa julgada inconstitucional é 
nula e, como tal, não se sujeita a prazos prescricionais 
ou decadenciais [...] a coisa julgada inconstitucional, 
à vista de sua nulidade, reveste-se de uma aparência 
de coisa julgada, pelo que, a rigor, nem sequer seria 
necessário o uso da ação rescisória.

Assim, juristas passaram a pregar que a sentença injusta ou 
inconstitucional não faz coisa julgada, podendo ser ajuizada nova ação 
sem necessidade de desconstituição prévia, bem como que a sentença 
deve ser dada segundo o resultado da prova, sendo que descoberta 
nova técnica probatória, pode-se repropor a ação, face não estar mais 
acobertada pela coisa julgada.

Não se pode condicionar a ocorrência da coisa julgada à 
justiça ou injustiça de uma decisão. Tal entendimento, diversamente 
do que pretendem conceituados doutrinadores e o ilustre ministro, 
seria o mesmo que destruir por completo o instituto.   

É verdade que ninguém discorda de que a sentença deva 
ser sempre justa e atender aos princípios da legalidade, moralidade e 
proporcionalidade. Entretanto, o que seria justiça no caso concreto, 
apreciando-se as alegações das partes em uma relação jurídica específica? 
Acrescente-se ainda que a justiça pode variar no tempo e de acordo 
com as concepções políticas, morais e religiosas, principalmente em 
uma sociedade intitulada democrática. Assim, inexistem parâmetros 
para se avaliar o que seria uma sentença injusta a autorizar outro 
magistrado a reconhecer que uma sentença anteriormente prolatada 
não haja produzido coisa julgada.

Como leciona Silva, B. (2004): “[...] parece-nos evidente 
que ao invés de uma contraposição entre o princípio da segurança 
jurídica e a justiça, convivem ambos em uma relação de verdadeira 
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complementaridade e interdependência, já que, em essência, a 
plenitude do cumprimento do objetivo de cada um não prescinde de 
um respeito mínimo ao do outro”.

Nery Junior (2014, p. 484) relembra que, em 17 de julho de 
1941, o então ditador Adolf  Hitler assinou a Lei para a Intervenção do 
Ministério Público no Processo Civil, que conferia poderes ao Parquet 
para avaliar se a sentença era justa ou não, se atendia aos interesses 
do povo alemão e aos fundamentos do Reich. Caso entendesse que 
a sentença era injusta, poderia ajuizar ação rescisória contra ela. Tal 
regime totalitário não sequer ousou desconsiderar a coisa julgada, mas 
criou uma hipótese de ação rescisória que fragilizava em demasia o 
instituto e, como consequência, atacava o Estado Democrático de 
Direito.   

Câmara (2004, p.20) prega que não se pode relativizar a coisa 
julgada sob a mera alegação de injustiça, posto que não se pode admitir 
que a parte vencida venha a juízo alegando que a sentença transitada 
em julgado está errada ou é injusta, uma vez que se admitindo tal 
ação, estar-se-ia destruindo o conceito de coisa julgada, eis que a parte 
vencida sempre poderia fazer ressurgir a discussão, ficando qualquer 
juiz autorizado a reapreciar a causa. Nesse mesmo sentido já se 
manifestaram Moreira (2013, p. 146) e Nery Junior (2014, p. 487).   

Em relação à sentença intitulada inconstitucional, essa é 
nula. E conforme pregam Wambier (2004, p.253) e Assis (2004, p.47), 
as sentenças nulas se revestem do pronunciamento final da autoridade 
da coisa julgada. Na verdade, o ato nulo, diferente do inexistente, 
produz efeitos até que venha a ser declarada a nulidade pelo juiz, seja 
de ofício ou a requerimento. 

Antes de transitar em julgado, a sentença inconstitucional 
pode ser impugnada por recursos ordinários (art. 513 do CPC) 
e extraordinário (art. 102, III, alínea a da CF). Após o trânsito em 
julgado, caberia a ação rescisória ou a impugnação ao cumprimento de 
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sentença ou oposição de embargos à execução, conforme disposto nos 
artigos 485, 475-L §1º e o parágrafo único do art. 741, todos do CPC 
(BRASIL. Código de Processo Civil). São previsões legais, restritivas 
da garantia constitucional, que não constam na Carta Magna, o que 
poderia conduzir a um entendimento apressado de que se trataria de 
normas inconstitucionais.

Ledo engano. São consequências da incidência do princípio da 

proporcionalidade e do princípio da relatividade ou convivência das liberdades 

públicas, em face da extrema gravidade de que se reveste a sentença com os vícios 

arrolados numerus clausus no art. 485 do CPC (BRASIL. Código de Processo Civil). 

A proteção constitucional da coisa julgada não 
impede, contudo, que a lei preordene regras para a sua 
rescisão mediante atividade jurisdicional [...] A lei não 
pode desfazer (rescindir ou anular ou tornar ineficaz) 
a coisa julgada. Mas pode prever licitamente, como 
o fez no art. 485 do Código de Processo Civil, sua 
rescindibilidade por meio de ação rescisória. (SILVA, 
J., 2013, p. 438-439).

No que tange à ação rescisória, para que não se torne 
inconstitucional, deve ser exercida nos estritos limites legais e no 
prazo de dois anos. Aliás, a expressão “lei” no dispositivo comentado, 
abarca os princípios, conforme se manifestou Pontes de Miranda 
(1998, p. 294).

Quanto à proposta de alguns estudiosos, dentre eles Câmara 
(2004, p.27-28), de que a ação rescisória poderia ser ajuizada a qualquer 
momento, quando a coisa julgada afrontar a Constituição, uma vez 
que tal vício seria insanável, não deve ter amparo. 

Isto porque não se pode equiparar a lei ou ato normativo 
inconstitucional à sentença que esteja viciada por ofensa à Constituição. 
A lei é genérica e norma de caráter geral, em abstrato, editada de 
forma objetiva, diferente da sentença que é norma de aplicação ao 



231Reginaldo de Jesus Cordeiro Junior

caso concreto, após apreciação dos argumentos de ambas as partes, 
sendo particular. Dessa forma, diferentemente da lei, que o controle 
de constitucionalidade pode ser apreciado a qualquer momento, o 
mesmo não ocorre com a apreciação da constitucionalidade da decisão 
prolatada em uma situação jurídica específica.

Por sua vez, o art. 475-L §1º e o parágrafo único do art. 741, 
ambos do CPC (BRASIL. Código de Processo Civil), que possibilitam 
ao devedor, em sede de impugnação e embargos, respectivamente, 
alegar a inexigibilidade do título quando a sentença transitada 
em julgado estiver fundada em lei ou ato normativo declarados 
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ou em aplicação 
ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição, é outra 
hipótese legal de relativização da coisa julgada prevista legalmente, 
inspirada no § 767 da ZPO e §79-2 da Lei do Bundesverfassungsgericht 
que declara permanecerem íntegros os provimentos jurisdicionais 
proferidos com base em lei declarada inconstitucional, tornando 
apenas inadmissível a execução, assegurando ao executado a oposição 
com base em exceções supervenientes ao título.

Antes do advento da norma legal supra, o STF entendia que 
verificada a hipótese tratada, apenas mediante ação rescisória poderia 
o prejudicado desconstituir a coisa julgada já formada (BRASIL, STF, 
1968), bem como o Pleno daquele Tribunal advertia que a decisão 
em sede de controle concentrado de constitucionalidade não produzia 
efeitos na execução de sentenças já transitadas em julgado (BRASIL, 
STF, 1983).

Tendo em vista o efeito erga omnes da decisão do órgão máximo 
do Poder Judiciário, em sede de controle concentrado, não poderia a 
coisa julgada continuar a produzir seus efeitos. Frise-se que a decisão 
da corte superior, tanto pode ter sido de procedência na ação direta 
de inconstitucionalidade, como pode ser de improcedência na ação 
declaratória de constitucionalidade. Não basta liminar suspendendo 
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a norma para desconstituir a coisa julgada, pois esta produz apenas 
efeitos ex nunc. Caso a decisão final do Supremo possua efeito ex nunc, 
a teor do art. 27 da Lei (BRASIL. Lei nº 9.868/99), a coisa julgada não 
poderá ser questionada nos embargos.

Ademais, tratando-se de matéria de ordem pública, poderá a 
alegação ser efetuada via exceção de pré-executividade.

O certo é que toda sentença assumirá uma transparência 
eventual, sempre passível de ataque por impugnação ou embargos. 
E isso se verificará ainda que o STF se manifeste após o prazo de 
dois anos. Mas frise-se, as sentenças cujo trânsito em julgado tenha 
ocorrido em data anterior à vigência do art. 475-L §1º e do parágrafo 
único do art. 741 do CPC (BRASIL. Código de Processo Civil) estão 
fora do alcance do dispositivo.

Não se poderia deixar de abordar a questão de ser ou não 
admissível a propositura de nova ação, sob o argumento da anterior 
transitada em julgado ter violado a Constituição.

Câmara (2004, p. 25) prega que o executado, nas hipóteses 
do art. 475-L §1º e o parágrafo único do art. 741, ambos do CPC, já 
tratado, pode se antecipar ao exequente e ajuizar a querela nullitatis, uma 
declaração de ineficácia da sentença transitada em julgado, instituto 
originário do direito romano e que sobreviveria no direito moderno. 
No mesmo sentido, proclama Assis (2004, p. 56) que pode ser ajuizada 
a ação declaratória ou até mesmo a rescisória nas hipóteses do art. 
741, parágrafo único do CPC.

Realmente, somente na hipótese do STF ter declarado a 
inconstitucionalidade da norma em que se fundou a sentença, com 
efeitos erga omnes e ex tunc, poderia o interessado ajuizar tal ação de 
declaração de ineficácia e até mesmo alegar em exceção de pré-
executividade. Ora, se a legislação autorizou a alegação em impugnação 
e em embargos à execução, tornando o título inexigível, não existe 
impedimento para o ajuizamento da ação de conhecimento. Nada 
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obstante, somente por ação rescisória poderá se combatida a coisa 
julgada que se prega inconstitucional, quando o STF não proclamou 
a inconstitucionalidade com tais efeitos, caso contrário, se estaria 
criando uma nova oportunidade de ser rediscutir todas as lides sob o 
argumento da busca da justiça e do respeito à Constituição. Conforme 
Assis (2004, p. 38): “Nenhum veto, a priori, barrará o vencido de 
desafiar e afrontar o resultado precedente de qualquer processo, 
invocando hipotética ofensa deste ou daquele valor da Constituição”.

E neste ponto deve-se equilibrar o combate à coisa julgada 
inconstitucional com a segurança jurídica, que não pode ser rechaçada 
por completo, caso contrário o que parece ser a busca pela justiça 
acaba por transmutar-se em uma lide eterna, sendo na realidade fonte 
de injustiça.

Assim, a relativização deve ser efetuada com parâmetros 
objetivos e atenta aos dispositivos legais. Nestes termos, em que pese 
à existência de entendimentos proclamando a relativização mediante 
mera alegação da inconstitucionalidade ou injustiça nos novéis autos, 
sem ajuizamento da rescisória, não se vê como prosperar. Primeiro 
porque não existe garantia alguma de que a novel sentença será justa ou 
constitucional. Poderia esta ser novamente injusta ou inconstitucional, 
o que daria ensejo a uma nova ação e assim sucessivamente. Segundo, 
porque não há garantia de que a sentença justa e constitucional será a 
segunda e não a primeira. Terceiro, porque prolatada nova sentença, 
nada impediria que agora a nova parte sucumbente ajuizasse nova 
ação alegando a inconstitucionalidade e injustiça da segunda, uma vez 
que não se pode relativizar a coisa julgada da primeira decisão e não 
relativizar a segunda.

Portanto, as vantagens que poderiam advir com a relativização 
da coisa julgada nestes termos, em caso de sentenças injustas e 
inconstitucionais, seriam totalmente sufragadas pela desvantagem, em 
face da insegurança geral que se instalaria do sistema, rediscutindo-se 
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as mesmas lides já decididas.
Outra questão de não somenos relevância seria descobrir-se 

quem apreciaria a justiça ou constitucionalidade da primeira decisão, 
em sendo a segunda ação idêntica à anterior. Poderia um juiz de 
primeiro grau inclusive desconstituir uma decisão de um Tribunal 
Superior, sem olvidar-se que muitas vezes a primeira decisão já 
inclusive fora apreciada pelo STF que a confirmou, reconhecendo 
não ter afrontado a Constituição? Entendendo-se por positivo, todo 
o sistema constitucional, inclusive a “hierarquia” do Poder Judiciário, 
seria subvertida. E, aceitando a relativização nestes termos, estar-se-ia 
criando uma ação rescindente atípica, inominada e genérica, o que se 
configuraria verdadeira destruição do instituto.  

Assim, aquele que pretende impugnar a coisa julgada que 
ofende a Constituição Federal deverá utilizar-se da ação rescisória no 
prazo de dois anos. E caso a norma em que se baseou a sentença tenha 
sido declarada inconstitucional pelo STF, em controle concentrado, 
poderá o prejudicado alegar nos embargos, ajuizar a ação declaratória 
de ineficácia, ou ajuizar a ação rescisória, caso ainda possua prazo. É 
esse, em regra, o entendimento do STF.

Porém, prega-se a reforma da legislação atual, a fim de 
possibilitar que a ação rescisória seja proposta no prazo de dois anos, 
a contar da decisão erga omnes do Supremo Tribunal Federal, para as 
hipóteses previstas no art. 475-L §1º e no parágrafo único do art. 741, 
ambos do CPC (BRASIL. Código de Processo Civil).

Portanto, relativizar a coisa julgada a tal ponto de permitir 
que um outro magistrado possa, fora das hipóteses legais em que 
o STF já apreciou a constitucionalidade da norma em tese, em um 
segundo processo, desconsiderar uma sentença de mérito não mais 
sujeita a recurso, sob o argumento que não produziu a coisa julgada 
por haver injustiça séria ou por ser inconstitucional, é pregar, data 
venia, solução desarrazoada ao problema da presença dessas decisões 
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no mundo jurídico. 

5 COISA JULGADA E AS AÇÕES FILIATÓRIAS E DE 
DESAPROPRIAÇÃO

 
Em que pese tudo o que foi exposto, o órgão de cúpula do 

judiciário brasileiro passou a adotar entendimento diverso nas ações 
de investigação de paternidade em que não foi realizado o exame de 
DNA. Abrindo um precedente perigoso, sob o fundamento de que 
não devem ser impostos óbices de natureza processual ao exercício do 
direito fundamental à busca da identidade genética, como decorrência 
do direito de personalidade de um ser, o STF acolheu recurso 
extraordinário, proferindo a seguinte decisão em sede de repercussão geral:     

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 
CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL 
RECONHECIDA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 
DE PATERNIDADE DECLARADA EXTINTA, 
COM FUNDAMENTO EM COISA JULGADA, 
EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ANTERIOR 
DEMANDA EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL 
A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA, POR 
SER O AUTOR BENEFICÁRIO DA JUSTIÇA 
GRATUITA E POR NÃO TER O ESTADO 
PROVIDENCIADO A SUA REALIZAÇÃO. 
REPROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE, 
EM RESPEITO À PREVALÊNCIA DO DIREITO 
FUNDAMENTAL À BUSCA DA IDENTIDADE 
GENÉTICA DO SER, COMO EMANAÇÃO DE 
SEU DIREITO DE PERSONALIDADE. 1. [...]5. 
Recursos extraordinários conhecidos e providos. 
(BRASIL. STF. RE 363.889/DF).

O Tribunal permitiu uma relativização não prevista 
legalmente, com base em princípios, sendo certo que o princípio da 
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dignidade da pessoa humana possui uma dimensão cósmica, dando 
à coisa julgada uma conotação mais processual que constitucional, 
relegando que a supremacia da Constituição está na própria coisa 
julgada, tese que poderá ser utilizada em outras situações análogas. 
Nesse sentido Nery Junior e Rosa Nery (2010, p. 715-716):

28. Coisa julgada material e Estado Democrático de 
Direito. A doutrina mundial reconhece o instituto da 
coisa julgada material como ‘elemento de existência’ 
do Estado Democrático de Direito [...]. A ‘supremacia 
da Constituição’ está na própria
coisa julgada, enquanto manifestação do Estado 
Democrático de Direito, fundamento da República 
(CF 1.º ‘caput’), não sendo princípio que possa opor-
se à coisa julgada como se esta estivesse abaixo de 
qualquer outro instituto constitucional. Quando se 
fala na intangibilidade da coisa julgada, não se deve 
dar ao instituto tratamento jurídico inferior, de mera 
figura do processo civil, regulada por lei ordinária, 
mas, ao contrário, impõe-se o reconhecimento da 
coisa julgada com a magnitude constitucional que lhe 
é própria, ou seja, de elemento formador do Estado 
Democrático de Direito, que não pode ser apequenado 
por conta de algumas situações, velhas conhecidas da 
doutrina e jurisprudência, como é o caso da sentença 
injusta, repelida como irrelevante [...] ou da sentença 
proferida contra a Constituição ou a lei, igualmente 
considerada pela doutrina [...], sendo que, nesta última 
hipótese, pode ser desconstituída pela ação rescisória 
(CPC 485 V). [...] O risco político de haver sentença 
injusta ou inconstitucional no caso concreto parece 
ser menos grave do que o risco político de instaurar-
se a insegurança geral com a relativização (‘rectius’: 
desconsideração) da coisa julgada.”

Não foi por outro motivo que o Ministro Celso de Mello, em 
sede de decisão monocrática em Recurso Extraordinário (BRASIL. 
STF. RE 649.154-MG, grifo nosso), apesar de reformar a decisão da 
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2ª Seção do STJ, seguindo o entendimento do Pleno do STF diante 
do princípio da colegialidade, expôs o seu entendimento pessoal ainda 
que minoritário:

EMENTA: INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE. [...] RECONHECIDO E 
PROVIDO.- RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL 
DO RELATOR (MINISTRO CELSO DE 
MELLO), MINORITÁRIA, QUE ENTENDE 
QUE O INSTITUTO DA “RES JUDICATA”, 
DE EXTRAÇÃO EMINENTEMENTE 
CONSTITUCIONAL, POR QUALIFICAR-SE 
COMO ELEMENTO INERENTE À PRÓPRIA 
NOÇÃO CONCEITUAL DE ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO, NÃO PODE 
SER DEGRADADO, EM SUA CONDIÇÃO 
DE GARANTIA FUNDAMENTAL, POR 
TESES COMO A DA “RELATIVIZAÇÃO” 
DA COISA JULGADA. NA PERCEPÇÃO 
PESSOAL DO RELATOR (MINISTRO CELSO 
DE MELLO), A DESCONSIDERAÇÃO 
DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA 
MOSTRA-SE APTA A PROVOCAR 
CONSEQUÊNCIAS ALTAMENTE LESIVAS 
À ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES 
INTERSUBJETIVAS, À EXIGÊNCIA DE 
CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS 
E À PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO 
SOCIAL. A INVULNERABILIDADE DA 
COISA JULGADA MATERIAL DEVE SER 
PRESERVADA EM RAZÃO DE EXIGÊNCIAS 
DE ORDEM POLÍTICO- -SOCIAL QUE 
IMPÕEM A PREPONDERÂNCIA DO VALOR 
CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA 
JURÍDICA, QUE REPRESENTA, EM NOSSO 
ORDENAMENTO POSITIVO, UM DOS 
SUBPRINCÍPIOS DA PRÓPRIA ORDEM 
DEMOCRÁTICA. 

Percebe-se que o que poderia ser nefasto para o sistema 
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jurídico está se proliferando. Há julgados que passaram a autorizar 
a renovação de demanda investigatória de paternidade quando a 
ação primeira tenha sido julgada improcedente por falta de provas, 
quando não houve a realização de DNA, não apenas porque a parte 
interessada não dispunha de condições econômicas para realizar 
o exame e o Estado não ter custeado a produção dessa prova. Mas 
também quando tal exame inexistia ou, se existia, ainda não era 
confiável à época da primeira ação (RIO GRANDE DO SUL. TJ. AI 
70048487763-RS), (SERGIPE. TJ. AI 2010205653-SE) e (BRASIL. 
STJ. REsp n°  826698-MS).

Também já há jurisprudência que considera ser admissível 
nova ação para investigar a paternidade mediante a utilização de 
exame de DNA, exigindo como condição apenas que na ação anterior 
o pedido julgado improcedente por falta ou insuficiência de provas, 
sem que tenha sido excluída a possibilidade de existência de vínculo 
genético (BRASIL. STJ. REsp n° 1223610-RS) ou desde que não 
tenha havido desídia da parte interessada na realização do exame 
(RIO GRANDE DO SUL. TJ. AI 70047504873-RS). 

E por uma questão de coerência sistêmica, seguindo o 
mesmo raciocínio desses julgados, não se compreende porque os 
Tribunais ainda não admitem ação negatória de paternidade nas 
hipóteses em que houve sentença reconhecendo a paternidade sem 
a realização de DNA, em especial quando este ainda não existia. Mas 
penso ser apenas uma questão de tempo. O direito fundamental à 
busca da verdadeira identidade genética, como natural emanação do 
direito de personalidade de um ser, e o princípio da dignidade da 
pessoa humana, que se aplicam a ambas as partes, serve também de 
fundamento para tais ações. 

O certo é que com relação à coisa julgada nas ações filiatórias 
impõe-se também uma imediata reforma legislativa, ressalvado-se que 
tal relativização deve constar da legislação e não pode ficar a cargo 
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da jurisprudência, conforme entendimento defendido por Dedier 
Junior (2001, p. 36), até mesmo porque não é dado ao juiz o poder de 
destruir a própria estabilidade do seu poder.  

A coisa julgada em tais ações poderia ter por técnica, 
semelhante às ações coletivas, a secundum eventum litis, quando a coisa 
julgada surgiria de acordo com o resultado e os fundamentos da 
demanda; ou secundum eventum probationis, onde somente se produziria 
a coisa julgada material se houvesse exaurimento de todos os 
meios de prova admitidos em direito, principalmente o exame de 
correspondência do código genético. Entretanto, ambos os casos 
dependem de previsão em lei infraconstitucional.  

No que tange a sentenças transitadas em julgado em ação de 
desapropriação de imóvel com avaliação supervalorizada, tem-se que 
nesse tipo de ação o expropriante é condenado a uma obrigação de 
dar, consistente na entrega de uma quantia certa em dinheiro e não 
em uma obrigação de entregar ou fazer. E com tal sentença transitada 
em julgado, fixando o montante, deve-se atualizar o dinheiro e não 
apurar-se novamente o valor imóvel, deixando este de ser o parâmetro. 
Ora, tal ação percorreu todo um trâmite processual, com recursos 
ou remessa nas instâncias ordinárias, bem como com a possibilidade 
de recurso para as instâncias extraordinárias. E, após o trânsito em 
julgado, pode o interessado se valer da ação rescisória nas hipóteses do 
art. 485 do CPC. Assim, não se comunga do entendimento pretoriano 
de possibilidade de elaboração de nova perícia em sede de embargos 
de execução a pretexto de se cumprir a “justa indenização”, visando 
à busca por uma justiça ideal em detrimento do Estado Democrático. 
Da mesma forma, o acolhimento desses embargos fora dos casos 
previstos do art. 741, parágrafo único do CPC afronta, flagrantemente 
a coisa julgada.
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6 CONCLUSÃO

A coisa julgada é instituto pertencente ao direito 
constitucional, sendo a mais notável manifestação, no nível das regras 
constitucionais, do princípio da segurança jurídica. E a segurança 
jurídica é o mínimo de previsibilidade necessária que o estado de 
direito deve oferecer aos cidadãos de quais normas devem ser seguidas 
em determinadas relações jurídicas.  Aliás, a coisa julgada é elemento 
do Estado Democrático de Direito, um dos fundamentos sobre o 
qual se alicerça o Estado brasileiro, manifestação daquele princípio 
na atividade judicial. Não se pode olvidar que a segurança jurídica, 
através da coisa julgada busque a realização da justiça, uma vez que, 
sem aquela, impossível se torna a realização desta. E a busca da justiça 
não pode servir de esteio para a origem das injustiças, até mesmo 
porque a falta de critérios na relativização da coisa julgada pode levar 
a sua desconsideração. 

Assim é que a possibilidade de eterna revisão da coisa 
julgada dificulta a estabilização das relações jurídicas e impede a 
realização da justiça. Até mesmo porque não se pode partir do 
pressuposto que todo aquele que impugna a coisa julgada alegando 
a sua inconstitucionalidade ou injustiça realmente seja o detentor da 
razão e o realmente prejudicado. O processo não possui um fim em si 
mesmo e, se ele nunca chega ao final, acaba contrariando tal premissa. 
Ademais, a coisa julgada é um elemento integrante da decisão, não 
podendo um juiz atentar contra a estabilidade do seu próprio poder, 
correndo o risco de se perder qualquer noção de segurança. 

À guisa de desfecho, a contrario sensu, não se pode negar que 
o avanço tecnológico e científico, e aqui nos referimos aos exames 
de investigação genética, bem como concepções sociais hodiernas, 
conduziram à necessidade de reformulação urgente das normas legais 
que tratam o assunto, com previsão taxativa de quando e como tal 
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relativização poderá ocorrer, evitando-se os casuísmos judiciais 
e as demandas temerárias do vencido, garantindo-se a segurança 
do vencedor. Portanto, a relativização pode e deve, em hipóteses 
excepcionalíssimas, ser realizada, sem se aniquilar o instituto da coisa 
julgada e o Estado Democrático de Direito. 

ABSTRACT

 The res judicata analyzed under the constitutional perspective and its 
correlation with legal certainty. It presents the relativization of  the res 
judicata when confronted with other fundamental rights and guarantees. 
It is unnecessary for the decision to be just and constitutional for the 
res judicata to occur. It deals with the peculiarities of  the res judicata 
in filiatories actions and dispossession .
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THEODOR VIEHWEG E O PAPEL RENOVADOR DA 
TÓPICA NA FILOSOFIA DO DIREITO

Luis Felix Bogéa Fernandes1

RESUMO

Neste estudo, apresentam-se os principais aspectos da obra de 
Theodor Viehweg - Tópica e Jurisprudência - que foram resgatados da 
Tópica, oriunda da Filosofia com Aristóteles, para a Filosofia do 
Direito, enfatizando a importância da prudência e do pensamento 
problemático para a concretização da Ciência do Direito. Faz-se uma 
breve análise histórica da filosofia greco-romana, perpassando pela 
contribuição que a abertura hermenêutica trouxe para o acesso à 
Justiça, assim como a confrontação entre o pensamento problemático 
e sistemático por Nicolai Hartmann, frente às críticas ao normativismo 
kelseniano.

Palavras-chave: Tópica. Retórica. Dialética. Prudência. 
Interpretação.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo expõe e analisa os principais aspectos da obra 
do jusfilósofo alemão Theodor Viehweg (1907-1988), sobretudo do seu 
principal livro Tópica e Jurisprudência, publicado em 1953, inaugurando as 
chamadas teorias da argumentação jurídica que possibilitaram grande 
abertura à Ciência do Direito a partir da década de 1950.
1 Licenciado em História pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Bacharel 
em Direito pela Faculdade do Maranhão (FACAM). Pós-graduado em Docência do 
Ensino Superior pela Universidade Cândido Mendes-RJ. Membro da Delegação Geral 
Maranhão da Escola Brasileira de Psicanálise. Foi monitor da disciplina Hermenêutica, 
Lógica e Argumentação Jurídica, sob a orientação do professor Dr. Isaac Reis, na 
UNDB. Secretário Judicial do Tribunal de Justiça do Maranhão.
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Nessa perspectiva pós-positivista, a interpretação é 
preponderante, atingindo os pilares da rigorosidade do sistema 
dedutivo. O autor resgata o itinerário tópico-retórico proveniente da 
antiguidade clássica greco-romana, para inseri-los no debate jurídico 
do pós-Segunda Guerra Mundial, realizando com grande originalidade, 
o alinhamento desses saberes aos postulados teóricos da Filosofia em 
sentido estrito e da Filosofia do Direito.

Neste trabalho, partimos do estudo da peça modular do 
conhecimento tópico, ou seja, a dialética ou dos seus raciocínios 
particulares, prosseguindo até a dialética aristotélica com sua respectiva 
retórica. Enfatiza-se a importância da prudência no pensamento de 
Viehweg, para a definição de jurisprudência como Ciência do Direito.

2 DIALÉTICA E TÓPICA

A partir da origem da palavra dialética (proveniente do grego), 
temos dia, que significa dualidade, e lektikós “hábil à palavra”, “apto 
a falar”. Oriunda da raiz de logos (palavra, razão) e analogamente ao 
conceito de diálogo, neste ocorrem diversas opiniões, manifestações 
de razões distintas.

Por volta de VI a.C., com a progressão dos persas sobre a 
Jônia, deu-se o início de sucessivas migrações da Ásia Menor para 
as colônias gregas da Magna Grécia. Desta maneira, houve uma 
transposição e enlace das ideias jônicas com as gregas, a filosofia 
entraria em contato com a oratória e a dialética.

Embora o proceder dialético da contradição e contraposição 
se encontre presente desde Pitágoras, Heráclito e Parmênides, a criação 
da dialética, segundo Aristóteles, é atribuída a Zenão, que desenvolveu 
a argumentação (própria da política) na filosofia. Seu pensamento é 
constituído pela categoria do conhecimento grego designado aporia, 
impossibilidade de chegar a um lugar, de deduzir, concluir, inferir. 



249Luis Felix Bogéa Fernandes

Acerca do método de trabalho aporético, que segundo Viehweg é 
exemplar para a filosofia moderna, deve-se, quando em situação 
problemática, na qual não é possível decidir com alguma segurança, 
proceder conforme a tópica produtora de instruções, a fim do não 
aprisionamento à axiomas, estabelecendo uma técnica do pensamento 
problemático (VIEHWEG , 1979). 

No século V. a. C, a dialética se apresenta no itinerário 
que vai da ignorância ao conhecimento. Sócrates, em seu método, 
primeiramente adverte os interlocutores para a prova dos conceitos 
essenciais das coisas (protréptico); no segundo momento, contradiz 
no todo ou em parte, inquirindo até a produção de um novo saber 
(élenkos). Esta etapa divide-se em: eiróneia (interrogar) e a chamada 
maieutiké (parte de uma ideia atingindo a definição do conceito). 

Para Platão, a arte do discurso e do diálogo, em que seus 
elementos (intuições) se contrapõem uns aos outros, se deve em 
último plano aproximar o máximo possível das essências, ou seja, do 
mundo inteligível do eîdos (formas, idéias) e abaixo pela tá mathéma 
(objetos matemáticos), este conhecido pela diánoia (raciocínio 
dedutivo) e o primeiro pela nóesis (intuição intelectual): epistéme. O 
mundo da aparência ou do visível tem início nos eíkones (imagens), 
relacionado à eikasía (“imaginação”, cópias); mais acima a zóa (coisas 
vivas e visíveis), que se permite conhecer pela pístis (crença) e doxa 
(opinião) (CHAUÍ, 2002). Temos, portanto, o caminhar efetivado 
pelo pensamento daquilo que é sensível para o mundo das ideias.

Ao verificar o caráter racional implícito às espécies da 
retórica e respectivos tópicos, Aristóteles protesta quanto ao desleixo 
com que os manuais de sua época prescindiam da argumentação 
lógica, ocupando-se somente da oratória judicial ou forense, quando 
a deliberativa (advertir ou dissuadir objetivando a demonstração das 
vantagens ou desvantagens de uma determinada ação) lhe é mais elevada.

O entinema e o exemplo são utilizados para introduzir a 
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teoria da lógica e a teoria retórica, formando os argumentos lógicos. 
As premissas observadas e pautadas na experiência e no consenso 
são tidas como probabilidades, estes juntamente com os sinais (uns 
apontam para uma conclusão, outros para contestação), representam a 
matéria e a forma dos entinemas, no que se refere aos seus elementos. 
As premissas da argumentação retórica são caracterizadas pelos 
tópicos. (ARISTÓTELES, 1998, p.25). 

Na obra “Retórica”, o mestre Aristóteles leciona:

O discurso científico é próprio do ensino, e o ensino é 
aqui impossível, visto ser necessário que as provas por 
persuasão e os raciocínios se formam de argumentos 
comuns, como já tivemos ocasião de dizer nos Tópicos 
a propósito da comunicação com as multidões. […] 
Ora nenhuma das outras artes obtém conclusões 
sobre contrários por meio de silogismos a não ser a 
dialética e a retórica, pois ambas se ocupam igualmente 
dos contrários. (ARISTÓTELES, 1998, p,47).

A obra de Viehweg acentua repetidamente a excelência do 
problema básico da Justiça e da Ética sobre todos os outros ramos do 
saber jurídico. Dessa forma, as resoluções das lides com suas inerentes 
e respectivas dificuldades, poderiam delinear uma significação de 
maior profundidade, dando suporte à produção de sentido com a 
techné (princípio da razoabilidade).

Analisando a “Ética a Nicômaco”, de Aristóteles, 
encontraremos a observância às virtudes que estruturaram a chamada 
areté (a virtude ou primazia ética) e a moralidade grega no momento 
em que a pólis autônoma serviu de modelo social da Grécia (CHAUÍ, 
2002, p.173). O filósofo estagirita ensina, na mesma obra, sobre a 
importância do meio-termo:

Em tudo que é contínuo e divisível pode-se tirar 
uma parte maior, menor ou igual, e isso tanto em 
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termos da própria coisa, quanto em relação a nós; e o 
igual é um meio-termo entre o excesso e a falta. Por 
“meio-termo no objeto” quero significar aquilo que é 
equidistante em relação aos extremos, e que é único e 
o mesmo para todos os homens; e por “meio-termo 
em relação a nós”, quero dizer aquilo que não é nem 
demasiado nem muito pouco, e isto não é o único e 
o mesmo para todos. (ARISTÓTELES, 2004, p.47). 

As virtudes são estabelecidas de modo desigual (no que 
se refere ao conteúdo dos valores), levando em consideração as 
diferentes épocas, observa-se que as condições histórico-econômico-
sociais concorrem diretamente à determinação dos valores morais. 

3 A TÓPICA EM ARISTÓTELES

Os escritos lógicos aristotélicos, ou seja, o Órganon (em grego 
“instrumento”), não obteve essa denominação do seu próprio criador, 
foram posteriormente reunidos com esse título. A parte 5 e a parte 6 
da obra correspondem a “Tópica” e as “Refutações Sofísticas”. As 
outras estão na ordem: “Categorias”, Sobre a interpretação, “Primeiros 
analíticos” e os “Segundos analíticos”.

A tópica se apresenta como peculiar técnica do debate e 
do levantamento de dúvidas, iniciando com a arte de perguntar. A 
ordenação e a colocação das perguntas é tarefa característica do 
dialético, oferecendo um catálogo de topói (tópicos) estruturados de 
forma flexível, capaz de prestar consideráveis trabalhos à práxis. O 
filósofo tinha a intenção de aplicar a lógica por ele elaborada à velha 
arte de argumentar ou da disputa, dos domínios retóricos e sofistas.

Aristóteles salienta seu modo para atacar ou defender, 
peculiar de falar e trabalhar o raciocínio apodítico (campo da verdade 
pertencente aos filósofos), no vasto terreno do que é apenas dialético, 
dialequestai, isto é, disputar no campo do meramente oponível (endoxon) 
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(VIEHWEG, 1979, p.24). Em seu livro, Aristóteles distingue quatro 
tipos de raciocínios:

O raciocínio é uma “demonstração” quando as 
premissas das quais parte são verdadeiras e primeiras, 
ou quando o conhecimento que delas temos provém 
originariamente de premissas primeiras e verdadeiras” 
e; por outro lado (b), o raciocínio é dialético quando 
parte de opiniões geralmente aceitas. São verdadeiras 
e primeiras aquelas coisas nas quais acreditamos em 
virtude de nenhuma outra coisa que não seja elas 
próprias. […] São “geralmente aceitas” aquelas que 
a maioria das pessoas, ou os filósofos, ou a maioria, 
ou os mais notáveis e eminentes. (c) É contencioso 
ou “erístico” quando parte de opiniões que parecem 
ser geralmente aceitos, mas não o são realmente. 
(d) Os paralogismos ou falsos raciocínios que 
partem de premissas peculiares às ciências especiais. 
(ARISTÓTELES, 1973, p.11). 

Os Tópicos, na ordem que a tradição impôs, é posterior 
aos primeiros analíticos, que trata da Teoria Geral do silogismo e dos 
Segundos analíticos, que trata do silogismo demonstrativo. Segundo 
os especialistas, entretanto, os Tópicos, que são a teoria dos diálogos 
e raciocínios prováveis, foram escritos posteriormente aos livros da 
teoria lógica do silogismo. É a equidade tópica que visa à correção e o 
equilíbrio aos rigores da lei. 

A tópica é a maneira de instaurar processo argumentativo 
na busca de premissas ajustadas à lógica, estruturando-se segundo 
zonas de problemas, constituindo raciocínios que gravitam em torno 
dos mesmos. Tais movimentos circulares impedem em demasia a 
vinculação lógica ao problema, pois admitem apenas conjuntos de 
deduções de curto alcance.
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4 DOS CATÁLOGOS CICERONIANOS ÀS CRÍTICAS DE 
ATIENZA

O nível da tópica ciceroniana é inferior se comparado ao 
aristotélico, que pretendeu a formulação teórica daquela. Cícero 
realizou a diferenciação entre o ars inveniende, posicionando este como 
a tópica na fase de meditação prológica, descortinadora das premissas 
ars judicandi ou da lógica demonstrativa que as recebe e as elabora. 
(VIEHWEG, 1979, p.40).

Em Cícero desaparece a distinção entre o apodítico e o 
dialético. Para Aristóteles, o primeiro era obtido através de proposições 
primeiras ou verdadeiras, o segundo conforme as opiniões aceitas dos 
raciocínios dialéticos. Os topói com o filósofo e orador romano perdem 
um pouco de sua universalidade e passam a ser aplicáveis apenas em 
um ramo específico, tornando a tópica uma disciplina prática. 

                 As coleções de pontos de vista ou sua reunião esteve 
no ius civile como seu maior interesse. Os tópicos eram legitimados 
por serem opiniões aceitas por homens notáveis, citações de juristas, 
agrupados sem qualquer finalidade sistemática ou ordenatória. As 
positivações não eram as preferências desse período, pois sempre que 
possível buscava-se o sentido prudencial:

A teoria jurídica romana não era exatamente uma 
contemplação no sentido grego (theoria), mas, antes, 
a manifestação autoritária dos exemplos e dos feitos 
dos antepassados e dos costumes daí derivados. […] 
Embora se ligue de alguma maneira à prudência e 
à retórica gregas, tem um sentido próprio, alheio 
até certo ponto ao problema da relação entre teoria 
e práxis, como acontece com Platão. (FERRAZ Jr., 
1998, p.35). 

Na retórica, a tópica conservou um espaço preponderante, 
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mantendo seu lugar estável nos esquemas de formação cultural 
antiga e medieval, aqui na sua forma prática, usualmente chamada 
escolástica, conservando o estilo de reflexão da busca de premissas. 
Tais programas demonstram pequenas variações não profundas, como 
é o exemplo da forma clássica de Tomás de Aquino e em Bartolo que 
utiliza em seus Consilia. (VIEHWEG, 1979, p. 65).

O mos italicus, ou o modo como se fazia o direito no medievo 
italiano, manteve sua hegemonia até o século XVI, resistindo até 
meados do século XVIII, sucumbindo face às críticas pautadas no 
procedimento sistemático, ordenamento e clareza, que segundo os 
juristas modernos dariam mais precisão ao Direito.

Os pós-glosadores ou comentadores, através do Trivium 
(Gramática, Retórica e Dialética), ocuparam-se da segunda na 
relação com seu elemento fundamental, a tópica, a qual se somou 
a dogmaticidade, em sentido estrito, na resenha crítica dos Digestos 
Justinianeus. O Corpus Juris Civilis de Justiniano e no Decretum de 
Graciano (FERRAZ Jr, 1998, p. 37), que detinham autoridade em textos 
escolares, época da fundação da 1ª Universidade de Direito na Europa 
em Bolonha, fim do século XI. A vinculação entre jurisprudência 
(Ciência do Direito) e retórica (tópica) foi gradualmente esquecida 
para a mentalidade histórica dos juristas da modernidade. 

Em 1708, o filósofo de Nápoles Gian Battista Vico redige o 
livro “O caráter dos estudos de nosso tempo”, uma espécie de guia 
de estudos semelhante ao ratio studiorum (primeiro projeto pedagógico 
do Brasil), elaborado pela ordem da Companhia de Jesus, corrente 
jesuítica da Igreja Católica. Esse livro possuía discussões metódicas 
oriundas do Renascimento até o início do século XVIII, que tinha 
como objetivo a conciliação do tipo dos estudos antigos e modernos.

Vico escreveu em 1725 La Scienza Nuova, que trata de 
aparelhar os métodos científicos separando o retórico (tópico) e o 
moderno como crítico. A primeira advém da antiguidade clássica, 
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manipulando o verossímil que se organiza com silogismos em 
comparações, o segundo está no cartesianismo pretendendo localizar 
o que não pode ser eliminado nem pela dúvida, caracterizando por 
suas extensas cadeias dedutivas (sorites). As vantagens desse método 
encontram-se: 

Na agudeza e na precisão; as desvantagens, porém, 
na perda em penetração, estiolamento da fantasia 
e da memória, pobreza da linguagem, falta de 
amadurecimento do juízo em uma palavra: depravação 
do humano. […] A tópica retórica proporciona 
sabedoria, desperta a fantasia e a memória […] 
descobre uma trama de pontos de vista […] este sem 
aquele na verdade não se efetiva. (VIEHWEG, 1979, 
p. 21).

A união entre o estilo do pensamento medieval com a ars 
combinatória foi pretendida por Leibniz, na tentativa de matematizar 
a tópica jurídica por via de uma casuística geral do direito. Sua intenção 
de por sob controle matemático a ars inverendi fracassou devido, 
basicamente, às múltiplas vozes da linguagem natural. (ATHIENZA, 
2002, p. 51).

Manuel Atienza refuta a tese de Viehweg de que a partir 
da modernidade a aplicação dos lóci ou tópica teria sido substituída 
pelo método axiomático-dedutivo. O autor afirma que a decadência 
da tópica teria ocorrido paralelamente ao esquecimento da lógica. 
As teorias analíticas, apenas com a matemática pura, substituíram as 
teorias axiomáticas (ATHIENZA, 2002, p.54). Convém lembrar que 
na sociedade pós-moderna, o Direito não tem atendido às demandas 
provenientes da complexidade dos conflitos supraindividuais. Viehweg, 
ao aproximar a atividade jurídica do caso concreto de maneira zetética, 
traz consigo a crítica, a práxis, o papel do intérprete e a linguagem 
para a libertação através da sua jurisprudência, do conhecido esquema 
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sujeito-objeto, característico do pensamento jurídico dominante.

5 ACESSO À JUSTIÇA ATRAVÉS DA TÓPICA ARISTOTÉLICA 
RESGATADA POR THEODOR VIEHWEG 

A tópica, com sua argumentação dialética, possibilita dar 
espaço para aqueles que não possuem domínio de teorias aprisionadas 
a premissas irrefutáveis e distantes da realidade fática, tais como 
os axiomas da Escola da Exegese, naquilo que se refere ao apego 
excessivo às palavras da lei (CAMARGO, 2003, p. 66). A concepção 
jusnaturalista, produto do liberal- contratualismo e do racionalismo 
do século XVIII, com a ideologia de um Direito universal e imutável, 
não fora refutada pelo positivismo jurídico, apesar do seu discurso 
confrontar tais ideias por valores como a segurança e o pragmatismo 
utilitário. Percebe-se apenas a manifestação de interesses até a 
formação de um rigoroso formalismo normativista.

A sofisticação metodológica configurada em tais ideologias 
lapidou o Direito tornando-o tanto mais complexo, quanto mais 
intangível. A importância então da tópica, com a retomada da 
retórica e da argumentação, uma abertura hermenêutica, logo, maior 
acessibilidade à Justiça, por permitir um debate que não exclua o 
senso comum, mas o contrário, que o releva e retoma. Vê-se, assim, 
a importância do diálogo e da reflexão na dialética, para construção 
de um sistema jurídico pensado a partir de problemas, contrariando 
o pensamento axiomático hegemônico na jurisprudência tradicional.

O direito, assim, de um lado nos protege do poder 
arbitrário, exercido à margem de toda regulamentação, 
nos salva da maioria caótica e da tirania ditatorial, dá 
a todos oportunidades iguais e ao mesmo tempo, 
amparava os desfavorecidos. Por outro lado, é também 
um instrumento manipulável que frustra as aspirações 
dos menos privilegiados e permite o uso de técnicas 
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de controle e dominação que, pela sua complexidade, é 
acessível apenas a uns poucos especialistas. (FERRAZ 
Jr, 1994, p. 208).

A partir da forma de pensar o Direito como uma prática 
dialética, ocorre a ruptura, como já citado, de modelos e métodos 
cientificistas do pensamento axiomático. Esta forma de tratar a práxis 
jurídica através da tópica, que para Kant era considerada como o lugar 
da esperteza e da conversa fiada, como bem abordou Karl Engish 
(ENGISH, 1988, p. 381), retoma a importância da retórica para a 
formação do sistema, obstacularizando a arbitrariedade dos juristas.

Sistemas que partem do senso comum, favorecendo a 
abertura hermenêutica, que permitiria o acesso à justiça, na não 
axiomatização de verdades jurídicas, com a participação não somente 
daqueles ditos intérpretes autorizados do Direito, assim nomeados por 
Bordieu, contudo em um espaço onde a “decisão tem de ser tomada 
a partir de uma interpretação universal da totalidade do acontecer, ou 
seja, de uma história compreendida.” (VIEHWEG, 1997, p.160).

O Direito, dessa maneira, aproxima-se da realidade social, 
tornando-o mais factual e acessível, de forma a interpretar no sentido 
de uma incessante análise dos casos concretos e não de normas 
pressupostas que vinculam o todo como se não houvesse relação 
entre texto e realidade.

O pensamento tópico trouxe então, para a ciência jurídica, 
uma flexibilidade naquilo que concerne às reflexões sobre o Direito, 
o Estado e a Constituição frente à metodologia contemporânea 
do direito. No pós-guerra a tópica ocasionou a inspiração para 
concretistas como Peter Häberlle, Konrad Hesse, Friedrich Muller 
que dentre outros, buscaram a construção de um direito em que a 
análise do texto influencia diretamente o seu respectivo resultado e 
âmbito (a realidade a que se aplica), tratando cada caso como único. 
No dizer de Paulo Bonavides (2006, p. 492):
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Sem embargo da sensação que provocou como um 
modismo feliz da metodologia contemporânea, 
a tópica foi de certo modo o coroamento de 
preocupações que já se podiam pressentir desde a 
velha hermenêutica de Philipp Heck, também volvida 
para a consideração de problemas ‘tidos como 
questões abertas’ ao pesquisador). 

Peter Häberlle, um dos constitucionalistas do pós-guerra de 
inspiração tópica, propõe em sua obra “Hermenêutica Constitucional”: 
“A Sociedade aberta para os intérpretes da Constituição”, vendo 
a Constituição como um documento “unificador” do Estado. 
Esta proposta é percebida na Tópica e Jurisprudência de Viehweg, na 
possibilidade de um ordenamento jurídico justo pela existência de 
topois, estando aqui o diálogo com a obra de Häberlle, do acesso à 
interpretação do texto constitucional por todos os cidadãos.

No processo de interpretação constitucional estão 
potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, 
todas as potências públicas, todos os cidadãos e 
grupos, não sendo possível estabelecer um elemento 
cerrado ou fixado de numerus clausus de intérpretes 
da Constituição. (HÄBERLE, 1997, p. 13). 

A tópica não deve ser percebida como um rompimento 
radical ao positivismo jurídico, mas a abertura através de uma visão 
concretista do direito, de forma a torná-lo menos radical, possibilitando 
alterações e a participação do direito na realidade e vice - versa.

6 NICOLAI HARTMANN: pensamento problemático X 
pensamento sistemático

Inicialmente, após uma análise do que se pode chamar 
dicotomia, percebe-se que quando é dada ênfase ao sistema, ocorre 
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uma seleção de problemas, ou seja, não é solucionado aquilo que 
existe faticamente, todavia aquilo que o próprio sistema irá criar de 
acordo com o modo de pensar daquele que o define, através não do 
estabelecimento de valores como defende Hartmann, mas por meio 
de sua manifestação (REALE; ANTIESERI, 2006, p. 190).

Esta manifestação poderá desprezar determinados problemas 
já que o direcionamento está no início, ou seja, nas premissas pré-
estabelecidas que serão selecionadas. Caso haja mais de uma, ao 
contrário, o problema seja ele qual, for é que terá de se inserir ao sistema.

Em contrapartida, pode acontecer o inverso, o relevo ser 
dado ao problema partindo deste para encontrar a solução, fazendo-
se a análise de diversos sistemas. Aqui o sistema seria selecionado e 
não o oposto, através do bom senso, na eterna tentativa da busca de 
uma solução prudente. 

Nicolai Hartmann em seu livro “Ética”, com uma grande 
proximidade ao pensamento fenomenológico de Max Scheler, que 
defende as realidades impostas à própria consciência, assim escreve: 
“A tarefa da ética, portanto, é a de descrever e analisar os valores 
morais, antes mesmo de, coerente e consequentemente, fazer brotar 
normas precisas de conduta” (REALE; ANTIESERI, 2006, p 191).

Assim nos ensina Lacombe Camargo (2003, p.153):

Quando se depara, onde quer que seja, com um 
problema, pode-se naturalmente proceder de um 
modo simples, tornando-se, através de tentativas, 
pontos de vistas mais ou menos casuais, escolhidos 
arbitrariamente. Buscam-se deste modo premissas que 
nos possam levar a consequências que nos iluminem.

Assim, diante de um problema, se pode atuar partindo de 
proposições conforme opiniões para a formação de pontos de vista, 
sendo necessária a presença de tópicos que servem para Aristóteles 
universalmente a qualquer situação. Os topoi ganham sentido a partir do 
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problema, na medida em que, à vista de cada um, eles podem aparecer 
como adequados ou inadequados, conforme um entendimento que 
nunca é absolutamente imutável (VIEHWEG, 1997, p.24).

7 CRÍTICA AO NORMATIVISMO JURÍDICO KELSENIANO 
E MÉTODO DO POSITIVISMO JURÍDICO

A cientificização ao qual fora lapidada no direito, através 
de elaborações conceituais, com o nascimento da Jurisprudência dos 
Conceitos por Puchta, discípulo de Savigny (Escola Histórica do 
Direito, Volksgeist), culminou no momento em que  o direito alcançou 
seu maior grau de abstração e autonomia como campo de conhecimento 
(CAMARGO, 2003, p. 85). Esta dogmática fez o positivismo jurídico 
se firmar no século XIX, que após a Revolução Industrial tornou-se 
a expressão máxima do racionalismo moderno, nascendo também a 
ideologia da importância de um conhecimento técnico para resolução 
de conflitos, através de um rigoroso formalismo normativista.

O sistematizador máximo desta corrente foi Kelsen, ao 
propor em sua Teoria Pura do Direito uma resposta para o que é o 
Direito, separando a ciência da axiologia, com a intenção de fundar 
um campo específico para o estudo da Ciência do Direito. Em sua 
obra, ao tratar da pureza, Kelsen (2006, p.1) diz:

Quando a si próprio designa como “pura” teoria do Direito, 
isto significa que ela se propõe garantir um conhecimento 
dirigido ao Direito e excluir deste conhecimento tudo 
quanto não pertença ao seu objeto, tudo quanto não se 
possa, rigorosamente, determinar como Direito. Quer 
esta dizer que ela pretenda libertar a ciência jurídica de 
todos os elementos que lhe são estranhos.

A abstração criada por Kelsen a um método lógico dedutivo 
reduziu o campo da ciência jurídica a uma mera expressão normativa, 
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colocando o Direito em um patamar metafísico, pois concretizar 
a sua função social seria impossível, sendo levado a esta forma de 
“endeusar” o Estado, logo, lei para os positivistas estritos, ao ponto 
de se tornar legítimos ordenamentos nazistas simplesmente pela 
positivação do Estado, chamando tais leis de Direito.

O rigor metodológico e a crença na completitude de 
um ordenamento organizado por uma estrutura piramidal, não 
correspondia às necessidades de um Direito efetivo, tendo-se aqui 
como objetivação a resolução de conflitos tanto entre os juristas como 
entre o povo, que está à mercê de normas (im)postas pelo Estado. 

A ciência do Direito, segundo Kelsen, não tem a ver 
com a conduta efectiva do homem, mas só com o 
prescrito juridicamente. Não é, pois, uma ciência de 
factos, como a sociologia, mas uma ciência de normas; 
o seu objeto não é o que o é ou que acontece, mas 
um complexo de normas. Só se garante o seu caráter 
científico quando se restringe rigorosamente à sua 
função e o seu método se conserva “puro” de toda 
mescla de elementos estranhos à sua essência, isto é, 
não só de todo e qualquer apoio numa “ciência de 
factos” (como a sociologia e psicologia), como de 
todo e qualquer influxo de “proposições de fé”, sejam 
de natureza ética ou de natureza religiosa (LARENZ, 
1991, p. 93).

O princípio metodológico fundamental proposto por 
Kelsen, em sua Teoria Pura, ao anunciar os motivos relativos a sua 
produção e abstrair valores envolvidos em sua aplicação, tornou 
a impossibilidade da aplicação de suas teorias, tendo em vista a 
completitude atribuída às normas, ao pensar em uma interpretação 
que seja puro ato cognoscitivo em que já não há cabimento para a 
construção jurídica, que nesta concepção torna-se meta; logo, a busca 
por segurança jurídica transforma-se em um Direito estatal ineficaz, 
que não atende à dinamicidade das sociedades atuais.
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É perceptível o uso da interpretação na Teoria Pura de 
Kelsen, porém na linha de um princípio de pureza metodológica 
que o libertasse de outros elementos que não fosse inserido neste 
campo. De um lado estaria a atividade do aplicador do direito em uma 
atividade de dedução e, de outra, a postura do cientista do direito, que 
ao conhecer o objeto da ciência fica imune aos imprevistos e juízos 
de valor.

Assim, também é necessário frisar que um direito de base 
conceitual não cumpre a finalidade do direito se este for utilizado 
como um processo autônomo, lógico e sistemático (CAMARGO, 
2003, p.90). Fala-se aqui ao levar em consideração os três aspectos 
do positivismo tratados por Norberto Bobbio em seu livro “O 
Positivismo Jurídico”, na abordagem do método, da técnica e da 
ideologia que embora distintas, englobam a crítica aqui realizada. 
(BOBBIO, 1995, p. 234).

8 LINGUAGEM

Na relação existente entre direito e linguagem na ciência 
jurídica, que é disciplinada pela semiótica, uma teoria geral dos signos, 
a linguagem é expressa através de símbolos atribuíveis e a tópica através 
desta análise coloca proposições de sentidos a partir do pensamento 
problemático.

Nas indagações semióticas, a tópica buscará empregar os 
sentidos através de reflexões com o uso da retórica e argumentação 
para o estabelecimento de significados mais abrangentes para o 
problema. O pensamento problemático faz uso assim da articulação 
linguística.

Viehweg parte do objeto de investigação para o possível 
estabelecimento de um sistema, em que exista a ação locucionária. 
A linguagem pensada como uma realidade construída pode dar 
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espaço para a arbitrariedade, pelo poder que possui aquele que atribui 
sentido. Daqui pode-se observar a importância do pensamento de 
Nicolai Hartmann, ao sobrepor o pensamento problemático sobre 
o sistemático em que as discussões, diálogos ocorridos em torno do 
problema descartavam a possibilidade da imposição de premissas ou 
verdades absolutas.

Segundo Maria Helena Diniz (2004, p.169), a ciência jurídica 
“encontra” na linguagem sua possibilidade de existir , ou seja, topois 
críticos, reflexivos, em um Direito que com sua própria linguagem, 
signos e significados, se mostre favorável a uma textura acessível e 
aberta da lei.

Os juristas, em sua atividade, não se deram conta do fato de 
que o Direito é linguagem e terá de ser considerado em tudo e por 
tudo como uma linguagem. A mudança do paradigma da Filosofia da 
Linguagem não obteve a recepção merecida no campo da Filosofia 
Jurídica e da Hermenêutica no cotidiano das práticas jurídicas e 
doutrinárias brasileiras.

Segundo Bordieu, há, na verdade, um conjunto de crenças 
e práticas que, mascaradas e ocultadas pela communis opinio doctorum, 
propiciam que os juristas conheçam de modo confortável e acrítico 
o significado das palavras, das categorias e das próprias atividades 
jurídicas; o que faz o exercício do operador juridico um mero habitus, ou 
seja, um modo rotinizado, banalizando e trivializado de compreender, 
julgar e agir com relação aos problemas jurídicos; e converte o seu 
saber profissional em uma espécie de “Capital simbólico”, isto é, 
numa riqueza reprodutiva a partir de uma intricada combinatória entre 
conhecimento, prestígio, reputação, autoridade e graus acadêmicos 
(STRECK, 2004, p. 85).
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9 CONCLUSÃO

Diante de tal exposição acerca da tópica, na ressurreição 
feita por Theodor Viehweg, tratou-se, sob o prisma de sua obra Tópica 
e Jurisprudência, da elucidação desta herança deixada por Aristóteles que 
Viehweg buscou resgatar para a Ciência do Direito, voltando-se para 
a Jurisprudência romana que valorizava a prática discursiva, inserindo 
assim, a investigação partindo do problema, não se limitando ao 
pensamento lógico-dedutivo, encontrando em Aristóteles o uso da 
técnica do debate, logo, retórica e argumentação.

Através da refutação de pensamentos lógico-dedutivos, 
criticou-se o normativismo kelsiano, assim também como a crença 
na completitude do ordenamento jurídico, interpretação e o método 
utilizado pelo positivismo jurídico, buscando a origem do racionalismo 
desde a Escola da Exegese, passando pela Escola Histórica e firmando-
se posteriormente com o Positivismo Jurídico. Tendo sua máxima 
sistematização em Kelsen ao propor, em sua Teoria Pura do Direito, 
um rigor metodológico de modo a tornar o Direito abstrato, logo, a 
impossibilidade de sua aplicação ao pensar em uma interpretação que 
seja puro ato cognoscitivo.

Por fim, foi abordada a importância da linguagem para a 
ciência jurídica, mostrando como a atribuição de sentido é um ato 
de poder e pré-compreensão de quem o faz. A ação locucionária, 
partindo do problema com o uso da retórica, descarta a imposição 
de sistemas, assim como o desprestígio da linguagem pelos juristas na 
modernidade, ao ver o direito de forma acrítica e aplicá-lo de maneira 
automática na ilusão de estar cumprindo leis e julgando outros pelo 
poder simbólico que a eles são atribuídos. Logo, a tópica objetivou 
possibilitar uma ciência jurídica aberta para o diálogo, enriquecendo o 
Direito para torná-lo mais completo e acessível.  

Diante de tais esclarecimentos, percebeu-se que no resgate 
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da tópica aristotélica deu-se ênfase à retórica e ao uso da argumentação 
pelos juristas, não com fim ao rompimento de uma sistematização da 
ciência jurídica, mas que esta seja elaborada inserindo uma abertura 
hermenêutica para concretização do direito partindo do problema, 
tendo como vetor principal os princípios e não um sistema fechado, 
dedutivo, o que ensejará para alguns como o início do pós-positivismo. 

ABSTRACT

This study presents the main aspects of  the work of  Theodor Viehweg 
- Topical and Jurisprudence - who were rescued from Topical, 
originated with Aristotle’s philosophy to the philosophy of  law, 
emphasizing the importance of  prudence and troublesome thought 
for the realization of  Science the law. Makes a brief  historical analysis 
of  Greco-Roman philosophy, passing through the contribution 
that brought hermeneutics opening for access to justice, as well as 
the confrontation between problematic and systematic thinking by 
Nicolai Hartmann, front to criticisms kelseniano normativism, ending 
with the importance of  language use from the perspective of  Topical. 

Keywords: Topical. Rhetoric. Dialectic. Prudence. Interpretation.
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TRATAMENTO DO CÂNCER COMO DIREITO PÚBLICO 
SUBJETIVO: DAS CONCESSÕES EM DEMANDAS 

INDIVIDUAIS AO EFEITO CLIQUET 

Thiago dos Santos Rocha1

RESUMO

O direito à saúde está diretamente vinculado ao direito à vida. O núcleo 
essencial desse direito escapa às limitações impostas pelo orçamento. 
Assim, esse direito resta dotado de eficácia positiva ou simétrica. No 
que concerne ao tratamento do câncer, a Lei 12.732/12 veio conferir 
direitos públicos subjetivos a cirurgias, medicações, quimioterapia e 
radioterapia.

Palavras-chave: Saúde. Câncer. Reserva do possível. Efeito cliquet.

1 INTRODUÇÃO

O direito à saúde é um direito social que demanda prestações 
positivas do Estado. A escassez de recursos, no entanto, é fator 
limitador de sua efetivação. É a denominada reserva do possível, 
pressuposto fático a ser observado pelo administrador da coisa pública 
ao fazer as “escolhas trágicas”.

Há que se notar, porém, que a efetivação do núcleo essencial 
do direito à saúde do paciente portador de neoplasia maligna supera a 
questão orçamentária, levando-se em conta a denominada densidade 
suficiente do direito fundamental, mais conhecida na doutrina por 
mínimo existencial. A “zona periférica” dos direitos fundamentais é 

1 Advogado, graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão e pós-
-graduando em Direito Constitucional Aplicado pelo Complexo Educacional Damásio 
de Jesus.
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que vai depender de gradativa efetivação pela atividade do legislador 
infraconstitucional.

O Poder Público, no caso de omissão em garantir o mínimo 
existencial aos cidadãos, cria espaço para a judicialização do direito 
à saúde. Há grandes debates acerca do tema, em razão do impacto 
orçamentário que as decisões judiciais podem acarretar. E até mesmo 
em função de não ter havido a escolha dos membros do Poder 
Judiciário por meio do sistema representativo, para que possam adotar 
decisões de natureza política, tal como ocorre com os membros dos 
Poderes Legislativo e Executivo.

Em 2012, a Lei 12.732 surgiu com o objetivo de conferir 
direitos públicos subjetivos no que tange ao tratamento do câncer, 
para garantir, na rede pública, cirurgia, medicamentos quimioterápicos 
e radioterapia. Pode-se falar, assim, na configuração do efeito cliquet, 
que recebe outros nomes, como efeito catraca, entrenchment e vedação 
de retrocesso. 

O presente artigo aborda essas temáticas.

2 NEOCONSTITUCIONALISMO

O constitucionalismo contemporâneo teve seus contornos 
traçados desde o término da Segunda Guerra Mundial. Constitui-se 
numa crítica ao positivismo puro, que foi a base de legitimação de 
regimes totalitários como o nazismo e o fascismo. Foi sob a ótica 
das leis que o regime de Hitler praticou atrocidades contra milhões 
de judeus. Contra esse legalismo é que se passou a fazer uma leitura 
moral do Direito e da Constituição.

De acordo com o positivismo, as normas de princípio, 
possuindo fórmulas vagas, referências a aspirações ético-políticas, 
promessas não realizáveis de imediato, esconderiam um vazio jurídico 
e produziriam uma contaminação das verdadeiras normas jurídicas 
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com afirmações políticas e proclamações de boas intenções. Normas-
princípio inspirariam desconfiança e não poderiam ser alegadas 
perante um juiz pelos interessados (ZAGREBELSKY, 2011).

A doutrina do positivismo jurídico é embasada num rígido 
dualismo entre o ser e o dever-ser e, assim, acusa de incorrer numa falácia 
jusnaturalista toda concepção que derive dos juízos de valor. Ocorre 
que na segunda metade do século XX, a teoria do Direito observou 
a importância da adoção dos princípios como normas, explícitas ou 
implícitas, nas constituições. A doutrina reconhece essa nova etapa do 
fenômeno jurídico como sendo o neoconstitucionalismo. 

A dignidade da pessoa humana passou a ser valorizada. Os 
princípios foram erigidos à categoria de normas. Da mesma forma, no 
que tange à hermenêutica constitucional, surgiu a ideia de sociedade 
aberta de intérpretes. Peter Häberle (2002) entende que todas as 
potências públicas, participantes materiais do processo social, estão 
envolvidas na interpretação, sendo ela, a um só tempo, elemento 
resultante da sociedade aberta e um elemento formador ou constituinte 
dessa sociedade. Os critérios de interpretação constitucional hão de 
ser tanto mais abertos quanto mais pluralista for a sociedade. 

Com a doutrina do alemão Konrad Hesse, passou-se 
a reconhecer a força normativa da Constituição.  O autor, em sua 
clássica obra “A Força Normativa da Constituição”, defende que a 
Constituição jurídica é dotada de força própria, que motiva e ordena 
a vida do Estado, independentemente da Constituição real. É dizer: 
suas ideias são uma negação à tese de Ferdinand Lassalle, para quem a 
Constituição constitui a soma dos fatores reais de poder.

A Constituição não configura apenas a expressão de um 
ser, mas também de um dever-ser, significando muito mais do que 
um simples espelho das condições fáticas de sua vigência. Ela é 
determinada pela realidade social, mas também determina essa mesma 
realidade, pois é a Constituição que impõe tarefas, fazendo com que 
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estejam presentes na consciência geral a vontade de poder e a vontade 
de Constituição (HESSE, 1991).

Max Möller (2011, p. 21) dispõe a respeito desse fenômeno 
do século XX: 

Protagonismo judicial, perda da hegemonia da lei 
como fonte de direito, aplicação direta da constituição, 
presença de enunciados normativos abertos ou sem 
consequências jurídicas preestabelecidas, influência 
de conteúdos e discussões morais na aplicação das 
normas jurídicas, violação da separação dos poderes, 
desrespeito às decisões das maiorias por autoridades 
não democraticamente legitimadas como os juízes, falta 
de segurança jurídica sobre as amplas possibilidades 
de interpretação permitida pela aplicação direta das 
constituições, etc. Enfim, todos os debates acima 
elencados têm ocupado grande espaço na cena 
jurídica atual. Decorrem, como pode ser percebido, 
de uma mudança de cultura jurídica, que provocou a 
consolidação da constitucionalização forte de muitos 
ordenamentos jurídicos. Essa mudança de paradigma 
tem como grande responsável um movimento que, 
já desde o pós-guerra, criticava o modelo jurídico do 
Estado legislativo liberal.

O protagonismo judicial observado no neoconstitucionalismo 
garantiu e garante a efetivação de direitos fundamentais sociais, em 
especial o direito à saúde.

3 O DIREITO SOCIAL À SAÚDE E A MÁXIMA 
EFETIVIDADE

A Constituição de 1988 é que vai consagrar, em seu art. 5º, 
§1º, o princípio da máxima efetividade, segundo o qual as normas 
a respeito de direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata. 
Significa dizer que, mesmo nos casos de normas de eficácia limitada 
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de princípio programático, que têm baixa densidade normativa em 
função de dependerem das atuações estatais, haverá de existir não 
uma simples recomendação constitucional, mas sim um comando a 
ser cumprido. Trata-se de um mandado de otimização, uma norma que 
diz “os direitos fundamentais devem ser realizados na medida do possível”. 

Uadi Lammêgo Bulos (2007, p. 336) assevera: 

Também chamada de técnica da eficiência ou da 
interpretação efetiva. Seu escopo é imprimir eficácia 
social ou efetividade às normas constitucionais, 
extraindo-lhes o maior conteúdo possível, 
principalmente em matéria de direitos fundamentais. 
O objetivo desse princípio é dar às normas uma 
concretização, fazendo prevalecer os fatos e os valores 
nelas previstos.

Bulos (2007) adverte, todavia, a respeito da “síndrome 
de inefetividade das constituições”. Existe na jurisprudência o 
argumento segundo o qual certas normas não poderiam ser aplicadas 
nas situações em que não haja regulamentação pelo legislador. Isso 
tornaria o princípio da máxima efetividade uma utopia no Brasil.

O Estado Social surgiu para atender às necessidades de índole 
assistencial da sociedade num contexto histórico do início do século 
XX, após o final da Primeira Guerra Mundial. Eclodiu o conceito 
de Welfare State, que teve nas políticas públicas a sua razão de ser. 
Os direitos sociais, chamados de direitos fundamentais de segunda 
dimensão, vieram à tona com a decadência dos valores do liberalismo. 
As Contituições Mexicana (1917) e Weimar (1919) preocuparam-se 
com a incorporação de elementos econômicos e sociais. 

Na efetivação desses direitos sociais, existe uma margem de 
discricionariedade que a lei entrega ao administrador para definir os 
rumos das políticas públicas e realizar as “escolhas trágicas”. Ocorre 
que atualmente há uma ampliação do controle jurisdicional sobre 
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a legalidade dessas opções administrativas. O Judiciário utiliza do 
princípio da razoabilidade para dirimir dúvidas a respeito da margem 
de discricionariedade em cada caso concreto.

Com isso, não se está querendo dizer que o Judiciário possa 
invadir as opções do administrador, ou seja, o mérito administrativo. 
Realiza, sim, o controle sobre eventuais vícios de finalidade ou 
competência dos atos administrativos.

A omissão ou negativa do Poder Público em fornecer 
medicamentos a pacientes que não têm condições de arcar com 
os custos de um tratamento de alto custo, por exemplo, configura 
violação frontal à dignidade da pessoa humana e aos direitos à vida e 
à saúde, protegidos pela Carta de 1988, ainda que isso venha a afetar 
orçamentos públicos. 

A interpretação sistemática dos arts. 6º, 196 e 227 conduz a 
essa conclusão, levando-se em consideração o princípio da unidade 
da Constituição. Obviamente, deverão ser respeitados os princípios 
da razoabilidade e eficiência, não se considerando razoável um 
tratamento cuja eficácia não esteja comprovada.

Cabe ao intérprete da Constituição, assim, valer-se do 
princípio da máxima efetividade com a finalidade de densificar direitos 
sociais. Os demais princípios de interpretação constitucional também 
deverão ser utilizados na perseguição desse fim. São eles: princípio 
da concordância prática; princípio do efeito integrador; princípio 
da conformidade funcional ou da justeza; princípio da unidade da 
Constituição e a força normativa da Constituição.

4 O DIREITO SOCIAL À SAÚDE ENQUANTO DIREITO 
PÚBLICO SUBJETIVO

Importante contribuição na doutrina nacional para a 
compreensão dos direitos sociais enquanto direitos subjetivos é a obra 
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de Ana Paula de Barcellos, que trata da eficácia jurídica das normas 
constitucionais. 

Em primeiro lugar, é importante notar que eficácia jurídica 
seria um atributo associado aos enunciados normativos, consistindo 
naquilo que se poderia exigir, judicialmente se necessário, com 
fundamento em cada um deles (BARCELLOS, 2011).

A modalidade classificatória denominada eficácia positiva ou 
simétrica (BARCELLOS, 2011) da norma jurídica utiliza a fórmula 
de criar um direito subjetivo para aquele que seria beneficiado ou 
simplesmente atingido pela realização dos efeitos do comando 
normativo e não o foi para que ele venha a exigir no Poder Judiciário 
a produção dos referidos efeitos. É essa eficácia que interessa para a 
compreensão da justiciabilidade dos direitos fundamentais sociais. 

Violado o núcleo essencial do direito à saúde, diretamente 
vinculado ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, 
haverá a possibilidade de tal direito ser demandado em juízo. As 
ideias de Barcellos casam perfeitamente com a doutrina estrangeira de 
Rodolfo Arango, que aborda a mesma temática.

Arango (2005) entende que o direito subjetivo pode ser 
entendido como o poder legal reconhecido a um sujeito através de 
uma norma, conferindo-lhe capacidade de exigir de outrem – que será 
o detentor de uma obrigação – um fazer, permitir ou omitir algo. Daí 
se depreende que as características do direito subjetivo em sentido 
estrito são: a presença de uma norma jurídica, uma obrigação jurídica e 
uma posição jurídica. Os direitos sociais possuem essas características 
e por isso podem ser enquadrados como direitos subjetivos.

Para Hans Kelsen (2003), o direito subjetivo em sentido 
técnico faz surgir uma pretensão como ato juridicamente eficaz 
contra outrem. Direito subjetivo, em Kelsen, é o poder jurídico de 
o indivíduo fazer valer através de uma ação (justiciabilidade) o não 
cumprimento de um dever jurídico em face dele existente.
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5 O EFEITO CLIQUET

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, 
define, no art. XXV, que toda pessoa tem direito a um padrão de vida 
capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 
sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, 
doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios 
de subsistência fora de seu controle.

Tal seria o conceito de mínimo existencial, explanado por 
Walber de Moura Agra (2012, p. 309): 

O princípio da densidade suficiente, ou mínimo 
existencial, consiste em se garantir aos direitos que 
exigem uma concretização jurídico-política, uma 
precisão de seu conteúdo, que ao mesmo tempo 
em que protege o substrato material contido na 
Constituição, não cerceia a discricionariedade de 
escolha inerente ao Poder Executivo e Legislativo, 
que é própria do regime democrático. A importância 
do entrenchment da densidade suficiente dos direitos 
fundamentais, atuando concomitantemente no núcleo 
duro e na zona periférica, é a solidificação desses 
direitos no ordenamento, o que assegura a sua eficácia.

Entrenchment dos direitos fundamentais seria a vedação de 
retrocesso, também denominada efeito cliquet ou efeito catraca.

Na seara dos direitos sociais, o que vem a ser o efeito cliquet? 
A expressão, de origem francesa, é utilizada pelos alpinistas e significa 
“seguir para cima”.  Designa um movimento em que só é permitida 
a subida no percurso, sem que se possa retornar voltar abaixo dos 
patamares já alcançados. Trata-se da ideia de vedação de retrocesso 
daqueles direitos já conquistados e que a comunidade tem como 
profundo senso de consolidação, com cristalização na lei. Saúde, 
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alimentação, educação, entre outras prestações estatais que não podem 
ser objeto de “piora”, sem que haja as devidas medidas compensatórias. 
Aqui, pode-se lembrar do princípio do efeito integrador, segundo o 
qual a interpretação das normas constitucionais deve ser atualizada de 
forma tal a permitir a integração das comunidades e a unidade política 
e social.

6 CONTRAPONTOS À CONCESSÃO DE MEDICAÇÕES 
PELO PODER JUDICIÁRIO

A reserva do possível seria a teoria de justificação da 
limitação dos gastos públicos com a efetivação de direitos sociais, 
levando em consideração os condicionamentos econômicos. Significa 
dizer que a limites de recursos públicos dão ensejo à seleção, por parte 
do legislador e do administrador, de quais direitos terão prioridade de 
proteção em razão de sua relevância, enquanto outros direitos serão 
apenas gradativamente realizados.

É inegável que o constitucionalismo latino-americano 
consagra um verdadeiro prejuízo social ao trazer à tona constituições 
dotadas de excessivas normas de eficácia limitada de princípio 
programático, ou seja, Cartas que contêm declarações de caráter 
genérico, que implicam metas a serem perseguidas, dependendo da 
mediação do Poder Legislativo para que sejam regulamentadas.

Marcelo Neves (1994, p. 104), em “A Constitucionalização 
Simbólica”, evidencia que, muitas vezes, essas normas programáticas 
são apenas simbólicas, sem real compromisso por parte dos agentes 
políticos para sua viabilização no plano dos fatos: 

[...] A constituição simbólica está, portanto, 
estreitamente associada à presença excessiva 
de disposições pseudoprogramáticas no texto 
constitucional. Dela não resulta normatividade 
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programático-finalística, antes constitui um 
álibi para os agentes políticos. Os dispositivos 
pseudoprogramáticos só constituem ‘letra morta’ 
num sentido exclusivamente normativo-jurídico, 
sendo relevantes na dimensão político-ideológica do 
discurso constitucionalista-social.

Nenhuma sociedade dispõe de recursos ilimitados para 
atender às demandas sociais por saúde, educação, habitação, 
alimentação. O art. 165, incisos II e III da Constituição é que define 
a iniciativa do Poder Executivo para leis que estabelecem o Plano 
Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os orçamentos anuais.

Os Poderes Legislativo e Executivo é que podem atuar 
na seara orçamentária. O Judiciário não pode adentrar nessa esfera 
de competência, e nesse ponto, há de se recordar o princípio da 
conformidade funcional ou da justeza, segundo o qual não cabe aos 
órgãos subverter as competências que foram definidas na Constituição. 
Parte da doutrina posiciona-se no sentido de que o Judiciário não 
possui atribuição pra decidir sobre matérias que possam implicar 
aumento de despesa pública.

Um contraponto à concessão de medicamentos em 
demandas judiciais seria o princípio da relatividade, segundo o qual 
não há nenhum direito fundamental que seja absoluto. Não existe 
hierarquia normativa entre os direitos fundamentais. Em situações de 
conflito é que se deve verificar, por meio da aplicação do princípio da 
concordância prática, qual valor/bem há de preponderar.

De acordo com Inocêncio Mártires Coelho (2009), o 
princípio da harmonização ou da concordância prática consiste numa 
recomendação para que o aplicador das normas constitucionais, 
ao lidar com situações de choque entre bens constitucionalmente 
protegidos, adote a solução que otimize a realização de todos eles, 
mas ao mesmo tempo, não acarrete a negação de nenhum. Está 
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intimamente ligado ao princípio da unidade da Constituição.
Isso significa que, de acordo com o princípio da harmonização, 

deve-se buscar a realidade ótima (Optimale Wirklichkeit) para cada caso 
concreto por meio da ponderação. Havendo normas que colidem no 
caso concreto, o intérprete tem o dever de coordenar e combinar bens 
jurídicos, realizando a redução proporcional de cada um deles.

Ricardo Lupion (2013), quando aborda a questão 
orçamentária, afirma que o aumento indiscriminado das demandas 
individualizadas resultaria na substituição da verba orçamentária 
prevista para atender a políticas de padronização de medicamentos 
para a coletividade em utilização para compra e fornecimento de 
determinado medicamento para um cidadão que obteve provimento 
jurisdicional. O autor entende que não é aceitável e compreensível que 
o atendimento do direito de saúde de um cidadão possa ser feito com 
o sacrifício de idêntico direito dos demais.

António José Avelãs Nunes (2001) defende que a norma 
constitucional determina o direito à saúde como um direito coletivo, 
que o estado deve garantir através de políticas públicas, e não apenas 
do tratamento da doença e da entrega de medicamentos, mas antes, 
prioritariamente, através de medidas que visam a redução do risco de 
doença. O Supremo Tribunal Federal estaria agindo equivocadamente 
ao concebê-lo como direito individual.

O Estado pode se valer desses argumentos para se escusar 
da concessão do medicamento, alegando que o favorecimento do 
direito à saúde de uma única pessoa pode comprometer os recursos 
que seriam destinados à compra de medicações para abastecer um 
hospital, por exemplo.

Em que pese os argumentos que tratam da questão 
orçamentária, um limite fático com o qual o Estado é obrigado 
a lidar ao fazer as “escolhas trágicas”, ocorre que, no que tange ao 
tratamento do câncer, com a edição da Lei 12.732/12 a cirurgia, 
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medicamentos quimioterápicos e radioterapia são, pelo próprio 
legislador, reconhecidos como direitos públicos subjetivos, diretamente 
vinculados ao núcleo essencial do direito à saúde.

 7 A JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO DO DIREITO À 
SAÚDE E ÀS MEDICAÇÕES

O Supremo Tribunal Federal pronunciou-se sobre o tema 
em diversos recursos extraordinários. Veja-se um exemplo:

“E M E N T A: PACIENTE PORTADORA DE 
DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA 
MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA 
DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO 
À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE 
IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR 
RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A 
INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL 
– FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS 
INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À 
PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS 
CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL 
DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – 
PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE 
INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO 
– CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE 
AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, 
ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – 
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (BRASIL, 2013).

O direito à saúde tem sido, cada vez mais, considerado 
pelo Poder Judiciário como um direito público subjetivo. Assim, há 
decisões várias no sentido de concessão de medicações, aplicando-se 
diretamente a letra da Constituição, sem que haja a necessidade de 
norma infraconstitucional para tal. Observa-se, assim, que o mínimo 
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existencial escapa à mencionada teoria da reserva do possível.
O que o STF tem considerado é que deve haver a condenação 

solidária dos entes federativos às prestações materiais em termos de 
direito à saúde. Levantam-se vozes no sentido de que o Judiciário não 
poderia imiscuir-se na competência dos outros dois Poderes. 

É o próprio papel do Poder Judiciário efetivar os direitos 
sociais quando houver omissão do Executivo e Legislativo. É 
óbvio que deve haver o registro dos medicamentos na ANVISA; 
deve ser observado o princípio da proporcionalidade; tratamentos 
experimentais não devem ser deferidos.

Muitas vezes o Poder Executivo deixa de fornecer 
os medicamentos sem que apresente prova da impossibilidade 
financeira. É aí que cabe a atuação do Judiciário, quando acionado 
(inafastabilidade da jurisdição, art. 5º, XXXV). O intérprete da 
Constituição acaba por chegar à conclusão de que não há nenhuma 
subversão de competências.

O Supremo Tribunal Federal entende pela prevalência 
do direito à vida e à saúde, mas há decisões em sentido contrário, 
a exemplo do Pedido de Suspensão de Antecipação de Tutela 
Antecipada nº 91/2007, no qual a relatora, Ministra Ellen Gracie, 
reconheceu que haveria lesão à ordem pública na situação de o Estado 
de Sergipe fornecer medicamentos que não constassem no Programa 
de Medicamentos Excepcionais e de Alto Custo.

Porém, como prevalece a tese da efetividade máxima das 
normas constitucionais, ou seja, da concessão dos medicamentos às 
pessoas desprovidas de condições de arcar com os altos custos do 
tratamento, a conclusão a que se chega é que o paciente tem direito à 
concessão do bem da vida pleiteado, garantindo-se, assim, a dignidade 
da pessoa humana e o núcleo essencial do direito à saúde, respeitados 
os princípios da razoabilidade e eficiência. A reserva do possível 
encontra limite justamente no mínimo existencial. Lembre-se que 
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tratamentos experimentais não estão abrangidos nessa tutela.
Wilson Donizeti Liberati, sobre o assunto, assim se manifesta 

(2013, p. 125): 

Ou seja, a posição do STF é clara ao decidir que na 
ponderação entre o direito à saúde, ligado ao direito 
à vida, e questões de natureza financeira, o direito à 
saúde deve preponderar sobre as questões de suporte 
financeiro. Todavia, não se pode dizer simplesmente, 
que os recursos financeiros são “interesse secundário 
do Estado”, porque sem eles os direitos sociais não 
poderiam ser exercitados. Na verdade, todos os 
direitos fundamentais sociais dependem de recursos 
financeiros do Estado para serem colocados à 
disposição das pessoas, para serem usufruídos.

8 A LEI 12.732/12 E O EFEITO CLIQUET

A Lei 12.732/12 significou o reconhecimento pelo legislador 
infraconstitucional de que o direito a tratamentos cirúrgicos, 
radioterápicos e aos medicamentos quimioterápicos está diretamente 
relacionado ao mínimo existencial. Assim, uma vez conquistado um 
certo patamar de direitos, não poderá o administrador nem o próprio 
legislador retroceder (voltar atrás), sem que haja as devidas medidas 
compensatórias. Tal fato configura aquilo que se denomina vedação 
do retrocesso social ou efeito cliquet dos direitos sociais. 

Trouxe ainda a imprescindível previsão do prazo de 60 dias, 
contados a partir da data do diagnóstico, para que seja iniciado o 
tratamento. Ora, o câncer é uma doença que se alastra rapidamente, 
não podendo aguardar a boa vontade da Administração na prestação 
dos serviços públicos.

Cláudia Maria da Costa Gonçalves (2006, p. 199) leciona: 

É importante lembrar que o princípio em tela é, acima 
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de tudo um avanço na busca de patamares mais justos 
e dignos de vida material. A proibição de retrocesso 
impede que direitos sociais já disciplinados e garantidos 
pela legislação infraconstitucional e implementados 
através de ações e programas de políticas sociais 
sejam, ao alvedrio dos Poderes Públicos, extintos, 
configurando o vácuo do direito [...].

.

O efeito cliquet está ligado à ideia de segurança jurídica. 
A valorização da dignidade da pessoa humana em um Estado 
Democrático de Direito conduz a essa conclusão. Deve ser mantido o 
nível de realização legislativa do direito fundamental. O retrocesso sem 
medidas compensatórias significaria desrespeito à proporcionalidade 
– sendo possível  compreender  proporcionalidade como vedação de 
insuficiência (Untermassverbot).

Para arrematar o assunto, mencione-se que a Portaria 876 de 
16 de maio de 2013 do Ministério da Saúde dispõe sobre a aplicação 
da Lei 12.732/12.

9 CONCLUSÃO

Diante do exposto, pode-se concluir que a questão 
orçamentária de fato é de extrema relevância, vez que os cofres 
públicos são diretamente afetados pelas decisões judiciais que 
implicam concessões de medicamentos. Porém, tal questão não pode 
prevalecer sobre o mínimo existencial dos cidadãos.

No Supremo Tribunal Federal prevalece a tese da efetivação 
do direito social à saúde mesmo diante da reserva do possível. A reserva 
do possível encontra limite no mínimo existencial. É por meio do 
Poder Judiciário que muitos pacientes conseguem sobreviver a 
diversos tipos de doenças, pois não conseguem a efetivação do 
núcleo essencial do direito à saúde por meio de políticas públicas 
que deveriam ser implementadas pelos demais Poderes. 
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A Lei 12.732/12 veio assegurar direitos públicos subjetivos 
aos pacientes portadores de câncer, garantindo todos os tratamentos 
necessários ao controle da doença. Qualquer medida que lese direitos 
pode dar ensejo à atuação da Defensoria Pública, do Ministério 
Público, ou do paciente em sua iniciativa privada.

ABSTRACT

The medical care right has a straight approximation to the right to live. 
The core of  that right escapes to the boundaries of  budget. That way, 
it can be put in practice through its direct efficacy. When it concerns to 
the cancer treatment, Brazilian federal law 12.732/12 has considered 
surgeries, medicines, chemotherapy and radiotherapy as rights.

Keywords: Medical treatment. Cancer. Budget. Cliquet effect.
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UM PANAROMA HISTÓRICO DA ACESSIBILIDADE 
NO BRASIL: CONCEITOS, CARACTERÍSTICAS E 

LEGISLAÇÕES QUE TUTELAM TAL PRERROGATIVA

Isadora de Sousa Valério Oliveira1

RESUMO

Este trabalho tem como objetivos analisar as diversas lutas que as 
pessoas com deficiências enfrentaram no cenário brasileiro em vários 
momentos históricos, bem como descrever a acessibilidade como 
prerrogativa fundamental que garante a possibilidade de inclusão das 
mais diversas pessoas, aos mais variados ambientes. Além do mais, 
visa destacar alguns dispositivos legais que tutelam tal prerrogativa 
fundamental para a convivência na sociedade e a falta de cumprimento 
das leis que amparam as pessoas com deficiências. Foram utilizadas 
as seguintes metodologias: quanto aos fins descritiva e explicativa e 
quanto aos meios do tipo bibliográfica.

Palavras-chaves: Acessibilidade. Brasil. Pessoas com 
deficiências

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda como temática de discussão 
a relevância da conquista da política de acessibilidade para o Brasil. 
Tema contemporâneo que começou a fazer parte dos debates sobre as 
políticas públicas, voltadas para a pessoa com deficiência. Conquistado 
com muito esforço, lutas e estudos foram criados na legislação federal, 
1 Bacharel em Direito- Faculdade do Vale do Itapecuru, Licenciada em História - 
UEMA, pós-graduada em Docência do Ensino Superior e História do Brasil Sociedade e 
Cultura, pós-graduanda em LIBRAS e História Social da Cultura pela UFPI.
Conciliadora do Núcleo de Prática da Faculdade do Vale do Itapecuru-FAI.
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o direito de acessibilidade, que é um meio bastante abrangente em 
nossa sociedade por se tratar de um tema de grande relevância, a fim 
de que se possa atingir uma melhoria na vida dessas pessoas.  

De maneira que a discriminação contra qualquer pessoa 
por motivo de deficiência constitui-se de fato uma violação a um 
dos principais direitos, o principio da dignidade da pessoa humana 
e do valor inerente ao ser humano. Visar à garantia da acessibilidade 
não é apenas assegurar o direito, mas permitir-lhes uma melhoria na 
qualidade de vida.

Para que a legislação brasileira federal sobre acessibilidade 
chegasse ao nível de abrangente, moderna e ampla, foi necessário 
muito esforço, foco, estudo e experiências, através da sociedade civil, 
governos, universidades, profissionais ou quaisquer interessados 
envolvidos de forma direta ou indireta com a área da deficiência. 
Graças à coesão e batalha de todos que contribuíram de forma 
significativa para enriquecer o bojo textual legal sobre a temática, 
buscando novos mecanismos de inclusão da acessibilidade.

Nesse caminhar, faz-se mister evidenciar que a acessibilidade 
não pode ser resumida em um campo jurídico com direitos apenas 
a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mas deve ser 
compreendida como forma de arrojamento para todos, não levando 
em conta as características físicas pessoais, à medida que é esperado 
que agora ocorra uma verdadeira mudança cultural que subsidie a 
legislação legal e normativa da temática do acesso universal, através 
de práticas que abordem tais dispositivos.

2 BRASIL: os diversos períodos vividos e a luta pelo direito de 
acessibilidade

Durante o período colonial no Brasil, usavam-se práticas 
próprias de exclusão – apesar do país não possuir grandes instituições 
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de internação para pessoas com deficiência. Estas eram confinadas 
pela família e, em caso de desordem pública, poderiam ser recolhidas 
às Santas Casas ou às prisões. A chegada da Corte portuguesa ao Brasil 
e o início do período imperial mudaram essa realidade. 

Por outro lado, no século XIX tiveram início as primeiras 
ações para atender as pessoas com deficiência, momento em que o 
país dava seus primeiros passos após ter logrado sua independência, 
forjando, nesse contexto, sua condição de nação independente e 
esboçando linhas que reafirmavam sua identidade cultural.

Quando do Brasil Império (1822-1889), marcado pela 
sociedade aristocrática, elitista, rural, escravocrata e com limitada 
participação política, foi um momento propício para a assimilação 
das diferenças, principalmente das pessoas com deficiência, o que 
ocasionava o preconceito. 

O Decreto n° 82, de 18 de julho de 1841, determinou 
a fundação do primeiro hospital “destinado 
privativamente para o tratamento de alienados”, o 
Hospício Dom Pedro II, vinculado à Santa Casa 
de Misericórdia, instalado no Rio de janeiro. O 
estabelecimento começou a funcionar efetivamente 
em 9 de dezembro de 1852. Em 1854, foi fundado 
o Imperial Instituto dos Meninos Cegos e, em 1856, 
o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos.  Durante 
o século XIX, apenas os cegos e os surdos eram 
contemplados com ações para a educação.  É 
importante destacar que a oferta de atendimento 
concentrava- se na capital do Império. Somente 
em 1904, foi instalado o primeiro espaço destinado 
apenas a crianças com deficiência – o Pavilhão-Escola 
Bourneville (CLEBER JÚNIOR, 2010, p. 22).

A acessibilidade só começou a ser parte do contexto de 
políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência há pouco tempo 
no Brasil. Antes da Carta Magna de 1988, a matéria somente havia sido 
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tratada na Emenda Constitucional nº 12 de 17 de outubro de 1978, 
com o texto tutelava-se apenas o acesso aos edifícios e logradouros.

Em conjunto às poucas ações do Estado, a sociedade civil 
organizou, durante o século XX, as próprias iniciativas, tais como: 
as Sociedades Pestalozzi e as Associações e Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE, voltadas para a assistência das pessoas com 
deficiência intelectual (atendimento educacional, médico, psicológico 
e de apoio à família); e os centros de reabilitação, como a Associação 
Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR) e a Associação de 
Assistência à Criança Defeituosa – (AACD), dirigidos, primeiramente, 
às vítimas da doença de poliomielite, em que a principal função destes 
era apenas atender as necessidades médicas. Logo, o principal objetivo 
era reabilitar as pessoas com deficiência, escamonear a deficiência, 
colocando-as em pé novamente ou pela primeira vez.

O movimento surgido no final da década de 1970 objetivou 
uma reconfiguração de forças na esfera pública, na qual as pessoas 
com deficiência poderiam ser verdadeiros agentes políticos. Tal 
fenômeno ocorreu diante do cenário político que o Brasil vivia, com o 
fim de um período de Ditadura Militar, quando se percebe que não só 
o movimento social dos deficientes surgiu, como também de outras 
categorias, tais como: homossexuais, mulheres e outros que deram 
impulso para a consolidação daquele, através desta abertura política 
revoltando-se contra as barreiras físicas e culturais.

Ao se definirem como movimento social, as pessoas com 
deficiência buscaram novas nomenclaturas que pudessem degringolar 
a até então imagem negativa que as excluía no contexto social.  Isto 
porque, consoante o documentário História do Movimento Político 
das Pessoas com Deficiências, é cristalino o entendimento de que os 
deficientes eram tratados como seres merecedores de caridade e não 
como sujeitos de direitos. 

Isto posto, o primeiro passo nessa direção foi a utilização da 
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expressão “pessoas deficientes”, que o movimento usou quando da 
sua organização no final da década de 1970 e início da década de 1980, 
por influência do Ano Internacional das Pessoas Deficientes (AIPD).

Nessa esteira, a inclusão do substantivo “pessoa” era uma 
forma de evitar a coisificação, se contrapondo à desvalorização 
associada aos termos pejorativos usados até então, como: incapazes, 
defeituosos e aleijados (CLEBER JÚNIOR, 2010).

Vale destacar que em meados do século XX, é possível 
observar o surgimento de organizações criadas e desenvolvidas pelas 
próprias pessoas com deficiência, incentivadas pela solidariedade entre 
pares nos seguintes grupos de deficiência: cegos, surdos e deficientes 
físicos. Tratavam-se de iniciativas que buscavam o auxílio mútuo e 
a sobrevivência, sem um objetivo político predefinido. Porém, foi 
através delas que nasceram iniciativas de cunho político insurgentes 
no Brasil da década de 1970. 

Assim, os deficientes físicos se associaram em entidades com 
intuito de manter sua sobrevivência e a iniciar a prática de esportes 
adaptados - são os primeiros espaços onde foram debatidos problemas 
comuns. Podemos citar como exemplos: a Associação Brasileira de 
Deficientes Físicos (ABRADEF) e o Clube do Otimismo, ambos do 
Rio de Janeiro; o Clube dos Paraplégicos de São Paulo; e a Fraternidade 
Cristã de Doentes e Deficientes (FCDD), atualmente Fraternidade 
Cristã de Pessoas com Deficiência do Brasil (FCD-BR), encontrado 
em várias cidades do país. 

Nesse sentido, organizavam pequenos passeios no intuito 
de que os grupos de deficientes físicos fossem até locais de grande 
circulação de pessoas comercializar balas, quitandas ou outras 
mercadorias de pequeno valor.  É possível perceber um apelo à 
caridade para que os consumidores comprassem as mercadorias, uma 
forma de manter a existência dessas associações. 

Em 1980, foi realizado o Primeiro Encontro Nacional de 
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Pessoa Deficiente em Brasília, o qual foi divulgado através de carta 
postal ou telefone para todas as capitais brasileiras, pois até então não 
havia comunicação com as capitais. Tal evento ocorreu em âmbito 
nacional, à medida que objetivava engendrar uma estrutura consistente, 
principalmente porque os participantes puderam observar que todos 
defendiam os mesmos ideais. Em outras palavras, era o seu tempo épico.

Em 1981, com a criação da Organização das Nações Unidas 
– ONU, foi decretada a comemoração de uma data para que os 
deficientes pudessem ser lembrados. O tema social deveria ser tratado 
no país como uma realidade, através da criação de uma Comissão 
Nacional da Pessoa com Deficiência – composta pelos próprios 
deficientes que os representariam – que escrevia cartas aos jornais, 
pedidos de decretação ao presidente, enfim, se mantinha ativa. 

Após a promulgação da Carta Magna de 1988, houve uma 
inserção efetiva e sólida do assunto no âmbito legal federal brasileiro, 
contudo, ainda de forma tímida, dado que o artigo 5º, que versa sobre 
os direitos e garantias fundamentais, estabelece, no inciso XV: “é 
livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo 
qualquer pessoa, nos termos da lei nele entrar, permanecer ou dele 
sair com seus bens” (BRASIL, 1988, p. 2).

Ademais, no artigo 227 da Constituição Federal, em seu 
parágrafo 2º, a lei disporá sobre “normas de construção de logradouros 
e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte 
coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 
deficiência” (BRASIL, 1988, p. 53).

De acordo com o documentário História do Movimento Político 
da Pessoa com Deficiência houve, com o advento da Carta Constitucional, 
uma brecha para a sociedade tratar o assunto, tendo em vista que 
não há um capítulo específico que aborde o tema, estando o mesmo 
diluído, amparado em vários assuntos, a saber: educação, trabalho, 
embora seja de forma ainda limitada.



293Isadora de Sousa Valério Oliveira

Em 1999, através da Lei nº 7.853/1989, foi regulamentada 
pelo Decreto nº 3.298, que estabeleceu o surgimento do Conselho 
Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência ou 
CONADE, como sendo um órgão superior de deliberação coletiva 
com o objetivo peculiar de garantir a implementação da Política Nacional 
de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, que deve acompanhar o 
planejamento e avaliar a execução das políticas dos setores ligados à 
pessoa com deficiência.

Logo, cabe ressaltar que o CONADE recebeu algumas 
finalidades: zelar pela efetivação do sistema descentralizado e 
participativo de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, propor 
a elaboração de estudos e pesquisas, propor e incentivar a realização 
de campanhas visando à prevenção de deficiências e à promoção dos 
direitos da pessoa com deficiência, aprovar o plano de ação anual da 
CORDE, na visão de Ferreira (2012).

Somente doze anos depois que a temática foi regulada pelas 
Leis Federais nº 10.048 de 2000 e 10.098 de 2000, que trouxeram uma 
visão mais abrangente acerca da matéria. Uma vez que aquela, que fora 
emanada pelo Poder Legislativo, aborda o atendimento prioritário e 
de acessibilidade nos meios de transporte, trazendo uma miríade de 
inovações, haja vista que agora traz em seu bojo textual penalidades 
que serão impostas ao indivíduo que as descumprir.

A Lei nº 10.098/00 foi exarada pelo Poder Executivo, que 
divide a questão da acessibilidade da seguinte forma: meio físico, meio 
de transporte, comunicação, informação e ajudas técnicas.

Recentemente essas leis foram reguladas através do Decreto 
5.296 de 02 de dezembro de 2004, que dá providência de atendimento 
às pessoas com deficiência, especificando e estabelecendo normas 
gerais e pontos básicos para a promoção do acesso a pessoas com 
deficiência ou mobilidade diminuída.

Tal espécie legislativa acabou por definir com maior clareza a 
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acessibilidade e as barreiras intrínsecas, trazendo também imposições 
temporais para o cumprimento às normas de acessibilidade pelos 
órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, 
empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, 
bem como subordinando os infratores a penalidades. 

Nesse diapasão, a Lei Maior restringiu em seu texto legal em 
relação ao acesso aos logradouros e meios de transporte coletivos, 
sendo que, no final de 2004, através do decreto 5.296, houve ampliação 
a todos os espaços mobiliários e equipamentos urbanos, serviços 
de transporte e dispositivos, edificações, meios de comunicação e 
informação.

Importante ressaltar que a supracitada mudança legislativa foi 
fruto de um trabalho desenvolvido em conjunto e de forma participativa 
com a sociedade civil e o Estado Brasileiro. Assim, para que essas leis 
de acessibilidade nº 10.048 e 10.098 fossem regulamentadas, em 2001 
foi realizada a CORDE- Coordenadoria Nacional para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência na cidade de Brasília.

A Oficina de Trabalho para leis Federais de Acessibilidade 
conseguiu reunir cerca de cem pessoas, entre a sociedade civil, da 
administração pública federal, estadual e municipal, universidades e 
outros profissionais ligados à área das deficiências com o intuito de 
produzir uma minuta de documento de regulamentação.

Nesse caminhar, o documento criado foi submetido no ano 
de 2001 aos cuidados do Grupo de Trabalho Interministerial pela 
portaria nº 585 de 05 de julho de 2001, bem como ao Ministério da 
Justiça, que realizou modificações, acrescentando itens e adequando-o 
ao formato da legislação vigente.

A supramencionada Oficina foi representada em agosto de 
2003 aos órgãos federais ligados ao tema, quando o documento fruto 
dessa minuta foi colocado em consulta pública nos sítios eletrônicos da 
Casa Civil e da CORDE com direito de acessibilidade para navegação 
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aos usuários com deficiência visual no período de 05 de dezembro de 
2003 a 03 de março de 2004, correspondendo a noventa dias de prazo 
para sugestões.

Conforme explicitam as autoras Gabriela Costa, Isabel 
Maior e Niusarete Lima (2005, p. 3) na obra “Acessibilidade no Brasil: 
uma visão histórica”: 

Durante a consulta pública foram recebidas cerca de 
centenas de contribuições entre propostas individuais 
e em maior número aquelas preparadas por entidades 
governamentais e não governamentais representando 
empresários técnicos, acadêmicos, associações e 
conselho de pessoas portadoras de deficiência. 

Desse modo, todas as sugestões foram analisadas pela 
CORDE e algumas foram acatadas, enriquecendo o conteúdo 
normativo do decreto, surgindo uma nova visão que defende a 
necessidade de serem levadas em consideração as diferenças existentes 
na sociedade, não após a construção ou elaboração de qualquer local 
ou equipamento, e sim durante a sua concepção.

Nesse caminhar, para o ano de 2004 o Brasil foi eleito pela 
organização não-governamental internacional IDRM- Internacional 
Disability Rights Monitor - como um dos cinco países mais inclusivos das 
Américas, tendo como um dos requisitos que justificassem tal classificação 
a existência de arcabouço legal que garantisse a adequada proteção das 
pessoas com deficiência (COSTA; MAIOR; LIMA, 2005, p. 3).

Necessário comentar a realização da I Conferência Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no ano de 2006, nos dias 
de 12 a 15 de maio, em Brasília.  Realizada pela Secretaria Especial 
de Direitos Humanos, por meio do CONADE, sendo convocada 
por decreto em 14 de julho de 2005, ínterim quando fora discutido o 
seguinte tema: “Acessibilidade você também tem compromisso”.

O objetivo precípuo do evento citado consistiu em debater 
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os obstáculos e avanços da Política Nacional para a Integração da 
Pessoa com Deficiência, conforme o paradigma vigente no ano. Este 
evento contou com aproximadamente 370 pessoas com deficiência 
declarada, num rol de 1.500 participantes, sendo considerado como 
o maior evento do gênero até então realizado para esse público. Os 
conferencistas aprovaram 265 propostas de ações e deliberações a 
serem efetivadas a curto, médio e longo prazo.

Após dois anos da realização da I Conferência Nacional, nos 
dias 1º e 4 de dezembro de 2008, teve lugar, novamente em Brasília, 
a II Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 
Seu tema central foi “Inclusão, Participação e Desenvolvimento 
– Um novo jeito de avançar”, partindo de três primícias temáticas: 
saúde e reabilitação profissional, educação e trabalho e acessibilidade. 
O evento contou com a participação de 1.798 pessoas. Além dos 
delegados que haviam participado da anterior, estiveram presentes 
ainda autoridades, convidados, acompanhantes, expositores e as equipes 
técnicas e de apoio.

Ao longo de vários anos, o gerenciamento da política para pessoas 
com deficiência sofreu mudanças, e no ano 2003 a política foi vinculada 
diretamente à Presidência da República, dentro da pasta de Direitos 
Humanos. Já em 2009, a CORDE foi elevada à condição de Subsecretaria 
Nacional, para alcançar o status de Secretaria Nacional em 2010.

Contudo, embora o país disponha de uma legislação 
avançada do ponto de vista científico-tecnológico, ainda existe uma 
grande dificuldade em implementá-la e utilizá-la na prática do dia a 
dia. Frente a isso, pode-se destacar que o tema da acessibilidade é 
novo no Brasil, predominando ainda o desconhecimento sobre sua 
importância e obrigatoriedade de efetivação, sendo necessária uma 
verdadeira mudança cultural, uma vez que não bastam simplesmente 
mudanças estruturais.
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3 A POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE: conceitos e suas 
principais características

De acordo com a NBR 9050 (2004, p. 7):

A acessibilidade pode ser definida como a possibilidade 
e condição para alcance, percepção e entendimento 
com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 
espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos serviços de transporte e dispositivos, 
sistemas de ensino e meios de comunicação e 
informação, por pessoa com deficiência ou mobilidade 
reduzida, em que o termo acessível implica tanto a 
acessibilidade física como a de comunicação.

Grande parte das soluções em acessibilidade dependem da 
tecnologia, foi através dela que a legislação da acessibilidade tornou-
se mais abrangente, pois possibilitou a utilização de instrumentos que 
facilitam o acesso e o uso. Assim, o conceito de acessibilidade na visão 
de Costa, Maior e Lima (2005, p. 4) é o de:

Meio para o convívio em espaços e artefatos tem sido 
substituído pelo “Universal Design”, ou seja, Projetar 
para Todos que de acordo com o Decreto 5296/04 
é a concepção de espaços, artefatos e produtos que 
visam atender simultaneamente todas as pessoas, com 
diferentes características antropométricas sensoriais, 
de forma autônoma, segura e confortável. 

Diante de tal conceituação, podemos entender a acessibilidade 
como uma forma de proteção e independência, seja total ou parcial 
do cenário urbano através de seus elementos, meios de transporte, 
comunicação e informação propiciada às pessoas com deficiências 
físicas ou com redução de mobilidade.

Para tanto, a sua efetivação depreende o uso de produtos, 
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equipamentos, meios e tecnologia adaptados para alcançar uma 
melhor qualidade de vida dessas pessoas, propiciando sua autonomia 
diante das barreiras.

Assim, conforme as definições das normas técnicas, podemos 
ter barreiras arquitetônicas, urbanísticas ou ambientais que podem se 
traduzir como qualquer elemento natural, edificado ou instalado que 
interfiram a aproximação, transferência ou movimento no espaço 
urbano, mobiliário ou impeça a utilização de algum equipamento.

No contexto urbano, as barreiras podem ser obstáculos que 
a própria sociedade constrói, limitando ou impedindo o acesso, a 
liberdade de movimento, circulação de pessoas que convivem com 
alguma incapacidade temporária ou permanente. Atualmente vivemos 
em uma cidade que está despreparada para receber ou conviver com 
pessoas deficientes, tornando-a pouco acessível. E essas barreiras são:

a) Barreiras urbanísticas - são aquelas encontradas nas 
vias públicas e nos espaços de uso público. Podemos citar 
como exemplos: árvores, cabines telefônicas, abrigos de 
transporte coletivo, caixas de armário de instalação de redes, 
contendores de lixos, degraus e rampas, estacionamentos 
abusivos, obstáculos comerciais e outros.
b) Barreiras nas edificações - são aquelas existentes ao 
lado ou no interior das edificações de uso público ou coletivo 
e nas áreas internas de uso comum nas edificações privada 
familiar, a exemplo de: ausência de rampas, corredores 
estreitos com cadeiras ou outros objetos que limitem a 
passagem, portas estreitas, banheiros não adaptados, falta 
de mobiliário urbano adequado e de piso tátil. 
c)  Barreiras nos transportes - são assim denominadas 
as limitações existentes nos transportes que dificultem ou 
impeçam o acesso a essa prestação de serviço.
d) Barreiras nas comunicações e informações 
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- qualquer obstáculo que impeça a expressão ou o 
recebimento de mensagem através de dispositivos, meios 
ou sistemas de comunicação, ou que impossibilite o 
acesso à informação. 

Nesse caminhar, traz-se à baila o posicionamento de Gardênia 
Melo (2009) de acordo com a Convenção da ONU, ratificada pelo 
Decreto Legislativo nº 186/2008: 

Garantir a acessibilidade é assegurar às pessoas com 
deficiência o acesso, em igualdade de oportunidade 
com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, 
à informação e comunicação, inclusive aos sistemas 
e tecnologias de informação e comunicação (MELO, 
2009, p. 13).

A acessibilidade é constituída por uma série de ações 
e medidas que visem melhorar e inovar o espaço habitado através 
de construções, equipamentos urbanos, transportes e meios de 
comunicação e informação, atendimento prioritário em órgãos 
públicos, empresas prestadoras de serviços públicos, como exemplo, 
as empresas de transporte coletivo.

Sendo utilizadas não só o acesso, mas tecnologias de apoio 
tanto para deficientes, idosos ou pessoas com mobilidade reduzida 
que são materiais ou equipamentos, formas de sistemas que buscam 
diminuir as limitações e dificuldades das pessoas com deficiência, 
permitindo a elas o exercício de atividades do cotidiano e da 
participação na vida escolar, profissional, cultural e social.

A acessibilidade das pessoas com deficiência aos 
meios de comunicação e informação (TV, rádio, 
internet) e com a utilização de tecnologias assistivas 
como Braile, a Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS, 
a áudio-descrição, a legenda oculta ou não, o sistema 
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DAISY para livros em formato especial, dentre outras 
de adequação da informação para as pessoas com 
deficiência, encontra-se hoje disponíveis (MELO, 
2009, p. 28). 

Cabem aos órgãos da administração pública direta, indireta 
e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as 
instituições financeiras oportunizarem o atendimento prioritário às 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, com base no decreto 
5.296/2004 que estabelece certas prerrogativas próprias a essas 
pessoas que deverão ter um atendimento de qualidade, não impondo 
a permanência em filas que desumanizem o seu acesso a qualquer 
órgão público ou bancos. Essa é uma tutela jurisdicional de interesses 
coletivos ou difusos que permite a atuação do Ministério Público em 
casos de omissão.  

Atualmente, com a determinação do decreto 5.296/2004, 
que definiu prazos para atendimento das condições 
de acessibilidade (tanto nas vias públicas como nas 
edificações), a inserção da acessibilidade passa a ser uma 
questão prioritária no planejamento das cidades e nos 
projetos urbanos e das edificações. (MONTENEGRO; 
SANTIAGO; SOUSA, 2009, p. 16).

Dessa maneira, o Sistema Nacional de Informações sobre 
Deficiência tem a finalidade de criar e manter bases de dados, reunir 
informações e expandi-las sobre qual é a situação das pessoas 
portadoras de deficiência e fomentar através de pesquisas e projetos 
o estudo de todos os aspectos que afetam a vida dessas pessoas, 
conforme a Secretaria Especial de Direitos Humanos, de modo que 
a sociedade saiba da real necessidade e realidade enfrentada por essas 
pessoas.

A pessoa portadora de deficiência pode ser definida 
como toda e qualquer pessoa cuja mobilidade encontra-se reduzida 
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em virtude de uma incapacidade de ordem físico-sensorial ou de 
locomoção, deficiência intelectual ou mental, ou que em função de 
suas condições médicas precisa de cuidados especiais diferenciados.

Por conseguinte, fica estabelecido que a União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios possuem o compromisso pela luta 
da Inclusão Social das Pessoas com Deficiência em busca de uma 
melhoria da qualidade de vida na sociedade brasileira, maranhense 
e até mesmo caxiense, que dispõe atualmente de cerca de trinta por 
cento de pessoas com deficiências das mais diversas, consoante 
informações do último senso realizado em 2010.

Nesse sentido, vale enfatizar que a cidade para alcançar a 
acessibilidade deve ser projetada e pensada de maneira a permitir o 
desenho universal, que é a incorporação de parâmetros dimensionais 
de uso e manipulação de objetos, no afã de alcançar um número 
elevado de pessoas assistidas por tal modalidade de adaptação, sem 
levar em consideração os aspectos dessas pessoas, a saber: tamanho, 
idade, postura ou condições de deficiência, procurando respeitar a 
diversidade física e sensorial na projeção de espaços e objetos que 
permitam o desenvolvimento de sua autonomia.

Quando se fizer necessário deve-se aplicar o Sistema 
Internacional de Acesso- SIA através de pinturas em 
pisos ou paredes, utilizando a malha construtiva, de 
modo a preservar as proporções corretas, devendo-
se obedecer aos padrões de cores: pictograma branco 
em fundo azul, pictograma branco em fundo preto ou 
pictograma preto em fundo branco (MONTENEGRO; 
SANTIAGO; SOUSA, 2009, p. 11).

O mobiliário urbano deve ser concebido com base nos 
princípios do desenho universal, de maneira que possibilite a 
aproximação e o uso seguro que propicie o bem estar de todas as 
pessoas, em especial as com deficiência física ou de comunicação, 
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através da implantação de todos os equipamentos necessários a uma 
vida saudável. Criando uma rota acessível, contínua, desobstruída e 
sinalizada que harmoniza ambientes externos a internos, espaços ou 
edificações que trazem segurança e liberdade de ir e vir, de locomoção, 
seja através de calçadas rebaixadas, estacionamento, faixas de pedestres, 
rampas, corrimão, tudo que der apoio aos deficientes.

Portanto, o desenho universal é a concepção de produtos 
e espaços voltados para a diversidade humana, possibilitando sua 
utilização por todas as pessoas, sem recorrer a adaptações ou projetos 
especializados (MELO, 2009, p. 13).

Desse modo, podemos entender que o desenho universal é 
a ideia da existência de espaços que podem ser acessados por todas as 
pessoas, sem que haja a necessidade de se adaptar, repensar aqueles 
ambientes, que já seriam por si só adequados, ou seja, tem estrutura 
para receber e atender as pessoas com deficiências. 

A acessibilidade conta também com um elemento de 
identificação:  Símbolo Internacional de Acesso, que é uma certificação 
feita pelo Poder Público que, após verificadas as condições de 
acessibilidade, determina a colocação desse símbolo em espaços ou 
locais de ampla visibilidade, de acordo com a Lei 7.405/85.

A acessibilidade ao meio físico abrange um conjunto de 
medidas que possam tornar a vida humana do deficiente melhor: 
a utilização de espaços, transporte e meios de comunicação e 
informação, equipamentos urbanos, atendimento prioritário nas 
empresas prestadoras de serviços públicos e aos órgãos públicos.

A autora Gardênia Melo (2009, p. 19) afirma que: “o 
direito fundamental de ir e vir não só das pessoas com deficiência, 
mas também de crianças, gestantes, obesos, pessoas com mobilidade 
reduzida temporária (fraturada, com entorse etc) e os idosos”.
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4 DECRETOS, LEGISLAÇÃO FEDERAL, NORMAS 
TÉCNICAS E PORTARIAS SOBRE ACESSIBILIDADE

Hoje, existem leis e normas que exigem uma obrigação legal 
para a utilização dos espaços públicos, bem como o mobiliário urbano, 
as obras públicas ou privadas e os transportes públicos, para que 
atendam aos requisitos que tutelam a acessibilidade, pois a aplicação 
dessas obrigações garante que as pessoas com deficiências físicas ou 
com dificuldade de locomoção utilizem a cidade com a autonomia e 
segurança.

Lei Nº 7.405, de 12 de novembro de 1985: torna obrigatória 
a colocação do símbolo internacional de acesso em todos os locais e 
serviços que permitam sua utilização por pessoas com deficiências e 
dá outras providências

Lei Nº 8999, de 29 de junho de 1994: concede o passe livre 
nos transportes públicos interestadual aos deficientes.

Lei Nº 10.048, de 08 de novembro de 2000: prioriza o 
atendimento das pessoas de atendimento aos deficientes físicos, aos 
idosos com idade igual ou superior a sessenta cinco anos de idade.

Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000: vem estabelecer 
normas gerais e critérios primordiais básicos para a acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida 
temporária.

Lei 10.226, de 15 de maio de 2001: veio acrescentar ao artigo 
15 da Lei 4737, de 15 de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral, 
determinando a expedição de instruções sobre a escolha dos locais de 
votação de mais fácil acesso para o eleitor deficiente físico.

Decreto 3.956, de 08 de outubro de 2001: promulga a 
Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência.

Decreto Nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004: regulamenta 
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as leis 10.048 de 08 de novembro de 2000, que prioriza o atendimento 
das pessoas com deficiências e outros e a Lei 10.098 de 19 de dezembro 
de 2000, que aborda os requisitos para que haja a acessibilidade dos 
deficientes ou pessoas com mobilidade reduzida.

Portaria Nº 3.284, de 07 de novembro de 2003: dispõe sobre 
os requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência 
para instituir os processos de autorização e de reconhecimento de 
cursos e de credenciamento de instituições.

Portaria MEC Nº 976, de 05 de maio de 2006: dispõe sobre 
os requisitos de acessibilidade aos eventos do Ministério da Educação, 
de acordo com o decreto 5.296 de 2004.

Portaria Nº 310, de 27 de junho de 2006: aprova a norma 
complementar nº 01/2006 que são os recursos de acessibilidade, para 
as pessoas com deficiências, na programação veiculada nos serviços 
de rádio difusão de sons e imagens e de transmissão de televisão.

Portaria Nº 168, de 05 de junho de 2008: aprova o 
Regulamento Técnico da Qualidade para Inspeção da Adaptação 
de Acessibilidade em Veículos de Características Rodoviárias para 
Transporte Coletivo de Passageiros.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas, conhecida 
como ABNT, regulamentou também sobre a temática da política de 
acessibilidade, as seguintes normas abaixo relacionadas, de acordo 
com Gardênia Melo (2009, p. 41):

NBR 9050 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliários, 
Espaços e Equipamentos Urbanos.

NBR 13994 - Elevadores de Passageiros para Transporte de 
Pessoa Portadora de Deficiência.

NBR 14022 - Acessibilidade a Pessoas Portadoras de 
Deficiência em ônibus e Trólebus para Atendimento Urbano e 
Intermunicipal.

NBR 14970-1 - Acessibilidade em Veículos Automotores, os 
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requisitos de dirigibilidade.
NBR 14970-2 - Acessibilidade em Veículos Automotores e 

diretrizes para avaliação clinica do condutor.
NBR 15250 - Acessibilidade em caixas de autoatendimento 

bancário.
NBR- 15290 - Acessibilidade em comunicação na televisão.
NBR 15320:2005- Acessibilidade à pessoa com deficiência 

em transporte rodoviário.
NBR- 14022:2006 - Acessibilidade em veículos de 

características urbanas para o transporte coletivo de passageiros.
Diante desse arcabouço legal, podemos perceber que desde 

a década de 1970 muitas mudanças ocorreram no Brasil de forma 
expressiva no intuito de que houvesse a criação dessas leis e normas 
técnicas que viessem a reafirmar a importância de proteger os 
direitos dessas pessoas que fazem parte de nossa sociedade de forma 
significativa, através da adoção de medidas inclusivas e protetivas que 
tutelassem tais direitos.

Essa nova visão gerou a necessidade de mudanças estruturais 
em relação às políticas públicas desses aspectos. Não havia mais espaços 
para ideias assistencialistas e de caridade, que deviam ser repensadas e 
alteradas para dar lugar e vez ao protagonismo das pessoas com deficiência 
no setor público. No entender do Secretário de Direitos Humanos da 
Pessoa com Deficiência, Antônio José Ferreira (2012, p. 17):

Os espaços públicos e de uso coletivo não poderiam 
ser mais excludentes, deveria existir acessibilidade ao 
meio físico, transporte, a comunicação e a informação 
para promover que todos sem exceção, pudessem 
usufruir de seus direitos com equiparação de 
oportunidade. Assim há todo um marco legal nacional 
que deveria ser construído para que a igualdade de 
oportunidade fosse garantida.
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Na visão da superintendente do Instituto Brasileiro dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência (IBDD), Tereza D’ Amaral, 
a legislação brasileira sobre o tema é excelente, mas não houve nos 
últimos anos a efetivação dos direitos dessa parcela da população.

Segundo informações contidas no Jornal o Diário de 
Maringá, “isso significa entre outras coisas falta de acessibilidade nos 
transportes públicos, nos prédios públicos e privados de uso coletivo, 
em restaurantes, em universidades, e em espaços públicos em geral.” 
(03/12/2012).

Por conseguinte, percebe-se a falta de garantia efetiva ao 
direito básico de ir e vir. Embora desde 2008 tenha sido proibida 
a fabricação de ônibus sem acessibilidade no país, há uma enorme 
demora na renovação da frota e dos equipamentos que não são 
utilizados em sua plena capacidade. Na prática, ele não existe na 
maioria ou em quase todas as cidades brasileiras.

Conforme afirma a Superintendência:

Muitas vezes falta a chave (para acionar a estrutura que 
garante a cadeirantes o acesso em ônibus). Quando 
existe a chave, o equipamento está quebrado ou o 
motorista não sabe muito bem como usá-lo. Quando 
se consegue tudo isso, o ônibus está cheio e as pessoas 
não tem a paciência de esperar que o cadeirante suba, 
por que já demorou demais para encontrar tudo 
(REVISTA REAÇÃO, 2013, p. 52).

Percebe-se, através dessas informações, o quanto a nossa 
sociedade por um lado cresceu em tutelar através da criação de 
normas para a garantia de que tais direitos fossem inclusos em leis, 
decretos, portarias ou NBR. Mas a população ainda não se adaptou 
ou se preocupou em efetivamente tomar medidas satisfatórias que 
atendam a demanda que se encontra carente de tal assistência, bem 
como ainda falta a nós brasileiros uma conscientização maior e um 
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despertar como forma de praticar tais dispositivos legais no dia a dia.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dessa exposição, convém reafirmar como o nosso 
país cresceu em termos legislativos que só poderão ser impulsionados 
através de vários manifestos em que as pessoas com deficiência 
organizaram para que sua realidade de vida fosse mudada. Luta 
essa que até hoje se faz presente na vida diária dessas pessoas, que 
atualmente buscam não só ter acesso às leis, mas uma verdadeira 
efetivação de suas prerrogativas fundamentais no cenário brasileiro. 
Pois diante de tais leituras, podemos confirmar que somos grandes em 
leis, mas pequenos na efetivação e cumprimento delas.

Convém destacar também o quanto a acessibilidade tornar-
se cada vez mais presente e necessária nos mais diversos locais. E 
que a necessidade dela não se faz apenas por haver uma pessoa com 
deficiência naquele local, mas por que devemos pensar na construção 
de um mobiliário urbano adaptado e acessível, projeto de acordo com 
as regras de desenho universal, aos mais variados tipos de pessoas, seja 
deficiente ou com mobilidade reduzida, seja temporária ou definitiva.
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USUCAPIÃO TABULAR: requisitos e aplicabilidade
                                                                             

 Ticiany Gedeon Maciel Palácio1

                           
RESUMO

O legislador pátrio, preocupado com a efetividade dos direitos 
fundamentais e com a garantia da segurança jurídica, estabeleceu 
outras formas de aquisição originária da propriedade, entre elas, 
destaco o instituto da usucapião. Diante disso, o presente artigo traz 
considerações sobre a criação do referido instituto, suas características 
peculiares e os requisitos indispensáveis para a efetivação desse direito 
constitucionalmente garantindo. Na obra destaca-se a utilização do 
instituto da usucapião na espécie tabular, o qual tem por base a existência 
de um justo título e preceitua o reconhecimento do domínio para 
aquele que realmente exerce esse direito no imóvel objeto da discussão. 
Desta feita, o trabalho traz considerações valorosas sobre os elementos 
pertinentes a tramitação desse processo, com ênfase na redução do 
período de comprovação da posse mansa e pacífica sobre o bem que se 
deseja adquirir o domínio, bem como aborda a possibilidade de utilização 
deste instituto para convalidar situações jurídicas estáveis promovendo 
regularização fundiária. Assim, em reforço a essa sistemática, procurou-
se delinear algumas considerações sobre a jurisprudência que reforçou a 
utilização dessa espécie de usucapião, bem como tece comentário sobre a 
aplicação prática do referido instituto.

Palavras-chave: Propriedade. Usucapião. Justo título. Redução do 
Prazo. Convalidação. Aplicabilidade.
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1 INTRODUÇÃO

A exata compreensão do problema relacionado à utilização 
do instituto da usucapião dito “tabular” ainda é tema tormentoso 
na doutrina, por não haver adequada sistematização da matéria, por 
serem muitas as dúvidas e persistente as confusões. Assim, o tema 
é atual, instigante, necessário e visa precipuamente sanar algumas 
interrogações, sem ter a ousadia, por óbvio, de exaurir o tema.

A ideia do estudo mais sistemático sobre a usucapião tabular 
surgiu da necessidade de buscar soluções para problemas vivenciados 
por terceiros de boa-fé, os quais se encontram com seus registros 
imobiliários bloqueados.

Assim sendo, estes terceiros adquirentes buscaram inúmeras 
maneiras de desbloquear as matrículas eivadas de nulidades, dentre 
elas, o mandado de segurança, ações declaratórias de terceiros de 
boa-fé, alvarás, enfim, todas ao meu sentir, inaptas ao objeto que se 
perseguia.

A matéria, portanto, permaneceu tormentosa à medida 
que se percebia inexistência de doutrina e artigos satisfatórios sobre 
cancelamento de registro e convalidação registral.

No entanto, quando da leitura do acórdão da lavra da 
Ministra Nancy Andrighi, emergiu a possibilidade de ação autônoma 
de usucapião tabular, daí seguiram-se as seguintes dúvidas: essa ação 
deve cominar pedido de nulidade do registro público, quem seria a 
parte passiva da ação; qual o procedimento a ser adotado; quais os 
requisitos legais para o deferimento do usucapião? Essa usucapião 
faz surgir novo registro ou deve ser averbado na matrícula eivada de 
nulidade? Exige-se a atuação do Ministério Público?

Essas são apenas algumas questões tormentosas que 
tentaremos esclarecer ou mesmo instigar outra pesquisa.

Aí reside a importância da abordagem desenvolvida nesse 
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estudo, consistente na dissecação do disposto no artigo 214, e seus 
parágrafos, da Lei nº 6015/73 e do artigo 1.243, do Código Civil 
para através deles buscar as repostas aos questionamentos apontados, 
sendo indispensável tecer algumas premissas sobre o instituto da 
usucapião.

2 USUCAPIÃO: noções preliminares

O instituto da usucapião agrega preceitos oriundos da 
época do direito romano, sendo que consiste em modo originário de 
aquisição da propriedade, caracterizado pelo uso contínuo da coisa 
por certo lapso temporal.

Nesta esteira, o instituto remonta ao art. 5º da Lei 601, de 
1850, comando que anunciava a possibilidade de posseiros adquirirem 
terras devolutas. Na Constituição de 1934, bem como nas seguintes, 
o instituto vem apresentando-se como forma de se obter o domínio 
do bem, sempre aliando a necessidade de um tempo prolongado para 
que pudesse ser declarado judicialmente. 

Por sua vez, com a Carta Política de 1988 ganhou evidência 
o princípio da função social da propriedade, sendo que o instituto em 
questão passou por uma reanálise, o que resultou na diminuição dos 
tempos de posse exigidos, fazendo com que o instituto ganhasse uma 
nova face, a fim de amenizar o problema fundiário no Brasil.

Assim sendo, insta salientar que antes do Código Civil de 
2002, o tempo de posse a ser provado pelo interessado eram maiores, 
tendo este diminuído sensivelmente de forma que, atualmente, são 
sete as espécies de usucapião, quais sejam, a usucapião extraordinária, 
a ordinária, a especial urbana, a especial rural, a especial coletiva, a 
extraordinária com prazo diminuído, a ordinária com prazo diminuído 
(também chamada de usucapião tabular).

Passemos então a uma rápida análise da usucapião ordinária, 
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já que a “tabular” surge como uma espécie desta última.
A usucapião ordinária, nesse novo viés dado pelo códex Civilista 

de 2002, destina-se a sanar algumas irregularidades no título, fato que 
corriqueiramente ocorria principalmente antes da profissionalização 
dos registradores e notários e da exigência de concurso público para 
entrada na carreira jurídica retro mencionada. Desta maneira, o art. 
1.242 da Lei Civilista prevê a usucapião ordinária, criada com fulcro nos 
princípios da confiança, boa-fé e da segurança jurídica. 

O princípio da confiança destaca-se porque o posseiro 
adquiriu o bem confiando no sistema registral público, tanto que 
efetuou o registro do título, acreditando estar seguro quanto ao seu 
direito de propriedade, sem imaginar a existência de um erro, dolo, 
fraude ou qualquer outro vício que torne nulo ou anulável o registro. 

O segundo princípio da boa-fé também se refere a este 
comprador que acreditava estar regularmente registrado em cartório 
de imóveis e o terceiro princípio, por fim, refere-se a essencial 
necessidade do Estado de garantir a segurança jurídica do sistema 
registral imobiliário, sob pena de fazê-lo ruir, pelo descrédito, 
desconfiança e insegurança que gera aos negócios jurídicos, servindo 
a propósitos contrários ao que se propõe originariamente.

Diante disso, é importante salientar que, em decorrência 
da usucapião ordinária, nasce a usucapião do parágrafo único do art. 
1.242 da Lei Civil de 2002, também chamado de usucapião tabular, 
isto em virtude da inspiração que a espécie ora estudada de usucapião 
com o direito alemão, sendo que, na espécie, o prazo de posse fora 
reduzido para cinco anos. 

Segue a transcrição da norma legal estudada, in litteris:

Art. 1.242 – parágrafo único: Será de cinco anos 
o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver 
sido adquirido, onerosamente, com base no 
registro constante do respectivo cartório, cancelada 
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posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem 
estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos 
de interesse social e econômico.

Ora, os fundamentos desta espécie de usucapião ordinária 
são os mesmos, ou seja, boa-fé, confiança e segurança jurídica, sendo 
que sua nomenclatura inspira-se em um instituto previsto no art. 900 
do Código Alemão (BGB). Segue transcrito:

Quem como proprietário de um prédio, estiver 
inscrito em livro de imóveis, sem que tenha ele obtido 
a propriedade, adquirirá a propriedade quando a 
inscrição durar trinta anos e, durante esse tempo, tiver 
ele a posse do prédio a título de propriedade.

 Assim sendo, entende-se que tanto o instituto alemão 
quanto o brasileiro falam da usucapião de um imóvel já registrado no 
livro competente no cartório imobiliário em nome do individuo que 
posteriormente obrigou-se a ver declarada a usucapião, em virtude de 
descobrir posteriormente um vício no título, passando a ter apenas a 
posse do bem. Interessante ressaltar que da leitura da norma alemã, 
vê-se que esta não exige a boa-fé do posseiro, além de manter prazo 
bem mais extenso que o prazo de cinco anos brasileiro.

Note-se, portanto, que a usucapião tabular alemã requer 
prazo muito superior ao maior prazo de usucapião exigido no Brasil, 
daí porque não exige a boa-fé, demonstrando que a usucapião tabular 
brasileira premia a boa-fé do posseiro que perdeu seu título por fato 
que não deu causa.

Passemos então a entender cada um desses requisitos: boa-
fé, prazo, a posse e o justo título.
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2.1 Boa-fé 

Na atual sistemática, a constatação da atuação de boa-fé de 
uma das partes de qualquer relação jurídica é considerada positiva 
para a resolução da demanda.

Da mesma forma, na aquisição da usucapião a existência de 
posse de boa-fé favorece o possuidor, uma vez que o legislador foi 
enfático a estabelecer que a presença desse aspecto reduz os requisitos 
essenciais para a aquisição do domínio da área em litígio.

 A Lei Civil, por sua vez, no artigo 1.201 estabelece que: “É 
de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que 
impede a aquisição da coisa”. Assim sendo, para sua caracterização 
leva-se em consideração o estado subjetivo do possuidor, uma vez que 
o mesmo não detinha a ciência de que aquela relação jurídica realizada 
possuía algum vício capaz de anular seu domínio sobre o bem imóvel.

Nesse sentido, o mestre Luciano de Camargo Penteado 
(2012, p.590) afirma que: 

A Posse de boa-fé é análoga ao erro negocial, pela 
ignorância que leva a tomar uma postura no cenário 
jurídico de crença na regularidade da situação jurídica, 
independentemente da efetiva regularidade. A boa-fé 
possessória apresenta diversas consequências jurídicas 
próprias e específicas e não se confundem com a 
boa-fé obrigacional (CC 422). A boa-fé no direito 
das coisas é predominantemente boa-fé subjetiva, 
enquanto a obrigacional é predominantemente a boa-
fé objetiva.

Desse modo, insta salientar que a boa-fé objetiva tem seu 
fundamento na existência de conduta ética no bojo das relações 
jurídicas. Por sua vez, a boa-fé subjetiva é pautada na crença de que 
aquela situação jurídica está em conformidade com a legislação, 
portanto, apta a produzir seus efeitos perante terceiros.
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Destaque-se, ainda, que a posse de boa-fé é visualizada 
em sentido negativo, pois se traduz na situação do possuidor que 
não conhece o vício existente na coisa possuída, sendo que tem a 
convicção de que esta lhe pertence.

Assim sendo, essa espécie de posse de boa-fé somente poderá 
ser contestada quando se comprovar a existência de dúvida relevante, 
bem como erro oriundo de culpa, caso contrário, todos os seus efeitos 
incidem nas relações jurídicas, sendo que, no caso da presente obra, 
estes refletem na aquisição do domínio, através da ação de usucapião.

2.2 Justo Título

No que tange ao requisito justo título, insta salientar que 
o legislador também estabeleceu procedimentos diferenciados para 
aqueles que o possuem, uma vez que o lapso temporal de posse no 
bem pleiteado é reduzido para facilitar que este possuidor adquira a 
propriedade.

Diante disso, é indispensável tecer alguns comentários sobre 
o conceito de justo título, haja vista que este instrumento é essencial 
para o entendimento da temática proposta, pois o mesmo traduz 
a existência de um documento que comprova, em tese, o domínio 
alegado pelo possuidor.

Nestes termos, lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson 
Rosenvald (2012, p.277), in verbis:

Justo título é o instrumento que conduz um possuidor 
a iludir-se, por acreditar que lhe outorga a condição 
de proprietário. Trata-se de um título que, em tese, 
apresenta-se como instrumento formalmente idôneo 
a transferir a propriedade, malgrado apresente algum 
defeito que impeça a sua aquisição. Em outras palavras, 
é o ato translativo inapto a transferir a propriedade.  
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Diante disso, o detentor do título confia que este documento 
é apto a lhe atribuir à propriedade do imóvel, mas apesar deste 
apresentar caraterísticas que indique sua efetividade, este documento 
possui defeitos que impedem a aquisição da propriedade pelo 
possuidor.

Nesta seara, pode-se citar o caso destacado na introdução do 
presente trabalho, uma vez que houve um suposto defeito na Escritura 
Pública da área em que se implantou o Loteamento Cidades e Fruteiras, 
sendo que, por esse vício, as matrículas desmembradas dos referidos 
lotes estão eivadas de supostos vícios na cadeia sucessória; portanto, 
para os terceiros de boa-fé esses documentos representam um justo 
título, pois, em tese, aparentam-se como instrumentos idôneos para 
transferir a propriedade.

Assim sendo, cumpre ressaltar que o justo título é todo ato 
jurídico capaz de justificar a transferência do domínio, conforme 
preceitua Lenine Nequete (1991, p. 207), vejamos:

Justo título (justa causa possessionis) é todo ato 
formalmente adequado a transferir o domínio ou 
direito real de que trata, mas que deixa de produzir 
tal efeito (e aqui a enumeração é meramente 
exemplificativa) em virtude de não ser o transmitente 
senhor da coisa ou do direito, ou de faltar-lhe o poder 
de alienar.

Em virtude disso, a doutrina de Silvio Venenosa aceita como 
justo título, dentre outros, “as escrituras não registráveis por óbices 
de fato, formais de partilha, compromisso de compra e venda, cessão 
de direito hereditários por instrumento particular, recibo de compra 
e venda, procuração em causa própria e até mesmo uma simples 
autorização verbal para assumir a titularidade da coisa”.

No entanto, este posicionamento é questionado na doutrina, 
pois segundo o entendimento do Professor Penteado para se 
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caracterizar um justo título é indispensável a existência de “documento 
apto a, em tese, produzir os efeitos translativo do domínio, com a 
necessidade de instrumento, isto é, título com a formalidade mínima 
da redação escrita, não bastando mero acordo verbal.

Desse modo, ante as divergências existentes, entendo que 
o essencial é que a parte que pleiteia o reconhecimento da usucapião 
apresente elementos representativos da causa ou que fundamente o 
direito pleiteado, conforme entendimento esboçado na doutrina de 
Nelson Nery e Rosa Maria (2011, p.992), vejamos:

O Justo título, no entender de Muhlenbruch, é toda 
causa hábil para transferir domínio (C.T.Muhlenbruch. 
Doctrina Pandectarum, Editio nova, Hauman, 
Bruxelas, 1838, §265, p.25) e, são títulos de usucapião 
tantas sejam as causa de aquisição de domínio. Aliás, 
essa é a lição que nos dá Lysippo Garcia: ’Justo título 
é tida como a causa própria, em tese, para transferir 
o domínio, mas que, em consequência do obstáculo 
ocorrente na hipótese, pode deixar de produzir esse 
efeito’ (Lysippo Garcia. O registro de imóveis) [...] A 
espécie mais comum de justo título é a da aquisição a 
non domino, Título, aqui, não é somente o instrumento 
escrito revelador da existência de um negócio jurídico, 
mas também a própria causa, o fundamento  desse 
mesmo negócio [...]. 

Diante disso, caso o documento apresentado pelo requerente 
seja apto a fundamentar, em princípio, a transferência de domínio, o 
mesmo pode ser considerado como justo título para comprovar os 
requisitos do instituto da usucapião.

2.3 Posse Contínua e Inconteste

O terceiro requisito consiste na necessidade do posseiro 
requerente comprovar ter estabelecido moradia no imóvel objeto da 
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usucapião ou que tenha realizado investimentos com interesse social 
e econômico.

Neste requisito deve se provar com certeza o domínio, a 
destinação útil do imóvel à sociedade ou a seu posseiro, razão pela 
qual alguns doutrinadores chamam esta usucapião de ordinário social.

Assim, a legislação pátria procurou preservar o direito do 
terceiro adquirente de boa-fé que, sem saber que não estava adquirindo 
do verdadeiro proprietário, foi surpreendido com um bloqueio prévio 
de matrícula ou o seu cancelamento. Desse modo, esta matrícula, 
mesmo cancelada ou bloqueada, servirá de garantida ao comprador 
de boa-fé, desde que cumpridos os requisitos legais apontados.

Isso torna evidente a enorme valia do princípio da boa-fé 
e da presunção de veracidade dos registros públicos, o que implica 
diretamente valorizando a segurança e estabilidade das dinâmicas 
jurídicas e negociais. Além de se tratar de inovação que adequa o 
instituo da usucapião ao princípio norteador do direito a moradia.

3 PROCEDIMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO TABULAR

Observados esses pontos, cumpre ressaltar que a usucapião 
tabular é um instituto que foi introduzido pela Lei nº 10.931, de 02 
de agosto de 2004, que, dentre outras alterações, acrescentou cinco 
parágrafos ao art. 214, da Lei 6.015/73, a seguir transcrito, in verbis:

Art. 214 – As nulidades de pleno direito do registro, 
uma vez provadas, invalidam-no, independentemente 
de ação direta.
§1˚ - A nulidade será decretada depois de ouvidos os 
atingidos.
§5˚ - A nulidade não será decretada se atingir terceiro 
de boa-fé que já tiver preenchido as condições de 
usucapião do imóvel.
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Sobre o tema urge destacar as considerações externadas pelo 
ilustre doutrinador Armando Antônio Lotti (2011, p.71-77), vejamos:

O chamado usucapião tabular não é um novo 
suporte fático de usucapião e sim atípico mecanismo 
de convalidação de negócio jurídico translativo de 
domínio mal resolvido ou na dicção legal, nulo 
de pleno direito. É de certa forma, o resgate da 
percepção passada do instituto do usucapião, onde 
preponderava o entendimento de que a função mais 
relevante da prescrição aquisitiva  era a de sanar 
os vícios do modo de adquirir. Como ponderava 
Lafayete, a prescrição aquisitiva, na maioria dos casos, 
em vez de pressupor um modo legítimo de aquisição 
é, ao contrário, destinada a sanar os vícios do modo 
preexistente, insuficiente por algum motivo para 
operar a transferência do domínio. 

Diante disso, o que se denota do texto legal do art. 214 da 
Lei nº 6.015/73 é a previsão de sanear a nulidade de pleno direito 
encontrada sem a necessidade de decretação por meio de decisão 
judicial, nos casos do adquirente ser de boa-fé, tratando-se de 
verdadeira expressão da chamada função social da posse e da antiga 
função da usucapião de regularização fundiária, saneando vícios que 
impediam o exercício pleno do direito de propriedade.

No entanto, para a configuração desse direito é imprescindível 
que a parte autora apresente alguns requisitos, tais como: aquisição 
por justo título e de boa-fé do imóvel; prévio registro público do 
bem; 05 (cinco) anos de posse sem oposição; ter estabelecido no 
imóvel moradia ou ter realizado investimentos de interesse social ou 
econômico; apresentação de memorial descritivo e planta do imóvel.

Pois bem, cumpre destacar que é aqui que surgem as maiores 
dúvidas sobre o tema tratado neste artigo, isto porque a usucapião 
tabular possui a peculiaridade de surgir em razão da existência de 
uma nulidade em registro, ou de um título, o que logo de início leva-
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nos à seguinte questão: o cidadão que se depara com um bloqueio de 
registro devido a presença de fundado receio de existência de motivos 
para cancelamento de registro, por nulidade absoluta, relativa ou 
devido a uma regularidade, pode, desde logo, requerer a usucapião 
tabular? Esse pedido deve vir acompanhado do pedido de nulidade do 
registro? Esta ação deve possuir quem como polo passivo ou é ação 
de cunho voluntário?

A ministra do Superior Tribunal de Justiça Nancy Andrighi 
defendeu no Recurso Especial: Resp 1133451/SP 2009/0065300-4, 
em outubro de 2012, a possibilidade de se admitir ação de usucapião 
quando a parte possui um imóvel bloqueado por tempo prolongado, 
admitindo que a “lei prevê a aplicação do instituto apenas para os casos 
em que há cancelamento do registro do imóvel. No entanto, tendo em 
vista o longo tempo do bloqueio, independentemente de processo 
para declarar a nulidade do registro, a Terceira Turma equiparou-o ao 
cancelamento do registro de propriedade.”2

Da leitura atenta do voto da ilustre Ministra retira-se 
a compreensão de que a usucapião tabular é, na verdade, uma 
convalidação registral, já que o registro existente encontra-se eivado 
de dúvida que debilita o seu direito. No caso do processo analisado 
pela ministra, o que gerou o bloqueio administrativo foi falsidade de 
certidão previdenciária, visando proteger o crédito previdenciário, mas 
o mesmo raciocínio deve ser desenvolvido quando a possível nulidade 
decorre da incapacidade do vendedor, de negócio jurídico realizado 
com vício de consentimento, por erro, fraude, dolo ou coação, ou por 
duplicidade de registros da mesma área.

 O voto afirma esse caráter convalidante de registro quando 
diz: “tendo em vista essa inatividade, o adquirente do imóvel, alegando 
boa-fé e justo título, pretende, agora, ver reconhecido seu direito à 
aquisição originária do bem, pelo instituto da usucapião tabular”, bem 
2 REsp 1133451 SP 2009/0065300-4, julgamento em 27/03/2012, Terceira Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, Publicado em 18/04/2012.
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como quando afirma: “na usucapião tabular, por sua vez, uma pessoa 
que já obteve esse registro, portanto já foi legalmente considerada proprietária, 
litiga para restabelecer essa propriedade, que por algum motivo teve 
invalidado o respectivo registro.”.

Esse voto, portanto, elucidou a dúvida que pairava sobre a 
necessidade de haver a decretação de nulidade do registro supostamente 
eivado de nulidade para que terceiros de boa-fé pudessem pleitear o 
restabelecimento de seus direitos sobre a propriedade de imóvel, caso 
preenchidos os requisitos da usucapião. Isto porque entendeu-se que, 
apesar da usucapião tabular não ter sido concebida para casos em 
que não há dois litigantes pela mesma propriedade, peculiaridades do 
direito brasileiro a tem levado para esse fim e, para tanto, mister exigir-
se o pedido de decretação de nulidade do registro imobiliário.

Vejamos o que diz a ministra no seguinte trecho de seu voto: 

Vê-se, portanto, que o principal elemento que difere 
as duas figuras, do ponto de vista substancial, está em 
que, na usucapião ordinária, uma pessoa que não tem 
o registro de propriedade litiga para obter esse registro. 
Na usucapião tabular, por sua vez, uma pessoa que 
já obteve esse registro, portanto já foi legalmente 
considerada proprietária, litiga para restabelecer essa 
propriedade, que por algum motivo teve invalidado o 
respectivo registro. 
Mas, retomando o que já se disse acima, há sempre, 
tanto numa figura como na outra, uma oposição entre 
autor (es) e réu (s), ambos pleiteando a propriedade de 
um mesmo bem imóvel. 
Na hipótese dos autos, essa controvérsia em 
torno da propriedade não acontece. O antigo 
proprietário do imóvel, IRMÂOS ANDRÉ, não se 
encontra em litígio com os novos proprietários, os 
recorrentes. Eles tinham a intenção de vender o bem, 
venderam-no, passaram a respectiva escritura e se 
desvincularam da questão, ao menos até o bloqueio 
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da matrícula. Os novos proprietários, autores desta 
ação, quiseram o imóvel, pagaram por ele, tomaram 
posse e promoveram melhorias no bem, inclusive 
lá estabelecendo, segundo consta dos autos, a sua 
residência. A oposição neste processo, portanto, não 
está entre o proprietário real e o proprietário putativo, 
mas entre o proprietário putativo e o INSS, cujo 
interesse vem sendo administrativamente tutelado 
pelo bloqueio da matrícula. 

Pois bem, chega-se então à conclusão de que é possível o 
uso da ação de usucapião tabular com expresso pedido de nulidade 
registral, em casos em que litigam não duas pessoas em face da mesma 
propriedade, mas de um proprietário em face de um bloqueio causado 
por outro interesse jurídico, podendo ser um crédito previdenciário 
ou forma para estancar perpetuação de crimes, isto porque estes 
bloqueios não podem permanecer e forma indefinida.

Por fim, vale ressaltar que o procedimento a ser adotado 
consiste naquele previsto no art. 941 e seguintes do CPC, conforme 
salientou a própria ministra em seu voto, devendo necessária haver a 
citação do requerido, dos confinantes, ofício para questionar interesse 
das fazendas públicas federais, estaduais e municipais, bem como abrir 
ciência ao Ministério Público para manifestação.

4 APLICABILIDADE

O raciocínio desenvolvido pela insigne ministra em seu voto 
baseia-se no fato de existir um bloqueio administrativo na matrícula 
do imóvel devido constatação de falsidade em certidão previdenciária 
apresentada pela antiga proprietária quando da transferência imobiliária 
para o novo dono. A ministra segue dizendo que tal exigência teve 
o condão de obstacularizar exercício do direito a propriedade por 
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quinze anos.
Mutatis Mutandis pode-se analisar a situação quando o 

bloqueio é deferido devido à comprovação de possível nulidade 
em registro imobiliário, pautado em ação de nulidade proposta, isto 
porque deixar de bloquear tais matrículas seria permitir a perpetuação 
da cadeia dominial passível de ser decretada nulidade, causando 
inúmeros prejuízos financeiros a terceiros que vierem a adquirir imóveis 
desconhecendo a situação de processo judicial de apuração de causa 
de nulidade de matrícula. O bloqueio tanto previne a perpetuação e 
aumento de danos patrimoniais como serve para avisar a comunidade 
em geral sobre o risco que corre ao adquirir área que possui matrícula 
imobiliária, mas passível pode vir a ser anulada no final da demanda. 

O bloqueio administrativo somente deve ser deferido em casos 
em que a possibilidade de nulidade seja ventilada de forma evidente. 

Parece-me que nos casos de existir ação em que se questiona 
a validade da matrícula imobiliária, a manutenção do bloqueio deve 
existir até que se regularize a situação. Neste caso, não se pode dizer 
que o bloqueio foi indevido, desnecessário ou inibiu o direito de 
propriedade sem um fundamento importante. 

Assim, os terceiros de boa-fé não terão outra alternativa 
senão intentarem com ação de usucapião tabular para obterem 
abertura de  nova matrícula, antes mesmo que a anterior seja declarada 
nula por outro meio adequado, até mesmo porque a finalidade do 
bloqueio neste caso é de paralisar a transmissão imobiliária, evitando 
a continuação do uso da matrícula com algum tipo de nulidade.

Na ação analisada pela ministra Nancy Andrighi não 
existe controvérsia em torno da propriedade. Não há litígio entre 
antigo proprietário e novo proprietário. O antigo proprietário 
vendeu efetivamente o imóvel, passaram a respectiva escritura e se 
desvincularam da questão. Os novos proprietários de boa-fé pagaram 
por ele, tomaram posse e promoveram melhorias no bem, inclusive lá 
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estabelecendo, por vezes, suas residências. 
A oposição em processos referentes à nulidade de registro 

imobiliário, portanto, usando a linguagem do acórdão analisado, não 
está entre o proprietário real e o proprietário putativo, mas entre 
o proprietário putativo e o interesse de se regularizar a situação 
cartorária, a fim de evitar-se a prática de atos ilegais, nulos, ou no caso 
da Ministra Nancy Andrighi, o interesse do órgão previdenciário de 
reaver suposto crédito. O interesse é do Estado de Direito, de toda a 
sociedade, há um interesse público por trás desse bloqueio.

Quais os interesses protegidos nesse caso: interesse público 
de regularizar atos do cartório, munido de fé-pública e responsável pela 
garantia da segurança jurídica nas relações negociais que envolvem 
patrimônio imobiliário.

Desse modo, preenchidos os requisitos da usucapião tabular, 
mesmo existindo ação de nulidade específica de registro imobiliário 
que venha a afetar um terceiro de boa-fé, pode este ajuizar a ação de 
usucapião, sem ter a necessidade de aguardar a propositura da ação 
de nulidade ou o desfecho de alguma eventualmente já proposta, 
conquanto requeira a nulidade do respectivo registro na ação de 
usucapião.  

Desta feita, caso esses terceiros de boa-fé apresentem os 
requisitos descritos nesta obra, não necessitam aguardar uma possível 
ação de nulidade de Escritura Pública ou Registro Imobiliário, mas, 
caso queiram, podem ajuizar a ação de usucapião tabular e, por 
conseqüência, obter o reconhecimento/convalidação do registro com 
a abertura de nova matrícula sem vícios e conseqüente encerramento 
da anterior. 

Assim sendo, o procedimento a ser aplicado no caso da 
usucapião tabular é o descrito nos arts. 941 e seguintes do CPC, com 
a citação do proprietário anterior ao postulante na cadeia dominial 
do imóvel, citação dos confiantes, intimação das fazendas públicas 
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federal, estadual e municipal, oitiva do Ministério Público e, por fim, 
a sentença, a qual deve conter em seu dispositivo a determinação da 
abertura de nova matrícula e cancelamento/encerramento da anterior 
supostamente viciada e agora tornada sem efeito via transversa por 
meio da ação de usucapião.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na sistemática apresentada percebe-se que o ordenamento 
jurídico vigente trouxe novas considerações sobre um direito 
estabelecido na denominada primeira dimensão dos direitos 
fundamentais, qual seja, o direito à propriedade.

Diante disso, a Constituição Federal de 1988 garantiu, em 
seu artigo 5º, inciso XXII, o direito de propriedade, mas reforçou 
no inciso XXIII que esse direito necessariamente deve atender a sua 
função social.

Assim, é nessa ótica que se insere o instituto da usucapião 
trabalhado no presente artigo, pois na medida em que este pleiteia a 
aquisição da propriedade originária com fulcro na consolidação de 
uma situação fática, requer-se nada mais que o reconhecimento da 
função social da propriedade.

Em virtude disso, o presente artigo teve o condão de 
demonstrar a natureza do instituto usualmente chamado de usucapião 
tabular, o qual está inserido na dinâmica da usucapião ordinária, 
pois tem por fundamento a existência de um justo título, sendo que 
este por alguma nulidade não é capaz de consolidar formalmente o 
domínio já estabelecido.

Para essa problemática, a doutrina apresenta soluções 
díspares, as quais também permeiam a esfera registral, pois as partes 
possuem um título, o qual está eivado de alguma espécie de nulidade, 
mas para seu possuidor, até aquele momento, o seu título possuía os 



328  Ticiany Gedeon Maciel Palácio

requisitos necessários para a consolidação da propriedade.
Diante disso, o presente artigo ressaltou que a usucapião 

tabular pode ser pleiteada pelo interessado mesmo antes de se obter a 
declaração da nulidade do registro viciado ou mesmo da propositura 
de ação com esse fim específico.

Nesta seara, vislumbrou-se na obra a dicção do artigo 214 
da Lei nº 6.015/73 que descreve que não se declara a nulidade do 
registro uma vez preenchido os requisitos da usucapião, pois o pedido 
de nulidade está implícito ao pedido do reconhecimento da usucapião, 
ou seja, na medida em que o requerente instrui seu pedido com os 
elementos inerentes à aquisição originária da propriedade não se 
vislumbra a nulidade do registro.

 Ademais, tratou-se que a existência de um bloqueio na 
matrícula motivado não por um antigo proprietário putativo, mas 
por um interesse creditício ou mesmo um interesse de paralisação 
da perpetuação de crime, sendo que estes permitiriam a utilização do 
referido instituto.

Nesta esfera, as partes pleiteariam uma solução do Estado-
Juiz e, para tanto, podem ajuizar suas demandas, sendo que aqueles 
que cumprem os elementos do instituto da usucapião na forma 
tabular podem ter seus títulos convalidados, com a abertura de uma 
nova matrícula sem qualquer espécie de vício.

Diante dessa problemática, procurou-se analisar as 
considerações levantadas pela Ministra Nancy Andrighi em seu voto 
descrito no REsp 1133451 SP 2009/0065300-4, o qual deixou evidente 
a possibilidade de utilização de usucapião na forma tabular com a 
utilização do procedimento insculpido no artigo 941 e seguintes do 
Código de Processo Civil, bem como em observância ao artigo 214, da 
Lei nº 6.015/73, os quais estabelecem a possibilidade de convalidação 
do justo título, mediante a abertura de nova matrícula.

Em face dessas considerações, percebe-se que o essencial é a 
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aplicação do preceito constitucional da função social da propriedade, 
pois o instituto da usucapião tabular tem por escopo a convalidação 
de uma situação posta, uma vez que a existência de justo título, 
boa-fé e posse mansa e pacífica, demonstram que o requerente deu 
uma destinação ao imóvel em tela, sendo que somente almeja a 
regularização do fato jurídico já concretizado, o que é garantido por 
esse procedimento legal.

ABSTRACT

Brazilian legislator concerned about the effectiveness of  fundamental 
rights and the guarantee of  legal certainty established other forms of  
property original acquisition, including the usucapion. Thus, this article 
presents considerations concerning the creation of  this institute, its 
peculiar characteristics and prerequisites for the concretization of  this 
constitutional right. In sequence, it highlights the use of  usucapion 
called “tabular”, which is based on the existence of  a just title and 
domain for the one that actually exercises that right in the property 
under discussion. This work brings valuable consideration about the 
due process of  law in these cases, with emphasis on reducing the 
period of  rightly to consider the original acquisition and addresses 
the use of  this institute for validate stable legal situations promoting 
property regularization. Thus, reinforcing, we tried to outline some 
considerations about the law that increased the use of  this type of  
prescription as well as weaves commentary on the practical application 
of  that institute.

Keywords: Property. Usucapion. Just title. Reduced Period. 
Convalidation. Aplicability. 
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Processo nº 2782011
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Réus: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA, 

MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO, ADÃO RODRIGUES, 
DIMAS e RADIO INHUMAS FM 87,9 MHZ

SENTENÇA1

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou Ação 
Civil Pública em face de MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA, 
MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO, ADÃO RODRIGUES, 
DIMAS e RADIO INHUMAS FM 87,9 MHZ, alegando que: 1) 
os demandados pretendem realizar, nos próximos dias 9 e 10, a 
“4ª Vaquejada do Povoado Compertino”, nesta Cidade, durante os 
1 Sentença transitada em julgado e mantida, na íntegra, pela Segunda Câmara Civil do Tribunal 
de Justiça do Maranhão, ao julgar, no dia 22/10/2013, a Remessa Necessária nº 42.932/Passagem 
Franca (Processo nº 0000278-38.2011.8.10.0106), relatada pelo Desembargador Marcelo Carvalho 
Silva. Na oportunidade, o Acórdão recebeu a seguinte ementa: “DIREITO CONSTITUCIONAL 
E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. 
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
REALIZAÇÃO DE VAQUEJADAS. OCORRÊNCIA DE MAUS-TRATOS E CRUELDADE 
A ANIMAIS. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. POSSIBILIDADE. 
SENTENÇA MANTIDA. I - O Ministério Público possui interesse de agir ao propor ação civil 
pública visando à defesa de interesses ou direitos difusos, como a proteção ao meio ambiente, 
consoante assegura a Constituição Federal de 1988 e a legislação infraconstitucional. II - A CF/88 
outorgou ao Ministério Público a tarefa de promover a defesa do meio ambiente, em razão de um 
interesse maior, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública. O Ministério 
Público visa, assim, a realização de um interesse público fundamental, qual seja, a proteção do 
meio ambiente, a fim de possibilitar a recomposição das lesões eventualmente apuradas e evitar que 
novos danos ocorram. III - A tutela ao meio ambiente, diante da magnitude desse bem jurídico, foi 
alçada pela Constituição Federal de 1988 à categoria de garantia constitucional. A preocupação do 
constituinte com o meio ambiente foi tamanha que decidiu reservar-lhe todo um capítulo na Carta 
Magna para disciplinar a matéria, traçando todas as diretrizes em seu art. 225, caput e parágrafos. 
IV - O parágrafo 1º do art. 225 da Constituição Federal impõe a incumbência do poder público em 
proteger a fauna, vedando qualquer atividade que submeta os animais a crueldade. Nesse sentido, o 
art. 32 da Lei nº 9.605/98 criminalizou a utilização de meios cruéis contra animais. V - O Supremo 
Tribunal Federal, no famoso caso do evento denominado “Farra do Boi”, realizado no Estado 
de Santa Catarina, entendeu ser inviável a compatibilização dessa manifestação cultural com a 
ocorrência de maus-tratos e crueldade a animais. VI - “A obrigação de o Estado garantir a todos o 
pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não 
prescinde da observância da norma do inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, no que 
veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade” (RE 153531, Relator p/ Acórdão: Min. 
MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, julgado em 03/06/1997, DJ 13-03-1998 PP-00013 EMENT 
VOL-01902-02 PP-00388). VII - Remessa desprovida.”.
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“Festejos de São Sebastião”; 2) a vaquejada – modalidade na qual dois 
vaqueiros a cavalo têm a obrigação de derrubar o boi, dentro dos 
limites da demarcação estabelecida, puxando-o pelo rabo – representa 
uma patente ilegalidade.

A representante ministerial destacou, também, que “a 
preservação do direito ao meio ambiente, nele compreendida a fauna brasileira, 
merece amparo ante a barbárie perpetrada nessa prática ‘esportiva’ ainda 
amplamente divulgada e incentivada no país, mormente nos Estados da região 
Nordeste”.

Transcreveu dispositivos legais e precedentes judiciais que no 
seu entender sufragam a tese que defende, ressaltando, especialmente, 
que a conduta narrada configura desrespeito ao meio ambiente. Além 
disso, trouxe à colação artigos da Declaração Universal dos Direitos 
dos Animais, proclamada em Assembleia da UNESCO, no dia 27 de 
janeiro de 1978, prevendo, entre outras, a vedação de qualquer animal 
ser usado para divertimento dos homens.

Na inicial, ressaltou, ainda, a necessidade de antecipação da 
tutela, alegando que a “fumaça do bom direito” está demonstrada pela 
existência de normas protetivas dos direitos dos animais e o “perigo 
da demora”, pela proximidade do evento.

Pugnou, finalmente, pela(o): 1) concessão da tutela antecipada, 
“de forma que os demandados sejam cientificados a não realizar no referido evento 
prática de vaquejada e/ou outro evento semelhante que envolva maus tratos e 
crueldade a animais, neste município e povoados locais, e ainda na cidade de Lagoa 
do Mato e povoados locais, sob pena de multa, por descumprimento, no valor de 
10 (dez) vezes o valor total da premiação divulgada no anúncio, ou seja, R$ 
70.000,00 (setenta mil reais), além da configuração do crime de desobediência”; 
2) “a intimação dos demandados para retirar de circulação os cartazes e demais 
anúncios, inclusive, sonoros que divulguem o Festejo de Frei Galvão atrelado 
à realização da vaquejada, e por conseguinte, a premiação estipulada”; 3) “a 
intimação dos demandados para comunicar à população de Passagem Franca e 
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região da realização do evento sem a prática da vaquejada, de forma que todos os 
patrocinadores indicados no cartaz sejam cientificados da decisão antecipatória”; 4) 
citação dos demandos para responderem à inicial, sob pena de revelia; 
5) ao final, condenar os demandados na “obrigação de não fazer qualquer 
evento em que haja a prática de vaquejada e/ou qualquer atividade de maus 
tratos e crueldade aos animais, sob pena de multa diária de R$ 7.000,00 (sete mil 
reais), bem como a condenação da Municipalidade de Passagem Franca e Lagoa 
do Mato na obrigação de não conceder alvará ou qualquer outro ato administrativo 
comissivo ou omissivo a pessoas físicas ou jurídicas para que promovam os mesmos 
eventos nos limites destes municípios, devendo, ainda, fiscalizar para que seja 
cumprida a decisão judicial, seja ela provisória ou definitiva, sob pena de multa 
diária no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sem prejuízo à apreensão dos 
instrumentos e dos animais e prisão em flagrante por crime de desobediência para os 
responsáveis”; 6) condenação dos demandados nos ônus sucumbenciais 
e 7) determinação de “expedição de ofícios às Polícia Civil e Militar (e, 
caso julgue necessário, designação de Oficial de Justiça para verificar ‘in loco’ o 
cumprimento da referida decisão liminar) deste município a fim de que fiscalizem 
o efetivo cumprimento da decisão liminar e sentença final, providenciando-se, 
inclusive reforço policial no local onde se pretende realizar o evento, a fim de se 
evitar quaisquer incidentes indesejáveis”.

Juntou documentos.
No mesmo dia do ajuizamento da demanda, a representante 

ministerial requereu a juntada de novo documento, consistente em 
Ofício recebido da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do 
Maranhão, Unidade Veterinária Local de Paraibano-MA, solicitando 
a interdição do local da realização do evento mencionado nos autos, 
por ter sido descumprida a obrigação de “as empresas promotoras de 
eventos comunicar à Unidade local da AGED-MA a data da realização do 
evento, no mínimo 10 (dez) dias antes, sob pena de interdição do local” (art. 41 
do Decreto 20.036/03 c/c Lei nº 7.386/99).

Citação dos réus DIMAS SILVA (fl. 42), ADÃO 
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RODRIGUES (fl. 44) e RÁDIO INHUMAS FM (fl. 46).
Decisão deferindo antecipação de tutela, com a consequente 

proibição da realização de “prática de vaquejada e qualquer outra que envolva 
maus tratos e crueldade a animais (...) em qualquer evento desta comarca” (fl. 
40).

Agravo de instrumento interposto pelo Município de 
Passagem Franca, em 12 de julho de 2011 (fl. 49).

Decisão, em sede de Agravo de Instrumento, proferida 
pelo Desembargador Stélio Muniz, concedendo o efeito suspensivo à 
decisão agravada, ocasião em que autorizou a realização de vaquejada, 
desde que “respeitados os impedimentos legais nas atividades a envolver animais, 
proibindo-se qualquer ato que cause dor, ferimento ou maus-tratos” (fls. 81-83).

Contestação do MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA 
(fls. 85-95), alegando, preliminarmente, a falta de condições da ação, 
motivo pelo qual requer a extinção do processo sem resolução do 
mérito. Quanto ao mérito, afirmou, em síntese: 1) “não houve qualquer 
intenção da municipalidade em causar maus tratos a nenhum animal” (fl. 89); 2) 
“a realização da vaquejada não induz necessariamente maus tratos aos animais, 
desde que realizada dentro dos parâmetros legais é perfeitamente possível a sua 
apresentação cultural” (fl. 89); 3) inexistência de proibição legal; 4) “a 
vaquejada é um elemento arraigado, em nossa cultura (...) além de servir de atrativo 
para o incremento do turismo, movimentando a economia local, com a geração de 
vários empregos sazonais” (fl. 90); 5) “a vaquejada não se confunde com o rodeio, 
sendo este um evento de grandes proporções, e aquela um evento simplificado, sem o 
uso dos apetrechos nominados pelo Ministério Público” (fl. 92); 6) “o art. 225, 
VII, da Constituição Federal veda, expressamente, a crueldade contra os animais, 
não a realização de rodeios, nem tampouco a realização de Vaquejada, da mesma 
forma a Lei Federal 10.519/2002, autoriza a realização do Rodeio, vedando 
apenas os maus tratos aos animais durante a realização do evento” (fl. 92). Ao 
final, requereu a improcedência dos pleitos formulados na inicial.

Contrarrazões do Ministério Público ao Agravo de 
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Instrumento interposto pelo Município de Passagem Franca (fls. 97-
117).

Citação do MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO (fl. 
126).

Contestação do MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO 
(fls. 129-131) alegando, em sede de preliminar, sua ilegitimidade 
passiva. Além disso, no mérito, requereu a improcedência dos 
pedidos aduzidos na inicial, fundando-se no argumento de que “em 
todo o período de 15 anos de sua emancipação, [o Município de Lagoa do Mato] 
jamais promoveu a prática de vaquejada ou concedeu alvará para que o particular 
realize tal evento. Impende anotar, inclusive, que naquele município se desconhece 
qualquer pista de corrida destinada à prática de tal esporte, isto é, competição de 
vaquejada.” (fl. 131).

Réplica do Ministério Público ressaltando não merecer 
acolhida a preliminar suscitada pelo Município de Passagem Franca 
“tendo em vista que, como bem demonstrou-se na peça inicial, a legislação brasileira 
prevê, em diversos dispositivos, a proteção ao meio ambiente e à fauna brasileira”. 
Além disso, afirmou que a prática de vaquejada “trata como diversão a 
‘derrubada de bois pelo rabo’, o que lhes causa luxações, hemorragias internas 
e até problemas psicológicos, pois que os mesmos apavoram-se com os vaqueiros. E, 
ainda, os animais, nesses eventos, são mantidos em locais desprovidos de qualquer 
dignidade.” (fl. 138). No tocante ao teor da contestação apresentada 
pelo Município de Lagoa do Mato, destacou que “não se opôs à proibição 
de prática de vaquejada ou eventos semelhantes em seu município, concordando, 
portanto, com o pleito ministerial” (fl. 139).

Vieram-me conclusos.
É o relatório. Decido.

I – DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO, SUSCITADA 
PELO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA.
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Na contestação do Município de Passagem Franca há 
alegação de carência de ação, pela suposta falta de previsão legal para 
fundamentar os pleitos aduzidos pelo Ministério Público na peça 
vestibular. Mesmo a partir de uma leitura rápida desta, percebe-se 
que o argumento do réu mencionado padece de sustentação. Logo na 
página 2 da peça ministerial, verifica-se a referência aos artigos 127 e 
129 da Constituição Federal; na 3, ao artigo 1º, I, da Lei nº 7.347/85; 
na 4, aos artigos 25, IV, a, da Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público e 26, IV, a, da Lei Orgânica Estadual do Ministério Público; 
na 6, ao artigo 225, §1º, VII, da Constituição Federal; na 7, aos artigos 
241, II, da Constituição Estadual e 32 da Lei nº 9.605/98; na 8, aos 
artigos 10 e 11 da Declaração Universal dos Direitos dos Animais 
(UNESCO) e 215, §1º, da Constituição Federal; na 11, ao artigo 273 
do Código de Processo Civil. 

Desse modo, encontra-se devidamente preenchido o requisito 
constante do artigo 282, III, do Código de Processo Civil, quando se 
exige do autor que, na petição inicial, indique os fundamentos jurídicos 
do pedido que pretende ver apreciado. A adequação do fundamento 
exposto, porém, só poderá ser examinada quando se adentrar ao 
mérito da demanda.

II – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE, 
ARGUIDA PELO MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO.

Não obstante o Município de Lagoa do Mato, de fato, 
não conste como organizador da vaquejada realizada no Povoado 
Compertino, Município de Passagem Franca, durante os festejos de 
Frei Galvão, no período de 09 e 10 de julho de 2011, a sua legitimidade 
passiva se justifica em decorrência do pedido de “ao final ser julgada 
procedente, condenando-os na obrigação de não fazer qualquer evento em que haja 
a prática da vaquejada e/ou qualquer atividade de maus tratos e crueldade aos 
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animais, sob pena de multa diária no valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais), 
bem como a condenação de a municipalidade de Passagem Franca e Lagoa do 
Mato na obrigação de não conceder alvará ou qualquer outro ato administrativo 
comissivo ou omissivo a pessoas físicas ou jurídicas para que os mesmos promovam 
os mesmos eventos nos limites destes municípios, devendo, ainda, fiscalizar para 
que seja cumprida a decisão judicial, seja ela provisória ou definitiva, sob pena de 
multa diária de R$ 7.000,00” (fl. 14).

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

III) DA NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
DA POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO 
GENÉRICO.

O MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA, em sua 
contestação, afirmou que o Ministério Público formulou pedido 
genérico, na exordial, para que seja proibida a realização de toda e 
qualquer vaquejada, o que, no seu entender, seria inadmissível.

Oportuno ressaltar, inicialmente, que a Ação Civil Pública 
é uma espécie de ação coletiva e é direcionada, exatamente, para 
demandas envolvendo direitos difusos. Nesse sentido, Nelson Nery 
Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam:

A despeito de a Lei de Ação Civil Pública constituir-
se no primeiro instrumento para a defesa dos direitos 
difusos no Brasil, fazia-se necessária a criação de 
mecanismo mais eficiente, em face da proibição do 
art. 6º do CPC, de que alguém viesse a juízo, em 
nome próprio, defender direito alheio. (...) É cabível 
ACP objetivando condenação do poder público em 
obrigação de não fazer (...) Todo aquele que causar 
ou contribuir para a causação do dano ambiental tem 
responsabilidade solidária no dever de repará-lo.
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(Código de processo civil comentado. 12.ed. 
São Paulo: RT, 2012. pp. 1637-1646.).

Além disso, Fredie Didier Júnior e Hermes Zaneti Júnior 
informam:

A ação coletiva surge, por outro lado, em razão 
de uma particular relação entre a matéria litigiosa 
e a coletividade que necessita da tutela para solver 
o litígio. Verifica-se, assim, que não é significativa, 
para esta classificação, a ‘estrutura subjetiva’ do 
processo, e, sim, a ‘matéria litigiosa nele discutida’. 
Por isso mesmo, pelo menos em termos de direito 
brasileiro, a peculiaridade mais marcante nas ações 
coletivas é a de que existe a permissão para que, 
embora interessando a uma série de sujeitos distintos, 
identificáveis ou não, possa ser ajuizada e conduzida 
por iniciativa de uma única pessoa.
Isso ocorre porque a matéria litigiosa veiculada nas 
ações coletivas refere-se, geralmente, a novos direitos 
e a novas formas de lesão que têm uma natureza 
comum ou nascem de situações arquetípicas, levando 
a transposição de uma estrutura ‘atômica’ para uma 
estrutura ‘molecular’ do litígio.
(Curso de direito processual civil: processo 
coletivo. 3.ed. Salvador: JusPODIVM, 2008. 
p.36.).

Diante deste contexto, não há dúvida de que a possibilidade 
de formulação de pedido genérico é inerente à própria natureza 
da ação civil pública, desde que esta generalidade seja entendida 
no sentido de abranger não só fatos presentes, mas, também, os 
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previsivelmente realizáveis no futuro e cuja concretização se pretende 
evitar. Exatamente o objeto dos autos.

IV) DA SINDICABILIDADE DO MÉRITO DA DEMANDA 
PELO PODER JUDICIÁRIO.

A peça defensiva do primeiro demandado, ainda que 
superficialmente, fez referência à impossibilidade de o Poder 
Judiciário manifestar-se acerca da legalidade da prática da vaquejada, 
sob o argumento de que seria responsabilidade exclusiva do Poder 
Executivo fiscalizar as condições em que está é realizada.

O art. 225 da Constituição Federal preceitua: “Todos têm direito 
ao ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Além disso, em 
seu §1º, acrescenta: “Para assegurar a efetividade desse direito incumbe ao 
Poder Público: (...) VII- proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, 
as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais à crueldade” (destaquei)- 

Percebe-se, no dispositivo transcrito, que a responsabilidade 
de assegurar a efetividade do direito ao ambiente ecologicamente 
equilibrado é de todo o Poder Público. O artigo 2º do Texto 
Constitucional afirma que os Poderes Públicos são o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. Não há, portanto, porque se pretender uma 
atribuição exclusiva do Executivo nesta seara. A propósito, Romeu 
Thomé leciona:

De acordo com a Constituição de 1988, incumbe ao 
Poder Público proteger a fauna e a flora, vedadas, na 
forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção de espécies 
ou submetam os animais a crueldade. Ao se 
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referir à relevante função ecológica da fauna e da flora, 
a Carta Magna reportou-se ao papel desempenhado 
pelos animais e plantas no ecossistema, possibilitando 
o seu perfeito funcionamento.
(Manual de direito ambiental. 3.ed. Salvador: 
JusPODIVM, 2013. p. 150. Destaquei.).

Ademais, não se pode esquecer o magistério de Inocêncio 
Mártires Coelho quando, ao discorrer sobre a divisão de Poderes 
ressalta:

Embates políticos recentes estão a evidenciar a 
importância dessa jurisdição constitucional 
da liberdade, para o aprimoramento da vida 
democrática e a manutenção da tranqüilidade social, 
uma tarefa da qual ela só se desincumbirá com acerto 
se os seus juízes – para tanto mais qualificados que 
os outros agentes políticos – se limitarem a resolver 
apenas as questões de princípios, sem imiscuir-se 
nas matérias sensíveis à escolha, vale dizer, em 
planos ou programas governamentais, por exemplo, 
cuja conveniência e oportunidade, estritamente 
consideradas, apenas o Parlamento e o Executivo têm 
condições de avaliar.
(...)
Em suma, nem o protagonismo irresponsável, 
nem o alheiamento apassivador, porque um 
e outro não se compadecem com o princípio 
da lealdade constitucional e, ainda, podem 
comprometer a credibilidade e a própria 
sobrevivência da jurisdição constitucional 
como criatura da Constituição.
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(MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, 
Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo 
Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 
135. Destaquei.).

É de toda evidencia, portanto, a sindicabilidade da matéria 
em tela pelo Poder Judiciário.

V) DO DIREITO AO AMBIENTE COMO DIREITO 
FUNDAMENTAL DE 3ª GERAÇÃO.

Há uma perspectiva histórica sobre a evolução dos direitos 
fundamentais que os classifica, tradicionalmente, em três gerações. “Foi 
o jurista tcheco-francês Karel Vasak, em 1979, em uma conferência do Instituto 
Internacional de Direitos Humanos, em Estraburgo, e inspirado nos ideais da 
Revolução Francesa (Liberdade, Igualdade e Fraternidade), o primeiro a propor 
essa divisão dos direitos humanos em gerações.” (CUNHA JÚNIOR, Dirley 
da. Curso de direito constitucional. 7.ed. Salvador: JusPODIVM, 
2013. p.587.). 

A primeira corresponderia às garantias contra os abusos 
estatais, retratados, quase sempre, sob a moldura de uma obrigação 
de não fazer. Paulo Gustavo Gonet Branco esclarece que, em seguida,

como consequência, uma diferente pletora de direitos 
ganhou espaço no catálogo dos direitos fundamentais – 
direitos que não mais correspondem a uma pretensão 
de abstenção do Estado, mas que obrigam a prestações 
positivas (...) por meio dos quais se intenta estabelecer 
uma liberdade real e igual para todos, mediante a 
ação corretiva dos Poderes Públicos.
(MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, 
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Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo 
Gustavo Gonet. Ob. cit. p. 223. Destaquei.).

As marcantes mudanças causadas nas relações internacionais, 
especialmente após o fim da II Guerra Mundial, trouxeram “novos 
problemas e preocupações mundiais (...), tais como a necessária noção de 
preservacionismo ambiental e as dificuldades para a proteção dos consumidores 
(...) O ser humano é inserido em uma coletividade que passa a ter direitos de 
solidariedade” (LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 
12. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. pp588-589.). 

Dirley da Cunha Júnior, contudo, acrescenta:
Mas já se fala tranquilamente em direitos de quarta 
geração ou dimensão. E isso é natural, porque a 
essência do ser humano é evolutiva, uma vez que 
a personalidade de cada indivíduo é sempre, na 
duração de sua vida, algo incompleto e inacabado, 
uma realidade em contínua transformação. Toda 
pessoa é um ente em processo de vir-a-ser, que evolui 
não apenas no plano biológico, mas também no plano 
cultural. E é bem verdade que os da quinta e da 
sexta geração poderão surgir e ser reconhecidos no 
futuro próximo, porque nós estamos vivendo apenas 
uma fase da evolução dos direitos fundamentais, uma 
evolução que já iniciou desde o século XVIII, com as 
Declarações de Direitos, até a data presente, mas que 
continua a seguir.
(Ob. cit., pp. 587-588.).

Oportuno ressaltar que o próprio Supremo Tribunal 
Federal já reconheceu, em diversas ocasiões, que o direito à proteção 
do meio ambiente é um direito fundamental de terceira geração. 
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Apenas para ilustrar, menciono à Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3540-1, relatada pelo Min. Celso de Mello e 
julgada em 1º de setembro de 2005.

VI) DA COLISÃO DE DIREITOS. DA IMPORTÂNCIA DO 
POSTULADO DA RAZOABILIDADE.

A) DIREITO AO MEIO AMBIENTE 
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO VERSUS DIREITO DE 
ACESSO À CULTURA

O MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA, contudo, em 
sua defesa, opôs, ao direito fundamental a um ambiente ecologicamente 
equilibrado (suscitado pelo Ministério Público), o direto de acesso à 
cultura. Este último encontra regramento no art. 215 da Constituição 
Federal, no qual se lê: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações culturais.”

Está-se diante de um típico caso de Colisão de Direitos, 
devendo-se recorrer ao postulado da razoabilidade como forma mais 
segura de solucioná-la.

B) DA RAZOABILIDADE. UMA BREVE DIGRESSÃO 
SOBRE A TEORIA DOS PRINCÍPIOS.

Razoabilidade é um daqueles termos cuja verificação de sua 
realização (ou não) na prática é mais fácil do que a empreitada de 
conceituá-lo. A dificuldade aumenta quando se busca na doutrina a 
sua classificação e a sua distinção relativamente a termos afins.

Encontra-se com bastante facilidade quem utilize as 
denominações “razoabilidade” e “proporcionalidade” como 
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sinônimas. Esta foi, inclusive, a opção adotada pelo Supremo Tribunal 
Federal, capitaneada pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes. Para o 
caso vertente, contudo, de pouca utilidade seria estabelecer a eventual 
distinção, motivo pelo qual não se ingressará por essa densa via.

Humberto Ávila diz que a razoabilidade é um postulado, por 
estruturar a aplicação de outras normas jurídicas, ressaltando:

Relativamente à razoabilidade, dentre tantas acepções, 
três se destacam. Primeiro, a razoabilidade é utilizada 
como uma diretriz que exige a relação das normas 
gerais com as individualidades do caso concreto, quer 
mostrando sob qual perspectiva a norma deve ser 
aplicada, quer indicando em quais hipóteses o caso 
individual, em virtude de suas especificidades, deixa de 
se enquadrar na norma geral [(“razoabilidade como 
eqüidade”)]. Segundo, a razoabilidade é empregada 
como diretriz que exige uma vinculação das normas 
jurídicas com o mundo ao qual elas fazem referência, 
seja reclamando a existência de um suporte empírico 
e adequado a qualquer ato jurídico, seja demandando 
uma relação congruente entre a medida adotada e o 
fim que ela pretende atingir [(“razoabilidade como 
congruência”)]. Terceiro, a razoabilidade é utilizada 
como diretriz que exige a relação de equivalência 
entre duas grandezas [(“razoabilidade como 
equivalência”)].
(ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: 
da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. 8.ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 
p. 152).

 A razoabilidade é depreendida, no ordenamento 
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jurídico brasileiro, do art. 5º, LIV e LXXVIII da Constituição 
Federal. O inciso LIV assegura que “ninguém será privado da 
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. Assim como 
a proporcionalidade, está implícita no due process of  law, daí porque 
muitos doutrinadores dizem ser sinônimas as duas expressões. 

Ronald Dworkin é o criador da “Teoria dos Princípios” – 
merecendo especial destaque, a respeito, suas obras “Uma questão 
de princípio” (2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005) e “Levando os 
direitos a sério” (São Paulo: Martins Fontes, 2005) – e, segundo ele, 
no sistema jurídico existem três espécies de normas jurídicas: regras, 
princípios e diretrizes (objetivos ou policies – que são normas de 
diretrizes para o regime jurídico-administrativo do país.) .

As normas jurídicas podem, nos casos concretos, entrar em 
conflito. Quando a contradição se der entre duas regras a solução 
será excluir uma das duas, recorrendo-se aos métodos tradicionais 
de hermenêutica: temporalidade, hierarquia e especialidade . Vale 
conferir, a respeito, a lição de Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio 
Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco:

Noutras palavras, em se tratando de regras de 
direito, sempre que a sua previsão se verificar 
numa dada situação de fato concreta, valerá para 
essa situação exclusivamente sua conseqüência 
jurídica, com o afastamento de quaisquer outras que 
dispuserem de maneira diversa, porque no sistema 
não podem coexistir normas incompatíveis. Se, ao 
contrário, aqueles mesmo fatos constituírem hipótese 
de incidência de outras regras de direito, estas e 
não as primeiras é que regerão a espécie, também 
integralmente e com exclusividade, afastando-se – por 
incompatíveis – as conseqüências jurídicas previstas 
em quaisquer outras regras pertencentes ao mesmo 
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sistema jurídico. 
Daí se dizer que na aplicação aos casos ocorrentes, 
as regras – disjuntivamente – valem ou não valem, 
incidem ou não incidem, umas afastando ou anulando 
as outras, sempre que para uma mesma situação de 
fato existam conseqüências jurídicas antinômicas ou 
reciprocamente excludentes.
(MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, 
Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo 
Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 
24.)

No caso de tensão entre princípios, todavia, não haverá 
a exclusão de um princípio pelo outro. A solução será afastar, 
temporariamente, um dos dois princípios, dando prevalência ao que, 
na situação concreta, tiver maior peso (importância). É nesse sentido, 
aliás, a lição de Edilsom Pereira de Farias:

Os princípios possuem uma dimensão do peso ou 
importância ausente nas regras, revelada claramente 
quando dois ou mais princípios entram em confronto, 
hipóteses em que a solução deve levar em conta o 
peso ou a importância de cada princípio, a fim de se 
escolher quais deles, no caso particular, prevalecerão 
ou sofrerão menos constrição do que os outros. As 
regras jurídicas não possuiriam uma dimensão. No 
caso de conflito de duas regras, apenas uma delas 
poderá ser válida.
(FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de 
direitos: a honra, a intimidade, a vida privada 
e imagem versus a liberdade de expressão 
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e informação. 2.ed. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris, 2000. pp. 185-186.)

A mesma regra vale para o caso de colisão de direitos 
fundamentais.

C) DA SOLUÇÃO DA COLISÃO DE DIREITOS EM 
EXAME À LUZ DA RAZOABILIDADE.

Retornando, especificamente, à problemática dos autos, 
indaga-se: deve-se prestigiar a tradição da prática da “vaquejada” 
como uma forma de manifestação cultural ou a integridade física dos 
animais como resultante da proteção constitucional ao meio ambiente?

Conforme descrito pelo próprio Ministério Público, na peça 
vestibular, vaquejada “é a modalidade na qual dois vaqueiros a cavalo têm 
a obrigação de derrubar o boi, dentro dos limites da demarcação estabelecida, 
puxando-o pelo rabo”.

Segundo Raydan Lott, empresário de rodeios, em entrevista 
concedida ao site Ibahia, “a vaquejada é um esporte no qual se derruba o boi. 
No rodeio, a gente monta no touro. É habilidade e técnica que faz você ficar em 
cima do touro.”  (Disponível em http://ibahia.globo.com/entrevistas/
artigos/d

efault.asp?modulo=60&codigo=101449. Acesso em 07 de 
julho de 2011.).

Em consulta ao sítio eletrônico NetSaber, encontra-se 
esclarecedora descrição da atividade de vaquejada e das lesões 
normalmente sofridas pelos animais envolvidos, motivo pelo qual 
faço a transcrição:

CONCEITO
- A vaquejada consiste em um vaqueiro competidor 
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e outro auxiliar correrem a cavalo atrás de um boi 
para o competidor puxar a cauda deste e o 
boi cair levantando as quatro patas dentro 
da linha de limite estabelecida na arena.
- Para que o boi, como sendo um animal dócil e 
vagaroso, comece a correr em fuga na arena, são 
necessários métodos que lhe causem desespero e medo 
de predação iminente. Entre esses métodos, um 
exemplo é o encurralamento. Aplicações de socos e 
chutes nos bois já foram noticiadas por defensores dos 
animais.
- Os cavalos também costumam sofrer perturbações de 
agitação comportamental e escoriações: são fustigados 
com chibatas de couro e incitados a correr mediante 
golpes de esporas fixas nas botas do vaqueiro.
CONSEQUÊNCIAS FREQUENTES NAS 
VÍTIMAS (BOIS)
Essas consequências não são vistas ou flagradas em 
todos os eventos, mas costumam acontecer com notável 
frequência.
- Fraturas nos ossos traseiros que sustentam 
a cauda
- Lesões sérias na medula espinhal, com 
casos não-raros de comprometimento de 
seu funcionamento nervoso
- Casos não muito raros de mutilação 
da cauda devido à força do puxão pelo 
vaqueiro
- Lesões e luxações em vértebras
- Traumatismos em partes diversas do 
corpo, especialmente nas patas
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- Lesões em órgãos internos
- Fraturas nas patas quando do momento 
da queda
(In:http://artigos.netsaber.com.br/resumo_
artigo_8574/artigo_sobre_vaquejadas:_
detalhes_de_toda_a_maldade_de_um_
pseudo-esporte_abusivo. Acesso em 07 julho 
2011. Destaquei.).

Existe, no Ordenamento Jurídico pátrio, a Lei nº 10.519, de 
17 de fevereiro de 2002, que “Dispõe sobre a promoção e a fiscalização 
da defesa sanitária animal quando da realização de rodeio e dá outras 
providências”. O referido diploma legal estabelece diversos requisitos 
que devem ser observados pelos organizadores do evento, vebis:

Art. 1º. A realização de rodeios de animais obedecerá 
às normas gerais contidas nesta Lei.
Parágrafo único.  Consideram-se rodeios de 
animais as atividades de montaria ou de 
cronometragem e as provas de laço, nas quais 
são avaliados a habilidade do atleta em dominar o 
animal com perícia e o desempenho do próprio animal.
Art. 2º  Aplicam-se aos rodeios as disposições gerais 
relativas à defesa sanitária animal, incluindo-se os 
atestados de vacinação contra a febre aftosa e de 
controle da anemia infecciosa eqüina.
Art. 3º  Caberá à entidade promotora do rodeio, a 
suas expensas, prover:
I – infra-estrutura completa para atendimento médico, 
com ambulância de plantão e equipe de primeiros 
socorros, com presença obrigatória de clínico-geral;
II – médico veterinário habilitado, responsável pela 
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garantia da boa condição física e sanitária dos animais 
e pelo cumprimento das normas disciplinadoras, 
impedindo maus tratos e injúrias de qualquer ordem;
III – transporte dos animais em veículos apropriados 
e instalação de infra-estrutura que garanta a 
integridade física deles durante sua chegada, 
acomodação e alimentação;
IV – arena das competições e bretes cercados com 
material resistente e com piso de areia ou outro 
material acolchoador, próprio para o amortecimento 
do impacto de eventual queda do peão de boiadeiro ou 
do animal montado.
Art. 4º  Os apetrechos técnicos utilizados nas 
montarias, bem como as características do 
arreamento, não poderão causar injúrias 
ou ferimentos aos animais e devem obedecer 
às normas estabelecidas pela entidade 
representativa do rodeio, seguindo as regras 
internacionalmente aceitas.
§ 1º  As cintas, cilhas e as barrigueiras 
deverão ser confeccionadas em lã natural 
com dimensões adequadas para garantir o 
conforto dos animais.
§ 2º  Fica expressamente proibido o uso 
de esporas com rosetas pontiagudas ou 
qualquer outro instrumento que cause 
ferimentos nos animais, incluindo 
aparelhos que provoquem choques elétricos.
§ 3º As cordas utilizadas nas provas de laço deverão 
dispor de redutor de impacto para o animal.
Art. 5º  A entidade promotora do rodeio 
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deverá comunicar a realização das provas 
ao órgão estadual competente, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
comprovando estar apta a promover o rodeio segundo 
as normas legais e indicando o médico veterinário 
responsável.
Art. 6º  Os organizadores do rodeio ficam obrigados 
a contratar seguro pessoal de vida e invalidez 
permanente ou temporária, em favor dos profissionais 
do rodeio, que incluem os peões de boiadeiro, os 
“madrinheiros”, os “salva-vidas”, os domadores, os 
porteiros, os juízes e os locutores.
Art. 7º No caso de infração do disposto nesta Lei, sem 
prejuízo da pena de multa de até R$ 5.320,00 (cinco 
mil, trezentos e vinte reais) e de outras penalidades 
previstas em legislações específicas, o órgão estadual 
competente poderá aplicar as seguintes sanções:
I – advertência por escrito;
II – suspensão temporária do rodeio; e
III – suspensão definitiva do rodeio.

Percebe-se, facilmente, que o diploma legal mencionado diz 
respeito aos rodeios, nada dispondo acerca das vaquejadas, cuja 
distinção já foi suficientemente realizada.

É milenar – e isto é axiomático – a realização de eventos 
públicos com uso de animais. Não se pode admitir, todavia, o simples 
argumento histórico para tentar justificar uma “atividade folclórica” 
ou “cultural”.

Durante vários séculos, aliás, os próprios seres humanos 
serviram de entretenimento aos seus semelhantes que se julgavam 
superiores. O Coliseu romano, por exemplo, foi diversas vezes 
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banhado por sangue de gladiadores que se enfrentavam até à 
morte, ou que simplesmente eram devorados por feras famintas ou 
consumidos pelas chamas das fogueiras. Não há dúvidas, porém, de 
que, hodiernamente, é inaceitável a permissão destes “espetáculos”. 
Assim como não são mais admissíveis as práticas tradicionais da 
escravidão, da superioridade do homem perante a mulher, da aplicação 
de palmatórias em estabelecimentos escolares etc.

Os Tribunais pátrios já se depararam, em diversas ocasiões, 
com problemas semelhantes ao posto em exame: as “brigas de galo”. 
Durante muitas décadas esta prática famigerada foi tradição nos 
mais diversos rincões brasileiros. O Supremo Tribunal Federal, não 
obstante, jogou a última pá de cal sobre ela ao julgar a ADIN nº 1856. 
Na ocasião, ficou sacramentado:

Por entender caracterizada ofensa ao art. 225, §1º, 
VII, da CF, que veda práticas que submetam os 
animais à crueldade, o Plenário julgou procedente 
pedido formulado em ação direta ajuizada pelo 
Procurador-Geral da República para declarar 
a inconstitucionalidade da Lei Fluminense nº 
2.895/98. A norma impugnada autoriza 
a criação e a realização de exposições 
e competições entre aves das raças 
combatentes (fauna não silvestre). (...) No 
mérito, enfatizou-se que o constituinte objetivara 
assegurar a efetividade do direito fundamental 
à preservação da integridade do meio 
ambiente, que traduziria conceito amplo 
e abrangente das noções de meio ambiente 
natural, cultural, artificial (espaço 
urbano) e laboral. Salientou-se, de um 
lado, a íntima conexão entre o dever ético-
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jurídico de preservação da fauna e o de 
não-incidência em práticas de crueldade 
e, de outro, a subsistência do gênero 
humano em meio ambiente ecologicamente 
equilibrado (direito de terceira geração) 
(...) Frisou-se que tanto os animais silvestres, 
quanto os domésticos ou domesticados 
– aqui incluídos os galos utilizados em 
rinhas – estariam ao abrigo constitucional. 
Por fim, rejeitou-se o argumento de que 
a ‘briga de galos’ qualificar-se-ia como 
atividade desportiva, prática cultural 
ou expressão folclórica, em tentativa de 
fraude à aplicação da regra constitucional 
de proteção à fauna.
(STF, Pleno, ADI 1856 MC/RJ, rel. Min. 
Carlos Velloso, j. 26/05/2011. Informativo 
nº 628-STF. Destaquei.).

Não há como deixar de perceber a íntima ligação entre o 
julgado transcrito e a situação em tela. Infere-se a partir daquele, 
portanto, que a vedação da prática de vaquejada consiste em 
verdadeiro corolário “ético-jurídico de preservação da fauna e o de 
não-incidência em práticas de crueldade”. Do mesmo modo, não 
há como deixar de perceber, também, que qualquer argumento 
no sentido de que a vaquejada “qualificar-se-ia como atividade 
desportiva, prática cultural ou expressão folcórica” não passaria 
de mera “tentativa de fraude à aplicação da regra constitucional 
de proteção à fauna”.

Nem se diga, como já se fez em instância superior, que 
só é proibida a prática de vaquejada na qual haja maus tratos 
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aos animais. Data maxima venia, não se me afigura possível a 
realização de uma atividade assim sem a ocorrência destes. O 
mero confinamento dos animais no curral, antes de partirem 
para a pista em que serão inexoravelmente derrubados, já 
consiste em mau trato. Nesse momento são muitos os casos de 
animais que se pisoteiam e sofrem lesões de toda espécie.

Importante mencionar, ainda, a Lei nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em seu 
art. 32, tipifica como crimes de maus tratos: “praticar ato de abuso, maus 
tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domesticados, nativos ou exóticos”. 
Paulo Affonso Leme Machado, a respeito, leciona:

Atos praticados, ainda que com caráter folclórico ou 
até histórico como a ‘farra do boi’ estão abrangidos 
pelo art. 32 da Lei nº 9.605/98, e devem ser 
punidos não só quem os praticam, mas também, em 
coautoria, os que os incitam, de qualquer forma. A 
utilização de instrumentos nos animais, 
quando da realização de festas ou dos 
chamados ‘rodeios’ ou ‘vaquejadas’, tipifica 
o crime comentado, pois concretiza maus-
tratos contra os animais. O emprego do ‘sédem’ 
– aparelho com tiras e faixas de couro, fortemente 
amarrado na virilha do animal, com finalidade de 
comprimir seus órgão genitais e forçá-lo a saltitar e 
corcovear – caracteriza o crime do art. 32 da Lei nº 
9.605/98.
(Direito ambiental brasileiro. 12. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2004. p. 748. Destaquei.).

Romeu Thomé pontifica que “maus tratos significa causar dano, 
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ultraje, insulto. É sinônimo de tratamento inadequado do animal, 
segundo as necessidades específicas de cada espécie.” (ob. cit., p.700. 
Destaquei.). É certo que se satisfazer em derrubar gado apenas 
para o delírio do público e para massagear o ego do vaqueiro 
deve ser incluído como hipótese de maus tratos.

Diante deste contexto, apenas uma solução se impõe: 
a vedação da prática de vaquejada na Comarca de Passagem 
Franca. Afinal, a manutenção desta, na verdade, presta 
um desserviço à cultura, tendo-se em vista que perpetua, 
indefinidamente, a errônea convicção de que os animais existem 
para o exclusivo (e, em muitas situações, abusivo) deleite do ser 
humano. 

VII – DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados 
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e condeno o MUNICÍPIO DE 
PASSAGEM FRANCA, o MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO, 
ADÃO RODRIGUES, DIMAS e RADIO INHUMAS FM 87,9 
MHZ à obrigação de não fazer qualquer evento em que haja a 
prática de vaquejada e qualquer outra que o mesmo modo envolva 
maus tratos e crueldade a animais, sob pena de multa diária no 
valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

Além disso, condeno o MUNICÍPIO DE PASSAGEM 
FRANCA e o MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO à obrigação 
de não conceder alvará ou qualquer outro ato administrativo 
comissivo ou omissivo a pessoas físicas ou jurídicas para que 
promovam esta espécie de evento nos seus respectivos limites 
territoriais, sob pena de multa diária no valor de R$ 7.000,00 
(sete mil reais), sem prejuízo da apreensão dos instrumentos 
(especialmente dos veículos utilizados no transporte do gado e 
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dos competidores) e dos animais envolvidos.
Finalmente, esclareço que as competições envolvendo a 

habilidade de adestramento de cavalos (provas de tambor e baliza) 
ou de disputa de velocidade com estes (corrida de prado) não estão 
abrangidas pelas proibições acima, tendo-se em vista que, em tese, 
podem ser realizadas sem a prática de quaisquer maus tratos a estes. 
Eventuais abusos deverão ser tolhidos diante de cada caso concreto, 
inclusive com a prisão em flagrante dos responsáveis.

Determino que seja encaminhada cópia desta sentença ao 
Batalhão da Polícia Militar de São João dos Patos, aos Destacamentos 
da Polícia Militar de Passagem Franca e de Lagoa do Mato e às 
autoridades policiais destes municípios para que realizem a fiscalização 
das proibições aqui impostas. Além disso, sempre que tiverem ciência 
de preparativos para realização de vaquejada ou eventos similares nesta 
comarca deverão comunicar o fato ao representante ministerial e dar 
ciência aos organizadores do evento quanto ao teor desta sentença, 
registrando o fato para que, em caso de descumprimento, sujeitem-
se às penalidades da lei (crime de desobediência e prática de ato de 
improbidade administrativa, conforme o caso).

Processo sujeito ao reexame necessário, nos termos 
do art. 475 do Código de Processo Civil. Não obstante, estando 
presentes os requisitos da verossimilhança da alegação de que 
a prática de vaquejada causa maus tratos aos gados utilizados 
e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 
destes, concedo a antecipação de tutela reivindicada pelo 
Ministério Público na peça vestibular, determinando, destarte, 
a imediata incidência de todas as obrigações impostas neste 
dispositivo2.

2 “É possível a concessão da tutela antecipada na própria sentença, desde que 
presentes os pressupostos legais.” (NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria 
Andrade. Código de processo civil comentado. 12. ed. São Paulo: RT, 2012. p. 634.).
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Sem custas (Lei Estadual nº 9.109/2009).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cientifique-se o Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.

Passagem Franca, 20 de março de 2013.

David Mourão Guimarães de Morais Meneses3

JUIZ DE DIREITO
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA

3 David Mourão Guimarães de Morais Meneses, atualmente, é Juiz de Direito Titular da 
Comarca de Barão de Grajaú. Pós-graduado em “Função Social do Direito: Constituição, 
Processo e Novos Direitos” (Unisul/SC). Autor do livro “Lei dos Crimes Hediondos: 
origem, exegese e tendência de novas alterações” (Imperatriz/MA: Ética, 2007). Coautor do 
livro “A Ética como paradigma da Atividade Judicial” (SEREJO, Lourival(org.). São Luís/
MA: ESMAM, 2010). Autor de vários artigos jurídicos publicados em revistas e jornais. 
Ex-Analista Previdenciário do INSS. Ex-Procurador do Estado do Piauí. Ex-Assessor 
de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Vencedor da Medalha 
“Madalena Serejo” outorgada pela Associação dos Magistrados do Maranhão, em 2013.
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Processo nº 142.65.2014.8.10.0064.
Autor: Marcello Barreto Marques.
Réu: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

R. Hoje.
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária (com pedido de antecipação 
de tutela) movida por Marcello Barreto Marques contra o Instituto 
Nacional do Seguro Social, a fim de que a referida autarquia 
reconheça determinado período laboral como tendo sido executado 
em condições especiais, a fim de convertê-lo em tempo comum, para 
fins de obter o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição.

Sustenta o requerente que, desde que começou a trabalhar, 
em 01/09/1981, tem contribuído para a previdência, possuindo, 
atualmente, 32 anos 8 meses e 5 dias de contribuição; sendo que, pelo 
período intercalado de 14 anos 4 meses e 26 dias, ou seja, de 05/02/1985 
a 30/06/1999, trabalhou sob condições insalubres, submetido a ruído 
superiores aos admitidos na legislação previdenciária.

Argumenta que o referido tempo intercalado de 14 anos 4 
meses e 26 dias, exercido em condições especiais, deve ser convertido 
para tempo comum, aplicando-se o fator 1,4 para fins de aposentadoria 
por tempo de contribuição.

Postulou, em sede de antecipação de tutela, a condenação do 
INSS a reconhecer o tempo especial e a respectiva conversão em tempo 
comum, para fins de obtenção do benefício de aposentadoria. No 
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mérito, pleiteou a confirmação dos efeitos da tutela e a condenação da 
autarquia a pagar as parcelas em atraso, desde o pedido administrativo. 

Tutela antecipada deferida às fls. 87/94.

Não houve recurso para instância superior da antecipação 
da tutela.

Citada, a ré apresentou contestação (fls. 103/118), 
sustentando, em síntese, que “a parte autora não faz jus ao benefício 
vindicado, já que não possui o tempo de contribuição e a carência 
necessários”. Discorreu sobre os requisitos da aposentadoria por 
tempo de contribuição, bem como sobre a forma de reconhecimento 
do tempo de contribuição, segundo os parâmetros legais vigentes à 
época da prestação do serviço. Requereu a improcedência dos pedidos. 
Juntou documentos.

O autor veio aos autos manifestar-se sobre os documentos 
juntados, oportunidade em que postulou o julgamento antecipado da 
lide. 

Vieram-me conclusos. Decido.

       Preliminarmente, me pronunciarei sobre a nulidade 
suscitada em fl. 100. A priori, a citação da requerida INSS, estava 
eivada de vício processual, uma vez que os autos não foram remetidos 
a Procuradoria Federal, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004. 
Todavia, com a remessa posterior do caderno processual à sede 
regional da citada autarquia federal INSS sanou o mencionado vício. 
De modo que o prazo para apresentação da peça de resistência somente 
começou a transcorrer após o primeiro dia útil do recebimento dos 
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autos (fl. 98), dia 06/06/2014. Desse modo, a requerida tinha até o dia 
05/08/2014 para apresentar a peça de defesa. E assim o fez.  

Logo, ficou ausente qualquer prejuízo a defesa da requerida. 
Desta forma não existe nenhuma nulidade a ser decretada, seja ela 
relativa ou absoluta, aplicando ao caso o princípio pas de nullité sans 
grief  (não há nulidade sem prejuízo) e os arts. 249, §1°, e 250, parágrafo 
único, ambos do CPC. Superada esta questão processual, passarei a 
análise do mérito da presente lide. 

Pois bem. Antes de adentrar no ponto principal da questão 
posta em juízo, digo que não há mais necessidade de conversão 
do feito em diligência para o julgamento desta causa. As provas 
juntadas fornecem suficientes elementos para a elucidação dos fatos, 
permitindo-me segura conclusão, de modo que nada se precisa a elas 
acrescer.  

A questão de mérito é de direito e de fato; contudo, há 
documentos suficientes nos autos para a solução da lide, sendo 
desnecessária a realização de audiência. É, pois, o caso de julgamento 
antecipado (CPC, art. 330, I).

A priori, cabe ressaltar que, sobre a possibilidade da 
conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo 
comum, para fins de aposentadoria, nenhuma dúvida há. É que a 
própria Constituição Federal, no seu art. 201, § 1º, prevê essa garantia 
excepcional, verbis:    

“Art. 201. [...] § 1º É vedada a adoção de 
requisitos e critérios diferenciados para a concessão 
de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de 
previdência social, ressalvados os casos de atividades 



366 SENTENÇAS

exercidas sob condições especiais que prejudiquem 
a saúde ou a integridade física e quando se tratar 
de segurados portadores de deficiência, nos termos 
definidos em lei complementar”. 

Em nível infraconstitucional, o legislador explicitou tal 
direito no art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213/1991, verbis:

“Art. 57. [...] § 5º O tempo de trabalho exercido 
sob condições especiais que sejam ou venham a ser 
consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade 
física será somado, após a respectiva conversão ao 
tempo de trabalho exercido em atividade comum, 
segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da 
Previdência e Assistência Social, para efeito de 
concessão de qualquer benefício.”

Nessa linha e trilha de orientação, a Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) editou, em 
15/03/2012, a recente Súmula 50, segundo a qual: “É possível a conversão 
do tempo de serviço especial em comum do trabalho prestado em qualquer período”.

E quanto ao fator de conversão, a TNU, pela Súmula 55, orienta 
que: “A conversão do tempo de atividade especial em comum deve ocorrer com 
aplicação do fator multiplicativo em vigor na data da concessão da aposentadoria”.

Segundo a própria autarquia INSS, os fatores de conversão 
ora vigentes, e, portanto, aplicáveis ao presente caso, estão expressos 
no art. 70 do Decreto nº 3.048/1999 (RGPS), verbis:

“Art. 70.  A conversão de tempo de atividade sob 
condições especiais em tempo de atividade comum dar-
se-á de acordo com a seguinte tabela: (Redação dada 
pelo Decreto nº 4.827, de 2003)”.
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TEMPO A 
CONVERTER

MULTIPLICADORES
MULHER (PARA 30) HOMEM (PARA 35)

DE 15 ANOS 2,00 2,33
DE 20 ANOS 1,50 1,75
DE 25 ANOS 1,20 1,40

Tendo em conta que o caso gira em torno do agente nocivo 
físico ruído, que o enquadraria o autor na aposentadoria especial de 25 
anos nos termos do Anexo IV, Código 2.0.1, do RGPS, o fator a ser 
aplicado será o de “1,40”.

Pois bem. Diante da possibilidade jurídica do pleito autoral, 
cabe apenas verificar se as razões do indeferimento do pedido 
administrativo de aposentadoria, pela autarquia ré INSS, eram dotadas 
de fundamentação lógica.

Conforme já verificado na decisão de antecipação de 
tutela (fls. 87/94), a causa de pedir consistiu no fato de o INSS 
não ter reconhecido como tempo de serviço especial, para fins 
de conversão em tempo comum e conseqüente deferimento do 
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, os períodos 
de 05/02/1985 a 30/04/1993 e 01/05/1993 a 30/06/1999, nos 
quais o autor trabalhou na antiga Rede Ferroviária Federal S/A, atual 
TRANSNORDESTINA S.A., submetido a condições especiais, à luz 
da legislação previdenciária da época.

Inobstante a farta documentação apresentada pelo autor 
comprovasse suas alegações, a autarquia ré INSS entendeu o contrário. 
Em sede administrativa, por dois momentos, ela negou o direito de 
aposentadoria do autor, ao argumento de que as atividades exercidas 
no período acima mencionado não foram consideradas prejudiciais 
à saúde, segundo conclusões da Perícia Médica. É o que se vê das 
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comunicações de indeferimento do pedido de aposentadoria, que 
repousa às fls. 81/85.

Em juízo, a ré manteve o entendimento no sentido de negar 
o direito do autor, ao afirmar que “a parte autora não faz jus ao 
benefício vindicado, já que não possui o tempo de contribuição e a 
carência necessários” (fl. 103).

Não comungo desses entendimentos.
  
Na comunicação de fl. 81, a parte ré, “de acordo com a 

conclusão da Perícia Médica”, entendeu que a parte autora não 
preencheu os requisitos legais previstos no art. 68, § 5º, do Regulamento 
da Previdência. Vejamos o que diz o dispositivo, verbis:  

“Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, 
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais 
à saúde ou à integridade física, considerados para 
fins de concessão de aposentadoria especial, consta do 
Anexo IV.
[...]
§ 5o No laudo técnico referido no § 3o, deverão 
constar informações sobre a existência de tecnologia 
de proteção coletiva ou individual, e de sua eficácia, 
e deverá ser elaborado com observância das normas 
editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e 
dos procedimentos estabelecidos pelo INSS. (Redação 
dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013)”.

Do cotejo dessa norma com os documentos carreados pelo 
autor, nenhuma razão cabe à parte ré.
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Com efeito, os Laudos Técnicos de Insalubridade, subscritos 
por médico do trabalho e os Perfis Profissionais Profissiográficos 
atendem aos preceitos da norma em comento, valendo reiterar que 
os PPS´s registram que: no período de 05/02/1985 a 30/04/1992, 
o requerente, como Auxiliar de Agente Especial de Estação e depois 
Agente de Estação, esteve submetido ao Fator de Risco/Ruído de 91 
dB(A); e no período de 01/05/1992 a 30/06/1999, já como Assistente 
de Informática, submeteu-se ao Fator de Risco/Ruído superior a 96 
dB(A). E tudo isso na presença do EPC e EPI, que se mostraram 
ineficazes (fls. 65/69).

Sobre este ponto, vale registrar que, conforme a Súmula 9 
da TNU: “O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que 
elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo 
de serviço especial prestado”.

Observa-se, que as informações sobre a existência de 
tecnologia de proteção coletiva ou individual, e de sua eficácia, 
exigidas pela autarquia não descaracteriza o tempo de serviço especial, 
à luz citada súmula. É dizer, o art. 68, § 5º, do RGPS, apresentado pela 
autarquia ré como razão do indeferimento do pedido do autor, não 
obsta o seu direito de ver reconhecido o seu trabalho sob condições 
especiais, no período de 05/02/1985 a 30/06/1999, ou seja, por 14 
(catorze) anos 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias.

Nenhuma razão fática ou jurídica dispunha a autarquia ré para 
indeferir, em primeira e segunda instância, o pedido de aposentadoria 
do autor.

Vale frisar, por oportuno, conforme descrito à fl. 83, que, 
na segunda instância, o autor juntou todos os documentos que 



370 SENTENÇAS

comprovavam seu direito, máxime no que diz com os níveis de ruídos 
a que esteve submetido (“91 e > 96 dB (A)”).

Ademais, à fl. 66, o PPP registra que no intervalo de 
05/02/1985 a 30/04/1992, o autor esteve submetido ao fator de 
risco ruído de intensidade de 91 dB(A) e no intervalo de 01/05/1992 
a 31/12/1997, submeteu-se ao ruído de intensidade maior que 96 
dB(A). Já à fl. 69, o PPP atesta que o autor, no período de 01/01/1998 
a 30/06/1999, o autor continuou sujeito a ruído superior a 96 dB(A).

Para o segurado ter direito ao benefício, a atividade deverá 
se enquadrar como especial, assim considerado o tempo de trabalho 
permanente, não ocasional, nem intermitente, com condições especiais 
que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador, a ser 
provado em face ao Instituto Nacional de Seguridade Social1.

A comprovação da efetiva exposição do obreiro aos agentes 
nocivos será feito mediante formulário elaborado pelo empregador ou 
seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do 
trabalho, emitido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança 
do trabalho, conforme dispõe a legislação trabalhista2.

Entretanto, as irregularidades no cumprimento das 
formalidades exigidas para a elaboração do laudo técnico não tem o 
condão per si de gerar o indeferimento do benefício postulado pelo 
empregado. Impor sanções ao trabalhador pelos defeitos existentes 
no laudo pericial elaborado pela empresa seria responsabilizar o 
empregado objetivamente, uma vez que o obreiro não tem a menor 
possibilidade de influir na elaboração de tal documento. 
1 AMADO, Frederico Augusto di Trindade. Direito Previdenciário sistematizado. 
Editora Jus Podvm. 2010, p. 251.
2 AMADO, Frederico Augusto di Trindade. Direito Previdenciário sistematizado. 
Editora Jus Podvm. 2010, p. 251.
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Quem sofre as penalidades pela má confecção dos laudos 
técnicos de condições ambientais é a empresa e nunca o empregado. A 
sanção desta conduta está prevista no art. 58, §3°, da Lei 8.213/1991, 
in verbis:

“Art. 58 (omissis)
...
§3° A empresa que não mantiver laudo técnico 
atualizado com referência aos agentes nocivos existentes 
no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que 
emitir documento de comprovação de efetiva exposição 
em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à 
penalidade prevista no artigo 133 desta Lei”.

O INSS tem o dever de analisar os formulários apresentados 
pelo segurado, por imperativo legal, todavia não pode o indeferimento 
do benefício previdenciário basear-se em irregularidades constantes 
nos formulários e/ou laudos técnicos, eis que essa questão diz 
respeito à empresa/empregador, cabendo a citada autarquia federal o 
poder de fiscaliza - lá. Ainda, não havia qualquer impedimento para 
que a Administração Pública exercesse as prerrogativas e deveres que 
lhe são inerentes e vistoriasse o local. Se não o fez, a tempo e modo, 
não pode utilizar-se de sua própria desídia para justificar a negativa 
do direito do segurado, ou seja, a Administração Pública estaria se 
valendo da própria torpeza para se beneficiar.

Por derradeiro, reconhecer que as irregularidades na 
elaboração de laudo técnicos acarretam o indeferimento do benefício 
postulado, seria reconhecer a primazia da formalidade em detrimento 
do direito material do segurado. 

Nessa passada firme e compartilhando com esse 
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entendimento, temos um recente julgado (11/12/2013) do Egrégio 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, in verbis:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 
CIVIL. ADEQUAÇÃO DA VIA 
ELEITA. APOSENTADORIA 
ESPECIAL. ENQUADRAMENTO 
PROFISSIONAL: EXPOSIÇÃO A 
AGENTES INSALUBRES. LAUDOS E 
FORMULÁRIOS. PERÍCIA TÉCNICA 
POR SIMILARIDADE. POSSIBILIDADE. 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO. 
RECONHECIMENTO DO TEMPO DE 
SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE 
ESPECIAL. POSSIBILIDADE. 
RECONHECIMENTO DE TEMPO DE 
SERVIÇO ESPECIAL ANTERIOR A 
DEZ/1980 E POSTERIOR A 28.05.1998. 
CABIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO. 
TERMO INICIAL. EFEITOS 
FINANCEIROS. CONSECTÁRIOS. 
SENTENÇA PARCIALMENTE 
REFORMADA (8). 1. Insurgindo-se o impetrante 
contra o ato da autoridade impetrada que indeferiu 
seu benefício de aposentadoria especial e comprovados 
os fatos por documentos, mostra-se adequada a 
via processual escolhida. Preliminar rejeitada. 2. 
O cômputo do tempo de serviço deverá observar a 
legislação vigente à época da prestação laboral, tal como 
disposto no § 1º, art. 70, do Decreto 3.048/1999, 
com redação do Decreto 4.827/2003. 3. Possível o 
reconhecimento do tempo de serviço especial por mero 
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enquadramento profissional até a Lei 9.032/1995, 
quando, nos termos do decreto regulamentador, a 
atividade for considerada presumidamente nociva, 
sendo irrelevante a anotação, no formulário 
previdenciário, de qualquer agente nocivo. Em 
tais casos é admitida a prova do enquadramento 
profissional por todos os meios em direito admitidos, 
em especial a anotação em Carteira de Trabalho 
e Previdência Social. 4. Estando comprovado o 
exercício de atividade profissional considerada 
prejudicial à saúde por enquadramento profissional 
até Lei 9.032/1995, e/ou com a apresentação de 
formulários, quando necessários, e laudos periciais 
fornecidos pelas empresas empregadoras, para os 
períodos em que legalmente exigidos, o segurado tem 
direito ao reconhecimento do tempo de atividade 
especial para fins previdenciários. 5. A exigência 
legal referente à comprovação sobre ser permanente 
a exposição aos agentes agressivos somente alcança o 
tempo de serviço prestado após a entrada em vigor da 
Lei 9.032/1995. De qualquer sorte, a constatação 
do caráter permanente da atividade especial não 
exige que o trabalho desempenhado pelo segurado 
esteja ininterruptamente submetido a um risco para 
a sua incolumidade. 6. “Constatado o exercício de 
atividade laboral insalubre, por laudo pericial não 
contemporâneo à atividade, com a afirmação de 
presença de agentes nocivos, mesmo com as inovações 
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho que 
advieram com o passar do tempo, reputa-se que, à 
época da prestação dos serviços que se refere, a agressão 
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dos agentes era igual, ou até maior, dada a escassez 
de recursos materiais para atenuar sua nocividade e a 
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho 
das tarefas” (AC 0000951-38.2001.4.01.3801/
MG, Rel. Juiz Federal Miguel Ângelo De 
Alvarenga Lopes, 3ª Turma Suplementar,e-DJF1 
p.144 de 14/09/2011). 7. A Administração tem 
o dever de analisar os formulários apresentados pelo 
segurado - por imperativo legal -, não podendo o 
indeferimento basear-se em irregularidades constantes 
nos formulários e/ou laudos técnicos, eis que essa 
questão diz respeito à empresa, cabendo ao INSS 
o poder de fiscalização. 8. Imperioso se admitir a 
perícia técnica por similaridade (aferição indireta) 
realizada na mesma pessoa jurídica em que laborava 
o autor, em unidade afim, mas distinta em razão 
da real desativação da unidade em que prestada 
a atividade. Não havia qualquer impedimento 
para que o INSS exercesse, ao tempo da prestação 
do serviço, as prerrogativas e deveres que lhe são 
inerentes e vistoriasse o local. Se não o fez, a tempo 
e modo, não pode utilizar-se de sua própria desídia 
para justificar a negativa do direito do segurado. 9. O 
uso de equipamentos de proteção não descaracteriza 
a situação de agressividade ou nocividade à saúde ou 
à integridade física no ambiente de trabalho. 10. É 
possível o reconhecimento do exercício de atividade 
nociva em período anterior à edição da legislação que 
instituiu a aposentadoria especial e a especialidade 
de atividade laboral (AgRg no REsp 1015694/
RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 
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ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado 
em 16/12/2010, DJe 01/02/2011), bem como 
continua válida a conversão de tempo de serviço especial 
para comum mesmo após 1998 (Resp 1.151.363/
MG- representativo de controvérsia). 11. Somando-
se exclusivamente o tempo de serviço especial, tem-
se que à data do requerimento administrativo, em 
20.07.2006, o autor contava com 25 anos, 03 
meses e 18 dias, de tempo de contribuição, isto é, 
havia cumprido os requisitos legais para a concessão 
da aposentadoria especial. Não se aplicando a ele, 
portanto, as regras de transição da EC 20/1998. 
12. A lei previdenciária expressamente dispõe que 
o segurado detentor de aposentadoria especial terá 
seu benefício cancelado se retornar voluntariamente 
ou continuar no exercício de atividade ou operação 
que o sujeite aos agentes que caracterizam a 
nocividade da atividade. Ocorre que tal disposição 
visa à proteção da integridade física do segurado e 
tem como premissas a permanência da atividade 
após voluntariamente dela se afastar, o que não é o 
caso. Isto porque, apesar da tentativa de se aposentar 
administrativamente, o INSS indeferiu o pedido, 
não restando alternativa ao autor senão permanecer 
sujeitando-se às atividades nocivas. 13. Ressalva-se 
que, após o trânsito em julgado deste acórdão, poderá 
o INSS aplicar o disposto no art. 57, § 8º, da Lei 
8.213/1991, desde que previamente comunicado ao 
segurado e observado o devido processo legal, com a 
garantia da ampla defesa e do contraditório, uma 
vez que possível ao segurado voltar ao trabalho para 
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desempenhar atividade diversa da que exercia. 14. Os 
cálculos quanto à renda mensal inicial do benefício, 
pelas regras mais vantajosas ao segurado, deverão ser 
feitos pela Autarquia e discutidos, se necessário, em 
execução de sentença. Vedada, entretanto, a utilização 
de sistema híbrido de cálculos. 15. O termo inicial do 
benefício é a partir do requerimento administrativo. 
Entretanto, tratando-se de mandado de segurança, 
os efeitos financeiros retroagem à impetração, 
ressalvando-se as vias ordinárias para cobrança 
das parcelas vencidas entre a data do requerimento 
administrativo e a impetração deste mandamus. 16. 
A correção monetária e os juros devem incidir na 
forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 17. 
Honorários incabíveis nos termos do art. 25, da Lei 
12.016/2009 18. Apelação do INSS não provida. 
Remessa oficial parcialmente provida. Apelação 
da parte impetrante provida. (TRF-1 - AMS: 
200738000256845 MG 2007.38.00.025684-
5, Relator: DESEMBARGADORA 
FEDERAL ÂNGELA CATÃO, Data de 
Julgamento: 11/12/2013, PRIMEIRA 
TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.46 
de 07/03/2014)”.

Com base nos documentos juntados em fls. 65/79, mesmo 
que tenham irregularidades formais, não há como deixar de reconhecer 
o enquadramento especial ao autor, uma vez que foi comprovado 
materialmente que o segurado trabalhava com habitualidade em 
condições que prejudicavam a saúde física dele.  
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Em melhor síntese sobre a matéria, reitero o entendimento 
da 2ª Turma do STJ, no REsp 1397783/RS3, de Relatoria do Ministro 
Herman Benjamin, segundo o qual: “é tida por especial a atividade 
exercida com exposição a ruídos superiores a 80 decibéis até a edição do Decreto 
2.171/1997. Após essa data, o nível de ruído considerado prejudicial é o superior 
a 90 decibéis. Com a entrada em vigor do Decreto 4.882, em 18.11.2003, o 
limite de tolerância ao agente físico ruído foi reduzido para 85 decibéis”.

E mais uma vez reafirmo que, não obstante os embates 
jurisprudenciais acerca dos três níveis de tolerância: 80 decibéis, 90 
decibéis e 85 decibéis; o autor, no período 05/02/1985 a 30/06/1999, 
esteve submetido a níveis de ruídos superiores aos exigidos (91 e 96 
decibéis), o que, inevitavelmente, configura tal condição de trabalho 
como condição especial prejudicial à saúde auditiva.

Daí, portanto, o autor faz jus à conversão dos 14 (catorze) 
anos 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias, período que vai de 
05/02/1985 a 30/06/1999, trabalhado sob condições insalubres, em 
tempo comum, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição.

Consoante já demonstrado acima, do art. 70 c/c o Anexo 
IV, Código 2.0.1, do Decreto nº 3.048/1999 (RGPS), o fator de 
conversão a ser aplicado ao caso é “1,40”. Aplicando-se tal fator aos 
14 (catorze) anos 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de tempo 
especial resulta 20 anos 1 mês e 20 dias de tempo comum. Somando 
este tempo ao restante do tempo de trabalho comum, 16 anos e 1 
dia, até a data do pedido administrativo, devidamente comprovado 
com os documentos fartos juntados, tínhamos 36 anos, 1 mês e 21 
dias de efetivo e ininterrupto tempo de contribuição, suficientes para 
o deferimento do pedido de aposentadoria nos termos do art. 56 do 
Decreto nº 3.048/1999, verbis:

3 Data da Publicação/Fonte: DJe 17/09/2013.
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“Art. 56.  A aposentadoria por tempo de contribuição 
será devida ao segurado após trinta e cinco anos de 
contribuição, se homem, ou trinta anos, se mulher, 
observado o disposto no art. 199-A”.

Sem dúvida o autor faz jus ao benefício pleiteado, que é 
devido desde o dia 16 de janeiro de 2012, data do pleito administrativo 
(fl. 81), conforme o teor do art. 52, I, “b”, do Regulamento e da 
Súmula 33 da TNU, respectivamente, verbis: 

“Art. 52. A aposentadoria por idade será devida:
I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico:
b) a partir da data do requerimento, quando não 
houver desligamento do emprego ou quando for 
requerida após o prazo da alínea “a”.

“Súmula 33: Quando o segurado houver preenchido 
os requisitos legais para concessão da aposentadoria 
por tempo de serviço na data do requerimento 
administrativo, esta data será o termo inicial da 
concessão do benefício”.

DIANTE DO EXPOSTO, com base no art. 201, § 1º e § 
7º, I, da CRFB, c/c o art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213/1991 e arts. 56 e 
70 c/c o Anexo IV, Código 2.0.1, do Decreto nº 3.048/1999, acolho 
e julgo procedente o pedido com resolução de mérito (CPC, art. 269, 
I). Mantenho integralmente os efeitos da decisão de antecipação 
de tutela de fls. 87/94, no sentido de que o Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS – averbe o tempo de 14 (catorze) anos 4 
(quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias, trabalhados por Marcello 
Barreto Marques, no período de 05/02/1985 a 30/06/1999, como 
tempo de serviço especial e, portanto, converta-o em tempo comum 
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e o some ao restante do tempo comum já constante dos seus 
assentamentos previdenciários (NIT 1.064.960.467-6); devendo, por 
conseguinte, conferir-lhe o benefício de aposentadoria por tempo de 
contribuição (NB nº 42/157.248.047-2 - Processo Administrativo nº 
37186.005079/2012-96), devido a partir do dia 16/01/2012 (art. 52, 
I, “b”, do Regulamento). Condeno, ainda, o Instituto Nacional do 
Seguro Social a pagar a Marcello Barreto Marques todas as parcelas 
vencidas, desde 16/01/2012, corrigidos monetariamente, pela 
variação do IGPM-FGV, a partir de cada vencimento (conforme 
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 
Federal); e sob a incidência de juros, a partir da citação (CPC, art. 219 
e Súmula 204 do STJ), no parâmetro de 1% a.m, tendo em conta que 
o art. 5º, da Lei nº 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F, 
da Lei nº 9.494/97, foi declarado inconstitucional por arrastamento, 
com efeitos erga omnes e ex tunc, conforme ADIs 4.357 e 4.425/STF. 
Condeno, também, a pagar os honorários advocatícios do patrono 
do autor que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, até a data da 
sentença, nos termos da Súmula 76 do TRF-4 e Súmula 111 do STJ, 
c/c o art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC.

Sem custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996).

Intime-se pessoalmente o Procurador do INSS, com remessa 
dos autos à Procuradoria-Geral Federal no Estado do Maranhão, com 
sede na Avenida dos Holandeses, Quadra 08, lote 06, Calhau, São 
Luis-MA, CEP 65.075-830 (art. 17, da Lei 10.910/2004).

P. R. I. Cumpra-se.
Alcântara (MA), 23 de setembro de 2014.

Marcio Aurélio Cutrim Campos
Juiz de Direito
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A Revista da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão 
– Revista da Esmam – é um periódico anual destinado à publicação 
de trabalhos de membros do Poder Judiciário e outros pensadores do 
direito.

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS

1. É obrigatório que os artigos sejam inéditos.

2. Os artigos deverão ser encaminhados por e-mail, atendendo às 
seguintes exigências:

2.1. Recomenda-se o uso do Word for Windows, em corpo 12, 
com espaço de 1,5. Caso utilizado outro processador, o arquivo 
deverá ser gravado no formato RTF (Rich Text Format), de leitura 
comum a todos os processadores de texto;
2.2. Os artigos deverão ser precedidos de folha em que constem 
o título do trabalho, o nome do autor (ou autores), endereços 
(profissional ou residencial e eletrônico), telefones, fax, bem como 
titulação acadêmica, instituições a que se vincule e principal atividade 
exercida;
2.3. Os artigos deverão ser acompanhados de unitermos ou 
palavras-chave, resumo em português e inglês;
2.4. As notas de rodapé não deverão ultrapassar o total de 
4 (quatro) por página, e as referências bibliográficas, ao fim do 
trabalho, deverão obedecer ao que prescreve a Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT (NBR 6023/2002);
2.5. As notas de rodapé deverão conter exclusivamente 
informações adicionais ao texto. Os dados bibliográficos do corpo 
do artigo deverão estar localizados no texto;
2.6. Trechos do artigo em língua estrangeira deverão ser 
acompanhados das respectivas traduções e deverão constar das 
notas, excetuando-se os em língua espanhola.
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3. Não serão publicados artigos:
3.1. com menos de 10 (dez) ou com mais de 15 (quinze) páginas 
impressas;
3.2. em língua estrangeira, exclusivamente; salvo em língua 
espanhola;
3.3. já publicados em periódicos jurídicos;
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