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PREFÁCIO

O direito, em sua essência é um conceito em constante 
mutação, consequência da própria condição humana, que necessita 
de adequação e ajuste diuturnamente, seja com relação a seu habitat, 
aos critérios e normas de convivência, bem como às novas realidades 
construídas pelos grupamentos humanos e a própria evolução do 
conhecimento cientifico e tecnológico. 

A contemporaneidade trouxe consigo inovações das mais 
diversas ordens, impactando os institutos jurídicos, com questões que 
envolvem uma reformulação dos conceitos basilares, assim como uma 
adequação dos parâmetros normativos da sociedade brasileira.

O saber jurídico não se constrói isoladamente, mas sim em 
permanentes diálogos com várias outras áreas. Deste modo, a pesquisa 
se apresenta como referencial para aprimorar as competências e 
habilidades necessárias à atuação do profissional jurídico. Afinal, 
entende-se a relevância de sua atuação crítica e consciente, junto à 
sociedade pós-moderna, a qual se caracteriza pela diversidade, pela 
desigualdade social e pela constante necessidade da busca por justiça 
social. 

Esta obra conta com a participação de advogados, professores, 
pesquisadores e estudiosos do direito, que apresentam, com diferentes 
ângulos e visões, temas que relacionam os desafios existentes no 
mundo jurídico no cerne da sociedade atual. O leitor terá acesso, a 
partir das contribuições dos autores, a uma porção relevante de 
desafios suscitados em torno de questões bancárias, familiares, 
tributárias, penais, empresariais, desportivas, sociais, de direitos 
humanos, de tecnologia e inovação, de medicina e muito mais. 
Portanto, a sua leitura é uma forma de aprofundar os estudos em várias 
áreas do Direito, bem como de inspirar novas produções científicas, 
buscar novas abordagens e promover o fomento e mantença do 
desenvolvimento do Direito.

Os temas foram organizados de forma a convidar o leitor para 
uma jornada multifacetada e pluridisciplinar que vai muito além de 
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uma mera leitura ou um estudo, e sim, de inserção dinâmica em uma 
via de contínua construção própria do direito, sob o viés de valores 
existenciais e patrimoniais que a sociedade moderna busca tutelar.

Assim, convido todos os leitores a conhecerem as proposições 
teóricas apresentadas nessa obra, que buscam desvendar os desafios 
do Direito existentes na sociedade contemporânea globalizada. 

Luciana de Castro Bastos1

1Professora universitária: PUC Minas; Coordenadora dos Cursos de Especialização 
a Distância em Legal Tech: Direito, Inovação e Startups e em Direito Bancário e do 
Mercado Financeiro da PUC Minas Virtual; Palestrante; Especialista em Direito Civil 
e Processo Civil pela Universidade Veiga de Almeida/RJ; Mestre em Direito Privado 
na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas com distinção cum 
laude. E-mail: lucianadecastrobastos@gmail.com
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OS LIMITES DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL BANCÁRIA

Alberto Rodrigues e Silva2

RESUMO
A necessidade ou vontade de ter, sobretudo em uma economia 

que ainda se recupera daquilo que foi o golpe mais duro sofrido na 
história moderna, entra em conflito com a diminuição do poder de 
compra, o qual, embora em gradual estado de recuperação, é fator 
que ocasiona desgaste nas relações existentes, principalmente, entre 
particulares, e instituições financeiras. Os limites legais impostos a 
resolução de conflitos decorridos em razão da verticalidade dessas 
relações são elementos fundamentais e necessários de análise a 
conjuntura econômica atual.

Palavras-chaves: Economia. Instituições financeiras. Limites 
Legais.

1 INTRODUÇÃO

O dinheiro, antes de qualquer outra coisa, é uma convenção 
humana, ou seja, é o modo pelo qual nós estabelecemos um ponto de 
singularidade para convergir valores diferentes.

A partir dessa compreensão, temos em mente que a capacidade 
de instituir convenções permanecendo a elas fiel, é o elemento social 
que difere o humano das demais espécies, de modo a ser também um 
fator de conflito, já que o cumprimento do que é convencionado acaba 
se tornando uma necessidade elevada aos institutos mais básicos, ao 
passo que seu não cumprimento é capaz de criar angustia a parte que 
se sentir lesada de modo tão profundo quanto ao roubo de uma caça 
no mundo selvagem.

2 Advogado. Sócio proprietário do escritório Rodrigues e Silva Advocacia. Especialista 
em Direito do Trabalho e Previdenciário e em Direito Bancário e Mercado Financeiro. 
E-mail: albertors.adv@gmail.com.
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Contudo, saciar aquilo que foi convencionado necessita se ater 
a limites, o qual, como será avaliado ao longo do presente estudo de 
caso, por vezes necessita recorrer ao que se encontra positivado em 
legislação.

Novos momentos abalam convenções humanas e a partir dessa 
premissa, que o estudo se torna ainda mais relevante do que se poderia 
firmar anteriormente ao ano de 2020 e a pandemia.

Qualquer estudo que se faça, que se tenha como exame sistema 
financeiro e a satisfação de créditos por meio do sistema judicial, 
necessita debruçar-se, mais que nunca, sobre os limites de satisfação 
do crédito oriundo da relação contratual bancária, tendo em vista o 
momento econômico atual.

Compreendendo os conceitos necessários a presente análise, 
promovendo estudo descritivo através de pesquisa bibliográfica 
jurisprudencial e documental.

O presente estudo, tem por escopo principal analisar e elucidar 
os conflitos gerados entre as instituições financeiras e pessoas físicas, 
sendo necessária maior compreensão sobre essa relação, para que se 
possa discutir suas nuances e meios de equilíbrio.

Para tanto, busca-se entender e aplicar tanto as questões 
doutrinárias, quanto jurisprudenciais, naquilo que diz respeito ao 
conflito entre pessoas físicas e instituições bancárias, analisando 
questões controversas, evidenciando os limites legais aos quais ambos 
estão submetidos.

2 O DIREITO DAS OBRIGAÇÕES COMO PILAR 
CENTRAL DA RELAÇÃO SOCIAL

O Direito das Obrigações acaba por funcionar como o tema mais 
elementar do Direito Civil, já que acaba por ser inerente a condição de 
vida em sociedade.

Neste sentido, assim lecionam Gagliano e Pamplona Filho:
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[...] trata-se do conjunto de normas (regras e 
princípios jurídicos) reguladores das relações 
patrimoniais entre um credor (sujeito ativo) e um 
devedor (sujeito passivo) a quem incumbe o dever de 
cumprir, espontânea ou coativamente, uma prestação 
de dar, fazer ou não fazer. (GAGLIANO; PAMPLONA 
FILHO, 2018, p. 231)

Observa-se que, se tal direito acaba por ser inerente ao simples 
convívio social, torna-se óbvio que todas as relações negociais entre os 
componentes daquela mesma sociedade orbitam em torno do direito 
das obrigações.

Para que se estabeleçam as relações supramencionadas, torna-
se necessário que os indivíduos ali inseridos, independentemente 
de suas vontades, assumam obrigações uns para com os outros e, 
neste sentido, o descumprimento das mesmas ocasiona a frustração, 
sentimento o qual, por sua vez, leva ao conflito.

É elementar que com o tempo e evolução natural, as obrigações 
assumidas transcenderam a simples palavra, passando a ser 
expressamente previstos, visando formalizar e comprovar o pactuado, 
inclusive já estabelecendo meio de prova, em caso de descumprimento.

3 OS CONFLITOS EM CONTRATOS BANCÁRIOS

Nos termos examinados no tópico anterior, tem-se a ciência 
de que o convívio em sociedade é responsável, de modo quase que 
automático, pela assunção de obrigações, as quais tem em seu bojo 
a expectativa de cumprimento, situação a qual, quando não ocorre, 
ocasiona a frustração e, por conseguinte, levando ao conflito.

Importa destacar que o conflito não necessariamente se dá entre 
duas partes iguais, podendo ocorrer aquilo que classificamos como 
conflito vertical, no qual as partes, seja em razão de informação, poder 
financeiro, ou qualquer outro fator, não se encontram niveladas para 
discutir e consequentemente dirimir o conflito o qual se forma.
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Apenas por debate, é dever elucidar que os conflitos aqui 
debatidos não são exclusividade das pessoas físicas, ao contrário, 
poderíamos classifica-los até como “mais ferozes” entre pessoas 
jurídicas, contudo, no intuito de manter a objetividade do presente 
estudo, nos ateremos a pessoa física.

3.1 CONCEITOS ELEMENTARES

3.1.1 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS BANCÁRIAS

Para deixar claro o conceito de instituição financeira, nos 
valemos daquele positivado nos termos do art. 17, da Lei nº 4.595/1964, 
o qual assim dispõe:

Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para 
os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas 
públicas ou privadas, que tenham como atividade 
principal ou acessória a coleta, intermediação ou 
aplicação de recursos financeiros próprios ou de 
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e 
a custódia de valor de propriedade de terceiros. 
(BRASIL, 1964)

Novamente, necessitando se ater ao objeto do presente estudo, 
é necessário destacar as instituições financeiras bancárias, ou 
simplesmente, bancos.

Os bancos têm como função intermediar a distribuição de 
recursos, de modo a captar perante os poupadores, ou seja, aqueles que 
conseguem receber mais do que gastam e os tornando disponíveis aos 
tomadores, que por sua vez, são aqueles que possuem uma necessidade 
financeira maior do que aquela que são capazes de produzir. A grosso 
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modo, o banco capta do agente superavitário e torna disponível aos 
agentes deficitários.

Além do narrado, o banco também tem o condão de guardar o 
valor de seus clientes.

O próprio Banco Central do Brasil, com o mister de difundir o 
conhecimento financeiro, conceitua em seu sítio o que viria a ser um 
banco, para tanto, vejamos:

Banco é a instituição financeira especializada em 
intermediar o dinheiro entre poupadores e aqueles 
que precisam de empréstimos, além de custodiar 
(guardar) esse dinheiro. Ele providencia serviços 
financeiros para os clientes (saques, empréstimos, 
investimentos, entre outros). (BACEN, 2022)

Nessa relação, enquanto intermedia a transferência de recursos 
entre o agente superavitário e o deficitário, o banco é remunerado 
pela diferença entre a taxa de aplicação paga ao agente poupador, o 
qual cedeu o recurso e o valor de juros pago agente tomado, o qual se 
denomina spread.

O que foi acima descrito é formalizado pelo contrato bancário, 
fixando as obrigações aos envolvidos.

3.1.2 CONTRATOS BANCÁRIOS

Quando se fala em “contrato”, temos por premissa fundamental 
a manifestação de vontade, ou seja, em analogia ao dito popular, 
podemos simplificar em, quando um não quer, os dois, ou mais, não 
contratam.

Havendo vontade, temos então a manifestação da mesma através 
de um fato jurídico, o qual é traduzido especificamente no contrato.

Quanto ao tema, assim contrato fora classificado por Gagliano e 
Pamplona Filho:
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[...] É um negócio jurídico por meio do qual as partes 
declarantes, limitadas pelos princípios da função 
social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos 
patrimoniais que pretendem atingir, segundo a 
autonomia das suas próprias vontades. (GAGLIANO; 
PAMPLONA FILHO, 2018, p. 415)

Neste mesmo sentido, merece especial atenção o conceito 
elucidado por Reale:

[...] o contrato é um elo que, de um lado, põe o valor 
do indivíduo como aquele que o cria, mas, de outro 
lado, estabelece a sociedade como o lugar onde o 
contrato vai ser executado e onde vai receber uma 
razão de equilíbrio e medida. (REALE, 1986, p. 09)

Aliado aos conceitos supramencionados a questão em especial 
ao cumprimento da função social do contrato será melhor examinada 
ao longo do presente estudo, contudo, para que se atinja tal mister, é 
impreterível que o contrato respeite a dignidade da pessoa humana, 
relativize a questão da igualdade das partes contratantes, elemento 
primordial a presente análise.

Além do já mencionado é claro que os contratos seguirão a boa-
fé objetiva, questão impositiva, garantindo elementos como lealdade, 
confiança, assistência, confidencialidade e informação.

Esclarecida a questão atinente a premissa maior, se segue a 
análise da premissa menor.

Classifica-se como contrato bancário aqueles instrumentos 
estabelecidos nos quais uma das partes é uma instituição financeira.

Em síntese, os contratos bancários serão os instrumentos pelos 
quais o particular manifestará sua vontade de contratar junto a uma 
instituição financeira algum serviço ou produto por ela oferecido, 
a exemplo de cartão de crédito, abertura de conta, empréstimo, 
financiamento entre outros.
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Apenas por esclarecimento, é importante ao presente estudo 
que não se confunda contratos bancários com operação bancária, já 
que esta é oriunda daquela, estando ali chancelada.

3.2 A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Conforme já fora especificamente tratado, embora trate-se 
de manifestação de vontade, em um contrato bancário, as partes 
usualmente não estão em situação paritária.

Diante da relação vertical a qual se estabeleceria entre as 
instituições bancárias e os particulares, estaríamos diante de uma 
situação de vulnerabilidade e hipossuficiência, questões que serão 
melhor examinadas, porém ensejam ao Estado, o dever de equilibrar 
a relação.

As relações as quais possuem instituições financeiras, gozam 
de grande especificidade legal, contudo, tal condição não é capaz de 
afastar a configuração de tal negócio como relação de consumo.

Veja-se que a relação de consumo é conceituada de maneira 
didática e direta por Bolzan (2016, p. 62): “[...] a relação jurídica de 
consumo é aquela que poderá ser definida como aquela relação 
firmada entre consumidor e fornecedor, a qual possui como objeto a 
aquisição de um produto ou a contratação de um serviço”.

Denote-se que a mero preenchimento dos lugares supra 
indicados, ou seja, a instituição financeira ocupando o posto de 
fornecedora e o particular como contratante, por si só, não ensejam 
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a 
existência de vulnerabilidade na relação.

A vulnerabilidade é a principal característica do consumidor, 
a qual é consagrada pelo art. 4º, do CDC, sendo ela um elemento 
material, ou seja, se estabelece no ato da contratação, sendo uma 
fragilidade e, portanto, a qual necessitaria de intervenção do Estado 
para ser equilibrada. (BRASIL, 1990)
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A vulnerabilidade pode ser fática, a qual é oriunda da própria 
posição que as partes ocupam, visto que o consumidor é quem detém 
a necessidade e o fornecedor quem pode a pacificar. 

Além da fática, temos também a vulnerabilidade financeira, ou 
seja, as partes contratantes não estão no mesmo patamar econômico 
e a vulnerabilidade informacional, quando uma das partes é detentora 
de conhecimento o qual a outra não possui, o que acaba por verticalizar 
a relação.

Esclarecida a questão quanto a vulnerabilidade, ressalta-se a 
posição de Nunes quanto a incidência do CDC nas relações:

Assim, evitar o acesso à justiça é correto no sentido 
de buscar o conflito (e, até mesmo, incentivar como 
faz o CPC de 2015) a solução de conflitos por outros 
métodos. Nunca no entanto, no sentido de afastar, 
impedindo ou obstaculizando, o acesso à solução 
jurisdicional estatal quando malogradas aquelas 
tentativas ou, simplesmente, porque os interessados 
por ela não se interessam. (BUENO, 2017, p. 49)

Há de se ter em mente que o incentivo a medidas alternativas a 
contenda judicial acaba por ser um desdobramento lógico a evolução, 
isso porque, o judiciário acaba “inundado” por ações que uma simples 
ligação seria capaz de resolver o problema.

Neste viés, é vislumbrada a primeira questão, a qual se trata da 
negociação propriamente dita, podendo ser pessoal, virtual, ou por 
outro meio conveniente aos envolvidos, sendo bastante comum, em se 
tratando de contratos e eventuais conflitos bancários, a existência de 
telemarketing da instituição financeira designado a tal fim.

Seguindo aos métodos extrajudiciais, se tem também a mediação, 
como meio alternativo e incentivado a resolução de conflitos, tendo sua 
tentativa de composição sustentada pela interveniência de terceiro, 
o qual de modo imparcial, contribuirá de forma determinante para 
que o consenso seja alcançado, destacando que o mediador não pode 
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expor seu ponto de vista, sendo sua atuação um meio para que as 
partes reestabeleçam o contato que por qualquer motivo, deixou de 
existir.

Assim leciona Osório:

Na mediação, método de autocomposição assistido 
de conflitos que se dá sem a intervenção do Estado, as 
partes são as protagonistas, controlando o processo, 
orientadas por um terceiro conhecedor das técnicas 
(ferramentas) próprias, mas que é imparcial. 
(OSÓRIO, 2021, p. 07)

Diferentemente da mediação, outra forma de resolução poderá 
ser a conciliação, na qual o conciliador possuirá voz ativa, indicando 
por exemplo se alguma das partes apresenta uma proposta baixa 
demais, ou mesmo alta.

Tanto na mediação, quanto na conciliação, a palavra final 
é das partes, ou seja, não havendo consenso, a pendência segue, 
diferentemente do que ocorre com a arbitragem.

Para que exista a arbitragem e essa tenha valor, é necessário que 
as partes tenham interesse de estarem a ela submetidas, de modo que, 
se não houver consenso entre os dissidentes, o arbitro terá a autonomia 
de proferir uma decisão, importando destacar que a arbitragem não se 
confunde com decisão judicial.

Objetivando elucidar essa diferenciação, veja o que leciona 
Casado Filho:

O processo arbitral é realmente bem diferente 
do judicial. Primeiro, ele tem seu fundamento 
de validade na autonomia das vontades, e não no 
contrato social que liga todos os cidadãos à solução 
judicial estatal. Ele ainda se inicia com a aceitação 
do encargo pelo(s) árbitro(s), nos termos do art. 19 da 
Lei de Arbitragem, e não por meio de petição inicial, 
como se dá no Judiciário.
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Além disso, por ser um processo totalmente baseado 
na autonomia da vontade, possui uma flexibilidade 
no procedimento e na forma de decidir, inexistentes 
nos demais sistemas processuais.
Podemos ainda destacar que o processo arbitral em 
geral é regido por regulamentos das instituições 
que administram os procedimentos. Em geral, esses 
regulamentos são verdadeiras continuidades ou 
complementações das cláusulas compromissórias, 
tornando o processo algo bem distinto do que se 
verifica no processo estatal, regido pelo Código de 
Processo Civil e tradicionalmente dominado por 
dogmas. (CASADO FILHO, 2017, p. 20)

Ainda, como última medida, no caso específico dos contratos 
bancários, há de se mencionar a chamada consignação bancária, a 
qual, por si só, não possui o condão de acabar com o conflito, mas 
de o diminuir, isto porque, consiste no depósito parcial dos valores 
em discussão, sendo aquele que a parte efetivamente entende como 
devido, ou mesmo que pode pagar naquele momento, amortizando a 
dívida e, por consequência, diminuído o objeto da discussão.

Embora os métodos tenham aqui sido discutidos de modo 
sucinto, fica evidente que os meios disponíveis e incentivados são 
diversos, de modo a privilegiar efetivamente a resolução satisfatória, 
evitando o conflito judicial.

Mesmo em se tratando de resolução extrajudicial, há de se ter 
em mente que, no caso em análise referente ao estudo da resolução 
dos contratos bancários, ainda se trata de uma relação de consumo, 
comumente vertical, de modo que os direitos do consumidor não são 
renunciáveis.

Exauridas as tentativas extrajudiciais, ou mesmo em paralelo a 
essas, poderá haver o ajuizamento da contenda, entretanto, ratifica-se 
que mesmo já estando sob discussão judicial, ainda assim, os meios 
aqui explanados poderão ser paralelamente implementados.
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5 AÇÕES JUDICIAIS

Uma vez encerradas as tentativas de negociação extrajudicial 
sem que se alcance qualquer resultado minimamente satisfatório, 
adentra-se o campo da contenda judicial.

5.1 AÇÃO DE CONHECIMENTO E TITULO EXECUTIVO JUDICIAL

Ao mencionar ação judicial, a imagem mais comum é a da ação de 
conhecimento, aquela discussão na qual ambas as partes apresentam 
suas razões, buscando a procedência ou improcedência do litigio.

Uma vez que se tem a conclusão quanto ao litígio, logrando êxito 
a comprovação da existência de débito através de decisão judicial 
efetivamente transitada em julgado, tem-se ali constituído um título 
executivo judicial.

Uma vez estabelecido o título executivo judicial, a requerimento 
do exequente, nos termos do art. 513, do CPC, inicia-se a fase do 
cumprimento de sentença, na qual o devedor terá o prazo de quinze 
dias para indicar bens a penhora, ou simplesmente, de forma 
direta, realizar o pagamento voluntário, situações que, uma vez não 
cumpridas, ensejarão penhora, com acréscimos inclusive de multa 
e honorários advocatícios, bem como a possibilidade ao credor de 
proceder com o protesto de sentença. (BRASIL, 2015)

Vale a pena destacar que, mesmo havendo a constituição do título 
executivo judicial, estando em fase de cumprimento de sentença, o 
devedor poderá o impugnar, apresentando os cálculos daquilo que 
entende como devidos.
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5.2 TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

Bastante comum quando se trata de resolução de contrato 
bancário através da via judicial, a execução de título executivos 
extrajudiciais tem seu início quando o exequente, valendo-se do 
referido título, executa o devedor judicialmente, requerendo sua citação 
para pagamento do ali disposto, inclusive apresentando planilha de 
cálculos considerando juros, correção monetária, eventuais multas, 
honorários entre outras medidas avençadas conforme previsão legal 
e contratual.

Denote-se que o devedor poderá se insurgir contra a referida 
execução através da oposição dos chamados embargos a execução, no 
prazo de quinze dias, apresentando impugnação extensiva quanto a 
matéria em debate, possuindo inclusive natureza de ação autônoma.

Não obstante ao supramencionado, naquelas questões que não 
demandam dilação probatória, em se tratando de matérias as quais 
poderiam ser conhecidas de ofício pelo juízo, poderá ser interposta 
a chamada exceção de pré-executividade, tratando de vício de ordem 
pública.

5.3 PROCEDIMENTOS JUDICIAIS BANCÁRIOS

Os dois itens anteriores tratados de forma sucinta são utilizados 
como introdução ao estudo que será realizado, fundamentais para a 
análise dos limites a resolução do contrato bancário, fato que ocorrerá 
por consequência da análise dos procedimentos judiciais bancários.

5.3.1 BUSCA E APREENSÃO

Quando se fala em busca e apreensão, há de se concentrar em 
uma medida processual, de natureza cautelar, a qual tem por escopo 
reaver um bem, ou simplesmente evitar o perecimento daquele, sendo 
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cabível tanto em cumprimento de sentença, ou mesmo execução de 
título executivo extrajudicial.

Assim positiva a previsão do art. 536, §1º do CPC:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça 
a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, 
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a 
efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela 
pelo resultado prático equivalente, determinar as 
medidas necessárias à satisfação do exequente.
§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 
determinar, entre outras medidas, a imposição de 
multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e 
coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de 
atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar 
o auxílio de força policial. (BRASIL, 2015)

A questão atinente a busca e apreensão também encontra 
previsão específica no disposto pelo art. 3º, do Decreto Lei 911/69:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, 
desde que comprovada a mora, na forma estabelecida 
pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 
contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 
bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 
judiciário. (BRASIL, 1969)

O requerimento de busca e apreensão fica condicionado a 
existência de mora, como bem mencionado no dispositivo legal 
supratranscrito, assim como da Súmula 72 STJ.

Conforme previsão do art. 2º, §2º do Decreto Lei 911/69, a mora 
resta configurada a partir do simples vencimento da dívida, podendo 
ser comprovado, inclusive, através de correspondência registrada na 
modalidade aviso de recebimento, de modo que o dispositivo inclusive 
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preceitua que a assinatura nem mesmo precisa ser do destinatário. 
(BRASIL, 1969)

Note-se então, que para a existência de mora, é necessário que 
exista dívida liquida e certa, estando vencida e, portanto, tornando-se 
exigível, sendo que tal inadimplemento ocorre única e exclusivamente 
por conta do devedor.

Quanto ao tema, assim sintetizam Gagliano e Pamplona Filho:

[...] a mora somente se caracteriza se houver 
viabilidade do cumprimento tardio da obrigação, 
Vale dizer, se a prestação em atraso não interessar 
mais ao credor, este poderá considerar resolvida a 
obrigação, hipótese em que restará caracterizado seu 
inadimplemento absoluto. (GAGLIANO; PAMPLONA 
FILHO, 2018, p. 318)

Assim, resta evidente que para que se pretenda a busca e 
apreensão é imperioso que se sigam as etapas e procedimentos os 
quais serão aqui examinados.

A primeira etapa, já amplamente examinada, é a simples 
notificação extrajudicial do devedor, o notificando formalmente 
quanto ao débito em aberto, podendo ser feito por correspondência 
registrada na modalidade aviso de recebimento.

Seguido a notificação extrajudicial, o segundo momento 
consiste no ajuizamento de ação contra o devedor, podendo ser uma 
ação ordinária, ou uma execução, cabendo ao credor escolher se irá 
requerer a busca e apreensão em uma ação cautelar, ou formulará 
um pedido incidental, de modo que, não poderá realizar os dois 
simultaneamente.

A terceira etapa é o requerimento liminar, demonstrando a 
urgência, ou evidência da medida.

Uma vez deferido o pedido e apreendido o bem, tem início 
a quarta etapa, na qual o devedor tem a possibilidade de proceder 
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com o pagamento integral do débito (incluindo parcelas vencidas e 
vincendas) no prazo de cinco dias.

O devedor, ao longo da quinta etapa, pode, no prazo de quinze 
dias, apresentar sua defesa, podendo ser por embargos a execução, ou 
mesmo contestação, aduzindo toda a matéria que entender de direito.

Superada a etapa da defesa do devedor, caso não logre êxito em 
suas alegações, o credor poderá colocar a venda o bem apreendido 
independentemente de qualquer procedimento de leilão, ou algo 
semelhante, de modo que, o valor apurado será utilizado para quitação 
da dívida, bem como de custas processuais eventuais, de modo que, se 
houver saldo remanescente, este será devolvido ao devedor.

O simples fato do devedor não cumprir suas obrigações, não 
autoriza o credor a assumir uma vertente arbitrária, na qual seus 
créditos seriam alheios a própria legalidade.

5.3.2 ARRESTO

Previsto no Art. 301, do CPC, outro procedimento judicial 
bancário possível é o arresto, o qual incide sobre a coletividade 
indistinta de bens, tantos quantos necessários a quitação da dívida. 
(BRASIL, 2015)

Novamente, se trata de um procedimento cautelar, o qual tem 
em seu mister a prevenção quanto ao perecimento, dilapidação, ou 
qualquer outro artificio utilizado pelo devedor para que se exima de 
cumprir com a obrigação.

Reitera-se que o ponto crucial quanto ao arresto é o fato de que 
ele não diz respeito a um bem especifico, mas sim ao valor necessário 
dos bens para que se consiga adimplir a dívida.
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5.3.3 SEQUESTRO

Também previsto no bojo do art. 301, do CPC, o sequestro, 
diferentemente daquilo que fora analisado quando se estudou o 
instituto do arresto, incide sobre um bem especifico, sendo medida 
cautelar cabível quando se objetiva assegurar o direito ante a existência 
de debate acerca de titularidade de um bem determinado, ou mesmo o 
risco de perecimento daquela mesma coisa. (BRASIL, 2015)

O ponto de debate fundamental aqui, é a noção de que a coisa 
em debate é certa.

6 TEMA DE DEFESA CONTROVERSO: A TEORIA 
DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL

Um ponto de considerável controvérsia e enorme debate, diz 
respeito a teoria do adimplemento substancial, a qual ocorre quando a 
mora é tão pequena, que se torna impossível a parte credora pretender 
a rescisão do contrato, apenas sendo possível exigir o cumprimento da 
obrigação.

Este tema encontra amparo no enunciado 361, da IV Jornada de 
Direito Civil, que assim dispôs: “O adimplemento substancial decorre 
dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a 
função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, balizando a 
aplicação do art. 475.” (CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 2022)

Acerca do tema, ainda, merece especial atenção o ensinamento 
de Rodrigues Júnior, que quanto a matéria, assim leciona:

[...] os autores ingleses, tomando como fundamento 
a gravidade objetiva do prejuízo causado ao credor 
pelo não cumprimento da prestação, formulam três 
requisitos para admitir a substancial performance: 
a) insignificância do inadimplemento; b) satisfação 
do interesse do credor; e c) diligência por parte do 
devedor no desempenho de sua prestação, ainda 
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que a mesma se tenha operado imperfeitamente. 
(RODRIGUES JUNIOR, 2006, p. 72)

Relembrando que, ao analisar o tópico referente aos contratos 
bancários, foi mencionado a questão referente a necessária função 
social do mesmo e é exatamente este, aliado ao princípio da boa-fé 
objetiva que justificaria a aplicação de tal teoria.

Essa teoria é controversa, já que nem mesmo o STJ formou 
entendimento pacífico quanto a mesma, já que, de um lado, o 
entendimento firmado pela E. 4ª Turma daquela Colenda Corte, é no 
sentido de que a teoria do adimplemento substancial traça limites 
impedindo que o credor use de forma ilimitada o uso do direito de 
resolução por parte do credor, vejamos a decisão:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO 
MERCANTIL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
(LEASING). PAGAMENTO DE TRINTA E UMA DAS 
TRINTA E SEIS PARCELAS DEVIDAS. RESOLUÇÃO DO 
CONTRATO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 
DESCABIMENTO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS 
DIANTE DO DÉBITO REMANESCENTE. APLICAÇÃO 
DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
1. É pela lente das cláusulas gerais previstas no Código 
Civil de 2002, sobretudo a da boa-fé objetiva e da 
função social, que deve ser lido o art. 475, segundo 
o qual “[a] parte lesada pelo inadimplemento pode 
pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-
lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos 
casos, indenização por perdas e danos”. 2. Nessa 
linha de entendimento, a teoria do substancial 
adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado 
do direito de resolução por parte do credor, 
preterindo desfazimentos desnecessários em prol da 
preservação da avença, com vistas à realização dos 
princípios da boa-fé e da função social do contrato.3. 
No caso em apreço, é de se aplicar a da teoria do 
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adimplemento substancial dos contratos, porquanto 
o réu pagou: “31 das 36 prestações contratadas, 86% 
da obrigação total (contraprestação e VRG parcelado) 
e mais R$ 10.500,44 de valor residual garantido”. O 
mencionado descumprimento contratual é inapto 
a ensejar a reintegração de posse pretendida e, 
consequentemente, a resolução do contrato de 
arrendamento mercantil, medidas desproporcionais 
diante do substancial adimplemento da avença.4. Não 
se está a afirmar que a dívida não paga desaparece, o 
que seria um convite a toda sorte de fraudes. Apenas 
se afirma que o meio de realização do crédito por 
que optou a instituição financeira não se mostra 
consentâneo com a extensão do inadimplemento 
e, de resto, com os ventos do Código Civil de 2002. 
Pode, certamente, o credor valer-se de meios menos 
gravosos e proporcionalmente mais adequados à 
persecução do crédito remanescente, como, por 
exemplo, a execução do título.
5. Recurso especial não conhecido. (SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2011).

Por outro lado, há a corrente dentro da mesma corte que entenda 
que a teoria do adimplemento substancial, se aplicável, se tornaria 
uma ode ao devedor, vejamos a decisão neste sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO 
CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. 
INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL DO 
CONTRATO. INADIMPLEMENTO. RELEVÂNCIA. 
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 
INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. RECURSO NÃO 
PROVIDO.
1. O uso do instituto da substancial performance não 
pode ser estimulado a ponto de inverter a ordem 
lógico-jurídica que assenta o integral e regular 
cumprimento do contrato como meio esperado de 
extinção das obrigações. 2. Ressalvada a hipótese de 
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evidente relevância do descumprimento contratual, 
o julgamento sobre a aplicação da chamada “Teoria 
do Adimplemento Substancial” não se prende ao 
exclusivo exame do critério quantitativo, devendo 
ser considerados outros elementos que envolvem 
a contratação, em exame qualitativo que, ademais, 
não pode descurar dos interesses do credor, sob 
pena de afetar o equilíbrio contratual e inviabilizar 
a manutenção do negócio.
3. A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial 
exigiria, para a hipótese, o preenchimento dos 
seguintes requisitos: a) a existência de expectativas 
legítimas geradas pelo comportamento das partes; 
b) o pagamento faltante há de ser ínfimo em se 
considerando o total do negócio; c) deve ser possível 
a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao 
direito do credor de pleitear a quantia devida pelos 
meios ordinários (critérios adotados no REsp 76.362/
MT, QUARTA TURMA, j. Em 11/12/1995, DJ 01/04/1996, 
p. 9917).
4. No caso concreto, é incontroverso que a devedora 
inadimpliu com parcela relevante da contratação, 
o que inviabiliza a aplicação da referida doutrina, 
independentemente da análise dos demais elementos 
contratuais.5. Recurso especial não provido. 
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2016). 

É fato de que o adimplemento do pactuado é o mínimo 
que se espera ao haver uma relação, de modo que, em havendo o 
descumprimento dessa premissa contratual básica, não há como 
se falar em boa-fé objetiva, ou função social do contrato, já que a 
expectativa não foi cumprida.

Nesse viés, observando todo o examinado, fica evidente 
que o limite a resolução contratual não pode ser um estimulo a 
inadimplência, mas sim, os procedimentos processuais positivados, 
os quais permeiam um Estado democrático de direito.
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7 CONCLUSÃO 

Após amplo estudo, observando o caso concreto apresentado, 
passando a aplicação daquilo que foi objeto do presente estudo, no 
intuito de elucidar a questão quanto aos conflitos ocasionados entre 
instituição financeira e pessoa física, sobretudo, os limites quanto a 
resolução de tais.

Contextualizando a ordem econômica atual, não se pode ignorar 
que a condição financeira no contexto pós pandemia, ocasionando 
uma mudança drástica em um curto espaço de tempo, de modo que, 
quem anteriormente honrava as obrigações perante as instituições 
financeiras, agora apresenta sérias dificuldades para tanto, sendo 
público e notório o aumento da inadimplência nas relações bancárias.

Nesse viés, o não cumprimento da obrigação por parte do 
contratante, não autoriza a instituição financeira a agir de maneira 
autoritária e quase déspota na condução das tratativas, sejam elas 
judiciais ou não.

A legislação impõe, não apenas os limites quanto a busca 
da resolução contratual por parte da instituição financeira, como 
também cria etapas próprias ao devido processo legal, que não apenas 
asseguram o contraditório e ampla defesa, como também o princípio 
da boa-fé, o qual norteia todas as relações jurídicas celebradas.

Como fora mencionado desde o início, a satisfação da obrigação 
é o básico que se espera de toda a relação jurídica iniciada, tanto que o 
Código de Processo Civil privilegia a composição entre as partes, algo 
que, inclusive, pode ocorrer em paralelo ao eventual processo judicial.

Cumpre destacar que a premissa adotada pelo CPC de 2015 não 
tem o condão de impedir o acesso ao judiciário, mas de desestimular, 
de modo que as partes possam estabelecer um consenso, superando as 
vaidades e se atendo efetivamente a questão de interesse, ressaltando 
que tal medida inclusive é salutar para que o judiciário se torne mais 
célere, se atendo a questões das quais efetivamente não existe a 
possibilidade de acordo.
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Um ponto importante quanto ao presente estudo diz respeito ao 
último item abordado, referente a teoria do adimplemento substancial. 
Neste ponto, é necessário tomar o cuidado de que a questão referente 
a traçar limites a atuação da instituição bancária no que diz respeito 
a resolução contratual e cobrança de créditos devidos, não acabe se 
tornando uma ode ao devedor, em detrimento ao credor, que acaba 
se vendo desamparado pela mesma legislação que teria o viés de 
equilibrar a relação, mas acaba a pendendo ao outro lado.

É límpido que no afã de criar mecanismos suficientes a equilibrar 
a relação, o legislador, assim como a própria jurisprudência necessitam 
tomar o cuidado de que o positivado não acabe funcionando como 
uma espécie de “freio” a satisfação do crédito e ao respeito a boa-fé 
objetiva contratual, motivo pelo qual, em especifico naquilo que diz 
respeito a teoria do adimplemento substancial, o que enseja conclusão 
no sentido de que não se pode confundir os limites legais a resolução 
do contrato, com privilégios legais, os quais beneficiem o devedor, 
chegando até mesmo a deturpar o devido processo legal.

Reitera-se que, partindo novamente da boa-fé objetiva, 
presumimos que quem tem o crédito, pretende receber e, quem deve, 
tem total interesse em quitar o quanto antes, de modo que em nenhuma 
das pretensões tem em seu vislumbre inicial o conflito, condição que 
o CPC espera que se mantenha estimulando a composição em caso de 
desacordo.

Assim, por todo o exposto, em resgate a premissa inicial de 
que a crença leva ao conflito, entende-se que, na busca de resolução 
desse conflito, não se pode ultrapassar de maneira desenfreada toda 
e qualquer determinação legal, no afã de obter o que se entende de 
direito, tampouco que tais limites legais impostos, sejam privilégios a 
parte devedora em detrimento da parte credora.
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ESTELIONATO SENTIMENTAL À LUZ DO 
DIREITO CIVIL BRASILEIRO
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RESUMO
O estelionato sentimental ocorre quando um dos parceiros 

utiliza da confiança e do sentimento conquistado durante a relação 
amorosa para obter vantagens econômico-financeiras às custas de 
outrem. Apesar de no ordenamento jurídico o termo estelionato 
estar presente apenas âmbito penal, em razão dos elementos que 
o compõe, tal instituto deve ser analisado sob a perspectiva cível. 
Diante disso, no presente artigo, será perquirido precipuamente, 
a respeito da responsabilidade civil da pessoa cuja procedeu com a 
prática de estelionato sentimental em favor de uma das partes do 
relacionamento, atentando-se, em especial, aos prejuízos materiais e 
morais acarretados.

Palavras-chave: estelionato sentimental; responsabilidade civil; 
dano patrimonial; dano moral. 

1 INTRODUÇÃO

Quando se fala em estelionato sentimental, consequentemente, 
fala-se em afeto. O afeto é um dos bens jurídicos que possuem 
respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. Embora a sua proteção 
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não seja tratada de forma clara e concreta, a sua abordagem pode ser 
compreendida dentro do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 
Tal princípio atrela-se ao direito de uma pessoa ser respeitada como 
pessoa e existir plenamente com proteção moral, social e psicológica. 
O afeto é, portanto, instrumento basilar para a autoestima e saúde 
mental do ser humano. 

O modus operandi do estelionatário é o falso afeto, ou melhor, 
é usar de sentimento amoroso alheio para extorquir alguém, 
convencendo a vítima a contrair empréstimos bancários, contratar 
serviços, “emprestar” dinheiro, ou mesmo, comprar objetos. Em suma, 
é alguém obtendo vantagens econômico-financeiras ilicitamente em 
face de outrem. 

Na grande maioria das vezes, a vítima se sente além de 
envergonhada, culpada por ter se apaixonado por alguém que a 
colocou em uma cilada. Essas situações acabam por se agravar em 
razão de a maioria das pessoas não verem, na Justiça, um caminho 
para obter uma indenização e a reparação civil dos danos patrimoniais 
e morais que lhes foram causados. 

Conforme ver-se-á mais adiante, estas são indagações recentes 
no Direito Brasileiro e, não há, para tanto, legislação que as aborde 
de forma expressa. Todavia, tal tema encontra-se ostentado no Direito 
Civil devido às questões de responsabilidade civil subjetiva inerentes 
às relações afetivas, principalmente, em casamentos e uniões estáveis.

O fato é que, quando se fala em casamento e uniões estáveis, 
há uma grande preocupação patrimonial para evitar-se o incidente 
de fraude ou lesão a uma das pessoas envolvidas na relação. Resta 
evidente a possibilidade de se vislumbrar a proteção jurídica a partir 
do estudo da Responsabilidade Civil, Ilícitos civis, abuso de direito, 
enriquecimento sem causa, Princípio Boa-Fé Objetiva, Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana e do Princípio da Afetividade. 

Nesse viés, o presente estudo, tem como objeto precípuo, 
uma análise perscrutada acerca do estelionato sentimental. Diante 
disso, para melhor compreensão, será analisada as relações afetivas 
protegidas pelo ordenamento jurídico, bem como os requisitos 
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intrínsecos à responsabilidade civil, além de conceito, contexto 
histórico e análise de jurisprudência. 

2 DAS RELAÇÕES AFETIVAS À LUZ DO CÓDIGO CIVIL DE 2002

Na contemporaneidade, diversas são as formas de família 
vigentes. Segundo Maria Berenice Dias (2021, p. 77), “despontam 
novos modelos de famílias mais igualitárias nas relações de sexo e 
idade, mais flexíveis em suas temporalidades, em seus componentes, 
menos sujeitos a regras e mais ao desejo”.

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) reconhece a proteção da 
família matrimonial, decorrente do casamento, e da família informal, 
formada na constância união estável. O Código Civil (BRASIL, 2002), 
por seu turno, tutela as relações afetivas com o escopo de resguardar 
o caráter patrimonial e sucessório. Apesar disso, existem vínculos 
afetivos que não são tratados pelo ordenamento jurídico, como o 
namoro. 

Neste sentido, a priori, à luz do artigo 1.511 do Código Civil 
(BRASIL, 2002), “o casamento estabelece comunhão plena de vida, 
com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges”. Para mais, 
considera-se como “vínculo jurídico entre o homem e a mulher (ou 
entre pessoas do mesmo sexo — Res. do CNJ n. 175/2013) que visa o 
auxílio mútuo material ou espiritual, de modo que haja uma integração 
fisiopsíquica e a constituição de uma família.” (DINIZ, 2022, p. 31). 

Ante à celebração do casamento, o legislador estabeleceu a 
necessidade de adoção de um dos regimes de bens, que são: a separação 
obrigatória de bens, exposta no artigo 1.641; a comunhão parcial de 
bens, tratado no artigo 1.658 ao artigo 1.666; a comunhão universal de 
bens, previsto no artigo 1.667 e 1.671; a participação final nos aquestos, 
disposta no artigo 1.672 e 1.686; e a separação convencional de bens, 
previsto nos artigos 1.687 e 1.688.

A união estável, por outro lado, tem como característica precípua 
o animus familiae. Desta maneira, trata-se do relacionamento em que, 
além da convivência pública, contínua e duradoura, há o escopo de ser 
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uma entidade familiar, conforme reconhece a Constituição Federal, 
em seu artigo 226, §3º (BRASIL, 1988).

Há que se falar, por fim, do namoro, que, conforme exposto, 
não está tutelado expressamente no ordenamento jurídico. Porém, à 
luz do entendimento extraído do REsp 1.454.643/ RJ (BRASIL, 2015), 
considera-se namoro qualificado a relação afetiva, cuja convivência é 
pública, contínua e duradoura, mas com a carência atual do animus 
de constituir família. Podendo, inclusive, haver proclamação, para o 
futuro, da intenção de constituir família.

3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 
NORTEADORES DAS RELAÇÕES AFETIVAS

Extrai-se do artigo 1º, inciso III da Constituição Federal (BRASIL, 
1988) que o Estado Democrático de Direito e tem como fundamento a 
dignidade da pessoa humana. Para mais, Maria Helena Diniz (2022, 
p. 16) aduz que o Princípio da Dignidade da Pessoa humana “constitui 
base da comunidade familiar (biológica ou socioafetiva), garantindo, 
tendo por parâmetro a afetividade, o pleno desenvolvimento e a 
realização de todos os seus membros.”.

Nota-se evidente ingerência do princípio em questão nas 
relações afetivas do Direito de Família, valendo-se, principalmente, 
quando do direito e revisional de alimentos, a impenhorabilidade do 
bem de família, o direito à filiação, dentre outros.

Segundo Gustavo Tepedino (2008, p. 398), “no contexto familiar, 
a família passa a ser valorizada de maneira instrumental, tutelada 
como um núcleo intermediário de desenvolvimento da personalidade 
dos filhos e de promoção da dignidade de seus integrantes”.

A priori, destaca-se que o Enunciado nº 26, aprovado na I Jornada 
de Direito Civil (BRASIL, 2012), conceitua boa-fé objetiva como 
“exigência de comportamento leal dos contratantes”.

Neste cenário, destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi (BRASIL,2011), 
veja-se, in verbis:
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Nas relações familiares, o princípio da boa-fé objetiva 
deve ser observado e visto sob suas funções integrativas 
e limitadoras, traduzidas pela figura do venire contra 
factum proprium (proibição de comportamento 
contraditório), que exige coerência comportamental 
daqueles que buscam a tutela jurisdicional para a 
solução de conflitos no âmbito do Direito de Família. 
Na hipótese, a evidente má-fé da genitora e a incúria 
do recorrido, que conscientemente deixou de agir 
para tornar pública sua condição de pai biológico e, 
quiçá, buscar a construção da necessária paternidade 
socioafetiva, toma-lhes o direito de se insurgirem 
contra os fatos consolidados. A omissão do recorrido, 
que contribuiu decisivamente para a perpetuação do 
engodo urdido pela mãe, atrai o entendimento de 
que a ninguém é dado alegar a própria torpeza em 
seu proveito (nemo auditur propriam turpitudinem 
allegans) e faz fenecer a sua legitimidade para 
pleitear o direito de buscar a alteração no registro 
de nascimento de sua filha biológica. (STJ, REsp 
1.087.163/RJ, 3.ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, 
j. 18.08.2011, DJe 31.08.2011).

Desta forma, nota-se que o princípio da boa-fé objetiva possui 
três funções: de interpretação, de controle e de integração. 

A função de interpretação, em consonância ao que aduz o artigo 
113 do Código Civil (BRASIL, 2002), consiste na exposição do princípio 
da boa-fé e dos usos e costumes do lugar em que for celebrado o 
negócio jurídico. 

A função de controle, extraída do artigo 187 do Código Civil 
(BRASIL, 2002), consiste na incidência em ato ilícito o titular de um 
direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos 
pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Por fim, a função de integração, observada no artigo 422 do CC 
(BRAISL, 2002), obriga os contratantes a guardar, assim na conclusão 



40 | Desafios do Direito Vol.3

do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-
fé.

Destaca Flávio Tartuce (2022, p. 54), que são considerados 
deveres essenciais da boa-fé:

[...] dever de cuidado em relação à outra parte 
negocial; dever de respeito; dever de informar a 
outra parte sobre o conteúdo do negócio; dever 
de agir conforme a confiança depositada; dever 
de lealdade e probidade; dever de colaboração ou 
cooperação; dever de agir com honestidade; dever 
de agir conforme a razoabilidade, a equidade e a boa 
razão.

Destarte, o princípio da boa-fé objetiva visa, sobretudo, fazer 
com que as relações afetivas familiares sejam pautadas na honestidade, 
confiança e fidelidade. 

Corolário do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, o 
Princípio da Afetividade “é concernente às pessoas não só conviver 
com os parentes, mas, crucialmente, com as pessoas que estão 
frequentemente no seu dia a dia” (MALUF, 2018).

Neste viés, aduz Ricardo Lucas Calderon (2011, p. 264) na 
dissertação:

A solidificação da afetividade nas relações sociais 
é forte indicativo de que a análise jurídica não 
pode restar alheia a este relevante aspecto dos 
relacionamentos. A afetividade é um dos princípios do 
direito de família brasileiro, implícito na Constituição, 
explícito e implícito no Código Civil e nas diversas 
outras regras do ordenamento.

Desta maneira, resta-se evidente a carência expressa na legislação. 
Apesar disso, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) inaugurou o 
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reconhecimento do afeto como valor de índole constitucional. Neste 
contexto, Edson Fachin expôs:

[...] a Constituição de 1988, ao vedar o tratamento 
discriminatório de filhos, a partir dos princípios 
da igualdade e inocência, veio a consolidar o afeto 
como elemento de maior importância no que tange 
ao estabelecimento da paternidade. Foi para a 
Constituição o que já estava reconhecido na doutrina, 
na lei especial e na jurisprudência. (2003, p. 27)

Ademais, o Código Civil (BRASIL, 2002) reconhece o instituto 
do parentesco socioafetivo, ao prever no artigo 1.593 a possibilidade 
de outra origem de parentesco. Neste tema, o Enunciado nº 103 da I 
Jornada de Direito Civil (BRASIL, 2012) preceitua que o artigo 1.593, ao 
reconhecer outras espécies de parentesco civil acolhe que há também 
parentesco civil no vínculo parental proveniente da paternidade 
socioafetiva, fundada na posse do estado de filho.

4. DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Para entender sobre a responsabilidade civil frente ao estelionato 
sentimental, faz-se imprescindível a análise de todos os componentes 
que o integram. Venosa (2019) salienta que a responsabilidade civil 
pode ser averiguada através de uma ação ou ação efetuada por uma 
pessoa física ou jurídica que acarreta um dano, fazendo gerar o dever 
de indenizar, desde que ausente alguma das excludentes. Neste mesmo 
sentido entende Flávio Tartuce (2022, p. 479): 

A responsabilidade civil surge em face do 
descumprimento obrigacional, pela desobediência 
de uma regra estabelecida em um contrato, ou por 
deixar determinada pessoa de observar um preceito 
normativo que regula a vida. Neste sentido, fala-
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se, respectivamente, em responsabilidade civil 
contratual ou negocial e em responsabilidade 
civil extracontratual, também denominada 
responsabilidade civil aquiliana, diante da Lex Aquilia 
de Damno, do final do século III a.C., e que fixou os 
parâmetros da responsabilidade civil extracontratual.

Para definir-se a responsabilidade civil, é preciso que se tenha 
presente a conduta culposa ou dolosa de alguém, o nexo de causalidade 
e o dano, fatores estes que serão discutidos a partir de agora. 

As atividades humanas têm por reflexão as atividades da 
responsabilidade civil. Dessa forma, a conduta humana é caracterizada 
por uma ação ou omissão, meramente elaborada pela escolha do 
agente ou por negligência, imprudência ou imperícia que acabam por 
resultar em um dano alheio. 

Pabro Stolze e Pampona (2018) discorrem que a base da conduta 
humana é o aspecto da voluntariedade, isto é, a autodeterminação de 
suas ações, o que define se alguém tem ou não conhecimento de que 
a sua conduta irá culminar em algum dano. Sem isso, seria impossível 
retratar um comportamento sobre a ótica da responsabilidade civil. 

O Código Civil (BRASIL, 2002) em seu artigo 186 alude que “aquele 
que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 
moral, comete ato ilícito”. A doutrina classifica a culpa em latu sensu, 
a qual abrange o elemento dolo, e em stricto sensu. 

O dolo ocorre quando há notável desejo em empreender, de 
maneira proposital, uma infração com o intuito de prejudicar alguém. 
Na culpa em stricto sensu, por sua vez, este desejo não está evidente, 
pois o indivíduo realiza a consulta sem a vontade de atingir os seus 
efeitos. 

A principal diferença entre eles é o efeito proposital presente no 
elemento dolo, mas para fins de responsabilidade civil, não é levado 
em consideração se há culpa ou dolo, basta apenas que tenha gerado 
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danos a alguém. A partir disso, surge o dever de restaurar os danos e 
voltar ao status aquo antes da ocorrência deste. 

Quando um bem patrimonial ou extrapatrimonial protegido 
juridicamente, for agravado por conduta ou omissão por dada pessoa 
que acaba por violá-lo, tem-se o que se denomina como “dano”. Pablo 
Stolze e Pamplona (2018) aludem que, além de um bem, o dano pode 
ser uma afronta a um direito personalíssimo. 

O artigo 944 do Código Civil (BRASIL, 2002) dispõe que o dever 
de indenizar será proporcional ao do dano. O parágrafo único do 
mesmo dispositivo legal menciona que a excessiva desproporção 
entre a ponderação da culpa e do dano, fará com que o juiz reduza a 
indenização em medidas proporcionais. 

É possível que haja a cumulação de danos materiais, morais e 
estéticos, podendo-se, conforme a Comissão de Responsabilidade 
Civil da V Jornada de Direito Civil, que os danos sejam expandidos no 
âmbito social, difuso, individual e coletivo. 

Os danos patrimoniais, também conhecidos como danos 
materiais são uma violação ou perda de um bem corpóreo que é 
protegido na esfera econômica, por isso que, quando violados, surge 
a obrigação de reparação patrimonial. Importante destacar que os 
danos materiais podem ser divididos em danos emergentes, isto é, 
quando a vítima, de fato, perde o bem; e em lucros cessantes, ou seja, 
quando se deixa de auferir valores em razão da ocorrência de algum 
episódio (Tartuce, 2022). 

Em contrapartida, tem-se a figura dos danos morais, os quais 
estão conjecturados no artigo 5º, incisos V e X da Constituição 
Federal (BRASIL, 1988). Estes buscam proteger os direitos imateriais, 
retilineamente ligados à personalidade, imagem, dignidade ou vida 
pessoal de determinada pessoa. Admite-se, além da reparação em 
pecúnia, a retratação pública, tendo em conta que a pessoa se encontra 
magoada. 

O nexo de causalidade é tema essencial para a configuração do 
dever de reparação de um dano alheio, já que, trata-se da ligação entre 
o comportamento de uma pessoa e o dano. 
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Nesse sentido, Teila e Rebeca (2016, p.15), em um artigo 
publicado na Revista Conversas Civilistas, aludem que:

[...] o nexo de causalidade possui uma dupla função 
no âmbito da responsabilidade civil. Na primeira, 
ela concede direcionar a qual indivíduo será o 
incumbido pelo efeito danoso; na segunda, não 
menos importante, é imprescindível averiguar a 
dimensão do dano a se reparar – assim, será o nexo 
causal a determinar os limites do responsável pelo 
prejuízo, e não a culpa.

Existem certas teorias que cumprem o papel de fundamentar o 
nexo de causalidade, dentre elas, tem-se a Teoria da Equivalência de 
Condições, a Teoria da Causalidade Adequada e a Teoria da Causalidade 
Direta ou Imediata (Valente, 2017). Sobre essas teorias, há uma certa 
divergência doutrinária sobre qual adotar, mas, em virtude do artigo 
403 do Código Civil (BRASIL, 2002), há quem adote a última, apesar de 
a jurisprudência não entender assim. 

Dessa forma, resta claro que, para a aplicação da responsabilidade 
civil, é preciso que exista uma relação entre o fato gerador do dano e 
o próprio dano. 

5 DO ESTELIONATO SENTIMENTAL

Por ser um tema novo para o Direito de Família, os delineamentos 
sobre o estelionato sentimental estão fundamentados em artigos 
jurídicos, monografias e jurisprudências, tendo em vista que, 
atualmente, inexistem regras que abordem precisamente sobre esta 
temática. 

Trata-se, pois, de um tema de suma relevância e de uma 
certa complexidade jurídica, uma vez que, busca-se, acima de 
tudo, analisar os efeitos jurídicos de um estelionato meramente 
amoroso, especificadamente no campo da responsabilidade civil 
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e a consequência da aplicação de suas conjeturas, atentando-se, 
principalmente, à existência de danos morais e materiais quando 
diante de um direito personalíssimo ferido. 

Fato é que, a tônica em questão, isto é, o estelionato sentimental, 
surgira somente em 2014, na 7ª Vara Cível de Brasília, quando Suzana 
Oliveira Del Bosco Tardim contra Sergio Antônio Pinheiro Oliveira 
ajuizou uma ação. Contudo, a citada ação foi transferida à 5ª Turma 
Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tendo este mantido a 
decisão do juízo aquo (Acórdão n.866800, 20130110467950APC, Relator: 
Carlos Divino Vieira Rodrigues, Revisor: Angelo Canducci Passareli, 
5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 08/04/2015, publicado no DJE: 
19/05/2015. Pág.: 316).

Suzana namorava Sergio Antônio e durante a constância do 
namoro contraiu uma dívida de R$ 101.500,00 (cento e um mil e 
quinhentos reais) a fim de tentar amparar o namorado que passava 
por uma complicada situação financeira. A relação terminou quando 
Suzana descobriu que Sergio havia reatado com a sua ex-esposa ainda 
namorando com ela. 

Suzana também requereu em juízo o importe de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais) a título de danos morais, não tendo este pedido sido 
acatado pela 7ª Vara Cível e pela 5ª Turma Cível.

Restou demonstrado em juízo que, o réu, ora Sergio Antônio, lhe 
pedia dinheiro com certa frequência, sob o argumento de que estava 
esperando uma nomeação no trabalho. O réu também lhe prometia 
a devolução dessas quantias em um momento futuro, o que nunca 
ocorreu. 

Há mensagens nos autos que comprovaram o seu argumento, 
dentre elas as seguintes: 

“Poe um creditozinho no meu cel, se for possível”, 
“Vc pode me passar R$30,00 p a minha conta. Preciso 
resolver um probleminha aqui” e “É possível passar 
50,00? Quero lanchar no caminho.” ‘Vc pode passar 
50,00 pra minha conta. Quero ir ao jogo c o Serginho”, 
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‘Saquei quando estava no shopping na hora do almoço. 
Depois disso so nos falamos a noite, por isso não deu 
p te avisar. Minha nomeação está evoluindo e assim 
poderei elaborar um plano de pagamento do que lhe 
devo’” (sic) – (CASTRO, Maria L., 2016, p. 32).

O réu lhe falava que possuía conhecimento de que a namorada 
não tinha dinheiro, mas que estava desesperado e que não havia a 
quem recorrer, apenas à amada. Além de tudo isso, Suzana comprou 
inúmeras roupas e sapatos, liquidou contas telefônicas e emprestou o 
seu carro a ele. 

Certa vez, também permitiu que o namorado efetuasse uma 
transferência bancária de sua conta para a dele, de tal modo, restou 
comprovado que réu transferiu R$ 1.000,00 (mil reais) da conta da 
autora para a conta de sua esposa em vez de transferir à sua conta, 
sendo que, neste momento, já havia reatado o casamento.

Ocorre que, a autora começou a se sentir completamente 
envergonhada perante os familiares e amigos de maior convívio social, 
pois havia sido ludibriada por um homem que, perante a uma situação 
de completa fragilidade emocional, lhe aproveitou propositalmente, 
a fazendo passar por uma situação constrangedora ao ter o seu nome 
negativado junto aos Órgãos de Cadastro Negativo, quais sejam, o 
Serasa e o SPC.

A contestação do réu foi pautada basicamente no argumento de 
que tais ajudas não eram empréstimos, mas sim, ajudas voluntárias. 
Além disso, também afirmou que a autora possuía total conhecimento 
de sua volta com a ex-esposa e, que, inclusive, havia lhe proposto um 
relacionamento simultâneo. Afirmou que a cobrança era inválida, 
tendo em vista que não havia motivos para cobrar algo, unicamente, 
em razão do término do namoro. 

O magistrado entendeu que, apesar de o recebimento de uma 
ajuda financeira em um relacionamento afetivo não possa ser vista 
como uma conduta ilícita, é evidente e incontroversa a presença 
de abuso de direito quando atentando-se aos deveres inerentes ao 
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Princípio da Boa-fé Objetiva, especialmente a lealdade gerada na 
autora de que teria os valores restituídos, fazendo-se, para tanto, gerar 
o dever de indenização.

Nesse sentido, entendeu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 
mantendo a sentença aquo:

PROCESSO CIVIL. TÉRMINO DE RELACIONAMENTO 
AMOROSO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. 
RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO 
SEM CAUSA. ABUSO DO DIREITO. BOA FÉ OBJETIVA. 
PROBIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve ser 
mantida a sentença a quo eis que, da documentação 
carreada para os autos, consubstanciados em sua 
maior parte por mensagens trocadas entre as partes, 
depreendendo-se que a autora/apelada efetuou 
continuadas transferências ao réu; fez pagamentos 
de dívidas em instituições financeiras em nome do 
apelado/réu; adquiriu bens móveis tais como roupas, 
calcados e aparelho de telefonia celular; efetuou 
o pagamento de contas telefônicas e assumiu o 
pagamento de diversas despesas por ele realizadas, 
assim agindo embalada na esperança de manter o 
relacionamento amoroso que existia entre os ora 
demandantes. Corrobora-se, ainda e no mesmo 
sentido, as promessas realizadas pelo varão-réu no 
sentido de que, assim 32 que voltasse a ter estabilidade 
financeira, ressarciria os valores que obteve de sua 
vítima, no curso da relação. 2. Ao prometer devolução 
dos préstimos obtidos, criou-se para a vítima a justa 
expectativa de que receberia de volta referidos 
valores. A restituição imposta pela sentença tem 
o condão de afastar o enriquecimento sem causa, 
sendo tal fenômeno repudiado pelo direito e pela 
norma. 3. O julgador não está obrigado a pronunciar-
se quanto a todos os dispositivos de lei invocados 
pelas partes, quando entender ser dispensável o 
detalhamento na solução da lide, ainda que deduzidos 
a título de prequestionamento.4. Recurso conhecido 
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e não provido. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 
FEDERAL, 2015)

Importante destacar que, devido a evolução do Direito Civil 
Brasileiro, bem como a ascensão de situações patrimoniais e morais 
relativas às relações afetivas, cada vez mais surgem conflitos que 
levam à necessidade de se examinar as ocorrências de ilícitos civis. 
O estelionato sentimental é marcado pela lesão de uma das partes a 
outra, o que faz com que a relação civil se veja desiquilibrada e, por 
isso, surge a imperiosidade de ter este dano restabelecido, buscando-
se, acima de tudo, o status aquo anterior à relação (CASTRO, 2016). 

Desde 2014, ano do julgado a pouco mencionado, verificou-se 
um novo tratamento da responsabilidade civil, denominando-se o que 
hoje se conhece como “Estelionato Sentimental”, ocasião em que um 
ex-namorado foi condenado a indenizar a ex-namorada por vultosas 
despesas durante o relacionamento amoroso. 

O termo estelionato é empregado na esfera criminal, 
precisamente no artigo 171, do Código Penal, que, conforme alude tal 
dispositivo legal, configura o crime de estelionato, quando uma pessoa 
obtém para si ou para outrem, “vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou 
qualquer outro meio fraudulento” (BRASIL, 1940). 

Atualmente, no Brasil, não há a positivação do tema em questão, 
o que existe é um Projeto de Lei n° 6.444/2019 (BRASIL, 2019) que 
tramita na Câmara dos Deputados. O projeto objetiva inserir um 
parágrafo segundo ao artigo 171 do Código de Penal para regulamentar 
expressamente tal matéria e em caso de aprovação, constará a seguinte 
redação:

Art. 171 - §2º 
Estelionato sentimental
VII - induz a vítima, com a promessa de constituição 
de relação afetiva, a entregar bens ou valores para si 
ou para outrem (BRASIL, 2019). 
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O estelionato sentimental ocorre quando o sujeito aproveita do 
sentimento amoroso de alguém para extorquir o seu par romântico, 
fazendo com que este lhe conceda além de dinheiro, bens e banque 
certos luxos. Em outras palavras, usa-se do sentimento de alguém para 
auferir de benefícios patrimoniais. 

Esta temática chamou muita atenção no mundo jurídico, porque 
além do fato de que tais questões serem constantemente discutidas 
em juízo, serviu como instrumento de responsabilização cível das 
relações afetivas que antes não eram protegidas no campo cível, como 
o próprio casamento, a filiação, a união estável e demais entidades 
(CASTRO, 2016). 

Sobre o entendimento do juiz na jurisprudência 
supramencionada, Tartuce (2022) em sua obra de Direito de Família, 
salienta que, de fato, os casais possuem certo propósito de conservar 
o vínculo e a vida em comum do casal, razão pela qual acabam se 
ajudando economicamente, entretanto, a existência de abuso é 
inadmissível. 

É de ressaltar, ainda, que a aceitação de uma assistência 
financeira quando em um relacionamento amoroso, não é considerado 
ato ilícito, mas o abuso de direito, ou melhor, o desrespeito à Boa-Fé 
Objetiva, decorrente da mera expectativa de receber de volta o valor 
emprestado pela outra parte emerge o dever de indenizar. 

É bem verdade que o abuso de direito é sim conduta ilícita, 
portanto, deve-se aplicar o disposto no artigo 927 do Código Civil 
(BRASIL, 2002), em razão da configuração do enriquecimento causa, 
previsto no artigo 884 do Código Civil (BRASIL, 2002).

Outro ponto que merece atenção é acerca do término dos 
relacionamentos implicarem em danos morais. Não se pode entender 
pela lógica de que meros aborrecimentos devam ser revertidos em 
indenização a título de danos morais, isso porque a atenção para esses 
pontos será fundamental para diferenciar-se o estelionato sentimental 
do simples aborrecimento (ALBURQUEQUE; ARAÚJO, 2021).

É essencial que seja avaliado quais os elementos afetivos foram 
introduzidos ao vínculo amoroso, haja vista que toda e qualquer pessoa 
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que constitui um relacionamento, projeta expectativas para um futuro 
em comum, principalmente nos namoros. É evidente, que o término 
de uma relação, por si próprio, não irá configurar o estelionato 
sentimental e, consequentemente a aplicação da responsabilidade 
civil. É primordial que, para tal intuito, seja comprovada a existência 
de danos materiais e, em situações mais severas, danos morais. 

Para uma melhor análise do tema em questão, faz-se imperiosa a 
análise de algumas jurisprudências. Desta feita, será retratado acerca 
de dois casos fáticos, sendo que em ambos é reconhecido o instituto 
do estelionato sentimental. 

 A primeira jurisprudência trata-se de um Recurso de Apelação 
interposto perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo sido 
este julgado pela 13ª Câmara Cível do TJMG, em data de 01 de julho de 
2021. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MATERIAS - REVELIA - PRESUNÇÃO DE 
VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. 
O Código de Processo Civil, no artigo 344, estabelece 
que não contestando o réu, presumem-se verdadeiras 
as alegações de fato aduzidas pelo autor em sua peça 
inaugural. Considerando que a parte autora comprova 
o dano sofrido, deve ser acolhida a pretensão de 
ressarcimento. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS 
GERAIS, 2021)

No caso em tela, a autora entrou com uma ação de estelionato 
sentimental em face de seu ex-namorado, requerendo a sua 
responsabilidade civil em razão de enriquecimento ilícito sem causa. 
Afirma que conservou um relacionamento amoroso por mais de dois 
anos, sendo que durante todo o período em conjunto, arcou com 
inúmeras despesas do namorado, o qual lhe prometia devolver todo o 
dinheiro quando conseguisse renda o suficiente para tal. O principal 
motivo da ação foi teve como justificativa o convencimento do réu 
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à autora, levando-a a comprar um imóvel apenas em nome dele, de 
forma que o pagamento fosse efetuado integralmente por ela. 

Sucede-se que, findado o relacionamento, além de tomar posse 
de metade do imóvel, o réu recusou-se a pagar a sua parte. Diante disso, 
a autora requereu a indenização de metade do imóvel. Acontece que 
no juízo aquo, a magistrada havia entendido pela não configuração da 
prática de estelionato sentimental, haja vista as partes possuírem um 
relacionamento público, fato que levava a entender que desfrutavam 
gastos em comum, devido a confiança usual de ambos. A magistrada 
entendeu, ainda, que todos os pagamentos realizados unicamente 
pela autora eram meros donativos e agrados livre e voluntários. 

Todavia, a 13ª Câmara Cível do TJMG entendeu pela reforma da 
decisão aquo, reputando que restou claro e incontroverso a prática de 
estelionato sentimental, uma vez que os extratos bancários juntados 
aos autos comprovavam as suas alegações. 

Já a segunda jurisprudência refere-se a uma Apelação Cível 
proposta pelo réu da ação principal em face da autora, perante o 
Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido este julgado pela 5ª Vara 
Cível em data de 17 de março de 2022:

DANOS MATERIAIS E MORAL- Estelionato Sentimental 
- Exploração da fragilidade afetiva da vítima 12 anos 
mais velha - Obtenção de vantagens financeiras 
indevidas pelo réu, mediante relacionamento 
insincero e, após o proveito econômico, rompe-o, 
sem justificativa razoável – Dano material que deve 
ser ressarcido – Dano moral – Caracterização pela 
ofensa à autoestima da autora ao ter consciência de 
que fora vítima de estelionato sentimental por parte 
do réu – Recurso desprovido. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DE SÃO PAILO, 2022).

A autora da ação principal e o réu constituíram relacionamento 
amoroso em agosto de 2016, sendo que passados dois anos, o réu que 
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era casado, surpreendeu a autora dizendo que iria se separar da atual 
esposa. 

O réu relatou estar passando por dificuldades financeiras, pois 
estava possuído de dívidas. A autora, uma viúva 12 (doze) anos mais 
velha, que havia se apaixonado por ele, passou a lhe emprestar dinheiro, 
quitar dívidas, efetuar pagamentos de despesas, tais como habilitação, 
seguro de moto, gasolina, conta do celular, custos do divórcio para 
com a sua ex-mulher, plano de saúde, enxoval e até mesmo a mobília 
de um imóvel. Isso porque o réu estava desempregado e não conseguia 
sequer alugar um imóvel para residir. A seu pedido, a autora lhe 
comprou um cachorro, uma nova moto, um celular, saxofone e violão, 
além de arcar com as faturas de seu cartão de crédito. 

Para bancar todas estas despesas, a autora contraiu uma 
dívida de R$40.000,00 (quarenta mil reais). Contudo, um ponto que 
merece devida atenção foi que, em dez meses, o réu terminara o 
relacionamento de forma abrupta, inclusive, lhe ameaçando de morte 
caso contasse tudo isso a alguém.

A sentença de primeiro grau reconheceu a prática de estelionato 
sentimental, condenando o réu ao pagamento da indenização material 
no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor pleiteado pela 
autora, mais 15 salários-mínimos a título de danos morais. No entanto, 
inconformado, o réu apresentou o citado recurso de apelação, 
afirmando que o alegado pela autora não passava de falácias a seu 
respeito. 

A 5ª Vara Cível manteve a decisão proferida pela sentença aquo, 
já que, segundo o relator, a autora havia provas o suficiente para 
reconhecer a prática do estelionato sentimental, principalmente, em 
virtude das conversas das partes. E, mais, que o apelante não atestou 
que o término do relacionamento não passara de mera conduta 
arquitetada. 

É certo que, em ambos os casos fáticos, há um padrão operador 
por uma das partes que, ao perceber a vulnerabilidade emocional 
e psicológica da outra, envolve-se amorosamente com ela, em um 
relacionamento, de certa forma, de curto ou prazo mediano, apenas 
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com o escopo de auferir vantagens econômicas. Percebe-se, ainda, 
que os réus prometem às amadas a devolução do dinheiro, mas, 
em contrapartida, põe fim ao relacionamento de maneira abrupta 
e injustificada, configurando, para tanto, manifesto estelionato 
sentimental. 

Com efeito, a aplicabilidade da responsabilidade civil é maneira 
viável para não deixar que uma parte obtenha enriquecimento ilícito 
sem causa, e mais, para que esta não seja alvo de impunidade. 

Veja-se, além disso, que mesmo inexistindo legislação expressa 
tratando acerca deste tema, os tribunais já estão entendendo que a 
junção de alguns requisitos, como a vantagem ilícita em prol do 
sentimento afetivo alheio, configura estelionato sentimental.

6 CONCLUSÃO

Em um primeiro momento, viu-se, neste estudo, que para 
configurar estelionato sentimental é preciso que uma das pessoas 
que compõe a relação amorosa, aproveite da confiança e afeto alheio 
para extorquir bens materiais da outra. Ademais, para evitar-se mera 
impunidade jurídica, uma vez inexistir leis específicas sobre a matéria 
em apreço, usa-se da abordagem responsabilidade civil. Através 
desta, é possível reparar os danos sofridos por uma pessoa, tentando-
se ao máximo fazer com que a vítima volte ao estado anterior ao do 
acontecimento de tais práticas abusadoras. 

Outro ponto importante que fora abordado é que, apesar de 
ser tema novo para o Direito Civil brasileiro, as jurisprudências dos 
Tribunais de Justiça já estão entendendo que a junção de alguns 
requisitos configura a prática de estelionato sentimental. No presente 
estudo, foram citadas três jurisprudências, sendo que a primeira 
discorreu o primeiro caso de estelionato sentimental no Distrito 
Federal, em 2014. 

Destaca-se, além disso, que a abordagem dos elementos que 
integram a responsabilidade civil deixou claro e evidente o dever de 
reparação de um dano existente. Em síntese, viu-se que, a ação é uma 



54 | Desafios do Direito Vol.3

conduta praticada por um agente; enquanto o dano, uma lesão sofrida 
pela vítima; e o nexo de causalidade a relação: dano versus conduta. 
O conjunto de todos estes elementos faz nascer o dever de indenizar 
na proporção dos prejuízos que uma pessoa sofreu, sejam prejuízos 
patrimoniais, sejam prejuízos extrapatrimoniais. 

É certo que, devido a inércia legislativa sobre este tema, ainda 
terão diversas discussões sobre o estelionato sentimental. Mas, na 
atualidade, deve-se ter em consideração que as relações sociais 
precisam de proteção, uma vez ser o ser humano figura fundamental 
para a construção de uma sociedade. Assim, quando se verifica que 
um dano é causado a uma personalidade ligada ao agente praticante 
da conduta alienadora, a outra parte deverá fazer valer o seu direito 
de restabelecer o equilíbrio rompido, ainda que não haja previsão 
normativa para tanto. Como se sabe, o direito é um fenômeno 
histórico e social e, como tal, acompanha a evolução e a transformação 
de uma sociedade inteira, o que explica esta nova perspectiva da 
responsabilidade civil frente aos relacionamentos afetivos. 
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O AFASTAMETO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO 
DE RENDA SOBRE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Andreia Fargnoli Barbosa6

José Lúcio da Silva Martins7

RESUMO: O afastamento da incidência do imposto de renda 
sobre a pensão alimentícia representa o foco da análise do presente 
artigo. A escolha pelo tema se deu devido o modelo de tributação 
adotado pelo Brasil ser injusto e agreir moralmente a família 
brasileira. Não paira dúvidas da atenção à proteção da família, na 
medida em que ficaram estabelecidos os direitos fundamentais e 
princípios do Direito de Família. O núcleo familiar precisa ter acesso 
mínimo à condições básicas de garantidores da dignidade humana. É 
de relevante importância que os tributos estabelecidos pelo legislador 
não restrinjam direitos fundamentais dentro de seu núcleo essencial. 
Foi por isso que diante das críticas apresentadas a essa incidência 
tributária, foi ajuizada a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 
5.422, em de 25 de novembro 2015, perante o Supremo Tribunal Federal 
tendo como autor Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM). 

Palavras chave: Alimentos; Imposto de Renda, Incidência; 
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1 INTRODUÇÃO

Prefacialmente cabe ressaltar que com a tão comentada decisão 
do STF em afastar a incidência da tributação do imposto sobre 
“alimentos” não restou-se dúvidas para a escolha sobre esse tema.  

O artigo tem por objetivo demonstrar que foi justa a decisão do 
Supremo Tribunal Federal, visto que, se continuasse a tributação essas 
causariam grandes impactos aos mais vulneráveis. 

Para a elaboração do presente artigo a metodologia utilizada será 
o método hipotético dedutivo. Para tanto foram realizadas pesquisas 
bibliográficas, tendo como fonte artigos científicos, doutrinas, 
legislação especial, dentre outros. 

O primeiro capítulo versará sobre “os alimentos”, e aspectos 
ligados à obrigação alimentar, com o foco de fornecer um suporte 
material para aqueles desprovidos dos meios necessários para 
subsidiar a própria subsistência. 

No segundo e último capítulo discutir-se-á sobre a decisão do 
STF (Supremo Tribunal Federal) pelo afastamento da incidência da 
tributação do imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Também 
no mesmo capítulo serão apresentados características sobre imposto 
de renda, bitributação, a análise da petição inicial feita pelo Instituto 
Brasileiro de Direito de Família e restituição do imposto pago. 

Complementando o trabalho, as considerações finais serão 
apresentadas com o objetivo de demonstrar que tributação incidente 
na pensão alimentícia caracteriza flagrante injustiça fiscal além de 
violar princípios da capacidade contributiva e da dignidade da pessoa 
humana. 

2 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Começa-se pela obrigação de prestar alimentos, essa é ônus 
determinado por lei imposto àqueles responsáveis para a manutenção 
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de outro incapaz de custear suas expensas. Tal necessidade poderá ser 
definitiva, provisória, provisional ou transitória.

No que concerne à expressão “alimentos”, este pode ser 
explicitado, segundo palavras de Tartuce (2017, p. 317), visando “(...) 
à pacificação social, estando amparado nos princípios da dignidade 
da pessoa humana e da solidariedade familiar, ambos de índole 
constitucional”. 

Quando se trata de relações familiares, a obrigação de entreajuda 
se manifesta na obrigação alimentar. Consoante com o artigo 1.694 do 
Código Civil impõe o dever de socorro que não está restrito aos parentes. 
Privilegia também os casos em que terminada a conjugalidade e o 
companheirismo no qual houve real dependência econômica durante 
a relação. Tal dever decorre das relações instituídas assim como dos 
vínculos decorrentes das relações conjugais e parentais. Ainda que 
terminada a relação parental, a obrigação do cuidado permanece. 
(ROSA, 2015) 

Desse modo pode-se afirmar que a obrigação do cuidado nasce 
das relações conjugais e parentais, porém, ainda que decorrente das 
relações cíveis que são perenes, a obrigação do cuidado tem um curso 
vital totalmente distinto da relação que a originou.

A afirmação alhures quanto ao fato de “obrigação alimentar”, 
está consubstanciada no artigo art. 1694, veja-se:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou 
companheiros pedir uns aos outros os alimentos 
de que necessitem para viver de modo compatível 
com a sua condição social, inclusive para atender 
às necessidades de sua educação.
§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção 
das necessidades do reclamante e dos recursos da 
pessoa obrigada.
§ 2 o Os alimentos serão apenas os indispensáveis 
à subsistência, quando a situação de necessidade 
resultar de culpa de quem os pleiteia. (BRASIL, 2002). 
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A saber, significa dizer que as prestações tem objetivo de 
satisfazer as necessidades vitais daquele sem a autonomia para provê-
las. 

Segundo Gonçalves (2017, p. 673), “os alimentos abrangem, 
assim, o indispensável ao sustento, vestuário, habitação, assistência 
médica, instrução e educação (CC, arts. l.694 e 1.920)”.

Insta pontuar que no direito brasileiro a obrigação legal de 
alimentos tem um cunho assistencial e não indenizatório.

Enfatizando esses aspectos, Gonçalves (2017, p. 675), esclarece 
que os alimentos devem ser fixados em montante que possibilite ao 
alimentando “viver de modo compatível com a sua condição”. 

O entendimento do autor referenciado anteriormente reafirma 
o conteúdo lecionado pelo art. 1694 “caput” do Código Civil onde se 
lê que os alimentos podem ser pleiteados como objetivo de suprir as 
necessidades que permitam uma vida compatível não diversa de sua 
condição social.

Conforme se verá, os alimentos classificam-se em definitivos 
ou regulares, provisórios, provisionais e transitórios, vejam o 
esclarecimento do autor supracitado:

Definitivos: são os de caráter permanente, 
estabelecidos pelo juiz na sentença ou em acordo das 
partes devidamente homologado, malgrado possam 
ser revistos (CC, art. 1.699).
Provisórios: são os fixados liminarmente no despacho 
inicial proferido na ação de alimentos, de rito especial 
estabelecido pela Lei n. 5.478/68 - Lei de Alimentos.
Provisionais ou ad lite1n: são os determinados em 
tutela provisória, preparatória ou incidental, de ação 
de separação judicial, de divórcio, de nulidade ou 
anulação de casamento, ou de alimentos. Destinam-
se a manter o suplicante, geralmente a mulher, e 
a prole, durante a tramitação da lide principal, 
e ao pagamento das despesas judiciais, inclusive 
honorários advocatícios. Daí a razão do nome ad 
lite’m ou alünenta in litem.
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Transitórios: admitidos pela jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça, de cunho resolúvel, 
‘”são obrigações prestadas, notadamente entre ex-
cônjuges ou ex-companheiros, em que o credor, 
em regra pessoa com idade apta para o trabalho, 
necessita dos alimentos apenas até que se projete 
determinada condição ou ao final de certo tempo, 
circunstância em que a obrigação extinguir-se-á 
automaticamente”. Em outras palavras, “a obrigação 
de prestar alimentos transitórios - a tempo certo - é 
cabível, em regra, quando o alimentando é pessoa 
com idade, condições e formação profissional 
compatíveis com uma provável inserção no mercado 
de trabalho, necessitando dos alimentos apenas até 
que se atinja sua autonomia financeira, momento em 
que se emancipará da tutela do alimentante-outro a 
provedor do lar-, que se extinguirá automaticamente” 
(GONÇALVES, 2017, p.675).

Com efeito, ainda que a literatura classifique os alimentos em 
diversas modalidades, importa ressaltar que tal classificação tem 
como determinante o momento ou o tempo do dever de cumprimento 
da obrigação. O objetivo principal do alimento é o mesmo em qualquer 
das classificações, qual seja, a manutenção da dignidade mínima 
ao alimentário. Se por um lado a obrigatoriedade da prestação de 
alimento garante dignidade ao alimentado o alimentando também 
encontra proteção legal, vez que a obrigação de prestar alimentos 
apenas será obrigatória até que o beneficiado atinja sua autonomia 
financeira tornando-se independente.

3 DA DECISÃO DO STF SOBRE O AFASTAMENTO 
DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA 

SOBRE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Antes de adentrar ao tema proposto neste capítulo, vale revisar 
alguns conceitos básicos do direito tributário ressaltando que a 
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bitributação difere do bis in idem. A bitributação ocorre quando há a 
tributação dupla de um mesmo fato gerador por dois entes diferentes. 
Por outro lado, o Bis in idem estará configurado quando ocorrer duas 
vezes a tributação sobre o mesmo fato gerador. 

Sabe-se que “os impostos são tributos que incidem 
necessariamente sobre revelações de riqueza do contribuinte”. 
(PAULSEN, 2020, p. 70). 

Sobre o Imposto de renda, este tem fundamentação no art.153 
da Constituição Federal de 1988, veja:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
III – renda e proventos de qualquer natureza;
§ 2º O imposto previsto no inciso III:
I – será informado pelos critérios da generalidade, 
da universalidade e
da progressividade, na forma da lei; (BRASIL, 1988). 

Na concepção de Kfouri Jr. (2018, p. 348), “existem diversas 
situações específicas que ensejam o questionamento sobre a incidência 
ou não do Imposto sobre a Renda”

Ao discutir a inconstitucionalidade da tributação do imposto de 
renda sobre a pensão alimentícia, o STF entendeu que a manutenção 
das normas sobre a cobrança do imposto de renda caracterizava 
dupla tributação camuflada e sem justificação violando direitos 
fundamentais. 

Essa dupla tributação ou bitributação é tratada por Paulsen 
(2020) como “o termo bitributação designa a tributação instituída por 
dois entes políticos sobre o mesmo fato gerador”. (PAULSEN, 2020, p. 
142).

Já no entendimento de Machado Segundo (2018, p. 114), 
“entende-se por bitributação a cobrança de mais de um tributo, 
sobre um determinado fato, por entes tributantes diversos”. Como 
mencionado pelo Ministro do STF. 
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Comprova-se que, desse modo, conforme o entendimento 
doutrinário, na bitributação existe uma duplicidade do sujeito ativo 
definido no artigo 119 do CTN, ou seja: “a pessoa jurídica de direito 
público titular da competência para exigir o seu cumprimento”. Em 
outras palavras sujeito ativo é aquele a quem é garantido por lei, o 
direito de cobrar prestação pecuniária ao sujeito passivo.

Nesse sentido Kfouri Jr. (2018) ressalta que a definição da 
ocorrência da bitributação pode se dar observando a “Teoria das 
quatro identidades” de Dorn, devendo haver as seguintes identidades, 
veja:

1) incidir sobre o mesmo objeto de tributação
2) incidir sobre o mesmo sujeito passivo
3) incidir sobre o mesmo período
4) incidir com o mesmo imposto. (KFOURI JR. 2018, 
p. 571).

Para melhor entendimento o mencionado autor explica que 
através dessa teoria, pode-se delinear a ocorrência da bitributação 
ou pluritributação sendo elas: “a) bitributação interna: entre União, 
Estado, DF e Municípios, ou; b) bitributação internacional: entre 
diferentes países” (KFOURI JR. 2018, p. 571). 

Oportuno se torna dizer que o texto constitucional veda de 
forma expressa a possibilidade da bitributação e do bis in idem em 
relação aos impostos. Para tanto estabeleceu competências tributárias 
privativas para cada ente político e também que eventual exercício da 
competência residual pela União ocorresse sobre fato gerador e base 
de cálculo diversos dos atinentes às bases econômicas já constantes 
no texto da Carta Magna (art. 154, I) (PAULSEN, 2020). 

Demais disso, Conrado Paulino Rosa (2015), elucida que, 
em novembro de 2015, o Instituto Brasileiro de Direito de Família 
(IBDFAM) ajuizou a ação de inconstitucionalidade (ADI 5.422) no 
Supremo Tribunal Federal. O objetivo da ação foi suspender, bem como 
impedir a cobrança do Imposto de Renda sobre pensão alimentícia, 



66 | Desafios do Direito Vol.3

ante os “princípios, expressos e não expressos, do mínimo existencial” 
elencados na CFRB/88, e também da Emenda Constitucional 64/2010, 
que elevou a alimentação a um direito social. 

Ressalte-se que esse tema sempre gerou incômodo, motivo pelo 
qual sempre foi muito discutido. De fato, a pensão alimentícia não 
possui o caráter de renda, daí se deu a decisão do STF, no que tange 
a não existência do imposto sobre pensão alimentícia para quem a 
recebe. 

Na íntegra da petição enviada ao STF pelo IBDFAM tinham por 
objetivo a ADI do artigo 3º, § 1º, da Lei nº. 7.713/19882 c/c artigos 5º,3 
544 do Decreto nº 3.000/1999. E a justificativa foi a seguinte:

A incidência do imposto de renda sobre pensão 
alimentícia é incompatível com a ordem 
Constitucional. Diante dos princípios, expressos e 
não expressos, do mínimo existencial e da Emenda 
Constitucional 64/2010, que alterou o artigo 6ª 
da Constituição da República, introduzindo a 
alimentação como um direito social, a pensão 
alimentícia ficou ressignificada. Assim, não é justo, 
e muito menos constitucional cobrar imposto sobre 
as verbas alimentares. Isto é uma afronta à dignidade 
do alimentário e penalização à parte hipossuficiente. 
Primeiro, porque pensão não pode ser considerada 
renda e muito menos acréscimo patrimonial como 
previsto no Código Tributário Nacional. A incidência 
de IR em pensões alimentícias está dissociada do 
fato gerador da incidência tributária. Segundo, se 
o fato gerador do imposto de renda é o aumento do 
patrimônio do contribuinte, nada justifica a tributação 
em pensão alimentícia, que é verba de subsistência, 
e cuja renda já foi devidamente tributada quando 
ingressou no acervo do devedor de alimentos. 
(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2015). 
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Salienta-se que incluído o alimento no rol dos direitos 
constantes no artigo 6º da Constituição Federal, o Estado torna-se 
obrigado, a assegurar o seu acesso a todo cidadão como forma de 
promover a melhora da qualidade de vida. Sendo, pois, um direito 
social inconteste. Daí ser incoerente a cobrança de imposto por 
parte do estado de recurso, que na realidade não configura aumento 
patrimonial daquele que o recebe. Assim os alimentos não podem ser 
considerados renda. Ademais o próprio estado como garantidor desse 
direito social elencado na CFRB/88, jamais poderá tributar recurso 
que se destina à garantia do direito à alimentação. 

Da análise de Rodrigo da Cunha Pereira, Maria Berenice Dias 
e Ronner Botelho Soares na íntegra da petição, fundamentaram que:

É notória a contrariedade ao disposto constitucional, 
pois sendo o fato gerador do imposto de renda 
o aumento no patrimônio do contribuinte, nada 
justifica a tributação da pensão alimentícia, cuja 
renda já foi devidamente tributada quando ingressou 
no acervo do devedor dos alimentos. Além disso, 
alimentos não preceituam um conceito de renda, 
acréscimo patrimonial, mas, sim, contemplam a 
esfera da subsistência e sustento do alimentário. Essa 
realidade, por si só, evidencia um enriquecimento 
ilícito por parte da União, além de afrontar o princípio 
da vedação à bitributação, distorcendo, sem os 
preceitos legais, o fato gerador do tributo. Inexiste 
qualquer acréscimo patrimonial que justifique 
tributar a pensão alimentícia paga pelo alimentante 
aos seus dependentes com os mesmos rendimentos 
já tributados quando ingressaram no patrimônio 
deste mesmo e tradicional provedor de alimentos, 
e quem, com a mesma fonte de custeio, transformou-
se em devedor de alimentos, até por que, garantir as 
condições mínimas de existência dos dependentes 
financeiros com rendimentos antecipadamente 
tributados quando pagos ao alimentante, é renda 
definitivamente, insuscetível de mais uma tributação. 
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Essa prática demonstra o requisito fumus boni iuris. 
Diante disso, pela inconstitucionalidade formal, 
constitui-se no mínimo de plausibilidade suficiente 
para o exercício do juízo preliminar de concessão 
da medida cautelar suspensiva dos efeitos dos 
dispositivos supracitados, por incompatibilidade 
absoluta com o comando constitucional. (SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, 2015). 

Compreende-se que de acordo com o entendimento dos autores 
supracitados os alimentos não se enquadram no conceito de renda por 
não representar qualquer acréscimo patrimonial. 

Obviamente, caso os alimentos venham ser tributados restará 
configurado enriquecimento ilícito por parte da União, constituindo 
clara afronta ao princípio da vedação à bitributação, o que não é 
compatível com o texto constitucional. 

Por oportuno, como determina nossa Carta Magna: “Art. 6º 
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição”. (BRASIL, 1988).

Assim, como visto alhures, Tartuce (2017) dispõe sobre o art. 6° 
da Constituição Federal, veja:

Diante dessa proteção máxima da pessoa humana, 
precursora da personalização do Direito Civil, e em 
uma perspectiva civil constitucional, entendemos 
que o art. 6.º da CF/1988 serve como uma luva para 
preencher o conceito atual dos alimentos. Esse 
dispositivo do Texto Maior traz como conteúdo 
os direitos sociais que devem ser oferecidos pelo 
Estado, a saber: a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, e a assistência aos desamparados. 
(TARTUCE, 2017, p. 318). 
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Por tais razões, com a elevação dos alimentos ao patamar de 
direito social a ser oferecido pelo Estado, a sua tributação seria um 
contrassenso, posto ter por objetivo justamente a garantia da 
dignidade humana, fundamento de uma constituição, por vezes 
não respeitada. 

Diante do quantum exposto, a discussão aqui proposta é que não 
se pode perder de vista que a dignidade da pessoa humana continua 
sendo a base da Constituição Federal de 1988. Qualquer medida ou 
decisão que dificulte promover a dignidade deverão ser questionadas 
ante a sua inconstitucionalidade. 

3.1 DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO

Em face da decisão do STF, a Receita federal regulamentou 
a possibilidade de quem pagou imposto de renda sobre alimentos 
percebidos entre os anos 2018 à 2022, (05 anos), esses poderão pedir a 
restituição virtualmente através do site Receita Federal. 

Quem nos 05 últimos anos (de 2018 a 2022) apresentou declaração, 
incluindo esse valor como um rendimento tributável, pode retificar a 
declaração e fazer o acerto que deverá ser feito da seguinte forma:

1 A declaração retificadora, referente ao ano de exercício do recolhimento 
ou 
retenção indevidos, pode ser enviada por meio do Programa Gerador da 
Declaração, no Portal e-CAC, ou pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda”. 
Para isso, basta informar o número do recibo de entrega da declaração 
que será retificada e manter o modelo de dedução escolhido no envio da 
declaração.

2
Preenchimento de declaração retificadora: O valor de pensão alimentícia 
declarado como imposto tributável deve ser excluído e informado na 
opção ‘Rendimentos Isentos e Não Tributáveis/Outros’, especificando 
‘Pensão Alimentícia’. As demais informações sobre o imposto pago ou 
retido na
fonte devem ser mantidas.
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3
O declarante que deixou de inserir um dependente que tenha recebido 
rendimentos de pensão alimentícia poderá incluí-lo, assim como as 
despesas relacionadas ao dependente.

4 As condições para a inclusão são: Ter optado na declaração original pela 
tributação por deduções legais (já que a declaração por dedução 
simplificada não inclui dedução por dependentes), e o dependente não 
ser 
titular da própria declaração.

5 Imposto a restituir: Se, após você retificar a declaração, o saldo de imposto 
a 
restituir for superior ao da declaração original, a diferença será 
disponibilizada
na rede bancária, conforme cronograma de lotes e prioridades legais.

6 Imposto pago a maior: Se, após você retificar a declaração, o saldo do 
imposto efetivamente pago for reduzido, o valor excedente será restituído, 
por meio de pedido eletrônico de restituição (Perdcom).

7 Mas, atenção! Nesse caso, a restituição ou compensação do imposto pago 
indevidamente ou a maior deverá ser solicitada por meio do programa 
PER/DCOMP web (Pedido de Restituição, Ressarcimento ou 
Reembolso e Declaração de Compensação), disponível no Portal e-CAC, 
ou em alguns casos por meio do PGD Perdcomp.

8 É importante guardar todos os comprovantes referentes aos valores 
informados na declaração, inclusive na retificadora, que podem ser 
solicitados
pela Receita Federal para conferência até que ocorra prescrição dos 
créditos tributários envolvidos.
A Receita Federal informa ainda que estão sendo analisadas alternativas 
para
agilizar a revisão dos lançamentos de ofício de declarações com 
rendimentos de pensão alimentícia.

(RECEITA FEDERAL, 2022): Elaborado pelos autores

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Importa salientar que a pensão alimentícia, sempre sofreu 
a incidência do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 
Natureza, no âmbito do ordenamento jurídico pátrio. 
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Conforme análise aqui apresentada, é possível afirmar que a 
decisão do STF sobre a ADI (5422), no sentido de afastar a incidência 
do imposto de renda sobre a pensão alimentícia, gera efeito positivo 
para o contribuinte. 

Constatou-se que há uma real diminuição do quantum. Se já não 
é justo para atender fins determinados, torna-se mais exíguo, quiçá 
escasso. 

Devido ao alimento não ser considerado renda, os dois institutos 
jamais se confundem. Assim sendo o alimento merece receber 
tratamento diferenciado da renda. 

Por conseguinte, diante da real necessidade de declarar o 
imposto de renda referente a alimentos, recairá ônus ainda maior para 
o alimentando, por natureza hipossuficiente, destituído de capacidade 
contributiva e que tem destinado à sua subsistência e dignidade todo o 
valor recebido a título dos alimentos.

Por tais razões, não é por demais evidenciar que o princípio da 
dignidade da pessoa humana é fundamento do Estado Democrático de 
Direito, que garante a todos o direito à vida digna. 

Em razão disso, conforme exposto na presente análise não 
parece coerente incidência da tributação do Imposto de Renda em 
recursos financeiros destinados a proteção aos direitos fundamentais, 
assim como as diferentes formas de constituição familiar e a proteção 
à criança e ao adolescente conforme determinado no art. 4º “caput” da 
Lei 8.069/90. 

E última análise, o presente estudo aponta como justa a decisão 
do Supremo Tribunal Federal. Pois, a permanecer a tributação dos 
alimentos certamente os impactos aos mais vulneráveis seriam 
substanciais, com a clara ofensa ao princípio da dignidade da pessoa 
humana. Dignidade essa que é e sempre será uma garantia fundamental 
contida na Constituição da República de 1988. 
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O INSTITUTO COMPLIANCE NAS EMPRESAS PÚBLICAS 
E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NO BRASIL

Barbara Rezende Malard Leite8

RESUMO
O conteúdo abordado ao desenvolvimento deste artigo trata 

sobre o surgimento do Compliance, a partir das Agências Reguladoras 
Norte Americanas. Hoje, é um dos mais importantes instrumentos 
de combate a corrupção e alcança cada vez mais espaço no direito 
brasileiro, seja na esfera pública ou privada. 

Palavras-chave: Compliance; Corrupção; Lei; Políticas Públicas.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil tem passado por um cenário de grandes escândalos 
sobre corrupção envolvendo empresas privadas e estatais, captura dos 
órgãos e entidades de fiscalização e regulação, e ainda, um enorme 
número de políticos brasileiros que formaram uma verdadeira teia de 
aranha. 

O problema se agrava quando a educação dos funcionários das 
empresas, trata a corrupção como algo ruim, mas, acaba por participar 
já que o jogo de interesse, poder e dinheiro acaba por falar mais alto. 

Em uma visão geral, a falta de controle, fiscalização, e educação 
conscientizada dos funcionários, sejam eles trabalhadores ou da 
cúpula do controle da empresa, cumulados com políticos naturalmente 
corruptos, fomentam um esquema de corrupção grandioso.

Logo, este presente artigo, trata instituto do Compliance como 
forma de controle institucional das Empresas, em especial, a empesa 
pública; conforme vasta pesquisa na legislação e doutrina aplicada, 

8 Graduada em Direito pela PUC/MG. Especialista em Direito Privado pela PUC/
MG. Especialista em Direito Constitucional pelo IPEMIG. Especializanda no MBA 
de Administração Pública: Gestão, Orçamento e Finanças, pela PUC/MG. E-mail: 
barbaramalard@gmail.com .

mailto:barbaramalard@gmail.com
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com o objetivo de apresenta-lo como tendência crescente no combate 
à corrupção, tal como conclui o capítulo sete deste estudo.

Assim, no capitulo dois apresento as agências reguladoras, 
como o berço do Compliance, o que é complementado e aprofundado 
no capítulo três, com a apresentação da classificação das políticas 
públicas e politicas regulatórias. 

O capítulo quarto apresenta o conceito de controle interno 
enquanto o capítulo cinco, a Lei Anticorrupção. Por fim, o capítulo 
seis trata diretamente sobre as sociedades de economia mista, na nova 
lei das estatais.

2 COMPLIANCE

No Brasil, pode-se citar o sistema de lavagem de dinheiro 
descoberto pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal 
chamado de Operação Lava-jato. Tal esquema de corrupção desviou 
mais de bilhões da Empresa Pública Petrobrás e durou por, pelo 
menos, dez anos. (MPF, 2014).

O processo consistia no uso de postos de combustíveis 
automobilísticos e empresas privadas, que possuíam a função de lavar 
carros, para “lavar” o dinheiro sujo. No esquema houve a participação 
de megas-empreiteiras, as quais pagavam propina aos altos cargos do 
executivo da Estatal e agentes políticos brasileiros (elegidos pelo povo), 
a participação de funcionários da Petrobrás que burlavam o sistema 
de licitação e agentes financeiros que se encarregavam de repassar o 
dinheiro como “limpo” aos beneficiários.

Com o esquema favorável, o grupo empresarial Odebrecht 
tornou-se um dos maiores do Brasil, atuando nos setores de energia, 
biocombustíveis, defesa, seguros e petroquímico, entre outros, e ainda, 
transformou-se na mais internacional das multinacionais brasileiras, 
segundo um ranking da Fundação Dom Cabral. (BBC Brasil, 2016). 
Este é apenas um dos exemplos de corrupção nas empresas públicas 
brasileiras.
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Frente a esse cenário, este artigo apresenta o Compliance como 
um potencial instrumento no combate a corrupção, dentre as mais 
variadas tentativas, esta apresenta um conjunto organizacional 
promissor.

Atualmente, o Compliance é alvo de grandes análises e artigos. 
Nesse sentido, pode-se dizer brevemente, que Compliance é uma forma 
de organizar, fiscalizar e introduzir um sistema operacional, contando 
com a instrução de uma educação ética às pessoas ligadas à empresa, 
de forma a atingir todo os níveis de sua organização hierárquica.

A proposta envolve dos sócios e diretores até o trabalhador 
braçal, incentivando a denúncia de irregularidades de acordo com o 
código de conduta daquela empresa visando a integridade e resiliência 
como elementos norteadores de sua atividade.

Em 2013, o Poder Executivo nacional sancionou a Lei 
Federal nº 12.846, conhecida como Lei Anticorrupção, que trata da 
responsabilidade administrativa e civil pela prática de atos contra a 
Administração Pública.

A Lei Anticorrupção dispõe sobre a relação da empresa privada 
com o Poder Público apontando a necessidade de medidas novas, como 
a Compliance, sendo considerada, portanto, uma política pública.

Em 2016, o mesmo Poder sancionou a Lei Federal nº 13.303/2016 
que normatiza a institucionalização e o funcionamento das empresas 
públicas.

Assessorada pela Lei Anticorrupção das empresas privadas 
é possível a implantação do Compliance, conjuntamente com a 
responsabilização administrativa e civil, estabelecendo um esquema 
integrado de fiscalização, o qual incentiva auditorias, denúncias, 
conscientização e educação sobre o respeito ao contribuinte, pois 
aquele dinheiro tanto visado tem dono, o contribuinte, o povo 
brasileiro.

O assunto é de extrema importância, assim como trata a OAB/
MG:
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As boas práticas de Governança Corporativa estão 
voltadas para a geração de valor e para a perenidade 
das Organizações, e buscam a harmonização da 
geração do máximo retorno aos sócios com outros 
interesses internos e externos. São fundamentais para 
a criação de um ambiente de negócios saudável e 
confiável, para o desenvolvimento do mercado de 
capitais, para a capitalização das Organizações e para 
o crescimento econômico das nações. São quatro os 
pilares da Governança Corporativa: Transparência, 
Equidade, Accountability e Compliance. (OAB/MG, 
2016.) 

2.1 AS AGÊNCIAS REGULADORAS E CONSEQUENTE COMPLIANCE. 

Agencia Reguladora, é uma pessoa jurídica de direito público 
interno que têm por objetivo regular e fiscalizar os entes privados 
de um setor econômico, como por exemplo, do setor de energia 
elétrica, extrativismo e comercialização de minerais, produção e 
comercialização bélica, telecomunicação, audiovisual, exploração e 
comercialização de petróleo, dentre vários outros.

Carvalho Filho ensina:

No processo de modernização do Estado, uma 
das medidas preconizadas pelo Governo foi a 
criação de um grupo especial de autarquias a que 
se convencionou denominar de agencias, cujo 
objetivo institucional consiste ba função de controle 
de pessoas privadas incumbidas da prestação de 
serviços públicos, em regra sob forma de concessão 
ou permissão, e também na de intervenção estatal no 
domínio econômico, quando necessário para evitar 
abusos nesse campo, perpetrados por pessoas da 
iniciativa privada.
Em função dessa diversidade de objetivos, 
pode dizer-se que, didaticamente, as agencias 
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autárquicas classificam-se em duas categorias: 
as agencias reguladoras, com função básica de 
controle e fiscalização, adequadas para o regime 
de desestatização, e as agencias executivas, mais 
apropriadas para a execução efetiva de certas 
atividades administrativas típicas de Estado. Referidas 
agencias encontram sua origem no regime norte-
americano, que há muito contempla as figuras das 
“independente agencies” e “independente regulatory 
agencies”, destinadas à regulação econômica e social. 
Outros sistemas, como os da Inglaterra, Espanha e 
Argentina, também têm dado ensejo à criação dessas 
entidades. Na França, foram criadas, a partir do 
processo de descentralização de 1978, as “autoridades 
administrativas independentes” (“AAI – autorités 
administratives indépendantes”), que, embora com 
idêntico objetivo que as agencias, não tiveram sua 
natureza jurídica muito bem deliniada pelo legislador. 
(...) A inovação reside apenas, como consignamos, 
na relativa independência que a ordem jurídica lhes 
conferiu em aspectos técnicos, administrativos e 
financeiros. (CARVALHO FILHO, 2012, p. 489/490)

Nesse contexto histórico, as empresas norte americanas 
encontravam-se em um cenário corrupto ocasionador de vários 
escândalos em meados dos anos 70.

Pode-se citar o escândalo que envolveu corrupção ativa e 
passiva da indústria de defesa norte americana que provocou, como 
consequência, a criação da Defense Industry Initiative (Iniciativa da 
Indústria de Defesa) que estabeleceu um conjunto de princípios éticos 
e de boa conduta para as práticas empresariais do setor. (DEFENSE 
INDUSTRY INITIATIVE ON BUSINESS ETHICS AND CONDUCT – DII, 
2018)

A principal envolvida neste escândalo foi a empresa Lockheed, 
hoje se chama Lockeed Martin, uma das maiores companhias de 
construção de aviões dos Estados Unidos da América. Foi descoberto 
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que entre 1950 e 1970 a empresa distribui cerca de trezentos milhões 
de dólares, o que hoje seria cerca de três bilhões de dólares. 

O esquema envolvia grandes poderosos da Alemanha Ocidental, 
Itália, Japão, Arábia Saudita e Holanda. Podemos destacar que a maior 
propina foi paga na Arábia Saudita, cento e seis milhões de dólares 
para a venda de aeronaves militares.

O caso que ganhou a maior repercussão global foi o que envolveu 
a monarquia holandesa, em que o Príncipe Bernhard, marido da 
Rainha Juliana, recebeu cerca de um milhão de dólares. “Por causa 
desse caso da Holanda foi editada a famosa Foreing Corrupt Practices Act, 
até hoje a principal lei anti-corrupção dos EUA, que exige relatórios anuais 
e perturba executivos de multinacionais americanas com seu Compliance.” 
(ARAÚJO, 2018).

No entanto, nenhum responsável pela empresa foi punido de 
forma eficiente, e o caso foi arquivado pelo sistema norte americano.

Em 1977, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos 
promulgou o Foreign Corrupt Practices Act, a lei anticorrupção 
transnacional:

O Foreign Corrupt Practices Act de 1977, conforme 
alterado, 15 USC §§ 78dd-1, e segs. (“FCPA”), foi 
promulgada com o propósito de tornar ilegal para 
certas classes de pessoas e entidades fazer pagamentos 
a funcionários públicos estrangeiros para auxiliar na 
obtenção ou retenção de negócios. Especificamente, 
as disposições antissuborno da FCPA proíbem o 
uso intencional dos correios ou de qualquer meio 
de instrumentalidade do comércio interestadual 
de forma corrupta em prol de qualquer oferta, 
pagamento, promessa de pagamento ou autorização 
do pagamento de dinheiro ou qualquer coisa de valor 
para qualquer pessoa, sabendo que toda ou parte de 
tal dinheiro ou coisa de valor será oferecida, dada ou 
prometida, direta ou indiretamente, a um funcionário 
estrangeiro para influenciar o oficial estrangeiro em 
sua capacidade oficial.
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Desde 1977, as disposições anti-suborno da FCPA 
foram aplicadas a todas as pessoas dos EUA e a 
determinados emissores estrangeiros de valores 
mobiliários. Com a promulgação de certas emendas 
em 1998, as disposições antissuborno da FCPA agora 
se aplicam também a firmas estrangeiras e pessoas 
que causam, diretamente ou por meio de agentes, 
um ato em prol de tal pagamento corrupto que deve 
ocorrer no território da FCPA. Estados Unidos.
A FCPA também exige que as empresas cujos valores 
mobiliários sejam listados nos Estados Unidos 
atendam às suas provisões contábeis. Veja 15 USC 
§ 78m. Essas disposições contábeis, que foram 
elaboradas para operar 
em conjunto com as disposições antissuborno 
da FCPA, exigem que as empresas cobertas pelas 
provisões (a) façam e mantenham livros e registros 
que reflitam de maneira precisa e justa as transações 
da corporação e (b) conceber e manter um sistema 
adequado de controles contábeis internos.
Para questões específicas de conformidade com 
a FCPA relacionadas à conduta específica, você 
deve procurar o conselho do advogado, bem como 
considerar o uso do Procedimento de Opinião da 
FCPA do Departamento de Justiça.9 (Tradução nossa) 

9 Texto original: “The Foreign Corrupt Practices Act of 1977, as amended, 15 U.S.C. §§ 
78dd-1, et seq. (“FCPA”), was enacted for the purpose of making it unlawful for certain 
classes of persons and entities to make payments to foreign government officials 
to assist in obtaining or retaining business. Specifically, the anti-bribery provisions 
of the FCPA prohibit the willful use of the mails or any means of instrumentality of 
interstate commerce corruptly in furtherance of any offer, payment, promise to pay, 
or authorization of the payment of money or anything of value to any person, while 
knowing that all or a portion of such money or thing of value will be offered, given or 
promised, directly or indirectly, to a foreign official to influence the foreign official 
in his or her official capacity, induce the foreign official to do or omit to do an act in 
violation of his or her lawful duty, or to secure any improper advantage in order to assist 
in obtaining or retaining business for or with, or directing business to, any person. 
Since 1977, the anti-bribery provisions of the FCPA have applied to all U.S. persons 
and certain foreign issuers of securities. With the enactment of certain amendments 
in 1998, the anti-bribery provisions of the FCPA now also apply to foreign firms and 
persons who cause, directly or through agents, an act in furtherance of such a corrupt 
payment to take place within the territory of the United States. The FCPA also requires 
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(DEPARTMENT OF JUSTICE, THE UNITED STATES, 
2018) 

Essa norma foi o berço para o surgimento de várias outras, 
como também de novas entidades reguladoras, abrangendo as mais 
variadas esferas, tais como o controle e fiscalização ambiental, 
sobre exportações e importações, sobre as águas nacionais, sobre as 
empresas de telefonia e comunicação.

Pode-se dizer que este foi um marco histórico mundial, pois 
diversas outras nações, como Alemanha, França, Holanda e Brasil, 
se inspiraram nas políticas de regulação e controle americanas. 
(DOUCHARNE, 2018)

No contexto deste trabalho, destaca-se a criação do Financial 
Industry Regulatory Authority – FINRA (Autoridade Reguladora da 
Indústria Financeira), pelo Governo Americano em 2007, a qual 
estipula princípios e regras especificas do Compliance como ferramenta 
empresarial e pública no combate à lavagem de dinheiro, chamadas 
de AML.

Nesse sentido, cito a Regra FINRA 3310, que apresenta os 
princípios básicos necessários a qualquer programa de Compliance:

As empresas devem cumprir a Lei de Segredos 
do Banco e seus regulamentos de implementação 
(“Regras contra a lavagem de dinheiro”). O objetivo das 
regras de AML é ajudar a detectar e relatar atividades 
suspeitas, incluindo as infrações subjacentes ao 
branqueamento de capitais e financiamento do 

companies whose securities are listed in the United States to meet its accounting 
provisions. See 15 U.S.C. § 78m. These accounting provisions, which were designed to 
operate in tandem with the anti-bribery provisions of the FCPA, require corporations 
covered by the provisions to (a) make and keep books and records that accurately 
and fairly reflect the transactions of the corporation and (b) devise and maintain an 
adequate system of internal accounting controls. For particular FCPA compliance 
questions relating to specific conduct, you should seek the advice of counsel as well 
as consider using the Department of Justice’s FCPA Opinion Procedure”. The United 
States, Department of Justice, Foreign Corrupt Practices Act

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=FINRA&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=FINRA&action=edit&redlink=1
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terrorismo, tais como fraude de valores mobiliários 
e manipulação de mercado.
A FINRA revisa a conformidade de uma empresa 
com as regras de AML de acordo com a Norma 3310 
da FINRA , que estabelece padrões mínimos para o 
programa de conformidade de AML por escrito da 
empresa. Os princípios básicos de um programa de 
conformidade de AML sob a FINRA 3310 incluem o 
seguinte.
O programa deve ser aprovado por escrito por um 
gerente sênior.
Deve ser razoavelmente projetado para garantir que 
a empresa detecte e relate atividades suspeitas.
Deve ser razoavelmente projetado para alcançar a 
conformidade com as Regras de AML, incluindo, 
entre outros, ter um programa de identificação 
de clientes baseado em risco (CIP) que permita à 
empresa formar uma crença razoável de que conhece 
a verdadeira identidade de seus clientes.
Deve ser testado de forma independente para garantir 
a implementação adequada do programa.
Cada firma-membro da FINRA deve enviar 
informações de contato para seu Diretor de 
Conformidade de AML através do Sistema de Contato 
FINRA (FCS) .
O treinamento contínuo deve ser fornecido ao 
pessoal apropriado.” (Tradução nossa) (INDUSTRY 
REGULATORY AUTHORITY, 2018

Portanto, pode-se afirmar que à medida que as Agências 
Reguladoras Norte Americanas foram crescendo e ganhando forças 
com as recorrentes leis anticorrupção, que começaram a trazer 
normas consideravelmente rígidas, surgiu o termo Compliance, que 
deriva da expressão “to comply”, “cumprir a ordem”.

Marcia Ribeiro e Patrícia Diniz elucidam o conceito e objetivo da 
Compliance, em seu artigo Compliance e Lei Anticorrupção nas Empresas:

http://www.finra.org/finramanual/rules/r3310/
http://www.finra.org/finramanual/rules/r3310/
http://www.finra.org/industry/finra-contact-system
http://www.finra.org/industry/finra-contact-system
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Compliance é uma expressão que se volta para as 
ferramentas de concretização da missão, da visão e 
dos valores de uma empresa. Não se pode confundir 
o Compliance com o mero cumprimento de regras 
formais e informais, sendo o seu alcance bem mais 
amplo, ou seja, “é um conjunto de regras, padrões, 
procedimentos éticos e legais, que, uma vez definido 
e implantado, será a linha mestra que orientará o 
comportamento da instituição no mercado em que 
atua, bem como a atitude dos seus funcionários” 
(CANDELORO; RIZZO; PINHO, 2012, p. 30). Será 
instrumento responsável pelo controle dos riscos 
legais ou regulatórios e de reputação, devendo tal 
função ser exercida por um Compliance Officer, 
o qual deve ser independente e ter acesso direto 
ao Conselho de Administração. O Compliance 
envolve questão estratégica e se aplica a todos os 
tipos de organização, visto que o mercado tende a 
exigir cada vez mais condutas legais e éticas, para a 
consolidação de um novo comportamento por parte 
das empresas, que devem buscar lucratividade de 
forma sustentável, focando no desenvolvimento 
econômico e socioambiental na condução dos seus 
negócios.
(...) Os objetivos da implantação de uma política 
de Compliance são inúmeros; mas, entre os 
principais, estão: cumprir com a legislação nacional 
e internacional, além das regulações do mercado e 
das normas internas da empresa; prevenir demandas 
judiciais; obter transparência na condução dos 
negócios; “salvaguardar a confidencialidade da 
informação outorgada à instituição por seus clientes”; 
evitar o conflito de interesse entre os diversos atores 
da instituição; “evitar ganhos pessoais indevidos por 
meio da criação de condições artificiais de mercado, 
ou da manipulação e uso da informação privilegiada”; 
evitar o ilícito da lavagem de dinheiro; e, por fim, 
disseminar na cultura organizacional, por meio de 
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treinamento e educação, os valores de Compliance” 
(CANDELORO; RIZZO, apud RIBEIRO, 2015, p.88/89) 

Nesse sentido, para conseguir cumprir as novas exigências as 
empresas começaram a investir na criação dos Departamentos de 
Compliance, o qual em âmbito institucional e corporativo trata do 
conjunto de disciplinas que têm o objetivo de fazer com que o corpo 
empresarial cumpra as normas legais e regulamentares, identificando, 
tratando ou prevenindo quaisquer desvios ou ilegalidades.

O profissional responsável por administrar esse departamento 
interno é denominado Chief Compliance Officers (PORTAL DE 
LICITAÇÕES, 2017a), cabendo-lhe tomar as decisões pertinentes à 
gestão do programa garantindo a sua excelência, portanto, necessita 
de autonomia e resguardo institucional e legal. Devido sua grande 
responsabilidade, CCO poderá incorrer em eventual responsabilização 
civil ou penal em caso de irregularidades detectadas pelos Órgãos 
de Controle, ou em ações pertinentes a respectiva empresa na qual 
exerce suas atividades.

3 COMPLIANCE E SUA CLASSIFICAÇÃO

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E POLÍTICAS REGULATÓRIAS

O termo Políticas Públicas comumente é tratado no Direito 
Administrativo, no entanto, o conhecimento conceitual pode ser um 
pouco confuso já que se pode dizer que não há um único e concreto 
conceito (FREITAS, 2013, p. 457).

De acordo com Juarez Freitas:

As Políticas Públicas são concebidas como programa 
de Estado Constitucional (mais do que de governo), 
formulados e implementados pela Administração 
Pública, que intentam, por meio de articulação 
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eficiente e eficaz dos meios estatais e sociais, 
cumprir os objetivos vinculantes da Carta, em ordem 
a assegurar, com hierarquizações das gerações 
presentes e futuras. (FREITAS, 2013.p.457)

Desta forma passa-se a entender a política pública como ação 
estatal que objetiva o alcance dos direitos fundamentais, assim como 
normatiza o artigo 3º da Constituição Federal: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 
as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 

Assim, a complexidade na implementação das políticas públicas 
aumentou. Na atual forma de Governo é preciso que o Estado exerça 
sua função de fiscalizador e regulador, sendo uma necessidade 
a cooperação público-privado, já que se tornaram numerosas as 
responsabilidades das empresas privadas. (FARIA, 2012). 

Nesse sentido, Veruska A. de Gois cita a tipologia das políticas 
públicas como políticas regulatórias, políticas distributivas, políticas 
redistributivas e políticas constitutivas. Assim, podemos considerar 
como politicas regulatórias aquelas que possuem “um ciclo próprio de 
existência (modelo teórico: identificação do problema, formação de agenda, 
formulação de alternativas, tomada de decisões, implementação, avaliação, 
extinção ou permanência).” (GOIS, 2014)
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3.2 COMPLIANCE COMO POLÍTICA REGULATÓRIA 

A partir desses conceitos, pode-se considerar o Compliance 
como uma política pública regulatória, já que interfere na estrutura 
e comportamento ético da empresa, que consequentemente gera um 
ônus público.

No Brasil, enquanto a Constituição foi o gatilho para a 
responsabilização civil das empresas, recentemente uma postura 
foi adotada pelo Governo e criou-se duas normas, que prometem 
revelar-se um marco essencial na atualização das políticas públicas 
regulatórias: a Lei nº 12.846/13 e a Lei nº 13.303/16.

A Lei nº 12.846/13 chamada de Lei Anticorrupção “Dispõe 
sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 
pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira, e dá outras providências.” (GOIS, 2014) 

Enquanto que a Lei nº13.303/2016 “Dispõe sobre o estatuto 
jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de 
suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios.” (GOIS, 2014) 

A primeira possui o objetivo bem discriminado ao instituir as 
responsabilidades das pessoas jurídicas, independente do modelo 
societário adotado, incluindo fundações e associações de entidades 
ou pessoas, ou sociedades estrangeiras (que tenham sede, filial 
ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou 
de direito, ainda que temporariamente). Enquanto a segunda, ao 
normatizar o estatuto jurídico das empresas públicas e sociedades de 
economia mista, pretende efetivar o controle da Administração por 
meio de certa padronização de requisitos.

Portanto, pode-se concluir que ambas as leis devem ser aplicadas 
em conjunto, ressalvando suas peculiaridades, pois o objetivo final é o 
combate à corrupção ativa e passiva.
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4. ALGUMAS PERSPECTIVAS DO CONTROLE 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Inicialmente, pode-se citar a conceituação de Controle que 
ensina Luciano Ferraz (1999), “como a faculdade de vigilância, orientação 
e correção que um Poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta 
funcional do outro.”

Assim, sendo considerado de natureza fundamental para 
o funcionamento do Estado, pode-se concluir que o controle 
administrativo possui dois importantes fundamentos: o princípio da 
legalidade, premissa na qual o administrador está limitado aquilo 
que a lei determina, não podendo agir de livre vontade; e as políticas 
públicas, as quais mencionamos no item 3 deste trabalho acadêmico, 
onde o administrador estabelece suas prioridades e metas objetivando 
cumprir sua eficiência. (CARVALHO FILHO, 2012, p.940)

Luciano Ferraz ainda divide didaticamente as formas de controle 
consagradas na Constituição: 

a) quanto ao órgão ou autoridade que o exercita: 
controle parlamentar, controle administrativo e 
controle judiciário.
b) quanto ao posicionamento dos órgãos controlado 
e controlador: controle interno e controle externo.
c) quanto ao momento em que se efetiva: controle 
prévio, concomitante e posterior.
d) quanto à forma de instauração: controle ex officio 
ou por provocação.
e) quanto a extensão do controle: controle de 
legalidade, controle de mérito e controle de 
resultados. (FERRAZ, 1999, p. 77)
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4.1. O CONTROLE INTERNO 

De fato, observa-se que com o evoluir da sociedade, novas formas 
de gestão foram surgindo, como já mencionado no item 3 deste artigo, 
pode-se dizer que o controle interno foi mais uma das novidades 
trazidas pela Constituição Federal de 1988.

Inicialmente, observa-se que o conceito de controle interno não 
é confuso como o de controle externo. 

Para Carvalho Filho (2012, p.157) pode-se definir controle 
interno como:

Aquele exercido por órgãos de um Poder sobre 
condutas administrativas produzidas dentro de 
sua esfera. Desse modo, o controle que um órgão 
ministerial exerce sobre os vários departamentos 
administrativos que o compõem se caracteriza 
como interno, e isso porque todos integram o Poder 
Executivo. No judiciário, por exemplo, é controle 
interno o que a Corregedoria exerce sobre os atos 
dos serventuários da Justiça.

Nesse sentido, aprecia-se a caracterização do controle interno 
como gênero constituído por duas espécies: o controle administrativo 
e o sistema de controle interno.

Zymler (2006) ensina que esta espécie de controle administrativo 
ou intra-orgânico ou intra-administrativo objetiva o mérito do ato 
administrativo e sua aplicação, como também, a estimulação da 
atuação dos órgãos públicos, o custo-benefício de seus atos e a 
verificação da eficácia prática na aplicação de medidas para a solução 
de problemas.

Sobre a autotutela, destaca-se a Súmula nº 473 do Supremo 
Tribunal Federal: 
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A administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou revoga-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 
todos os casos, a apreciação judicial.” (STF, 1969)

Neste contexto, considera-se o sistema de controle interno 
como um complemento para auxílio do controle externo, tendo 
sua sistemática elencada no art. 74 da Constituição Federal, o qual 
determina que os Três Poderes o mantenham de forma integrada com 
algumas finalidades, tais como: comprovar a legalidade e avaliar os 
resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 
federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de 
direito privado; apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional.

O artigo destaca, em seu parágrafo primeiro, o dever dos 
responsáveis pelo controle interno de dar ciência ao Tribunal de Contas 
da União quando tomarem conhecimento de qualquer irregularidade 
ou ilegalidade, e ainda, em seu parágrafo segundo, legitima qualquer 
cidadão, na forma da lei, a denuncia-las.

Portanto, conclui-se que os órgãos de controle interno, para que 
cumpram a sua função com eficiência, impessoalidade, imparcialidade 
e equidade precisam de independência funcional.

Observando o conceito e objetivos do Compliance, comparando 
as propostas apresentadas no Item 3 com as aqui tratadas, podemos 
afirmar que o Compliance, claramente é um órgão de controle interno.
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5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEI 
ANTICORRUPÇÃO Nº 12.846/2013

5.1 BREVE HISTÓRICO E CONTEXTO 

O Brasil vem acompanhando a passos pequenos tal evolução, 
mas pode-se destacar alguns pontos originários.

Em 1996 o Brasil ratificou a Convenção Interamericana contra 
a Corrupção, como resultado foi promulgado o Decreto nº4.410/2002. 
Em 1997 ratificou-se a Convenção sobre o Combate da Corrupção 
de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 
Internacionais, da Organização para Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico – OCDE, como cumprimento promulgou o Decreto 
nº3.678/2000, mencionado no art. 9º da Lei Anticorrupção.

E ainda, em 2003 foi ratificado a Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção, que resultou no Decreto nº 5.687/2006. A legislação 
nacional ainda prevê várias normas sobre responsabilização e práticas 
necessárias à Administração Pública e a quem com ela se relaciona. 
Normas esparsas e independentes. 

Dentre elas, podemos destacar a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que de acordo com o 
art. 1º:

§1º “A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a 
ação planejada e transparente, em que se previnem 
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio 
das contas públicas, mediante o cumprimento de 
metas de resultados entre receitas e despesas e a 
obediência a limites e condições no que tange a 
renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, 
da seguridade social e outras, dívidas consolidada 
e mobiliária, operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, concessão de garantia e 
inscrição em Restos a Pagar. (BRASIL, 2000)
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Portanto, repara-se a ligação direta entre a finalidade da Lei 
de Responsabilidade Fiscal e a implantação do Compliance no Brasil 
quando se faz a comparação do direito entre as normas citadas neste 
trabalho acadêmico.

5.2 A RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA PELA LEI E O COMPLIANCE 

Em 2 de agosto de 2013 foi publicada a Lei 12.846 popularmente 
denominada de Lei Anticorrupção, de fato, a lei traz um conjunto 
de matérias que até então eram esparsas no ordenamento jurídico 
brasileiro, tais como a responsabilização administrativa e civil das 
pessoas jurídicas por corrupção.

A Lei ainda apresenta a inovação da natureza penal na 
administração direta e indireta, contendo os princípios penais 
aplicados a um novo tipo de processo administrativo penal, instituído 
nas esferas do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, nas três 
instâncias da federação, União, Estado e Municípios. Podendo as 
empresas sofrer diversas sanções através da ação civil pública, de 
acordo com o art. 19 da presente Lei.

Essa proposta torna as empresas controladoras, controladas e 
consorciadas responsáveis solidariamente objetivas (CARVALHOSA, 
2015).

Pode-se destacar que, dentre outras, a presente lei ainda prevê 
três sanções: 

i)a aplicação de multas (art. 6º, inciso 
II); ii) a publicação da decisão condenatória (art. 6º, 
inciso II); 
iii) a divulgação das sanções, para fins de publicidade, 
do recém-criado Cadastro de Empresas Punidas – 
CNEP – e também no preexistente Cadastro Nacional 
de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (art. 23 da 
presente Lei e arts. 87 e 88 da Lei n. 8.666 de 1993). 
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Observando o artigo 7, parágrafo único e artigo 16 desse diploma 
legal, estabelece sua finalidade a instituição de normas regulamentares 
de conformidade nas pessoas jurídicas, por meio do Compliance.

Portanto, de acordo com Carvalhosa (2015), as pessoas jurídicas 
necessariamente devem adotar códigos de éticas, processos de análise 
de riscos desconformidade, treinamento e auditoria interna com 
poderes de verificação do mérito das transações praticadas ou por 
praticar e serviços de prevenção; objetivando o combate e prevenção 
da corrupção junto ao Poder Público.

Importante mencionar que o Compliance (regime de 
conformidade) não configura uma coação legal às empresas privadas 
e sim um requisito necessário para aquelas que desejam se relacionar 
com o Poder Público. Assim, na prática é preciso que a empresa faça 
a adesão ao Cadastro Nacional de Empresas Comprometidas com a 
Ética e a Integridade – Cadastro Empresa Pró-Ética, instituído pela 
Controladoria Geral da União – CGU, em parceria com o Instituto 
Ethos de Empresas e Responsabilidade Social – ETHOS.

Esta adesão chama-se Pacto CGU, destaca Carvalhosa (2015) que 
“tem por objetivo precípuo ‘reduzir os riscos de ocorrência de fraude e 
corrupção nas relações entre o setor público e o setor privado’ (art. 1º, 
inciso IV do seu regulamento).”.

Nesse sentido, Carvalhosa (2015) elucida que a adesão ao Pacto 
CGU cria uma fiscalização permanente das pessoas jurídicas inscritas, 
gerando deveres e não direitos perante o Poder Público, resultando 
em uma jurisdição administrativa da Controladoria Geral da União.

Como a implantação do Compliance é novidade no Brasil, observa-
se que os problemas e as questões práticas ainda não se revelaram, no 
entanto, pode-se prever que a interferência da CGU refletirá na lei da 
oferta e da procura entre mercado privado e Poder Público. 
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6. INSTITUCIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADE DE 

ECONOMIA MISTA NA LEI Nª13.303/2016

No ano de 2016 o Senado Federal aprovou a nova Lei das Estatais, 
Lei n 13.303/2016, dispondo sobre novas regras de transparência e 
abrindo a possibilidade da implantação da Compliance, assim como 
trata o Governo Federal: 

As normas deverão ser aplicadas em todas as 
empresas públicas e sociedades de economia mista 
do País e inclui estatais do setor econômico, como 
Banco do Brasil; que prestam serviços públicos, como 
a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab); e 
que exploram atividade econômica sujeita ao regime 
de monopólio da União, como a Casa da Moeda.(...)
As estatais deverão divulgar anualmente cartas com 
objetivos de política pública e dados operacionais 
e financeiros, reforçando o compromisso com a 
transparência. Também deverão ser implantados nas 
empresas uma área de compliance (conformidade) e 
riscos, vinculada ao diretor presidente, além de um 
comitê de auditoria estatutário, que irá se reportar 
diretamente ao conselho de administração em caso 
de suspeita de irregularidades cometidas pelo diretor 
presidente. (CARVALHOSA, 2015a, p.337)

 Assim, de acordo com a lei, o estatuto das empresas públicas e 
sociedade de economia mista devem estabelecer regras de governança 
corporativa, transparência, estruturas e práticas de gestão de risco e 
controle interno, conforme artigo 9º e seguintes.

Seguindo a logística da Lei de Acesso à Informação, Lei 
12.527/2011, a qual determina que os documentos devem ser 
publicamente divulgados na internet de forma permanente e 
cumulativa, ou seja, todas as informações atuais ou passadas, de 
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forma que qualquer interessado possa acessa-las; o art. 8º, inciso I da 
nova Lei das Estatais determina a elaboração de carta anual, com a 
elaboração do plano de execução das políticas públicas e seus impactos 
econômico-financeiros, pela empresa pública, sociedade de economia 
mista e suas subsidiárias em conformidade com a lei que autorizou 
sua criação.( MACHADO, 2016).

Portanto, de acordo com André Guskow Cardoso (2016):

Não é possível haver divergência entre o estatuto 
social e a lei de criação da empresa estatal. Deve haver 
uma relação de adequação e compatibilidade. Isso 
não significa que o estatuto não possa estabelecer um 
regime mais detalhado a respeito do funcionamento 
e atuação da empresa pública ou da sociedade de 
economia mista. Porem afasta o cabimento de 
previsões estatutárias incompatíveis com o previsto 
na lei de criação.

Observa-se que, além da transparência, a lei traz a 
responsabilidade de divulgar os custos e receitas discriminados de 
forma clara e precisa, inclusive em plano contábil, daquelas empresas 
públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade 
econômica de forma distinta daquelas do setor privado.

6.1 A APLICAÇÃO DO COMPLIANCE NA NOVA LEI DAS ESTATAIS

Observa-se que se aplica a Lei nº 12.846/2015, no que couber, 
as empresas públicas e as sociedades de economia mista, conforme 
artigo 93 da Lei nº 13.303/2016. Nesse sentido, o artigo 9º da Lei, 
normatiza que as empresas devem estabelecer regras de estruturas e 
práticas de gestão de risco e controle interno, que no presente caso 
devem possuir consonância com a área específica de cada empresa, 
ou seja, Compliance.
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Nesse sentido, a Lei nº 13.303/2016 apresenta o termo Governança 
Corporativa, que é o conjunto de costumes, processos, políticas, leis, 
regulamentos e instituições que determinam como a empresa será 
administrada, portanto, podemos concluir que o Compliance faz parte 
desse novo modelo. (PORTAL BRASIL, 2016)

O sistema de Compliance nas empresas públicas e sociedade de 
economia mista, segue mesma logística que as empresas privadas, 
também é exigido a criação do Código de Ética, Código de Conduta e 
Integridade, responsabilização dos compliances officers, aqui chamados 
de Conselho de Administração, e ainda, para que funcione de forma 
impessoal e eficiente é necessário autonomia. No entanto, a autonomia 
é relativa, já que se trata da administração pública indireta. (GUERRA, 
2012).

Destaca-se, ainda, que a Lei 13.303/2016 apresenta normatiza que 
o Código de Conduta e Integridade precisa estabelecer mecanismos 
de proteção para aqueles que registrem denúncias ou representações, 
evitando qualquer tipo de retaliação. 

Como mencionado no item 2 deste trabalho acadêmico, o 
Compliance traz mecanismos de treinamento para os administradores 
e empregados sobre a política de gestão de riscos e ética, nesse sentido, 
a Lei nº 13.303/2016 consagra tais princípios, como por exemplo, nos 
art. 12, 14 e 32.

Por fim, pode-se concluir pela grande evolução, mesmo que 
demorada, do direito brasileiro sobre a aplicação do Compliance.

7 CONCLUSÃO

O Compliance ainda aparece como novidade na legislação 
brasileira, e merece acompanhamento integral das autoridades 
fiscalizadoras.

Observa-se claramente a ligação entre as áreas de controle, 
políticas públicas e Compliance, de forma sistemática, conclui-se que: 
em primeiro lugar o controle externo exercido pelo Poder Legislativo e 
Tribunal de Contas não alcança total eficiência sem a devida cooperação 
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e comunicação com o controle interno; por sua vez, o controle interno 
não possuía até então uma institucionalização eficiente nas empresas 
no Brasil, de forma geral. Assim, o Poder Público implementou o 
Compliance como uma política pública reguladora para suprir aquela 
lacuna.

Dessa forma, por meio do Compliance, estabeleceu-se maior 
proximidade e abertura ao controle externo das empresas privadas 
que desejam relacionar-se com o Poder Público. Analisando a Lei nº 
12.846/2013 observa-se rigidez para participar de uma licitação, por 
exemplo, o que antes eram recomendações passaram a ser requisitos 
essenciais concentrados em um único texto legal. Esse fato não impede 
a aplicação das outras legislações de transparência e responsabilidade, 
pela primeira vez há uma norma de conexão que se mostra promissora.

Ambas as normas apresentam claramente a finalidade de 
combate a corrupção ativa e passiva por meio da abertura ao controle 
externo para que a fiscalização das despesas e bens públicos seja 
efetiva e constante.

De certo que, como toda legislação recente, lacunas e doutrinas 
divergentes surgirão a medida de sua aplicação prática, como o 
levantamento de questões sobre a intervenção do Estado na economia 
e na autonomia das empresas privadas. Mesmo assim, como tendência 
mundial, considero o Compliance como uma medida promissora que 
merece atenção no momento que se encontra o Brasil.
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O DELITO DE EVASÃO DE DIVISAS SOB UMA PERSPECTIVA 
CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO PUNITIVA

Beatriz R. Carneiro de Albergaria10

RESUMO: o estudo disposto a seguir apresenta uma análise do 
delito de evasão de divisas com objetivo de se aferir se o mencionado 
tipo penal observa os preceitos constitucionais, como o Princípio 
da Ofensividade, principal instrumento de limitação da intervenção 
punitiva Estatal. Nessa toada discute-se se a maneira com que o direito 
penal vem sendo utilizado, como um instrumento facilitador, viola 
ou não os limites e pilares da intervenção estatal. Ao final, concluiu-
se que o delito em questão é uma das expressões do fenômeno da 
“administrativização” do direito penal e consiste, de fato, em um 
mecanismo de controle para atividades de interesse meramente 
administrativo. 

Palavras-chave: evasão de divisas; direito penal econômico, 
princípio da ofensividade, administrativização do direito penal.

1 INTRODUÇÃO

Abordar a intervenção estatal significa debruçar-se sobre os 
mecanismos de repressão e disciplina utilizados pelo Estado no ato de 
controle social, ou seja, trata-se da análise de como se dá a imposição 
da força punitiva no ato de promoção do pleno funcionamento das 
engrenagens sociais.

Conforme sabido, o direito é a principal ferramenta utilizada 
no referido controle da coletividade, e possui como objetivo viabilizar 
a harmonia nas diferentes expressões de convivência social. Porém, 
a utilização do direito pelo Estado, no exercício de suas funções de 

10 Advogada - Albegaria Advogados Associados. Mestranda em Direito Social pela 
Faculdade Milton Campos. MBA em Consultoria e Licenciamento Ambiental pelo 
Centro Universitário UNA. Graduada em Direito pela Faculdade Milton Campos e em 
Engenheira de Saúde e Segurança pela Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI. 
E-mail: beatriz@albergaria.adv.br.
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controle, esbarra em limites, dispostos pela Constituição da República, 
implícita ou explicitamente.

Em outras palavras, isto significa que a persecução penal deve se 
dar de forma comedida, respeitando sempre os pilares de organização 
estabelecidos pela carta magna, que é a norma hierarquicamente 
superior do ordenamento jurídico brasileiro.

Na delimitação da atuação estatal, a legislação e a doutrina 
reconhecem que o Direito Penal possui caráter subsidiário, e assim 
sendo, somente detém legitimidade para agir se o mecanismo 
de repressão por ele criado logra a proteção de um valor ético de 
relevância social. A intervenção punitiva necessita de fundamentar-se 
na efetiva tutela de um bem jurídico para ser considerada genuína. 

A partir daí, emergem infindas discussões sobre a pertinência 
da lei penal e sua submissão aos preceitos e limites constitucionais. 
Em verdade, é comum e de grande valia a averiguação da legalidade 
da intervenção estatal por meio da análise particular ou generalizada 
da legislação penal.

Diante disto, a seguinte discussão justifica-se pela premente 
necessidade de que a tutela punitiva Estatal obedeça a ordem 
constitucional e seja coerente com suas funções fundamentais.

No que tange a hipótese do presente estudo, acredita-se que 
atualmente vigore uma tendência antecipatória do direito penal, a 
qual, se caracteriza, basicamente, pela utilização exacerbada dos 
mecanismos penais em questões de cunho meramente administrativo.

Assim, tomando-se por amostra a tutela penal estabelecida pelo 
crime de evasão de divisas, constante do art. 22 da Lei 7.492/86, o 
presente estudo visa analisar, sob uma perspectiva constitucional, se 
a intervenção punitiva estabelecida pelo referido delito logra efetiva 
proteção ao bem jurídico tutelado. Ademais, busca-se determinar se 
há pertinência da aplicação do Direito Penal no combate à conduta 
descrita pela norma.

Para tanto, realizou-se um rico apanhado de referenciais 
teóricos, composto por um vasto compilado doutrinário que trata do 
tema em questão. Em seguida, o material colhido fora criteriosamente 
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analisado e comparado, possibilitando assim a elaboração do 
entendimento a seguir esposado.

Destarte, o presente trabalho apresenta-se dividido em 01 
(um) capítulo e 04 (quatro), subtítulos. Seu desenvolvendo e temática 
serão feitos por meio de pesquisas bibliográficas, onde os principais 
autores são Bitencourt, Fernando Capez, Gustavo Junqueira e Patrícia 
Vanzolini, Cleber Masson, Leandro Pulsen, dentre outros. 

No primeiro capítulo, procurar-se-á, precipuamente, discutir o 
delito de evasão de divisas e o bem jurídico tutelado. Em seguida, será 
abordado o perigo abstrato na visão constitucionalista. No capítulo 
seguinte, será discutida a relação da tutela interventiva e o Direito 
Penal, para, finalmente, enfatizar-se o delito de evasão de divisas em 
face da administrativização do direito penal.

2. O DELITO DE EVASÃO DE DIVISAS E 
O BEM JURÍDICO TUTELADO

Para se discutir, especificamente, o delito de evasão de divisas, 
necessária se faz a observância dos pontos mais relevantes dispostos 
pela Lei 7.492/86, dispositivo normativo que determina quais são os 
crimes contra o sistema financeiro nacional, bem como define as 
condutas delituosas. 

Previsto pelo artigo 22 da Lei 7.492/86, popularmente conhecida 
como “Lei dos Crimes do Colarinho Branco”, o delito de “Evasão de 
Divisas” tipifica como crime contra a o sistema financeiro nacional as 
seguintes condutas:

Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, 
com o fim de promover evasão de divisas do País:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a 
qualquer título, promove, sem autorização legal, a 
saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele 
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mantiver depósitos não declarados à repartição 
federal competente. (BRASIL, 1986)

A respeito, Almeida (2021, p. 04), explica que pregressamente 
“este dispositivo foi inserido no ordenamento jurídico sob um contexto 
econômico marcado pela escassez de divisas internacionais, de 
modo que se propunha a controlar a atuação do mercado de crédito-
financeiro”.

Em suma, o mencionado dispositivo criminaliza as transações 
financeiras extraterritoriais que ocorrem sem a prévia declaração 
a repartição federal e sem o devido recolhimento de tributos, por 
considerar que a materialização das condutas descritas pelo tipo penal 
gera prejuízos à política econômica e cambial brasileira.

Nesta toada, Bitencourt e Breda, destacam que o objeto 
jurídico abrangente “é a regular execução da política cambial estatal, 
relativamente à possibilidade de moeda nacional ou estrangeira sair 
do País sem qualquer controle oficial, bem como a possibilidade de 
ser mantida por brasileiro, no exterior, sem a respectiva declaração à 
repartição competente” (BITENCOURT, 2014, p. 282). 

Extrai-se que, através do entendimento de Pulsen (2020, p. 357), 
que “esses atos e fatos econômicos, frequentemente se apresentam 
num contexto de evasão tributária em que houve a redução ou 
supressão de tributos mediante a prática das mais variadas fraudes 
voltadas a encobrir a ocorrência dos fatos geradores”.

Percebe-se, pois, que para se conseguir êxito o fraudador atua 
no início da cadeia do processo formador do tributo, ou seja, uma 
vez não havendo registro do fato gerador não surgirá a obrigação de 
recolhimento do tributo, o que de certa forma dificulta o rastreio e a 
identificação da fraude. 

Insta pontuar que, as operações de câmbio com montante 
inferior a R$100.000,00 (cem mil reais) não se enquadram ao referido 
tipo penal por serem acobertadas pelas Resoluções de nº 4.841/2020 
e nº4.844/2020 do CMN, que elevaram o patamar previsto pelo artigo 
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65, § 1º da Lei 9.069/95 que anteriormente era de R$10.000,00 (dez mil 
reais).

Segundo Luiz Regis Prado (2004), trata-se de uma inovação no 
ordenamento jurídico penal brasileiro, visto que anteriormente à Lei 
7.492/86 não existia nenhum dispositivo semelhante ao artigo 22. 

No que tange ao objeto norma em questão, conforme 
mencionado alhures, o bem jurídico tutelado pela Lei 7.492/86 é a 
higidez do sistema financeiro nacional, que consiste na segurança das 
operações financeiras, além da própria credibilidade das instituições 
financeiras. (BRASIL, 1986)

Ao tratar da objetividade jurídica do crime de evasão de divisas, 
Bitencourt & Breda (2014) reconhecem que o delito em questão tutela a 
política cambial brasileira, a política econômica do Estado e, também, 
o patrimônio fiscal.

Desta forma, acredita-se que ao criminalizar as condutas 
descritas pelo tipo penal do artigo 22 promover-se-á a tutela do referido 
bem de natureza supraindividual. Porém, ao se analisar o dispositivo 
penal sob uma perspectiva constitucional da intervenção punitiva tal 
pretensão mostra-se enfraquecida, veja o porquê:

De maneira geral, entende-se por bem jurídico algo que possua 
valor social relevante e, em razão de tal notoriedade, torna-se portador 
da tutela estatal.

Bittencourt (2016, p. 36) afirma que “o Direito Penal tem como 
objetivo a proteção dos valores éticos-sociais da ordem social, que 
necessariamente devem social, que necessariamente devem ser 
representados e identificados por bens jurídicos especificamente 
protegidos”.

Para Hans Welzel (apud Toledo, 1991), trata-se o bem jurídico 
de um bem vital ou individual que, devido ao seu significado social, é 
juridicamente protegido.

Já nas palavras de Francisco de Assis Toledo (1991, p.18), “os 
bens jurídicos são valores ético-sociais que o direito seleciona, com o 
objetivo de assegurar a paz social, e coloca sob sua proteção para que 
não sejam expostos a perigo de ataque ou a lesões efetivas”. 
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Sendo assim, considera-se que a função do bem jurídico é 
seletiva, ou seja, possibilita a seleção dos tipos penais incriminadores, 
que somente se justificam na medida em que tutelem valores essenciais 
de uma comunidade, afastando, assim, incriminações de mero dever 
(TOLEDO, 1991). 

No que concerne à análise, pode-se afirmar que é o próprio 
direito que escolhe o bem jurídico a ser tutelado ante a sua importância 
para a sociedade, que demonstra o seu caráter seletivo para os valores 
considerados importantes para determinada comunidade, ou seja, o 
que se aplica a uma, nem sempre será cabível à outra. 

Neste sentido, Túlio Arantes Bozola (2015) argumenta que o bem 
jurídico deverá sempre fundamentar sua dignidade na Constituição, 
pois o direito penal que pretenda atuar em espaço alheio à Lei Maior 
é evidentemente inaceitável. Todavia, a Constituição não dispõe 
de um catálogo exaustivo de bens sujeitos à tutela penal por meio 
de cláusulas expressas, o que implica, por vezes, na necessidade de 
dedução mediante interpretação teleológica e constante análise dos 
tipos penais sob uma perspectiva constitucional, conforme restará 
evidenciado ao final do presente estudo. 

3. O PERIGO ABSTRATO SOB UMA 
PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL

A tutela de bens jurídicos de natureza supraindividual, que 
visam a proteção da coletividade, passa, na esmagadora maioria, pela 
utilização da tipificação penal denominada “perigo abstrato”.

Antes de se adentrar ao conceito de perigo abstrato, cabe 
salientar que a proteção penal supraindividual, assim como a tutela de 
bens individuais, está submetida à limites e não pode ser feita de forma 
desmensurada. Deste modo, entende-se que a participação efetiva do 
direito penal na tutela de bens coletivos deve gizar-se dentro de um 
princípio de estrita necessidade da pena, de forma restrita, a evitar o 
inflacionismo penal que ultrapasse a função meramente simbólica da 
norma (SILVEIRA, 2006). 
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Em outras palavras, o argumento supracitado significa que, a 
base do direito penal e todo o entendimento doutrinário inclinam-
se à percepção de que pena deve ser restrita à necessidade de sua 
aplicação, não podendo de forma alguma ser aplicada em excesso. 

Na concepção de Junqueira e Vanzolini (2019), o objetivo de toda 
a legislação penal é a segurança jurídica e a bem verdade de todo o 
ordenamento jurídico. Porém não pode ser ela mesma considerada um 
bem jurídico autônomo. Se assim o fosse poderia desmaterializar-se 
por completo esse conceito, transformando-o em uma fórmula vazia e 
sem conteúdo capaz de comportar tudo. Transformar a segurança em 
bem jurídico implica na extinção da distinção entre crimes de dano e 
crime de perigo, isto porque qualquer delito é capaz de provocar uma 
lesão a esse bem. 

Dito isto, segue-se a explanação sobre as espécies de tipo penal 
em vigor, reconhecendo-se de antemão que existe uma peculiaridade 
na proteção bem jurídicos de caráter supraindividual, que, por vezes, 
em decorrência de sua amplitude, gera embaraço na compreensão de 
seus limites. 

Pois bem. A fim de se elucidar sobre o perigo abstrato sob 
uma perspectiva constitucional, faz-se mister conceituar as duas 
classificações adotadas na definição dos tipos penais existentes. 
Atualmente trabalha-se com dois conceitos, quais sejam, “crime de 
dano” e “crime de perigo”. 

Conforme Aníbal Bruno (2005), por “crime de dano” entende-
se aquele que somente se consuma com a lesão efetiva de um bem 
ou interesse jurídico, já o “crime de perigo” aperfeiçoa-se com a 
probabilidade de dano do bem jurídico.

Em outras palavras, significa que a distinção entre as duas 
classificações, ora expostas, consubstancia-se na relevância da efetiva 
agressão ao bem jurídico resultante da ação delituosa. Ou seja, 
enquanto o “crime de dano” pressupõe uma efetiva lesão, o “crime de 
perigo” se satisfaz com a ameaça ao bem jurídico tutelado.
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Insta pontuar que dentre a divisão dos “crimes de perigo” existem 
diversas subdivisões, em meio das quais elegem-se como principais as 
denominadas: “crime de perigo concreto” e “crime de perigo abstrato”.

A partir do pensamento de Junqueira e Vanzolini (2019), os 
crimes de perigo concreto dos crimes de perigo abstrato se distinguem 
em: “Crimes de perigo concreto” como sendo aquele tipo que necessita 
a compra conduta, efetivamente, provoque a situação de perigo e 
“Crimes de perigo abstrato”, como sendo: neles o tipo reconhece que 
a conduta, necessariamente e em qualquer situação, provoca uma 
situação de perigo. 

Segundo Ângelo da Silva (2003), o “crime de perigo concreto” 
é aquele que exige, para o aperfeiçoamento do tipo, a verificação 
efetiva do perigo, devendo este ser constatado caso a caso. Já o 
“crime de perigo abstrato” é aquele cujo perigo é ínsito na conduta e 
presumido. Nos termos da doutrina majoritária, enquanto o “crime de 
perigo concreto” pressupõe a afirmação do perigo no caso concreto 
a posteriori, o “crime de perigo abstrato” já o tem definido a priori na 
própria redação típica.

Neste sentido, entende-se o perigo abstrato, dentro do direito 
penal brasileiro, como o iminente dano ao bem jurídico, que pode ser 
identificado apenas pela natureza da conduta, independentemente 
das circunstâncias fáticas específicas.

Pelo exposto, diante do mencionado caráter antecipatório 
do crime de perigo abstrato, faz-se necessária a observância dos 
limites que controlam a utilização de tal modalidade como um dos 
instrumentos da intervenção punitiva do Estado, a fim de se evitar a 
criminalização desnecessária de condutas.

Dentro do Direito Penal há um sistema de moderação 
constitucional alicerçado sobre princípios que vigora desde a 
elaboração das normas até a sua efetiva aplicação, dentre os 
principais pilares, consta o “Princípio da Ofensividade”, que pode ser 
exemplificado pela máxima nullum crimen sine iniuria, isto é, não há 
crime sem lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico.
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Em complemento, à título de provocação, cabe citar que existem 
autores como Capez (2020, p. 101) que defendem que “o princípio da 
ofensividade considera inconstitucionais todos os chamados delitos 
de perigo abstrato”, pois, conforme essa linha de raciocínio, não 
haveria crime sem comprovada lesão ou perigo de lesão a um bem 
jurídico. E, desta forma, compreendem que caso o legislador não 
evite a concepção da norma penal sem considerar a efetiva lesão ao 
bem jurídico, o tipo criado deveria necessariamente ser eliminado 
do ordenamento jurídico por mostrar-se incompatível com o texto 
constitucional.

Enfatizando esses aspectos, Junqueira e Vanzolini (2019, p. 24), 
declaram que “é em virtude de tal princípio que ataques desprovidos 
de qualquer idoneidade lesiva, mesmo que dirigidos a importantes 
bens jurídicos, quedam subtraídos da esfera de tutela penal”.

De acordo com Luiz Flávio Gomes (2002), trata-se o Princípio 
da Ofensividade de um eixo fundamental do direito penal, o qual 
possui duas funções limitadoras, a político-criminal e a dogmático-
interpretativa, sendo a político-criminal dirigida ao legislador e 
utilizada no momento em que se decide pela incriminação da conduta 
(limite ao ius puniendi), e a dogmática-interpretativa dirigida ao 
intérprete e ao juiz no ato de leitura e execução das leis (limite ao ius 
poenale). 

Ainda no entendimento do mencionado autor, segundo a 
perspectiva do Direito Penal da Ofensividade, a ação ou omissão 
penalmente relevante é tão-só a que causa uma real ofensa ao bem 
jurídico. O delito não se fundamenta, por conseguinte, exclusivamente 
na ação, senão sobretudo no resultado, ou seja, para a existência do 
delito faz-se necessário um resultado jurídico que consiste numa 
perturbação (intolerável) do bem tutelado, de uma liberdade alheia 
(GOMES, 2002).

Sob o mesmo prisma, Junqueira e Vanzolini (2019), esclarecem 
que, o “Princípio da Ofensividade” atua em dois níveis: legislativo e 
constitucional. O primeiro nível possui foco no legislador e impede a 
tipificação de condutas que não causem ao menos perigo relevante a 
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qualquer bem jurídico. Neste patamar emerge a discussão com relação 
a constitucionalidade da ofensividade, confrontando, no âmbito da 
incidência do tipo, se as condutas não ofensivas podem ser, de modo 
equivocado, capturadas por ele. 

Já no nível constitucional, também definido como democrático 
(no sentido de que o povo é quem ostenta a máxima soberania, e não 
o legislador) e de direito (o Estado não pode fazer nada fora dos limites 
fixados por ele mesmo), utiliza-se como eixo principal os direitos 
fundamentais na tarefa de legitimar a criminalização primária 
quando esta recai sobre condutas ou ataques concretamente ofensivos 
a um bem jurídico. Conseguinte, somente se considera legítima 
a criminalização da ofensa perceptível, definida e caracterizada 
(JUNQUEIRA; VANZOLINI, 2019).

Em regra, o Direito Penal Econômico também se submete ao 
fundamento ora explicitado, porém, ao se examinar o delito de evasão 
de divisas o que se encontra é uma norma em contramão, em total 
incoerência com o mencionado parâmetro constitucional, senão 
vejamos.

Conforme já demonstrado, o artigo 22 da Lei 7.492/86 pode ser 
compreendido como “crime de perigo abstrato”, vez que criminaliza 
as operações de câmbios não autorizadas, a saída de moeda ou divisa 
para o exterior não declarados à repartição federal competente, ou a 
manutenção de valores no exterior, igualmente não declarados, sob 
a justificativa de que tais condutas colocariam em risco o sistema 
financeiro nacional. 

Assim, o crime de evasão de divisas detém um conjunto de 
normas que se integram de forma peculiar. Na verdade, existe 
um verdadeiro microssistema regulatório no âmbito dos órgãos 
reguladores do sistema financeiro nacional, o qual se constitui por 
resoluções e circulares instituindo um protocolo rígido norteado por 
procedimentos e controle (COSTA, 2011).

Todavia, basta uma simples análise do tipo para se questionar 
a razão de ser do dispositivo. Pergunta-se: qual o real perigo em 
abstrato oferecido ao Sistema Financeiro Nacional? Em verdade, 
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considerando-se os limites constitucionais do Direito Penal 
apresentados, não se encontra no mencionado delito a real ofensa ao 
bem jurídico tutelado, o que rompe com o Princípio da Ofensividade, 
vez que criminaliza situações que não apresentam perigo, nem em 
abstrato.

Como bem aponta Capez (2020), apenas será justificada a 
intervenção do Direito Penal nos casos em que houver um ataque capaz 
de colocar concreta e efetivamente algum perigo a um bem jurídico. 
Delimitando-se assim em termos precisos, a noção de bem jurídico 
que poderá exercer papel fundamental como mecanismo garantidor e 
limitador de possíveis abusos repressivos do Poder Público. 

Ora, se o que se persegue é o não pagamento de imposto, o 
delito deveria ser resolvido como crime tributário. Lado outro, se 
a desconfiança orbita em torno da possível ilicitude do dinheiro 
transladado, o tipo penal adequado seria aquele direcionado a 
“lavagem de capitais” (BRASIL, 1998). 

De fato, conforme restará demonstrado pelo tópico seguinte, 
o que se tem é uma manifestação da tendência de adiantamento da 
intervenção punitiva penal em esferas que poderiam e deveriam ser 
disciplinados por mecanismos administrativos. Isto é, a possibilidade 
de se punir condutas sem que haja materialização do dano ao bem 
jurídico tutelado, está abrindo espaço para a aplicação de sanção 
estatal de forma cada vez mais precoce. 

4. A TENDÊNCIA DO DIREITO PENAL ATUAL À 
ADMINISTRATIVIZAÇÃO DA TUTELA INTERVENTIVA

Por muito tempo as medidas assecuratórias permaneceram em 
profundo repouso no Brasil, não sendo, pois, utilizadas. Fato este que 
as tornou ilustres desconhecidas dentro dos foros criminais. Porém, 
isso é passado. Nas últimas décadas, em função da crescente expansão 
do direito penal econômico e tributário, as medidas assecuratórias 
voltaram à pauta do dia (LOPES JÚNIOR, 2018). 
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Segundo Betti (2000), a Lei 7.492/86, foi editada para punir os 
crimes contra o sistema financeiro nacional11. Entretanto, basta uma 
análise superficial da matéria para que se constate que se trata de um 
instrumento penal intimamente ligado a atuação administrativa do 
Estado dirigida à arrecadação de receita e ao programa de despesa 
pública.

Nessa toada, como já citado no tópico anterior, é importante 
se reiterar que a proteção de bens jurídicos individuais cedeu lugar 
à tutela de valores supraindividuais, na medida em que o Direito 
Penal Econômico passou a proteger valores outros, que não aqueles 
avaliados pelo Direito Penal de tradição liberal (CAMPOS, 2017).

De acordo com Bitencourt e Breda (2014), o delito Evasão de 
Divisas tem como bem jurídico imediato assegurar o controle, pelos 
órgãos do sistema financeiro nacional (Conselho Monetário Nacional 
e do Banco Central), de operações de câmbio que objetivam remeter 
divisas ao exterior sem controle do SISBACEN. Todavia, o mencionado 
“controle das operações” seria, de fato, um bem jurídico de tutelável 
pelo Direito Penal? A resposta da pergunta consiste na base da presente 
discussão. 

Em verdade, a proteção de um bem jurídico não implica, 
necessariamente, em sua tutela pelo Direito Penal. Isto porque, 
considerando-se o caráter agressivo das intervenções penais, que 
gozam da capacidade de atingir direitos e garantias fundamentais 
preconizadas pela Constituição da República de 1988, há de se 
reconhecer que a disposição de tal recurso punitivo deve se resguardar 
à proteção de bens jurídicos cuja lesão façam jus à sanção aplicada. 

Porém, conforme veracida Luciano Lopes (2013), a tendência 
que vem se estabelecendo atualmente é diametralmente oposta ao que 
deveria ocorrer, vez que o ordenamento jurídico está a experimentar a 

11 O Sistema Financeiro Nacional (SFN) é formado por um conjunto de entidades 
e instituições que promovem a intermediação financeira, isto é, o encontro entre 
credores e tomadores de recursos. É por meio do sistema financeiro que as pessoas, 
as empresas e o governo circulam a maior parte dos seus ativos, pagam suas dívidas e 
realizam seus investimentos (BCB, 2022).
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administrativização do Direito Penal, especialmente na tutela de bens 
supraindividuais.

Importa mencionar o posicionamento de Almeida (2021) de que, 
nos crimes contra a ordem econômica, os bens jurídicos tutelados 
e os diferentes tipos penais encontram-se separados por uma linha 
extremamente tênue, o que contribuiu, de forma considerável, para 
incongruências jurídicas no momento da subsunção da realidade 
fática à legislação criminalizante. 

Nas lições de Souza e Japiassú (2018, p. 933) “(...) a falta de critério 
do legislador na seleção das condutas penalmente relevantes é bastante 
criticável, porque implica uma verdadeira administrativização do 
Direito Penal”.

Nas palavras de Bechara (2011, p. 58), 

(...) o fenômeno da Administrativização do Direito 
Penal Econômico se configura na atual utilização 
indiscriminada da tutela penal como garantia do 
Direito Administrativo. O ilícito administrativo está 
ganhando mais espaço em detrimento da proteção 
de bens jurídicos, convertendo, a punição de delitos 
em mero guia de condutas. 

A crítica a esta ideia, de uma política de governo tutelada 
pela lei penal, parece-nos irrecusável. De fato, soa estranho, senão 
assustador, que o arsenal punitivo do Estado possa servir de respaldo 
à boa execução de políticas do Estado, sabidamente nem sempre, ou 
não necessariamente, comprometidas com os legítimos interesses dos 
súditos (TÓRTIMA; TÓRTIMA, 2009).

Ademais, concordam Camargos e Campos (2017), que a 
administrativização do Direito Penal é uma tendência legislativa 
que prioriza a necessidade de controle social pró parte do Estado, e 
releva direitos e garantias fundamentais, dispostos na Constituição da 
República, que norteiam o Estado Democrático de Direito. 
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Dito isto, resta inegável a atual tendência de criminalização de 
atos que extrapolam a legitimidade de persecução estatal. Tendência 
esta que se materializa por meio da criação demasiada de normas 
penais que, ao serem aplicadas são incapazes de alcançar a finalidade 
originária a que se destinam.

5. O DELITO DE EVASÃO DE DIVISAS EM FACE DA 
CONSTATADA ADMINISTRATIVIZAÇÃO DO DIREITO PENAL

Diante das características do delito de Evasão de Divisas, 
considerado “crime de perigo abstrato”, pode-se dizer que o tipo 
penal em análise nada mais é do que uma expressão da tendência de 
Administrativização do Direito Penal. 

Isto porque, ao se considerar a norma em si e os fatores que a 
embasaram, constata-se que o artigo 22 da Lei 7.492/86 é, em suma, a 
criminalização de uma conduta de cunho meramente administrativo, 
fato que não enseja, em sua essência, a intervenção penal em um 
modelo político-criminal que tenha por base única e exclusiva a 
proteção penal (subsidiária) de bens jurídicos. (BRASIL, 1986)

Segundo Campos e Soares (2017), a proteção de bens jurídicos de 
cunho supraindividual pode se dar tanto pelo Direito Administrativo 
como pelo Direito Penal, todavia, o que irá determinar qual ramo do 
direito será utilizado será a periculosidade da conduta para a lesão dos 
bem jurídico e o seu grau de reprovabilidade social e jurídica. Dessa 
forma, preza-se pela utilização do recurso que alcance a eficiência com 
o menor ônus aos direitos fundamentais, ressaltando-se que a adoção 
do Direito Penal, por ser o meio mais invasivo, deve ser requisitado 
sempre em última hipótese, como o último dos recursos.

Luiz Regis Prado (2012, p. 190) resume bem a ideia do parágrafo 
anterior ao afirmar que “a lei penal só deverá intervir quando for 
absolutamente necessário para a sobrevivência da comunidade, como 
última ratio e, de preferência só deverá fazê-lo na medida em que for 
capaz de ter eficiência”.
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Na perspectiva de Masson (2016, p. 50), “ao operador de Direito 
exige não proceder a operação de tipicidade quando constatar que 
a pendência pode ser satisfatoriamente resolvida com a atuação de 
outros ramos do sistema jurídico”. 

Também neste sentido, aduz Bechara (2011, p. 43) que “a 
intervenção penal excessiva no plano econômico acaba por levar a 
uma atitude conformista de aceitação de um modelo repressivo que 
viola frontalmente os pressupostos político-sociais de um Estado 
Democrático de Direito”.

Nesta esteira, Costa esclarece que “o crime de evasão de divisas 
representa uma desnecessária criminalização de uma conduta que, 
repise-se, poderia ser coibida através da aplicação dos demais ramos 
do direito” (COSTA, 2011, p. 290). 

Já Hugo de Brito Machado (2008) pontua que inúmeras são 
as discussões sobre os crimes do colarinho branco, e conclui que 
estes tipos penais representam, em sua essência, nada mais do que 
a transferência das sanções administrativas tributárias, até então 
ineficazes, para a seara penal, com o intuito único e exclusivo de 
punir o contribuinte que intenta fraudar o erário. Assim, mostra-se 
nitidamente controversa a estratégia adotada pelo Estado para se 
combater as fraudes fiscais. 

Destarte, ao se aplicar o raciocínio acima elencado à 
formulação e persecução penal do delito de evasão de divisas, tem-
se que a criminalização descomedida de questões intrínsecas à esfera 
administrativa afronta a finalidade constitucional do Direito Penal, 
além de ferir o Princípio da Ofensividade, já explanado alhures.

6. CONCLUSÃO

Por todo exposto, tem-se que os delitos enquadrados como 
“crime de perigo abstrato” - consumados apenas com a ameaça de 
ofensa ao bem jurídico independente das particularidades do caso, 
estão sendo cada vez mais adotados pelo Direito Penal Econômico na 
tutela de bens supraindividuais. 
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Considerando-se que a mencionada tendência de criminalização 
consiste em uma estratégia estatal de combate e inviabilização das 
fraudes fiscais impetradas pelos contribuintes, há de se conceber 
que tais normas persecutórias afrontam diretamente as limitações as 
quais estão submetidas a lei penal, visto que claramente representam 
a utilização da maior força punitiva do Estado para solver questões de 
mera competência administrativa.

Nesse sentido, ao se sobrepor o delito de Evasão de Divisas 
aos preceitos gerais e constitucionais de adequação da intervenção 
punitiva, conclui-se que o uso da proteção abstrata disposta por este 
dispositivo agride ao Princípio da Ofensividade, vez que não há no 
caso em análise legitima ofensa à bem jurídico que fundamente a 
persecução penal.

Por fim, dadas as informações levantadas e as considerações 
realizadas no decorrer do presente estudo, pode-se inferir a 
importância de se frear a crescente administrativização do Direito 
Penal, bem como de se buscar por diferentes alternativas de controle 
da higidez financeira que não lesem direitos fundamentais, como, 
por exemplo, a aplicação de sanções administrativa às condutas 
repreensíveis no meio.
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RACISMO VELADO NO FUTEBOL

Bruno Fernando Vicentin12

RESUMO: As pessoas que tinham como premissa laborar na 
seara desportiva, principalmente no futebol, no início do século 
XX, eram descriminadas em razão de fatores sociais e até mesmo 
culturais. O intuito do presente estudo, é demonstrar a existência do 
racismo, existente na sociedade e no esporte, tanto no seu início no 
amadorismo, tanto nos dias de hoje com o profissionalismo no esporte. 

Palavras Chaves: Atleta. Profissional de Futebol. Descriminação. 
Racismo. 

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo, tem como enfoque demonstrar o racismo 
desde do início da pratica esportiva até os dias atuais, fazendo uma 
cronologia, como o esporte foi inserido na sociedade e de como os 
atletas eram discriminados, e como está a discriminação nos dias 
atuais. 

O objetivo do presente artigo, e trazer um contexto histórico e 
atual sobre o tema. 

Para contextualizar o tema, será apresentado a discriminação 
racial na sua origem, após fazendo um passo a passo pelos anos, um 
tópico explicando a distinção do racismo e injuria racial, e por fim, 
detalhar os atos de discriminação nos últimos anos. 

2 A ORIGEM

A profissão de atleta profissional de futebol foi, no início do 
século XX, discriminada por alguns fatores sociais e culturais. 

12 Advogado inscrito na OAB/PR, Membro do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo 
(IBDD), Membro da Comissão de Direito Desportivo OAB/PR 2022-2024 e-mail: bruno_
vicentin@hotmail.com.
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O principal preconceito era racial. No início desta prática 
desportiva, as pessoas negras eram proibidas de participarem de jogos 
ou campeonatos de futebol.

Assim, tinham que utilizar de subterfúgios para poderem 
participar de uma partida, sendo uma delas o emblemático caso do 
jogador Carlos Alberto do Fluminense carioca. 

Segundo Ricardo Alencar, Thales Coutinho, Vinicius Faustine e 
Frederico Huber:

Negro de cara branca: a origem do “pó de arroz”
Em seus primeiros passos, o futebol carioca se 
caracterizou pelo amadorismo, com equipes 
formadas por pessoas da elite. Não havia espaço para 
mulatos, negros ou atletas pobres. O primeiro jogador 
a quebrar esta barreira foi Carlos Alberto. Em 1914, o 
jogador entrou em campo pelo Fluminense Futebol 
Clube usando pó de- arroz no rosto. Ele tinha medo 
da aristocracia da torcida tricolor rejeitá-lo pela cor 
da pele. Durante a partida, o suor começou a tirar 
a maquiagem de Carlos Alberto e, por causa dele, 
as demais torcidas de times cariocas começaram a 
definir a torcida do Fluminense como “pó-de-arroz”. 
(ALENCAR; COUTINHO; FAUSTINE; HUBER, 2006, 
p. 68). 

Após este caso, uma grande polêmica aconteceu em 1920, 
passando o clube Vasco da Gama a aceitar jogadores negros em sua 
equipe. Em 1923, o time sagrou-se campeão carioca, gerando certa 
reação das outras agremiações, as quais insistiam na primazia de um 
tolo “elitismo branco” no futebol. 

O resultado deste execrável preconceito foi à exclusão do Vasco 
para o campeonato carioca do ano posterior, 1924. De maneira oficial, 
ninguém se pronunciou, mas o clube foi penalizado por insistir em 
escalar atletas negros em sua equipe. 

Em seguida a este episódio, outros casos de racismo ocorreram. 
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O mais marcante foi em 1950 com o atleta Moacir Barbosa do 
Nascimento. Barbosa foi o goleiro da seleção brasileira de 1950, que 
falhou em um jogo decisivo da Copa do Mundo no estádio do Maracanã. 
Por ser negro a perseguição foi implacável, conforme elucida um 
trecho de sua entrevista publicada pelo (JORNAL ESTADÃO, 2014) 

Depois daquela derrota fomos levados para fora 
do estádio e nem sei onde fui parar. Durante uma 
semana, andei abobalhado por aí. Só lastimo que não 
tenham respeitado a minha dor” “A pena máxima de 
um crime no Brasil é de 30 anos, eu pago por aquele 
gol a 50 (JORNAL ESTADÃO, 2014).

Além de ser popularmente execrado pela falha no aludido jogo, 
o atleta Barbosa passou por um grande mal-estar, sendo, até mesmo, 
barrado da concentração da seleção brasileira em 1994. Veja-se: 

A fim de evitar qualquer relação com o fracasso 
de 1950, a comissão técnica da época, comandada 
por Carlos Alberto Parreira, impediu que Barbosa 
conversasse com o goleiro Taffarel. Barbosa aceitou 
e retirou-se calado. “Falaram que eu podia transmitir 
uma imagem negativa”, declarou na ocasião. “Não 
sou pé-frio, só queria passar otimismo aos jogadores. 
(JORNAL ESTADÃO, 2014).

Após a derrota de 1950, alguns goleiros foram convocados para a 
seleção. Contudo, nenhum deles se firmou, a exemplo dos atletas Lula 
em 1969, Jairo e Tobias em 1976 e Acácio em 1989. Somente em 2006 
é que o arqueiro Dida do Milan foi convocado e firmado no escrete 
canarinho. (GIAMPIETRO, 2006)

“Fico feliz por quebrar um tabu de mais de 50 anos. 
Isso é importante. Ele foi muito sacrificado por ter 
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acontecido essa coisa horrível naquela final. Fala-
se muito do Barbosa pelo o que aconteceu naquele 
jogo”, afirmou Dida, visivelmente emocionado, em 
coletiva em Weggis. (GIAMPIETRO, 2006)

Há quem diga que essas convocações de goleiros negros serviram 
de mero expediente da CBF, a fim de dissimular o preconceito existente 
na instituição. 

3 DISTINÇÃO RACISMO E INJÚRIA RACIAL 

Nesse diapasão, é importante citar a distinção entre o Racismo 
e a Injúria Racial, pois são dois institutos jurídicos que possuem 
conceitos diferentes. 

Injúria racial consiste em ofender a honra de alguém valendo-
se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. A 
sua previsão está no artigo 140, parágrafo 3º, do Código Penal, que 
estabelece a pena de reclusão de um a três anos e multa, além da pena 
correspondente à violência, para quem cometê-la. (BRASIL, 1940)

O crime de injúria está associado ao uso de palavras depreciativas 
referentes à raça ou cor com a intenção de ofender a honra da vítima.

Um exemplo que ocorreu a injúria racial foi no episódio em que 
torcedores do time do Grêmio, de Porto Alegre, insultaram um goleiro 
de raça negra chamando-o de “macaco” durante a partida. 

O crime de racismo, está previsto na Lei n. 7.716/1989, atinge 
uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a 
integralidade de uma raça, implica conduta discriminatória dirigida a 
determinado grupo ou coletividade e, geralmente, refere-se a crimes 
mais amplos. (BRASIL, 1989)

Nesses casos, cabe ao Ministério Público a legitimidade para 
processar o ofensor. No caso do crime de racismo, a lei pode imputar 
ao acusado, recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, 
impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou 
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residenciais e elevadores ou às escadas de acesso, negar ou obstar 
emprego em empresa privada, entre outras penalidades. 

Ao contrário da injúria racial, cuja prescrição é de oito anos, 
antes de transitar em julgado a sentença final, o crime de racismo 
é inafiançável e imprescritível, conforme estabelece o artigo 5º da 
Constituição Federal. (BRASIL, 1988)

Lamentavelmente, os casos de Racismo não se limitaram ao 
século XX, pois nos últimos anos ocorreram alguns episódios de 
preconceito, tanto no Brasil quanto no exterior. 

Somente entre os anos de 2014 a 2019, foram registrados 111 casos 
de racismo no futebol brasileiro e 38 casos no futebol internacional. 
Esses dados referem-se apenas aos atletas, pois o preconceito racial 
também se verificou com árbitros e membros de comissões técnicas. 
(OBSERVATÓRIO DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO FUTEBOL, 2020)

No ano de 2019, dos 40 times das Séries A e B do campeonato 
brasileiro apenas três técnicos foram negros: Roger Machado do 
Bahia, Marcão do Fluminense, e Hemerson Maria, do Botafogo de São 
Paulo. 

Em entrevista ao Jornal El Pais, em 2019, os treinadores Roger e 
Marcão opinaram sobre esta desproporção étnica.

“Negar e silenciar é confirmar o racismo”, disse o 
técnico durante uma contundente entrevista coletiva 
depois da derrota de seu time para o Fluminense. 
“Minha posição como negro na elite do futebol condiz 
com isso. O maior preconceito que eu senti não foi 
de injúria. Eu sinto que há racismo quando eu vou ao 
restaurante e só tem eu de negro. Na faculdade que 
eu fiz, só tinha eu de negro. Isso é a prova para mim. 
Mas, mesmo assim, rapidamente, quando a gente 
fala isso, ainda tentam dizer: ‘Não há racismo, está 
vendo? Vocês está aqui’. Não, eu sou a prova de que 
há racismo porque eu estou aqui.” (BREILLER, 2019)

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/19/deportes/1553034385_131230.html
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Em outro trecho da entrevista Roger, enfatiza a escassez de 
técnicos negros no futebol reflete o racismo estrutural da sociedade:

A gente tem mais de 50% da população negra e 
a proporcionalidade [entre treinadores] não é 
igual. Temos de refletir e questionar. Se não há 
preconceito no Brasil, por que os negros têm o nível 
de escolaridade menor que o dos brancos? Por que 
70% da população carcerária é negra? Por que quem 
morre são os jovens negros no Brasil? Por que os 
menores salários, entre negros e brancos, são para os 
negros? Entre as mulheres negras e brancas, são para 
as negras? Por que, entre as mulheres, quem mais 
morre são as mulheres negras? Há diversos tipos de 
preconceito. Se não há preconceito, qual a resposta? 
Para mim, nós vivemos um preconceito estrutural, 
institucionalizado. (BREILLER, 2019)

O Observatório da Discriminação Racial no Futebol, realizou 
um relatório referente aos casos de racismo que aconteceram no 
ano de 2020. O Relatório também expõe os casos de preconceito e 
discriminação com atletas brasileiros no exterior.

(Observatório da Discriminação Racial no Futebol)

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/04/deportes/1570142159_844833.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/04/deportes/1570142159_844833.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/10/opinion/1544400114_405615.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/07/economia/1551992548_346845.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/07/economia/1551992548_346845.html
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Entretanto, não se pode esquecer que foi um ano atípico, com a 
ocorrência da pandemia e sem a frequência de torcedores nos estádios.

A intolerância demonstrada das formas mais diversas não está 
mais restrita aos estádios e à Internet, como visualizado ano a ano nos 
relatórios do Observatório da Discriminação Racial no Futebol.

As denúncias envolvem ocorrências em programas esportivos, 
telejornais de rádio e televisão, sedes administrativas de entidades, 
veículos de transporte público, locais sociais e de lazer, entre outros.

A luta por espaços das chamadas minorias (negros, mulheres, 
comunidade LGBTQIA+, entre outros) tem seu reflexo no futebol, seja 
no aumento dos incidentes ou no crescimento das denúncias.

Desta forma, estão aqui descritos 76 (setenta e seis) 
casos dos quais 68 (sessenta e oito) efetuaram-se no Brasil e 
08 (oito) sucederam-se com atletas brasileiros no exterior. 

(Observatório da Discriminação Racial no Futebol)

Dos 76 (setenta e seis) casos descritos neste Relatório, 63 (sessenta 
e três) dizem respeito ao futebol e 13 (treze) a outros esportes.
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(Observatório da Discriminação Racial no Futebol)

(Observatório da Discriminação Racial no Futebol)

Dos 63 (sessenta e três) casos que envolvem o futebol, 36 (trinta e 
seis) dizem respeito à discriminação racial [31 (trinta e um) ocorridos 
no Brasil e 05 (cinco) no exterior]; 12 (doze) envolvem LGBTfobia; 11 
(onze) machismo e 04 (quatro) xenofobia. 
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(Observatório da Discriminação Racial no Futebol)

Dos 36 (trinta e seis) casos as vítimas de ofensas foram, 28 (vinte 
e Oito) Atletas, 5 (Cinco) torcedores, 2 (dois) funcionários de clube e 
1(um) comentarista esportivo.

O Observatório da Discriminação Racial no Futebol, realizou um 
relatório referente aos casos de racismo que aconteceram no ano de 2021.  
Racial no Futebol.O Relatório também expõe os casos de preconceito 
e discriminação com atletas brasileiros no exterior.

Contudo, o ano de 2021, mesmo tendo ocorrido sem a presença 
do público em boa parte dele, bastou o retorno dos torcedores aos 
eventos esportivos para evidenciarmos como um ano que igualou o 
número recorde de discriminação e preconceito no esporte brasileiro, 
que foi 2019, com 158 registros.

Em relação ao ano anterior, 2020 foi um aumento de 97,5%.
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(Observatório da Discriminação Racial no Futebol)

A intolerância demonstrada de diversas formas não está mais 
restrita aos estádios e à Internet, como visualizado ano a ano nos 
relatório feito pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol.

(Observatório da Discriminação Racial no Futebol)



 | 133Desafios do Direito Vol.3

Dos 158 (cento e cinquenta e oito) casos descritos neste Relatório, 
124 (cento e vinte e quatro) dizem respeito ao futebol e 34 (trinta e 
quatro) a outros esportes.

 

(Observatório da Discriminação Racial no Futebol)

Dos 124 (cento e vinte e quatro) casos que envolvem o futebol; 
74 (setenta e quatro) dizem respeito à discriminação racial (soma total 
de casos ocorridos no Brasil, 64, e no exterior, 10); 25 (vinte e cinco) 
envolvem LGBTfobia (soma total de casos ocorridos no Brasil, 24, e no 
exterior, 01); 15 (quinze) machismo; 10 (dez) xenofobia (soma total de 
casos ocorridos no Brasil, 06, e no exterior, 04).
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(Observatório da Discriminação Racial no Futebol)

(Observatório da Discriminação Racial no Futebol)
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CONCLUSÃO

Conforme noticiado, é lamentável que nos dias de hoje ainda se 
verifique tamanho preconceito em relação à pessoa por causa da sua 
cor de pele, ou mesmo outras discriminações com base em percepções 
sociais, ou diferenças biológicas entre os povos. 

Esse ranço ignorante deve ser banido do nosso meio.
A Confederação Brasileira de Futebol deve penalizar duramente 

o indivíduo que insiste nessa atitude, seja banindo sua entrada nos 
estádios, seja cominando com penas educacionais ou pecuniárias.

Tudo isso sem excluir a tipificação penal da injúria racial prevista 
em nosso Código Penal.
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A INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DO 
DEPENDENTE DE DROGAS

Carolina Aquino de Sousa Nunes13

Jéssica Rodrigues Godinho14

RESUMO: Com o advento da modernidade, o consumo de 
drogas se expandiu, acarretando o uso abusivo dessas substâncias 
e, consequentemente, na dependência química dos seus usuários, 
que muitas vezes não possuem o discernimento necessário para 
abandonar o vício e voltar a integralizar o meio social, visto a afetação 
química das drogas no organismo humano. Nesse cenário, emerge a 
preocupação pública com a saúde desses indivíduos, que necessitam 
de tratamento ambulatorial e, em caráter subsidiário, hospitalar. 
Além disso, surge também a preocupação com a saúde pública no 
geral, sendo necessário pensar em formas preventivas de lidar com a 
dependência química.

Palavras-chave: Drogas. Dependente químico. Saúde Pública. 
Internação.

1 INTRODUÇÃO

Diante do colapso que as drogas vêm promovendo mundialmente, 
colocando em evidência os fracassados sistemas repressivos como 
forma de tratamento aos adoecidos pelas drogas, fez-se primordial 
repensar os modelos de cuidado e assistência dispensados àqueles que, 
marginalizados pelo uso constante de drogas, tornaram-se malquistos 
no meio social em que habitavam.

13 Graduanda em Direito pela PUC Minas. E-mail: carol.aquino724@gmail.com.
14 Advogada. Professora Universitária. Mestre em Direito Privado pela PUC Minas. 
Especialista em Direito Civil pela PUC Minas. Graduada em Direito PUC Minas. E-mail: 
jessica.godinho@yahoo.com.br.
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Com a reforma psiquiátrica, os parâmetros de tratamento 
foram humanizados, colocando-se o indivíduo como sujeito de seu 
tratamento, não mais um objeto.

Contudo, sabe-se que o problema das drogas é uma epidemia 
mundial e que gera uma condição de desadaptação social. Muitas 
pessoas e suas famílias tentam, sozinhas, achar uma forma de fazer 
com que o usuário abandone seu vício e volte a integrar a sociedade, 
em vez de viver à margem desta.

Explicita-se que, como nas internações voluntárias o usuário tem 
maior autonomia quanto à sua internação e à sua saída da instituição 
escolhida para o tratamento, há uma maior evasão deste e a volta ao 
mundo das drogas. Uma das justificativas para este fenômeno é o 
breve período que a pessoa disponibiliza para o tratamento, vez que o 
tratamento para o dependente químico deve ser contínuo e minucioso.

Assim sendo, quando não há o discernimento do paciente 
para a escolha séria de seu próprio tratamento, faz-se necessária 
a intervenção de terceiros e, em especial, do Poder Judiciário, no 
sentido de determinar a internação do usuário de drogas, para efetivar 
seu tratamento e continuá-lo mediante tratamento ambulatorial, após 
a alta hospitalar.

Nesse sentido, a presente pesquisa busca elucidar o instituto 
jurídico da internação do dependente químico, em especial a internação 
involuntária, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a legislação atual 
que concerne aos modelos de assistência ao dependente químico. 

2 O DEPENDENTE DE DROGAS NO PANORAMA SOCIAL

De início, cabe conceituar o termo “droga”, que, em sentido 
amplo, se refere a qualquer substância capaz de alterar estruturas e 
funções do corpo humano. Na designação dada pela Lei nº 11.343/2006 
(Lei de drogas), considerar-se-á droga toda substância capaz de 
criar dependência, especificados em lei ou listas atualizadas (Lei nº 
11.343/2006, art. 1º, parágrafo único). Nesse sentido:
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Drogas são substâncias utilizadas para produzir 
alterações, mudanças, nas sensações, no grau de 
consciência e no estado emocional. As alterações 
causadas por essas substâncias variam de acordo com 
as características da pessoa que as usa, qual droga é 
utilizada e em que quantidade, o efeito que se espera 
da droga e as circunstâncias em que é consumida. 
(SILVEIRA; SILVEIRA, 1999, p. 7). 

Ressalta-se que existem drogas consideradas lícitas, cujo 
comércio é permitido, como, por exemplo, o cigarro e a bebida 
alcoólica, e drogas ilícitas, cuja mercancia é proibida. No Brasil, o 
problema do abuso de drogas é antigo. O crack, por exemplo, tem 
os primeiros registros da literatura datado do ano de 1990, quando 
ocorreu, no estado de São Paulo, o primeiro confisco da droga 
(COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE ÀS 
DROGAS, 2011). 

Contudo, o uso de drogas se restringia a classes determinadas 
da sociedade, não constituindo, até algumas décadas, um problema 
social (CATÃO; FRAGOSO, 1975).

O que se vê hodiernamente é que as drogas, tanto as lícitas 
quanto as ilícitas, foram difundidas na sociedade e se espalham pelos 
diversos níveis sociais. Segundo a OMS, por volta de 10% da população 
que vive nos centros urbanos dos estados e cidades do mundo, fazem 
uso abusivo de substâncias psicoativas (BRASIL, 2003, p. 5).

De acordo com o Relatório Mundial sobre Drogas 2018, 
anualmente apresentado pelo UNODC (Escritório das Nações Unidas 
sobre Drogas e Crime, tradução nossa15):

Preocupante é o fato de que, estimadamente, uma em 
cada nove pessoas que usam drogas (11 por cento) 
sofrem de transtornos relacionados ao uso da droga, 
o que significa que o uso de drogas é prejudicial ao 

15 United Nations Office on Drugs and Crime.
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ponto de eles experimentarem dependência química 
e/ou exigirem tratamento. (UNITED NATIONS, 2018, 
p. 11, tradução nossa16).

O maior dilema da droga está nos desdobramentos causados pela 
alteração de sentidos que a droga provoca, que pode afetar o indivíduo 
e outras pessoas, prejudicando, assim, a saúde pública como um todo.

Nesse sentido, aduz o Ministério da Saúde: 

A constatação de que tal uso tomou proporção de 
grave problema de saúde pública no país encontra 
ressonância nos diversos segmentos da sociedade, 
pela relação comprovada entre o consumo e agravos 
sociais que dele decorrem ou que o reforçam. 
(BRASIL, 2003, p. 5).

Em números atualizados: “Cerca de 275 milhões de pessoas 
usaram drogas no mundo no último ano, enquanto mais de 36 milhões 
sofreram de transtornos associados ao uso de drogas, de acordo com o 
Relatório Mundial sobre Drogas 2021.” (UNODC, 2021) 

Deve-se mencionar que os efeitos da droga podem variar de 
pessoa para pessoa, dependendo do tipo de droga, do usuário e do 
meio ambiente. Desta forma, mesmo que duas pessoas usem a mesma 
droga, na mesma quantidade, os efeitos apresentados podem ser 
diferentes (SILVEIRA; SILVEIRA, 1999a). 

Atualmente, a política governamental utilizada prega a 
prevenção. Contudo, quando esta se mostra insuficiente, entram em 
cena métodos de tratamento ao indivíduo, que visam sua recuperação 
e reinserção na sociedade, mediante análise individual da pessoa e de 
suas características peculiares.

16 Of concern is the fact that an estimated one in nine people who use drugs (11 per 
cent) suffer from drug use disorders, meaning that their drug use is harmful to the 
point where they may experience drug dependence and/or require treatment.
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Diante disso, a Secretaria Nacional Antidrogas apresenta o 
conceito de dependência e dependente:

Dependência é o impulso que leva a pessoa a usar 
uma droga de forma contínua (sempre) ou periódica 
(frequentemente) para obter prazer. Alguns 
indivíduos podem também fazer uso constante de 
uma droga para aliviar tensões, ansiedades, medos, 
sensações físicas desagradáveis etc. O dependente 
caracteriza-se por não conseguir controlar o 
consumo de drogas, agindo de forma impulsiva e 
repetida. (SILVEIRA; SILVEIRA, 1999a, p. 14, grifo 
nosso).

A OMS identifica critérios para definir a dependência17, 
devendo ocorrer pelo menos três dos sintomas definidos no período 
de doze meses. O diagnóstico deve ser feito a partir desses critérios, 
considerando o comprometimento da vida social do dependente.

Ressalta-se que a dependência química é considerada uma 
doença crônica, tanto o é que a CID-10 (10ª revisão da Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde) reconhece essa doença e lhe destina algumas categorias18.

17 Forte desejo ou compulsão de consumir drogas; Dificuldades em controlar o uso, 
seja em termos de início, término ou nível de consumo; Uso de substâncias psicoativas 
para atenuar sintomas de abstinência, com plena consciência dessa prática; Estado 
fisiológico de abstinência; Evidência de tolerância, quando o indivíduo necessita de 
doses maiores de substância para alcançar os efeitos obtidos anteriormente com 
doses menores; Estreitamento do repertório pessoal de consumo, quando o indivíduo 
passa, por exemplo, a consumir drogas em ambientes inadequados, a qualquer hora, 
sem nenhum motivo especial; Falta de interesse progressivo de outros prazeres e 
interesses em favor do uso de drogas; Insistência no uso da substância, apesar de 
manifestações danosas comprovadamente decorrentes desse uso; Evidência de que 
o retorno ao uso da substância, após um período de abstinência, leva a uma rápida 
reinstalação do padrão de consumo anterior. (OMS apud SILVEIRA; SILVEIRA, 1999a, 
p. 33 e 34).
18 Foram agrupadas na letra “F”, no capítulo V, os transtornos mentais e 
comportamentais.
Dentro desse grupo, do F10 ao F19 são tratados os transtornos mentais e 
comportamentais devidos ao uso de substância psicoativa, que têm em comum o fato 
de terem como causa o uso de uma ou de várias destas substâncias (DATASUS, 2014). 
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Desta feita, por ser a dependência uma doença, deve o paciente 
ser tratado como doente, considerando aspectos gerais e individuais 
e a questão das drogas deve ser encarada como discussão de saúde 
pública.

A reinserção social do indivíduo é regra a ser seguida. Por esse 
motivo, a Lei 11.343/2006 estabelece que:

Art. 1o Esta Lei institui o Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve 
medidas para prevenção do uso indevido, atenção 
e reinserção social de usuários e dependentes de 
drogas; estabelece normas para repressão à produção 
não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define 
crimes. (BRASIL, 2006, grifo nosso).

 Percebe-se que o objetivo da legislação é dual: prevenção ao 
uso, como forma de evitá-lo e, em casos em que o uso já ocorreu, a 
reinserção social do usuário. 

Referida lei, diferencia, em sua parte de crimes, as condutas de 
tráfico e as que sugerem o uso, essas últimas elencadas no art. 28 da 
referida lei:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar 
ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização 
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será 
submetido às seguintes penas: [...] (BRASIL, 2006).

A legislação também traz critérios para a distinção entre o 
consumo pessoal e o tráfico. São eles: a natureza e a quantidade da 
substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a 
ação, as circunstâncias sociais e pessoais, e a conduta e os antecedentes 
do agente (art. 28, §2º, Lei 11.343/2006).

Com relação ao uso de drogas, as classificações vão do CID 10 - F10 ao CID 10 - F18. 
(MINISTÉRIO DA SAÍDE, 2022)
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Percebe-se que não há pena privativa de liberdade para aqueles 
que são considerados usuários, de forma que as condutas descritas 
no art. 28 da Lei 11.343/2006 foram despenalizadas e substituiu-se a 
pena privativa de liberdade por penas alternativas, que consideram 
o usuário doente e não efetivamente criminoso. A preocupação 
demonstrada pelo legislador é sobre o mal potencial que a droga pode 
causar à coletividade (NUCCI, 2012, p. 233)

No âmbito cível, em princípio, não há limitação na realização 
dos atos comuns da vida civil pelo usuário de drogas, visto que a regra 
é considerar que todos possuem capacidade civil plena, característica 
que somente é afastada por certos estados do ser, como a menoridade, 
o estado psíquico e a saúde.

É nestes últimos dois fatores que pode se encontrar limitação 
provocada pela dependência química, a depender de como ela se 
manifesta e se é condição capaz de anuviar o discernimento do usuário 
ou dependente de drogas.

Concluídas as informações acima, passaremos a analisar o 
Direito à Saúde. 

3 DIREITO À SAÚDE NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO

Inicialmente, importa dizer que a OMS trouxe no preâmbulo de 
sua Constituição, feita no ano de 1946, a definição de saúde, conceito 
considerado como o principal por muitos autores: “A saúde é um 
estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste 
apenas na ausência de doença ou de enfermidade”. (CONSTITUIÇÃO 
DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1946).

Tão importante é o direito à saúde no ordenamento brasileiro 
que o Poder Constituinte o trouxe expressamente previsto já no 
preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
fixando que o Estado Democrático brasileiro destina-se a assegurar, 
entre outros, direitos sociais para propiciar o bem-estar dos cidadãos. 
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Em seu art. 5º, a Constituição estabeleceu como garantia o 
direito à vida, é mister notar que sem saúde não é possível ter vida. 
Desta forma, a saúde constitui meio para a viabilidade daquele direito, 
revestindo-se de condição sine qua non.

Após, inserido no Título II da Constituição (Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais), está o art. 6º, que consagra, expressamente, 
o direito à saúde como direito social. 

Discorrendo acerca dos direitos sociais, leciona Bernardo 
Gonçalves Fernandes:

Os direitos sociais impõem ao Estado um “atuar 
permanente”, ou seja, uma ação oriunda de uma 
prestação positiva de natureza material ou fática em 
benefício ao indivíduo. Essas prestações materiais, 
portanto, correspondem a bens materiais dotados 
de valor econômico, de modo que sua viabilização 
se mostra dependente da condição econômica do 
próprio Estado – como principal destinatário dessas 
normas. (FERNANDES, 2010, p. 440).

Vê-se que o Estado é o sujeito passivo das relações que envolvem 
os direitos sociais, sendo estes oponíveis àquele. Foi superada a ideia 
de Estado não intervencionista pela ideia de Estado assistencialista, 
que deve, conforme exposto acima, atuar de forma permanente. Daí 
decorre a norma fixada no art. 196, CF/88: “A saúde é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação.” (BRASIL, 1988, grifo nosso).

A saúde é, portanto, direito dos indivíduos, por seu caráter de 
direito fundamental, que deve ser garantido, e dever do Estado (devendo 
este termo ser entendido como todos os entes da Administração 
Pública direta – União, Estados, Distrito Federal e Municípios), não 
podendo este se eximir de sua prestação.
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Desta feita, nasce para o administrador público o dever adstrito 
à previsão constitucional de criar, desenvolver e fomentar políticas 
que proporcionem efetividade à norma acima colacionada.

3.1 DIREITO À SAÚDE MENTAL E A LEI Nº 10.216/2001

A saúde mental é tão importante quanto à saúde física, eis que o 
mal-estar mental pode influir em todos os aspectos da vida. Assim, é tida 
como “um direito fundamental do cidadão, previsto na Constituição 
Federal para assegurar bem-estar mental, integridade psíquica e pleno 
desenvolvimento intelectual e emocional.” (MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS HUMANOS, 
2012, p. 17).

A política sobre saúde mental no Brasil sofreu significativas 
mudanças ao longo do tempo. No passado não havia tratamento 
adequado para os pacientes psiquiátricos e eles eram afastados 
da sociedade, aqui incluso o dependente químico, vez que pode 
desenvolver transtorno mental decorrente do vício, que afeta o sistema 
nervoso central.

Ressalta-se que havia uma verdadeira política de afastamento 
social, por meio dos tratamentos asilares, em que sujeitos não quistos 
pela sociedade eram afastados do corpo social, por serem entendidos 
como inadequados para o convívio no mesmo meio que as outras 
pessoas.

Discorrendo sobre o tema, a autora Renata Corrêa Brito (2004, 
p. 20) menciona:

O hospital não era uma instituição médica e a 
população ali presente não era composta apenas por 
doentes. Por exercer uma função, prioritariamente, 
de manutenção da ordem pública através da prestação 
de assistência e por ser um lugar de internamento, o 
hospital abrigava doentes, pobres, loucos, prostitutas, 
desabrigados, etc. 
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Exemplifica-se o exposto com o Hospital Colônia, fundado em 
1903, situado na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. De acordo com 
a autora Daniela Arbex (2003), as pessoas eram levadas para aquele 
nosocômio com o fim de serem afastadas da sociedade. Lá não eram 
ofertados tratamentos para a sua melhora, havendo a aplicação de 
eletrochoque, acarretando verdadeira desumanização dos pacientes. 

Em seu livro, a autora comenta:

Cerca de 70% não tinham diagnóstico de doença 
mental. Eram epiléticos, alcoolistas, homossexuais, 
prostitutas, gente que se rebelava, gente que se 
tornara incômoda para alguém com mais poder. [...]
Homens, mulheres e crianças, às vezes, comiam 
ratos, bebiam esgoto ou urina, dormiam sobre capim, 
eram espancados e violados. (ARBEX, 2013, p. 14).

Por este trecho, percebe-se o descaso com que este tipo de 
hospital tratava os pacientes, que, por vezes, não tinham qualquer tipo 
de transtorno mental.

Esses métodos utilizados para a internação e tratamento das 
pessoas é fruto da cultura eugenista que vigorava na sociedade da 
época, acarretando comportamentos que buscavam uma “limpeza 
social”. 

Ainda hoje há resquícios dessa política, que só foi alterada a 
partir da luta antimanicomial, que culminou na reforma psiquiátrica 
e na formulação da Lei nº 10.216/2001, que redirecionou o modelo 
assistencial em saúde mental e reconheceu os portadores de doença 
mental como sujeitos de direito.

Já em seu artigo 1º, a lei estabeleceu: 

Art. 1º Os direitos e a proteção das pessoas acometidas 
de transtorno mental, de que trata esta Lei, são 
assegurados sem qualquer forma de discriminação 
quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, 
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opção política, nacionalidade, idade, família, recursos 
econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de 
evolução de seu transtorno, ou qualquer outra. 
(BRASIL, 2001).

O artigo 2º, por sua vez, menciona que os pacientes e familiares 
ou responsáveis devem ser cientificados dos seus direitos, trazendo, 
em seu parágrafo único, quais são esses direitos, que não constituem 
rol taxativo.

Assim, nota-se que a Lei é consoante com a Constituição, vedando 
a segregação e a incomunicabilidade dos acometidos por transtorno 
mental, assegurando os Princípios da Igualdade e da Dignidade da 
Pessoa Humana. 

Para mais, a lei também deposita no Estado a responsabilidade 
de desenvolver políticas públicas e a assistência em saúde mental.

O projeto terapêutico a ser desenvolvido deve ser individual, 
tendo a análise que ser feita no caso concreto, de acordo com as 
necessidades do indivíduo.

Nas palavras de Santoro Filho: “O tratamento, pois, não pode 
mais servir como meio de segregação ou exclusão social, mas tem por 
fim último a pessoa portadora de transtorno mental, o benefício à sua 
saúde e sua recuperação pela e para a reinserção e participação na 
sociedade.” (SANTORO FILHO, 2012, p. 31).

Em virtude da forma como eram tratados os pacientes no 
modelo de tratamento para saúde mental anterior, dá-se preferência 
ao tratamento menos invasivo e em meio aberto, estando disponíveis 
os tratamentos hospitalares e de internação como último meio, 
necessariamente acompanhado de laudo médico.

Por fim, o que se pode dizer de todas as legislações atuais sobre 
o tema é que elas buscam dar efetividade aos direitos das pessoas 
doentes e portadoras de transtorno mental. Busca-se assegurar uma 
série de garantias, para que sejam concretizados os direitos à saúde e 
à cidadania, assim como o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 
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procurando devolver a autonomia do paciente e reinseri-lo em seu 
meio social.

4 A INTERNAÇÃO DO DEPENDENTE QUÍMICO

A internação do paciente, em qualquer modalidade, é entendida 
como uma forma de tratamento, e não mais como um meio de bani-lo 
ou excluí-lo da sociedade.

Deve-se pensar no bem-estar do paciente, durante o tratamento 
e posteriormente, quando deverá haver ações para a sua reintegração 
no meio social.

Neste sentido, a Lei nº 10.216, promulgada em 06 de abril de 
2001, redirecionou o modelo assistencial em saúde mental e definiu 
três modalidades de internação: a voluntária, a involuntária e a 
compulsória.

O art. 6º da referida lei, parágrafo único, trazia as três definições 
das modalidades de internação:

São considerados os seguintes tipos de internação 
psiquiátrica:
I - internação voluntária: aquela que se dá com o 
consentimento do usuário;
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o 
consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e
III - internação compulsória: aquela determinada 
pela Justiça. (BRASIL, 2001).

Entretanto, desde 2013 tramitava no parlamento um projeto de 
lei complementar (PLC/2013) de iniciativa do Deputado Federal Osmar 
Terra (MDB/) que previa diversas alterações no Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas, as condições de atenção aos usuários 
ou dependentes de drogas e sobre o financiamento das políticas sobre 
drogas.
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O projeto de lei resultou na elaboração da Lei nº 13.840/2019, 
sancionada com vetos e promulgada em 05 de junho de 2019. Em 
que pese a ementa da lei não trazer alterações explícitas à Lei nº 
10.2016/2001, seu texto trouxe alterações à Lei nº 11.343/2006 e, 
consequentemente, alterou os modelos de internação do dependente 
químico, senão vejamos: 

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente 
de drogas deverá ser ordenado em uma rede 
de atenção à saúde, com prioridade para as 
modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo 
excepcionalmente formas de internação em unidades 
de saúde e hospitais gerais nos termos de normas 
dispostas pela União e articuladas com os serviços 
de assistência social e em etapas que permitam: 
[...]
§ 3º São considerados 2 (dois) tipos de internação: 
I - internação voluntária: aquela que se dá com o 
consentimento do dependente de drogas; 
II - internação involuntária: aquela que se dá, sem o 
consentimento do dependente, a pedido de familiar 
ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, 
de servidor público da área de saúde, da assistência 
social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, 
com exceção de servidores da área de segurança 
pública, que constate a existência de motivos que 
justifiquem a medida. (BRASIL, 2006).

Deste modo, a internação voluntária ocorre com o consentimento 
do paciente, que deve manifestá-lo por meio de declaração escrita, com 
término mediante determinação médica ou por solicitação escrita do 
dependente.

Noutro giro, a nova redação dada à internação involuntária 
mesclou, de certa forma, os conceitos já existentes da internação 
involuntária e da internação compulsória, ora suprimida. Assim, 
postula a lei que a internação involuntária se dá nos termos do art. 
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23-A, §3º, II da Lei 11.343/2006, transcrito acima, além de só poder 
ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável, 
avaliação do tipo de droga utilizada e comprovação da impossibilidade 
de outras alternativas terapêuticas; perdurará pelo tempo necessário à 
desintoxicação, observando o prazo máximo de 90 dias, cujo término 
será determinado pelo médico, ou a qualquer tempo, mediante 
requerimento da família ou representante legal ao médico (Lei 
11.343/2006, art. 23-A, §5º, I a IV).

Ressalta-se que o prazo de noventa dias fixado é o período 
considerado ideal para que ocorra a desintoxicação do dependente, 
devendo seu término ser determinado por médico. Vale dizer ainda 
que a lei não dispõe sobre as justificativas necessárias para embasar 
a internação involuntária, tampouco sobre a necessidade ou não de 
um médico psiquiatra ou especialista para determinar a medida, 
depreendendo os estudiosos que deve se tratar de um médico 
psiquiatra.

Verifica-se que a nova redação da lei não traz quais são os requisitos 
que ensejam a internação involuntária do dependente químico. Na 
ausência dessa indicação, deve-se utilizar, subsidiariamente, a Lei 
10.216/2001. 

Desta feita, os pressupostos para a internação devem estar 
inseridos em laudo médico, discriminando as características que 
levaram o paciente a necessitar o tratamento. Este laudo médico deve 
ser completo, expondo os motivos pelos quais a internação faz-se 
necessária, bem como o diagnóstico do paciente.

Nas palavras de Santoro Filho:

Entende-se por laudo médico circunstanciado 
aquele que revela as funções mentais do paciente e 
as circunstâncias em que se encontra e que, a partir 
desses elementos e discussão dos exames realizados, 
elabora o diagnóstico, o prognóstico e a conclusão 
quanto à adequação, ou melhor, necessidade da 
internação. Logo, para a realização de internação 
não basta a existência de mero “atestado” com 
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simples indicação de doença ou transtorno mental 
e respectivo CID (Código Internacional de Doença). 
(SANTORO FILHO, 2012, p. 36 e 37).

O médico que fornecer o laudo deve ser registrado no Conselho 
Regional de Medicina onde se localize o estabelecimento (art. 8º, 
caput, Lei nº 10.216). 

Acerca do tema, explicita-se a ementa abaixo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO 
COMPULSÓRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
DOS ENTES PÚBLICOS - INEXISTÊNCIA DE 
DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS PARA O CUSTEIO DA 
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA -DIREITO À SAÚDE - 
PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO - INTERNAÇÃO 
PARA TRATAMENTO DO VÍCIO - ARTS. 4º E 6º DA 
LEI N. 10.216/2001 - EXCEPCIONALIDADE DA 
MEDIDA - EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO 
CIRCUNSTANCIADO - NECESSIDADE COMPROVADA
1. Como consignado no Tema 793, e expressamente 
disposto no voto condutor do julgamento dos Emb.
Decl. no RE 855.178-SE, o STF continua a reconhecer 
que os entes da federação “são solidariamente 
responsáveis nas demandas prestacionais na área 
da saúde”.
2. A obrigação de prestar o serviço de saúde de forma 
gratuita, quando inexiste política pública específica 
para a disponibilização do tratamento médico 
vindicado, é de qualquer dos entes federativos, 
conjunta e solidariamente. Preliminar rejeitada.
3. O direito à saúde, além de qualificar-se como 
direito fundamental que assiste a todas às pessoas, 
representa consequência constitucional indissociável 
do direito à vida.
4. O tratamento de saúde mental em regime 
de internação tem caráter excepcional, sendo 
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imprescindível a apresentação de laudo médico 
circunstanciado, que caracterize os motivos pelos 
quais a internação é preconizada ao paciente (Lei 
n. 10.216/2001, arts. 4º e 6º).
5. Demonstrada a imprescindibilidade de submissão 
do paciente à internação em clínica terapêutica para 
tratamento de dependência química, deve ser mantida 
a imposição de seu custeio pelos entes federados.
6. O prazo máximo de 90 dias previsto na Lei 
13.840/2019 se aplica apenas à internação 
involuntária, não se aplicando às hipóteses de 
internação compulsória, decorrentes de ordem 
judicial, e amparadas na Lei 10.216/2001.
7. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de 
Instrumento-Cv 1.0000.21.200619-1/002, Relator(a): 
Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 
em 28/04/2022, publicação da súmula em 29/04/2022) 
(grifos nossos)

Quanto ao procedimento, todos os tipos de internação devem ser 
utilizados somente quando o tratamento extra-hospitalar se mostrar 
insuficiente. Todas as internações e altas devem ser informadas ao 
Ministério Público, à Defensoria Pública e outros órgãos de fiscalização, 
no prazo máximo de 72 horas, informações essas que serão mantidas 
em sigilo, sob pena de responsabilidade (Lei 11.343/06, art. 23-A, §6º, 
§7º e §8º).

Interessante constar que comunidades terapêuticas acolhedoras 
e centros terapêuticos não podem receber internações contra a 
vontade do paciente, apenas tratamentos voluntários. Foi esse o teor 
da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais 
contra a Associação Liberta Paracatu, que apresentava irregularidades 
no tratamento e realizava internações involuntárias, procedimento 
vedado pela Lei 11.343/06 em seu art. 23-A, § 9º (MINISTÉRIO PÚBLICO 
DE MINAS GERAIS, 2022, disponível online). 

Resta confirmado a necessidade de atuação do Ministério 
Público na fiscalização das internações involuntárias, visando a 
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preservação dos direitos dos pacientes (Ação civil pública nº 2206625-
29.2022.8.13.0000).

4.1 O TRATAMENTO DA INTERNAÇÃO NA LEGISLAÇÃO

O problema das drogas não é um cenário recente na história 
brasileira, sendo que os anos 1960 e 1970 foram considerados os anos de 
explosão do ácido e da maconha, seguidos pelas décadas seguintes em 
que houve aumento do consumo de cocaína e crack (ALBUQUERQUE, 
2010, p. 18).

Diante desse cenário, surgiu a preocupação com o vício em 
drogas e, consequentemente, o impacto deste na saúde pública. 
Inicialmente, na Lei 5.726/1971, o tratamento dispensado ao drogadito 
era excessivamente hospitalar, pensamento que teve uma mudança 
singela na Lei 6.368/1976, que estabeleceu a política de prevenção e 
repressão ao uso de drogas. (BRASIL, 1971)

Tem-se ainda a Constituição Cidadã, que define o usuário 
de drogas como doente, não criminoso e, por isso, merecedor de 
tratamento adequado e reinserção social. Em conjunto à Lei Maior, 
as normas infraconstitucionais também buscaram estabelecer que o 
usuário necessita de tratamento humanitário e respeitoso, que possa 
influenciar positivamente em sua recuperação, como foi o caso da 
Lei 10.216. Esta lei é conhecida como “Lei da Luta Antimanicomial” 
por ter mudado os paradigmas de tratamento à pessoa portadora de 
deficiência mental.

Deve-se fazer menção à lei de Drogas (Lei 11.343/2006) e à Lei 
13.840 de 2019, que alterou aquela. Pode ser encontrado nessas leis as 
premissas de tratamento do usuário de drogas, que não é visto como 
criminoso, e sim, como pessoa adoecida que necessita de cuidado. 
(BRASIL, 2019)

Por fim, cabe a alusão ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
que propõe retirar o caráter pejorativo do tratamento às pessoas com 
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deficiência, que pode ser o caso do usuário contumaz de drogas, 
conforme visto alhures.

É mister ressaltar, portanto, que a atual política brasileira visa 
a prevenção e repressão do uso de drogas, na medida que trata o 
usuário de drogas como pessoa doente, que precisa ser tratada com 
respeito, viabilizando, assim, sua recuperação – preferencialmente 
em tratamento ambulatorial – objetivando a reinserção do indivíduo 
no corpo social.

4.2 A INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA, O ESTATUTO DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA E A CAPACIDADE CIVIL

Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 
13.146/2015) ao quadro legislativo brasileiro, diversas mudanças 
substanciais foram perpetradas.

Entre elas, e talvez uma das mais impactantes, foi a alteração 
do regime de capacidades estabelecido pelos artigos 3º e 4º do Código 
Civil.

Com essa alteração, frisou-se que a capacidade é a regra e 
excluiu-se a possibilidade de incapacidade das pessoas deficientes. 
Pode-se entender a deficiência como sendo intelectual, física, auditiva 
e visual, estabelecendo o art. 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência 
(EPD) que 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que 
tem impedimento de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas. 
(BRASIL, 2015).
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Desta feita, aqueles que desenvolveram algum tipo de transtorno 
mental em virtude do uso de substâncias tóxicas podem também ser 
protegidos por esta legislação.

Afora a situação das pessoas com transtorno mental, o Código 
Civil reconhece que podem ser relativamente incapazes os ébrios 
eventuais e os viciados em tóxicos (art. 4º, II, Código Civil). Vê-se que 
tão grave é o efeito das drogas sobre a manifestação de vontade livre e 
desimpedida que foi até mesmo eleito como uma das causas possíveis 
de se haver a decretação da incapacidade relativa do sujeito.

Com a mudança perpetrada pelo EPD, explicitou-se que a 
deficiência não afeta a plena capacidade civil (art. 6º). Nesse mesmo 
sentido, visando dar maior autonomia à pessoa, a legislação estabelece 
que: 

Art. 11. A pessoa com deficiência não poderá ser 
obrigada a se submeter a intervenção clínica ou 
cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização 
forçada.
Parágrafo único. O consentimento da pessoa com 
deficiência em situação de curatela poderá ser 
suprido, na forma da lei.
Art. 12. O consentimento prévio, livre e esclarecido 
da pessoa com deficiência é indispensável para 
a realização de tratamento, procedimento, 
hospitalização e pesquisa científica.
§ 1º Em caso de pessoa com deficiência em situação 
de curatela, deve ser assegurada sua participação, 
no maior grau possível, para a obtenção de 
consentimento.
§ 2º A pesquisa científica envolvendo pessoa com 
deficiência em situação de tutela ou de curatela deve 
ser realizada, em caráter excepcional, apenas quando 
houver indícios de benefício direto para sua saúde 
ou para a saúde de outras pessoas com deficiência 
e desde que não haja outra opção de pesquisa de 
eficácia comparável com participantes não tutelados 
ou curatelados.
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Art. 13. A pessoa com deficiência somente será 
atendida sem seu consentimento prévio, livre 
e esclarecido em casos de risco de morte e de 
emergência em saúde, resguardado seu superior 
interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis. 
(BRASIL, 2015).

Tratamentos involuntários e não consentidos estariam, em tese, 
banidos do sistema legislativo brasileiro. A exceção é estabelecida 
pelo parágrafo único do art. 11, que permite a substituição do 
consentimento pessoal pelo consentimento do curador, caso haja a 
curatela.

Contudo, entende-se que não é necessário que haja o 
estabelecimento de curatela para a pessoa usuária de drogas para 
que ocorra a substituição da sua vontade, bastando, para tanto, que 
os critérios para a internação estejam rigorosamente presentes. Isto 
se explica, pois a lei 10.211/2001 não exige o procedimento prévio de 
interdição, o que não foi alterado após o EPD.

Nesse sentido: “Na verdade, a internação, como apenas um 
episódio na vida da pessoa, é menos gravosa do que atribuir-lhe o 
status jurídico de incapaz.” (LIMA; SÁ, 2017, p. 129).

Explicita-se que a internação psiquiátrica somente será feita 
mediante laudo circunstanciado que caracterize seus motivos, pelo 
próprio caráter antimanicomial da lei. 

Ressalte-se que o mencionado acima vale tanto para a pessoa sob 
curatela quanto para quem não está. Ainda, é aplicável o entendimento 
às pessoas que já desenvolveram transtorno mental em virtude do uso 
de drogas quanto às que ainda não chegaram nesse ponto.

Caso não haja discernimento necessário do usuário de drogas 
ou exista o dissenso entre este e seu curador, há que se optar pelo 
processo judicial como meio de garantir o contraditório e a ampla 
defesa, além de se zelar pela saúde daquele que não reúne condições 
de decidir sobre o tratamento.
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Em um mundo ideal, essas pessoas teriam 
discernimento para decidir sobre a própria vida, seja 
na seara patrimonial, seja na seara extrapatrimonial. 
Mas não se vive em um mundo ideal. Frequentemente, 
pessoas sem discernimento ou com grave déficit de 
discernimento não são colocadas sob curatela. Não 
sendo aptas a escolhas esclarecidas (consentimento 
ou dissentimento informado), outras pessoas 
deverão escolher por elas; e, eventualmente, poderá 
haver o dissenso entre os cuidadores sobre qual 
caminho seguir. O silêncio da lei não poderá inibir 
que familiares busquem o suprimento judicial do 
consentimento. (LIMA; SÁ, 2017, p. 125).

Por fim, deve-se ressaltar que o advento do EPD não retirou a 
eficácia da Lei nº 10.216, continuando ambas a coexistirem e serem 
aplicáveis. 

Não há incompatibilidade entre a Lei n. 10.216/2001 e 
o Estatuto da Pessoa com Deficiência, na medida em 
que as duas leis promovem a autonomia da pessoa 
com deficiência mental e intelectual. Não se pode 
confundir um tratamento que exige um temporário 
afastamento da pessoa do seu meio familiar e social 
com políticas de asilamento, rechaçadas na ordem 
jurídica brasileira. (LIMA; SÁ, 2017, p. 130).

Então, desde que respeitados os direitos da pessoa a ser tratada 
sem o seu consentimento, a internação poderá ser concretizada, 
pois o que se pretende é a melhora do indivíduo usuário de droga, 
valorizando a sua autonomia e propiciando uma melhora na sua 
saúde, que impactará diretamente em sua vida civil.
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5 CONCLUSÃO

Diante de todo exposto, verifica-se que a dependência química é 
um complexo de fatores que influenciam na saúde pública, não só do 
Brasil, como também do mundo, e aqueles sujeitos a ela precisam de 
uma rede de apoio para que possam abandonar seu vício.

Após um passado obscuro de internações manicomiais 
desnecessárias e precárias, que pouco ou nada se preocupavam com 
o paciente psiquiátrico, em análise ao recente arcabouço normativo, 
jurisprudencial e doutrinário, é possível perceber especial preocupação 
com o tratamento extra hospitalar do dependente químico, deixando a 
internação como medida extrema e excepcional.

Com as mudanças trazidas pela Lei 13.840/2019, discute-se se 
a internação compulsória foi suprimida, conforme o tratamento 
dado pelo art. 23-A da lei. O que se percebe é o maior espaço dado à 
internação involuntária, que determina diversos requisitos para sua 
constituição. 

A internação involuntária, que, assim como a internação 
compulsória, independe do desejo do dependente de ser internado, 
serve de mecanismo para a proteção da saúde em sentido amplo, vez 
que o dependente se encontra em tal estado de vício que não consegue 
discernir sobre a necessidade de se tratar e precisa de uma intervenção 
exterior.

Em que pese o caráter involuntário da internação, esta tem sua 
importância para o tratamento do dependente, pois, muitas vezes, é 
por meio dela que o indivíduo conseguirá de fato se recuperar e se 
reinserir na sociedade.

Nessa seara, é meritório avaliar os danos psicológicos e físicos 
causados pela dependência, tanto para analisar eventual incapacidade 
civil relativa (art. 4º, II, Código Civil), quanto para estruturar o 
tratamento individual especializado para aquele sujeito, de forma a 
maximizar as chances de sucesso do tratamento.

Por fim, deve-se lembrar que a internação involuntária não deve 
ser a primeira opção de tratamento a ser utilizada. Deve-se sempre 
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dar preferência aos tratamentos extra-hospitalares em detrimento 
das internações. Porém, a relevância do instituto se dá quando não se 
verifica mais nenhum outro meio de tratamento do dependente, que, 
se prosseguir com o uso nocivo de drogas, poderá incorrer em graves 
riscos para a saúde pessoal e social.
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MULTIPARENTALIDADE E A OBRIGAÇÃO 
DE PRESTAR ALIMENTOS

Cristiane Trani Gomes19

Maria Eduarda Nunes de Oliveira20

RESUMO: A configuração do modelo de família foi e ainda 
é alvo de inúmeras modificações perante avanço temporal. A 
multiparentalidade é o reflexo da abdicação de concepções e valores 
tradicionais, os quais, em maior parte, revelam-se insuficientes diante 
da multiplicidade de possibilidade das organizações familiares. O 
presente artigo irá demostrar o instituto da multiparentalidade por 
meio da análise de diretrizes como a família, a filiação e a afetividade. 
O tema ainda se revela como uma novidade para o ordenamento 
jurídico brasileiro, considerando que o Supremo Tribunal Federal 
fixou a primeira tese acerca do tema em 2016, possibilitando o 
reconhecimento concomitante da paternidade afetiva e biológica. 
Ademais, tendo em vista a contemporaneidade do tema, a definição 
da obrigação alimentar em favor de um ente que compõe determinada 
família caracterizada pela multiparentalidade, será abordada como um 
desafio a ser enfrentado pelo judiciário, visto que o instituto carece de 
normas específicas capazes de direcionar eventuais decisões acerca da 
responsabilidade parental. Para tanto, como metodologia de pesquisa, 
serão analisados dados quantitativos de registros multiparentais.

Palavras-chave: Alimentos; Multiparentalidade; Família; 
Filiação. 
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1 INTRODUÇÃO 

A multiparentalidade faz menção a uma nova, dentre as várias, 
concepções de família, as quais refletem os avanços e as transformações 
sociais. O instituto da multiparentalidade configura valores distintos 
dos tradicionalmente instituídos, visto que o dinamismo social é 
responsável por revelar determinadas limitações das normas acerca 
do Direito de Família no ordenamento jurídico brasileiro, além disso, 
atualmente é notória a necessidade do direito adequar-se às novas 
realidades, como a multiparentalidade, sem abdicar do tratamento a 
todas as composições familiares de forma equânime.

Por meio do reconhecimento da multiparentalidade, o 
ordenamento jurídico deve abster-se do conceito de família tradicional, 
configurada, comumente, com a existência de apenas 1 (um) pai e 1 
(uma) mãe, passando a possibilitar o reconhecimento da existência de 
mais de 1 (uma) figura paterna e/ou materna, por meio da valoração 
do vínculo afetivo concomitante com o vínculo biológico. A filiação 
multiparental transparece a magnitude dos aspectos responsáveis pela 
vinculação entre pais e filhos, independentemente do liame ser por 
meio do afeto ou por meio biológico. Outrossim, a multiparentalidade 
não possui a finalidade de sobrepor um vínculo ao outro (sanguíneo 
e afetivo), mas possui como plano de fundo a concórdia entre ambos, 
no entanto, limites e critérios devem ser ponderados com o intuito de 
reger as relações multiparentais.

Com a compatibilização das relações parentais biológicas 
e afetivas, a mencionada conjuntura familiar demanda de uma 
apreciação do ordenamento jurídico capaz de contemplar as minúcias 
da multiparentalidade que transcendem em inúmeros aspectos as 
questões tradicionais relacionadas à parentalidade. Através de tal 
perspectiva, a obrigação alimentar representa uma problemática 
a ser desafiada, considerando-se o impacto jurídico causado pela 
multiplicidade de agentes que se configuram como pais na entidade 
familiar. 
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O amparo alimentício deve ser moldado à transformação da 
concepção de família, com sua associação às necessidades, direitos e 
deveres decorrentes do reconhecimento da multiparentalidade, com 
intuito de assegurar o pleno desenvolvimento daqueles que integram 
o meio familiar. 

Para abordar o mencionado panorama, o qual envolve a 
multiparentalidade e a instituição do suporte alimentício, quando 
revelada a necessidade da atuação do poder judiciário para garantia 
dos direitos existente no ordenamento, determinados pontos serão 
abordados com o intuito de formular concepções capazes de elucidar 
as motivações a serem abordadas a respeito dos parâmetros adotados 
na fixação da obrigação alimentar diante da existência da relação 
multiparental. 

Em um primeiro momento, apresenta-se como essencial a 
conceituação de família, de modo a demonstrar a amplitude de seu 
significado e sua representação para a sociedade, outrossim, será 
realizada uma análise sistêmica familiar, a fim de esclarecer a ideia 
de pertencimento existente na relação parental gerada de forma 
biológica e afetiva, bem como será ressaltada a sua função social 
diante da necessidade de amparo e desenvolvimento do indivíduo.

Após as ponderações conceituais a respeito do que é a família 
e suas decorrências sociais, a multiparentalidade será conceituada 
e serão abordadas as diretrizes constitucionais que fundamentam 
a possibilidade do reconhecimento da multiparentalidade no 
ordenamento jurídico brasileiro. 

Entretanto, ainda que exista a igualdade no tratamento 
jurídico em relação às parentalidades biológicas e afetivas e que seja 
possível a concomitância de tais vínculos, existem distinções que as 
denominam, as quais serão indicadas. Todavia, independentemente da 
denominação da parentalidade, ambas possuem a mesma finalidade, 
qual seja, integrar o contexto familiar e gerar direitos e deveres para 
aqueles envolvidos e conectados pela vinculação existente. 

Assim, um dos objetivos é explorar as vantagens da 
multiparentalidade diante da negatória de paternidade, quando as 
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circunstâncias envolvem a existência de mais de 1(um) pai e/ou mãe, 
visto que, por meio de tal, os vínculos já criados com os pais registrais 
ou biológicos, não são desconsiderados em caso de uma posterior 
identificação de relação parental além daquela já existente.

As mencionadas ponderações serão atestadas pela análise da tese 
n.º 622 do Supremo Tribunal Federal, a qual foi um dos marcos jurídicos 
referentes à temática da multiparentalidade no ordenamento jurídico 
brasileiro, por meio da exposição dos fundamentos que levaram à sua 
formação, a qual possibilita a coexistência da paternidade afetiva e 
biológica. Ademais, sua análise será fundamental ao demonstrar a 
perspectiva de moldagem da norma jurídica às necessidades reveladas 
pelas práticas em sociedade. 

As entrevistas realizadas em campo, denotarão a prática da 
realidade multiparental, principalmente, no que concerne a caso 
concreto, dados de cartórios e entedimento de quem é resposável por 
julgar casos de multiparentalidade. 

Consideradas as questões a respeito da multiparentalidade no 
Brasil, surgem as indagações em relação à instituição da obrigação 
alimentar nas relações familiares, as quais também são existentes a 
multiparentalidade. Com o intuito de provocar reflexões acerca de tal 
obrigação, a Lei n.º 5.478/68, conhecida como Lei de Alimentos será 
abordada, concomitante com o Código Civil de 2002, a fim de trazer 
as concepções legislativas sobre o assunto. Ademais, tendo em vista 
a divergência doutrinária a respeito, deve considerar a validade da 
aplicação do binômio (necessidade e possibilidade) ou do trinômio 
(necessidade, possibilidade e proporcionalidade) nos casos de 
multiparentalidade que fazem jus à fixação dos alimentos por meio 
da provocação do judiciário pela parte interessada. 

Por meio da apresentação dos critérios utilizados para a 
determinação da obrigação alimentar, uma das problemáticas a ser 
confortadas encontra-se na ponderação sobre a realidade financeira 
de cada genitor e sua relevância na estipulação do dever pela justiça, 
em virtude de ser necessária a cautela em não tratar os desiguais 
como iguais, fazendo com que o ônus de um dos pais seja maior que 
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do outro. Todavia, será revelante contemplar que tais discernimentos 
referentes aos alimentos fazem jus não só nas relações em que os 
ascendentes são alimentantes e os descendentes alimentandos, como 
também nas relações em que a conjuntura é invertida, de modo a 
configurar os descendentes como alimentantes e os ascendentes 
como alimentandos. 

2 FAMÍLIA 

A família representa um grupo de pessoas que se organizam de 
forma estruturada e hierárquica em que cada ente é alocado de forma 
e alcançar e atender às necessidades existentes, motivo pelo qual é um 
dos principais instrumentos do Direito. Conforme Pereira: 

É essa estrutura familiar, que existe antes e acima do 
Direito, que nos interessa investigar e trazer para o 
Direito. E é mesmo sobre ela que o Direito vem, por 
meio dos tempos, regulando e legislando, sempre com 
o intuito de ajudar a mantê-la para que o indivíduo 
possa, inclusive, existir como cidadão (sem esta 
estruturação familiar na qual há um lugar definido 
para cada membro, o indivíduo seria psicótico) e 
trabalhar na construção de si mesmo (estruturação 
do sujeito) e das relações interpessoais e sociais que 
remetem a um ordenamento jurídico. (PEREIRA, 
2003, p.14)

Através de tal perspectiva, notadamente, a família é primordial à 
existência de uma sociedade, dado que tal é composta por indivíduos 
que necessitam de um meio adequado para sua formação e para que 
assim possam exercer sua função social de cidadãos, motivo pelo qual 
o Direito deve preocupar-se com tal estrutura, pois a maneira como 
a qual a família é tratada consegue gerar impactos determinantes ao 
bem-estar individual e coletivo. 
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2.1 CONCEPÇÃO SISTÊMICA DE FAMÍLIA 

A família é primordialmente um sistema de pessoas, pois os 
seus componentes estão a todo momento interagindo entre si via 
trocas constantes, tais trocas geram efeitos em todos aqueles que 
integram o meio familiar, pois uma vez enquadrado em uma família, 
os comportamentos adotados por cada ente promove consequências 
na vida dos demais integrantes. Dias aborda a concepção sistêmica de 
família mediante tal conjuntura: 

Nesta perspectiva ousamos sublinhar que a família 
como sistema não é um agregado de “indivíduos” 
reunidos por um ou outro espaço de tempo, expostos 
a uma notícia, mas é um “grupo” corresponsável pelo 
bem de todos os seus membros de modo a que todos se 
sintam como fazendo parte deste todo. É fundamental 
para a estrutura, a dinâmica e o equilíbrio saudável 
do sistema, esta visão. (DIAS, 2011, p.150)

Compreende-se que, com base na ótica sistêmica de família, 
uma conduta, ainda que ínfima, faz com que suas consequências 
sejam percebidas por todos aqueles que integram o sistema, devido 
à ligação, biológica ou afetiva, entre as pessoas. Portanto, desprende-
se a importância da valoração das relações parentais, as quais criam 
um sistema extremamente amplo e aberto, pois quando um filho é 
visualizado há a visualização concomitante dos pais, dos avós, dos 
tios, ou seja, daqueles que antecederam sua existência e por vez geram 
reflexos nos descendentes. 

Assim, a compreensão sistêmica é capaz de explicar a 
multiparentalidade no sentido de valorar os impactos causados pelos 
familiares sanguíneos e afetivos na vida de uma pessoa, afastando a 
possibilidade de não reconhecimento da importância da participação 
de ambas categorias na formação do ser como indivíduo social, além de 
explicitar na magnitude de contribuições, devido às ligações criadas.
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2.2 FUNÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA 

A família, como uma esfera do ordenamento jurídico, deve 
ser assimilada à inclusão dos mais diversos tipos de conceitos, 
porquanto a família é o principal instituto responsável pela inserção 
do indivíduo na sociedade. Por meio da família, são garantidas as 
questões consideradas como substanciais ao pleno desenvolvimento 
do indivíduo no mundo, dado que, diante das constantes evoluções 
pelas quais o indivíduo percorre em todos os estágios de sua vivência 
ao longo da infância, adolescente, juventude e fase adulta, a família 
tende a ser um referencial de identificação, amparo e supressão das 
necessidades reveladas. Assim, explica Lobo:

A funcionalização exprime a ideia de que a família na 
atualidade tem como função prestante a garantia da 
realização existencial e do desenvolvimento de cada 
um dos integrantes do grupo familiar, bem como 
de servir de instrumento de promoção da dignidade 
da pessoa humana. Esta funcionalização adquirida, 
conduz a uma axiologia dotada de critérios flexíveis, 
a fim de capturar as singularidades de cada caso 
concreto, em frontal oposição à aplicação da lógica 
formal e neutra própria da codificação civil/1916. 
(LOBO, 2021, p.31)

É importante mencionar que a funcionalidade da família está 
relacionada também a outros temas e não se remete exclusivamente 
à garantia do desenvolvimento do ser humano em sociedade, todavia, 
o progresso do ente que compõe o grupo familiar é uma parcela 
significativa de seu intento. Um pleno e saudável desenvolvimento 
é aquele capaz de enquadrar uma série de questões e aspectos 
imprescindíveis à construção de uma base sólida, por exemplo, por 
meio da garantia à educação, à alimentação, à proteção, à cultura, à 
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habitação, entre outras temáticas que são capazes de assegurar uma 
vivência digna. 

Por meio da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, também é possível identificar a valoração da proteção concedia 
à família em virtude do direcionamento de um capítulo próprio e dos 
deveres instituídos a todas as pessoas, mas com primazia em benefício 
da criança, do adolescente e do jovem, figuras que tendem a ser mais 
vulneráveis em relação aos demais componentes do núcleo familiar 
face às conjunturas do meio social. O constituinte exprime a atuação 
da família em conjunto com a sociedade e com o Estado em prol dos 
principais direitos considerados como essenciais em seu artigo 227, 
caput, da carta magna:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. (BRASIL, 1988)

Ainda que não seja dever único e exclusivamente da família, os 
encargos relativos às proteções aos direitos mencionados pelo artigo 
227, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
geralmente advêm de forma significativa da família, pois se trata de 
uma interação mais estreita e concreta, quando comparada com as 
relações entre o indivíduo, a sociedade e o Estado, pois a multiplicidade 
de indivíduos dificulta o direcionamento de medidas capazes de sanar 
as dificuldades e as carências de cada caso específico por parte do 
governo e da sociedade. Assim, compreende-se que a família, diante 
da sua menor proporção em entes, seria mais eficaz na garantia dos 
direitos fundamentais. 
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Destarte, é de suma importância a filiação na eficácia da função 
social da família, tendo em vista a proximidade revelada pela relação 
entre ascendentes e descentes em primeiro grau, ou seja, a vinculação 
existente entre pais e filhos tende a ser a primeira fonte de auxílio 
material, emocional e psíquico. Porém, é pertinente mencionar 
que diante das excepcionalidades, em virtude da insuficiência do 
1.º (primeiro) grau de parentesco, é possível que o amparo também 
advenha dos demais graus de parentesco da linha genealógica. 

3. MULTIPARENTALIDADE 

Através de uma perspectiva objetiva e sem abordar as minúcias, 
a multiparentalidade é uma espécie de família, instituto conceituado 
anteriormente, o qual representa a busca e a garantia do bem-estar 
de todos aqueles que se identificam entre si e estão inseridos em um 
mesmo grupo, motivados por questões e almejos que são capazes de 
provocar a vinculação.

Adicionalmente, em busca de uma concepção mais concreta 
e representativa, a multiparentalidade é o instituto jurídico que 
privilegia o reconhecimento da multiplicidade de pais e/ou mães 
na relação de filiação, multiplicidade provocada pela coexistência 
vínculos afetivos e biológicos advindos de pessoas diferentes, as quais, 
no entanto, são identificadas como uma mesma figura na vida de uma 
pessoa identificada por ambos como filho. Schreiber e Lustosa fazem 
menção à multiparentalidade mediante tal perspectiva:

A multiparentalidade pode ser definida como o 
reconhecimento jurídico de mais de dois vínculos 
de parentalidade à mesma pessoa. Em outros termos, 
a expressão estaria reservada às hipóteses em que 
alguém tenha três ou mais laços parentais, não 
abrangendo, portanto, a mera dupla paternidade 
ou dupla maternidade se desacompanhada do 
terceiro ascendente, que resultaria na configuração 
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de mais de dois vínculos parentais. São casos de 
multiparentalidade stricto sensu, por exemplo, 
aqueles em que uma pessoa tem duas mães e um 
pai, dois pais e uma mãe, três mães, dois pais e 
duas mães, e assim sucessivamente. Note-se que tal 
acepção se revela mais adequada ao significado das 
expressões multiparentalidade e pluriparentalidade, 
cujos prefixos exprimem noção de muitos, em 
contraposição à biparentalidade. (SCHREIBER e 
LUSTOSA, 2016, p. 5)

Consoante à definição elencada acima, é mensurável compreender 
que a multiparentalidade distingue-se da biparentalidade, pois a 
última implica na concepção tradicional de parentalidade, a qual 
integra apenas duas pessoas como pais, independentemente de seu 
gênero. Ou seja, faz-se necessário o número mínimo de 3 pessoas as 
quais se identificam como mãe e/ou pai, considerando que exista ao 
menos um vínculo biológico ou afetivo anterior ao reconhecimento de 
outros vínculos.

O termo reconhecimento quando associado à multiparentalidade 
representa o reconhecimento jurídico, em outros termos, a constatação 
no registro civil de nascimento daquela pessoa. Anteriormente, 
ao reconhecimento jurídico, inúmeros fatores vivenciados pelas 
partes envolvidas, tais como a ciência acerca da existência de um pai 
biológico diferente daquele que acreditava ser, a convivência com mais 
de uma pessoa que conseguem de representar as figuras maternas e/
ou maternas de forma simultânea, o registro e a criação realizada por 
uma pessoa que sempre atuou como pai e/ou mãe, ainda que soubesse 
não ser, fazem com que seja fomentada a intenção de provocação do 
judiciário de modo a gerar notório e formal reconhecimento.

Conclui-se que o reconhecimento em um primeiro plano é 
exercido por ao menos uma das partes envolvidas e interessadas para 
existir depois a atuação jurídica, capaz de gerar direitos e deveres, 
revelando a parentalidade responsável.
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Por conseguinte, embora a multiparentalidade revele a existência 
simultânea de mais de um pai e/ou mãe, os requisitos essenciais à sua 
prática e ao seu reconhecimento não está reduzido unicamente ao 
mencionado critério, pois existem demais aspectos que precisam ser 
identificados para a caracterização do instituto.

Para Schwerz (2015), existem três critérios indispensáveis ao 
reconhecimento da multiparentalidade, quais sejam, a legitimidade 
para requerer, diligência que pode partir tanto do filho quanto dos pais, 
em virtude da filiação ser uma relação bilateral, existência do critério 
biológico em conjunto com o afetivo e a existência das garantias e dos 
princípios estabelecidos constitucionalmente, em razão de atender à 
função da família nas diretrizes do direito e, consequentemente, fazer 
com que a multiparentalidade proporcione benefícios aos envolvidos. 

Em um primeiro plano e evidentemente, a multiparentalidade 
implica na multiplicidade das pessoas que se postam socialmente como 
pais e/ou mães, no entanto, é cabível ressaltar que, em consequência do 
reconhecimento da multiparentalidade, será igualmente mensurada 
e valorada juridicamente a multiplicidade dos demais entes que 
compõem o complexo familiar, tais como irmãos, avós, bisavós e tios, 
sejam eles biológicos ou afetivos. 

3.1 DIRETRIZES CONSTITUCIONAIS 

A positivação das normas em sociedade nem sempre 
alcança a dinâmica das transformações sociais de forma síncrona, 
principalmente em razão da complexidade do processo de criação 
normativa relacionada a uma matéria específica. Contudo, a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em razão do 
seu compromisso com a efetivação de direitos e deveres básicos e 
inerentes às diretrizes do Estado Democrático de Direito é capaz de 
atuar como base de fundamentos que validam o reconhecimento 
da multiparentalidade no ordenamento jurídico brasileiro através 
de certos princípios que podem ser apontados como os principais 
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norteadores, sendo eles a dignidade da pessoa humana, a afetividade 
e a igualdade jurídica entre os filhos.

A dignidade da pessoa humana trata-se de um princípio 
caracterizado como um fundamento do Estado Democrático de Direito 
presente no art. 1.º, III, da Constituição da República Federativa do 
Brasil (BRASIL, 1988) e pode ser considerada como o aspecto basilar 
em relação à viabilização do reconhecimento da multiparentalidade 
porque o mencionado princípio segue a ideia de inclusão das 
diversidades, que, consequentemente, implica na abrangência da 
diversidade da composição familiar, com o intuito de desmotivar 
o tratamento desigual face à escolha de uma composição inabitual 
quando comparada com o modelo tradicional biparental. Ademais, 
a multiparentalidade possui uma lidação com a dignidade da pessoa 
humana quando observada pela perspectiva da função social da 
família de garantir o desenvolvimento digno da pessoa, pois por 
intermédio de tal faz-se possível a responsabilização daquele que não 
estiver ou deixar de prestar qualquer categoria de auxílio àquele que 
revela carecer. 

Ademais, com a possibilidade da concomitância de parentalidade 
biológica e afetiva, o princípio da afetividade denota uma importância 
singular, visto que valida a relação parental construída com base na 
afeição gerada por uma vivência como se biológico fosse, em virtude 
da liberdade de escolha, concepção adotada por Lobo: 

Como visto, o princípio da afetividade passou a ser 
compreendido como paradigma estruturante das 
relações de família. Sua presença se verifica na 
formação e na manutenção dos diversos arranjos 
familiares, os quais se pautam exclusivamente na 
liberdade e no desejo das pessoas de conviverem uma 
com as outras. (LOBO, 2021, p. 22)

Não obstante, a afetividade não é limitada apenas no parentesco 
que não seja biológico e pode ser presenciada também nas relações 
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entre pais, mães e filhos que derivam de vínculos que possuem origem 
genética, assim, facilita a compreensão da afetividade como princípio 
norteador da multiparentalidade, visto que, independentemente da 
categoria vínculo, a simultaneidade dos ascendentes biológicos e 
afetivos não impede a prática afetiva por ambos. 

O princípio da igualdade jurídica entre os filhos, é mencionado 
em relação à família no artigo 227, §6º da Constituição da República 
Federativa do Brasil (1988), “os filhos, havidos ou não da relação do 
casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, 
proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”. 
A não discriminação entre os filhos afetivos e biológicos promove a 
não distinção entre os pais, os quais também podem ser biológicos ou 
afetivos, visto que a filiação é uma relação bilateral entre pais e filhos. 

A contemporaneidade da possibilidade jurídica do 
reconhecimento da multiparentalidade está associada às circunstâncias 
arcaicas dos anos anteriores, nas quais havia evidente distinção 
entre os filhos advindos e não advindos do casamento, nomeados de 
forma depreciativa como legítimos e ilegítimos. Em seu artigo 353, o 
Código Civil (BRASIL, 1916) conceituava que “a legitimação resulta do 
casamento dos pais, estando concebido, ou depois de havido o filho”, ou 
seja, o filho legítimo necessariamente deveria ser o biológico advindo 
da união de um homem e uma mulher por meio do casamento e 
aqueles que não se enquadravam a tais condições eram denominados 
como ilegítimos. Assim, a marginalização também era estendida 
à parentalidade, a qual, de forma analógica, possuía legitimidade 
quando formada através das circunstâncias tradicionais, o que afastava 
a mínima possibilidade da existência de mais de um pai e/ou mãe e 
consequentemente do reconhecimento da multiparentalidade. 

3.2 CONCOMITÂNCIA DOS VÍNCULOS BIOLÓGICOS E AFETIVOS

A multiparentalidade possui como base a existência 
concomitante de vinculações parentais biológicas e afetivas sem que 
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uma seja considerada como mais importante do que a outra, visto 
que tanto a figura biológica quanto a figura afetiva desempenham ou 
possuem a capacidade de desempenhar em proporção equânime o 
papel de pai e/ou mãe na vida de uma pessoa, sem, necessariamente, 
excluir um para afirmar o outro. Em relação a tais desempenhos, 
conforme análise psicanalítica realizada por Pereira (2003), o papel 
social do pai e da mãe vem sendo desvinculado do aspecto meramente 
biológico, expandindo as definições em virtude da dinamicidade 
cultural e social. Contudo, existem distinções entre tais vinculações, 
o que as denominam. 

Para Schwerz (2015), o critério biológico também pode ser 
nomeado como científico, pois o filho possui a mesma herança genética 
que os pais, o qual é advindo da fertilização, qualificação que se torna 
mais cognoscível e perceptível diante do critério da afetividade. 

A afetividade como critério caracterizador da parentalidade 
difere do critério biológico, pois a relação entre pais e filhos é fundada 
em uma construção e não por uma determinação pré-constituída 
geneticamente, tal construção é mensurada na representatividade que 
determinada pessoa possui no processo de inserção do indivíduo no 
mundo e considera substancialmente a realidade dos fatos no quesito 
papel social dos pais face à identificação do filho. O Código Civil de 
2002, em seu artigo 1.593, (BRASIL, 2002) atribui ao parentesco a 
origem consanguínea, ou seja, biológica, bem como outra origem, a 
qual oportuniza a afeto como advento parental. 

Há ainda o que é nomeado como critério jurídico da parentalidade 
que Schwerz (2015) define como sendo aquele referente ao registro 
constante na certidão de nascimento de determinada pessoa. Por 
meio do critério jurídico, presunções legais são geradas a partir 
do registro, bem como direitos e deveres são intuídos àqueles que 
integram a relação derivada da filiação. O termo presunções é o mais 
adequado na abordagem, uma vez que fica subtendida a paternidade 
e/ou maternidade com o ato de registrar, motivo pelo qual, apenas 
possuir o vínculo biológico não implica automaticamente em 
aquisição de direitos e deveres se não houver o registro de uma pessoa 
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como ascendente, ou seja, a parentalidade jurídica pode advir de uma 
relação biológica, bem como de uma relação fomentada pelo afeto, 
o que não é possível de ser aferido no ato registral, mas é manifesto 
que o critério jurídico, ou seja, o registro é a prática precedente à 
multiparentalidade, pois a multiplicidade será revelada com acréscimo 
ao ascendente já lavrado.

Com base em tal ponderação, também é possível compreender a 
existência de ações negatórias de paternidade, que tendem a ocorrer 
com uma frequência maior, considerando que um dos cenários de 
possível existência é a realização do registro com a convicção de ser o 
pai, contudo, com a veracidade dos fatos, revela-se que o pai biológico 
é outra pessoa, porém não é aceitável desconsiderar que nesses casos 
podem ser criados espontaneamente laços de afetos e presume-se que 
tais não devem ser desprezados. 

Em relação à maternidade, tal conjuntura não é impossível, 
contudo, torna-se mais difícil em virtude do processo de concepção, 
o qual identifica com uma maior facilidade biologicamente quem 
é a figura materna, porém, a título de exemplificação, a pessoa 
considerada como mãe, por exercer tal papel de forma efetiva, 
pode ser distinta daquela presente no registro, assim, é possível que 
implique na negatória da maternidade biológica para ser incluída a 
maternidade afetiva. 

Como já foi exposto anteriormente, a multiparentalidade revela-
se benéfica ao ponto que a autenticação de um pai e/ou uma mãe 
biologicamente não exclui a autenticação dos afetivos, vice-versa, pois 
a multiparentalidade pondera questões que ultrapassam a idealização 
tradicional acerca da existência de apenas um pai e apenas uma mãe. 
Motivo pelo qual é um progresso face às negatórias de paternidade e 
maternidade considerando a perspectiva de que a negatória revela a 
exclusão e desconsideração da presença e participação de um pai ou 
uma mãe na vida do indivíduo, ainda que essa participação tenha sido 
revelada por um curto espaço de tempo, anulando também os demais 
entes que constituem o sistema e estão associados à pessoa excluída, 
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como avós, tios, irmãos, dentre outros, assim, o impacto gerado pela 
negatória torna-se vasto e não limitado apenas à relação filial. 

Ainda que apresentada como uma alternativa benéfica, a 
multiparentalidade deve ser visualizada como uma possibilidade e 
não como uma imposição, pois não é possível tratar todos os casos 
como iguais e existem peculiaridades em determinadas situações 
que fazem com que não seja demonstrado o interesse por parte dos 
filhos e nem tampouco por parte dos pais em obter o reconhecimento 
da multiplicidade e há a busca, por inexistir a identificação entre as 
pessoas, em manter no registro a constatação de apenas um pai ou 
uma mãe e não se torna sustentável implicar na multiparentalidade, 
como, por exemplo, nos casos em que o pai biológico apenas registrou 
seu filho, porém, nunca se fez presente, sendo a posição ocupada por 
um pai afetivo que sempre cuidou, zelou e preservou os interesses 
daquele que reconheceu como filho. Em tais casos, sem afirmar de 
forma absoluta, a negatória pode ser revelada como uma alternativa 
apropriada, pois irá ratificar juridicamente a realidade dos fatos. 

3.3 TESE N.º 622 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Com a ausência exata de previsão legal e tendo em vista as 
divergências encontradas pelos tribunais diante das demandas que 
faziam menção à multiparentalidade, o Supremo Tribunal Federal 
firmou a tese n.º 662 com o intuito de esclarecer juridicamente os 
casos que envolvem a concomitância de filiação afetiva de biológica, 
consequentemente, padronizando a interpretação legislativa. 

A apreciação do tema 622 da repercussão geral adveio do 
julgamento de um recurso extraordinário, o qual tratava do conflito 
existente entre o reconhecimento da paternidade biológica e 
afetiva, principalmente no que tange ao registro e à atribuição de 
responsabilidades. O mencionado recurso extraordinário de n.º 
898.060 (Supremo Tribunal Federal, 2016, p. 5) teve como tese firmada 
pelo Supremo Tribunal Federal, com o intuito de sanar as divergências 
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vigentes “a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro 
público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação 
concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos 
próprios.”

Com o propósito de compreender a posição do Supremo Tribunal 
Federal acerca do tema, é substancial mencionar o caso concreto que 
provocou o judiciário e originou a referida discussão. Lobo (2021) 
narra que, em Santa Catarina, após descobrir que seu pai registral não 
era seu pai biológico, uma pessoa com a maioridade alcançada ajuizou 
uma negatória de paternidade visando retirar o nome do pai registral 
e incluir o nome do pai biológico em seu registro, bem como exigir-
lhe o pagamento de alimentos. Durante 14 anos, tanto a filha, quanto 
o pai registral acreditaram que a filiação era biológica, enquanto, na 
verdade, existia apenas o vínculo afetivo, fato sabido pela mãe. 

Através do exame de DNA, a mencionada situação foi confirmada, 
contudo, também restou comprovada a permanência do vínculo afetivo 
entre o pai registral e a filha, o qual concordou com a retificação do 
registro, entretanto, a sentença prolatada mencionou que o vínculo 
afetivo não poderia sobrepor ao biológico, motivo pelo qual o nome do 
pai afetivo foi retirado do registro, o nome do pai biológico foi incluído, 
além disso, foi determinado o pagamento de alimentos no importe de 
4 salários mínimos mensais até findar da graduação da autora. 

O pai biológico interpôs apelação contra a sentença e foi decidido 
pela Quarta Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina pela manutenção da declaração de origem biológica. Motivo 
pelo qual, ainda insatisfeito com a decisão, o pai biológico interpôs 
recurso extraordinário de n.º 898.060, que obteve como amicus curiae 
o Instituto Brasileiro de Direito de Família, a Associação de Direito de 
Família e das Sucessões e o Instituto de Advogados de São Paulo.

Consoante com a narração dos fatos, resta comprovada a 
motivação da autora, diante da descoberta acerca da paternidade 
biológica, em tê-la reconhecida juridicamente e, consequentemente, 
receber amparo material do seu pai biológico.
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Contudo, ainda que manifesta a intenção do reconhecimento 
biológico, verifica-se igualmente a pretensão de manter vínculos 
com a figura paterna afetiva, provavelmente, em razão da relação já 
formada e do reconhecimento recíproco relativo ao estado de filiação. 

Outrossim, as interposições de recursos ratificam o não 
contentamento do pai biológico em ser reconhecido como pai, 
possivelmente devido à atribuição de responsabilidades com a autora 
da ação, ou seja, foi criado um ônus decorrente do reconhecimento 
de uma paternidade que por muitos anos fora desconhecida e por já 
existir uma pessoa que foi e continuaria a ser uma referência de figura 
paterna.

 Ao passo que se observa de forma crítica o desagrado do pai 
biológico, pode-se realizar uma análise crítica da posição do pai 
registral, o qual acatou com a retificação do registro com a retirada de 
seu nome, o que consequentemente poderia desobrigá-lo de qualquer 
obrigação jurídica com autora, ainda que expressasse a intenção de 
manter vinculação com a mesma, ou seja, perante o judiciário as 
responsabilidades e principalmente o encargo alimentar, sujeito até 
mesmo a uma execução, recairiam integralmente ao pai biológico, 
ainda que existente a figura de um pai afetivo, revelando o tratamento 
desigual de duas situações afins que se resumem à paternidade. 

O Ministro Relator Luiz Fux afirmou, em seu voto, o qual foi 
o direcionador do julgamento que negou provimento ao recurso 
extraordinário:

Da mesma forma, nos tempos atuais, descabe 
pretender decidir entre a filiação afetiva e a biológica 
quando o melhor interesse do descendente é o 
reconhecimento jurídico de ambos os vínculos. Do 
contrário, estarse-ia transformando o ser humano 
em mero instrumento de aplicação dos esquadros 
determinados pelos legisladores. É o direito que deve 
servir à pessoa, não o contrário. (Trecho do voto do 
Min. Relator Luiz Fux, ao julgar RE 898060/SC, p. 22)
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O trecho do voto demonstra a importância do reconhecimento 
da multiparentalidade ainda que não existisse uma previsão normativa 
específica ao tema, pois o não reconhecimento baseado na falta da 
legislação iria ignorar a necessidade de atribuições de direitos e deveres 
àqueles que não se enquadram nos moldes jurídicos, além disso, 
um dos principais embasamentos foi a tutela dos direitos que já são 
garantidos, tais como a dignidade e a atribuição de responsabilidade ao 
pai independentemente da procedência do vínculo, seja ele biológico 
ou afetivo. 

Também é reportado por Lobo (2021) que o Instituto Brasileiro 
de Direito de Família também foi um dos principais pilares a sustentar 
a simultaneidade em igualdade de condições dos vínculos paternos 
biológico e afetivo em razão da solidariedade mútua, ademais, o 
Procurador Geral da República mencionou que a Constituição de 1988 
não admite restrições injustificadas às variedades dos modelos de 
família, porém deve cada caso concreto elucidar a possibilidade da 
concomitância ou da prevalência de um vínculo sobre o outro. 

Contudo, não foi apresentada unanimidade no julgamento e um 
dos votos que se revelou divergente à tese firmada foi o do Ministro 
Edson Fachin, Lobo (2021, p.81) resume o voto à seguinte conclusão 
“se o vínculo socioafetivo antecede o vínculo biológico, este não deve 
prevalecer sobre àquele, em razão de apenas resultados genéticos.” As 
razões do entendimento contrário não validam a paternidade biológica 
reconhecida quando já existe uma relação afetiva que represente a 
figura paterna e nem tampouco possibilita a concomitância de ambas 
vinculações, ou seja, apenas seria possível o reconhecimento biológico 
posterior quando existir ninguém que já represente a paternidade e 
apenas uma pessoa poderia configurar tal. 

Com fundamento em tais posicionamentos e por meio da 
abordagem do entendimento firmado com a análise do tema 622 e a 
fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal, fica afastada qualquer 
omissão obrigacional justificada pelo surgimento de uma nova figura 
parental, bem como pela parentalidade já existente, pois o objetivo 
é perpetuar as relações entre ascendentes e descendentes com a 
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atribuição de direitos e deveres inerentes ao estado de filiação, de 
forma que o regime jurídico adequado possa delineá-los sem suscitar 
prejuízos às partes envolvidas. 

3.4 AVALIAÇÃO DE DADOS REGISTRAIS DE MULTIPARENTALIDADE

A realidade atual da multiparentalidade no quesito registro, 
obteve um avanço, principalmente com a edição do Provimento 
n.º 63/2017 da Corregedoria Nacional de Justiça, o qual prevê a 
possibilidade do reconhecimento da multiparentalidade perante um 
oficial de registro civil, sem a necessidade de um processo judicial. 

O provimento instaura o processo administrativo interno como 
mecanismo de reconhecimento da multiparentalidade, desde que 
respeitados determinados critérios, como o fato da mãe ou do pai a 
ser reconhecido ter no mínimo 16 anos a mais do que o filho, idade 
mínima de 12 do filho, comprovação concreta do vínculo afetivo, entre 
outros itens explicitados pelo Conselho Nacional de Justiça (2017). 

Seja através de um processo administrativo ou por um processo 
judicial, visando trazer maior concretude à realidade multiparental 
atual, foi realizada uma pesquisa, via e-mail, com o 1.º Subdistrito 
de Registro Civil das Pessoas Naturais de Belo Horizonte, Minas 
Gerais, por meio da qual se verificaram quantitativamente os casos 
de multiparentalidade desde o ano de 2017. A reposta repassada em 
razão da pesquisa pelo departamento jurídico foi: 

A Serventia Extrajudicial do 1.º Subdistrito de 
Registro Civil das Pessoas Naturais desta Comarca, 
vem respeitosamente e tempestivamente por meio 
deste informar que o Provimento nº 63/CNJ/2017 do 
Conselho Nacional de Justiça que regulamentou a 
possibilidade do reconhecimento de paternidade 
socioafetivo, condicionou que muitas famílias 
pudessem regularizar formalmente aquilo que na 
prática já era a realidade habitual dentro do seio 
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familiar. Neste sentido, desde o ano de 2017 cerca 
de um milhão de famílias no Brasil passaram a contar 
com um pai ou mãe socioafetivo, e neste contexto 
este serviço registral como sendo um dos maiores e 
principais do estado de MG concernente a registros 
de pessoas naturais, estima-se que por volta de 500 
a 700 famílias nos últimos cinco (5) anos, foram 
diretamente atendidas sobre esta demanda por 
nossa serventia. Destarte que, uma vez reconhecido 
o filho(a) o ato torna-se irrevogável, salvo os casos em 
que judicialmente venha a se comprovar suspeitas de 
fraude e/ou irregularidades em desfavor das partes 
interessadas. (JURÍDICO)

Torna-se perceptível, em função da análise quantitativa, a 
importância do provimento, tendo em vista o lapso temporal de 5 anos, 
referente ao período compreendido entre a edição dele e meados do 
ano de 2022. O alcance de cerca de 700 famílias, até maio de 2022, em 
relação ao registro da multiparentalidade denota como tal instituto 
faz-se presente na realidade de muitas pessoas e como são necessários 
mecanismo que possibilitem a inclusão das famílias multiparentais. 

4 DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS COMO EFEITO 
JURÍDICO DA MULTIPARENTALIDADE

Reconhecida a multiparentalidade juridicamente, são suscitados 
desdobramentos, assim como é manifesto nas famílias biparentais, 
dentre os quais há o dever de prestar alimentos nas hipóteses em 
que se demonstrar a incapacidade de um ou mais entes da família, 
principalmente em virtude do princípio da solidariedade familiar, o 
qual já foi discorrido anteriormente, que implica na mútua assistência 
familiar. 

Outrossim, visto que a multiparentalidade possui como 
pressuposto a não distinção entres os vínculos afetivos e biológico, em 
seguimento, em relação ao dever de prestar alimentos ambos devem 



188 | Desafios do Direito Vol.3

ser alcançados, caso a assistência prestada revele-se insuficiente 
ou inexistente, ainda que existente a vinculação parental. Todavia, 
é importante ressaltar que a multiparentalidade não deve ter como 
pressuposto o viés meramente patrimonial, ou seja, o importe devido 
a título de alimentos deve ser determinado sem acarretar ônus e/ou 
bônus excessivos às partes vinculadas, mas para atender à demanda 
devidamente demonstrada respeitando as necessidades e as limitações 
existentes no caso concreto. Em relação aos alimentos, Dias reitera: 

Alimentos são devidos em razão dos vínculos de 
parentalidade, conjugalidade, afinidade e até por 
dever de solidariedade. É encargo que dispõe de 
naturezas diversas e tem várias origens. Quanto mais 
se alarga o espectro das entidades familiares e de 
desdobram os conceitos de família e de filiação, a 
obrigação alimentar adquire novos matizes. (DIAS, 
2020, p.23) 

A instauração de direitos e deveres para aqueles inseridos na 
realidade multiparental é indiscutível, contudo, principalmente por 
ser considerado um instituto novo diante do judiciário, ainda que 
existente a Lei Especial de Alimentos n.º 5.478/68, é possível deparar-
se com certos desafios em razão de lacunas legislativas. O termo na 
lacuna é utilizado justificado pela ausência de legislação específica 
que regulamente todas as vertentes da multiparentalidade, assim, o 
cenário legislativo e judiciário atual recorre ao instrumento normativo 
já existente de forma análoga com as adaptações que se revelam 
oportunas à cada conjuntura. 

No tocante à multiparentalidade e o dever de prestar alimentos, 
inúmeras composições podem ser reveladas, por exemplo, mãe 
biológica casada com o pai afetiva e divorciada do pai afetivo, 
demonstrada a ausência de auxílio por parte do pai afetivo, mãe 
afetiva prestando devida assistência, enquanto a mãe biológica não 
atua da mesma forma, pais biológicos e afetivos carecendo do amparo 
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do filho em virtude da idade avança e alguma enfermidade, ausência 
concomitante do suporte das mães ou pais biológicos e afetivos.

Posto o fato de existirem inúmeras possibilidades de composições 
que possam refletir a necessidade da interposição do pedido jurídico 
de fixação dos alimentos, o presente capítulo terá como enfoque a 
conjuntura em que há a falta de assistência por parte do pai biológico 
e do afetivo em favor do filho de forma simultânea, pois através de 
tal é possível apreciar com base na Lei Especial de Alimentos n.º 
5.478/68 quais os direcionamentos acerca da forma como deve ser 
realizada a tratativa quando a figura do alimentante é representada 
por duas pessoas que podem ou não apresentar realidades distintas, 
ou seja, o direcionamento de recursos que possuem fontes diferentes, 
porém, são direcionados a uma única finalidade, qual seja, atender às 
necessidades de uma pessoa que se revela em uma situação econômica 
vulnerável. 

4.1 LEI ESPECIAL DE ALIMENTOS N.º 5.478/68

A Lei Especial de Alimentos como uma norma positivada possui 
o intuito de servir como instrumento de garantia do direito de auxílio 
alimentar àquele que carece de amparo financeiro para que seu 
desenvolvimento saudável possa ser promovido, visto que viver com 
dignidade é um direito já garantido a qualquer pessoa.

Assim, a mencionada lei elenca os parâmetros necessários, de 
forma específica, acerca da ação de alimentos e de suas providências, 
ou seja, exprime os procedimentos necessários a serem observados 
tanto pelo Estado como pelos particulares para a atuação do judiciário 
perante o suceder de uma demanda, efetivando a sua incumbência 
como norma positivada. 

Kelsen, quando aborda acerca da Teoria Pura de Direito 
demonstra a norma da seguinte forma:
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Ora o conhecimento jurídico dirige-se a estas normas 
que possuem o carácter de actos jurídicos (ou 
antijurídicos). Na verdade, o Direito, que constitui o 
objecto deste conhecimento, é uma ordem normativa 
da conduta humana, ou seja, um sistema de normas 
que regulam o comportamento humano. Com o termo 
<<norma>> quer-se significar que algo deve ser ou 
acontecer, especialmente que um homem se deve 
conduzir de determinada maneira. (KELSEN, 1979, 
p.21)

O Código de Processo Civil, no parágrafo único do artigo 693 
(Brasil, 2015), respalda que “a ação de alimentos e a que versar sobre 
interesse de criança ou de adolescente observarão o procedimento 
previsto em legislação específica, aplicando-se, no que couber, as 
disposições deste Capítulo”. Destarte, o Código de Processo Civil 
reafirma a relevância da legislação específica enunciada, qual seja, a 
Lei Especial de Alimentos n.º 5.478/68, ainda que o mencionado código 
tenha surgido posteriormente à lei. 

Ainda que a Lei Especial de Alimentos n.º 5.478/68 tenha 
surgido no ano de 1968, atualmente, com a atuação concomitante 
com a jurisprudência, ela revela-se como o dispositivo normativo 
primordial utilizado para regular as exigências do sistema jurídico, 
principalmente, no que tange às novidades e variações sociais como é 
o exemplo da multiparentalidade no Brasil. 

Ademais, como uma exemplificação concreta, no tocante à 
multiparentalidade, a jurisprudência possui função substancial na sua 
atuação face à Lei Especial de Alimentos n.º 5.478/68, que revelar-se-ia 
prejudicial se aplicada de forma literal em relação à prova a respeito 
do parentesco ao mencionar em seu art. 2.º que: 

O credor, pessoalmente, ou por intermédio 
de advogado, dirigir-se-á ao juiz competente, 
qualificando-se, e exporá suas necessidades, 
provando, apenas o parentesco ou a obrigação 
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de alimentar do devedor, indicando seu nome e 
sobrenome, residência ou local de trabalho, profissão 
e naturalidade, quanto ganha aproximadamente ou 
os recursos de que dispõe. (BRASIL, 1968)

Por meio do mencionado artigo, entende-se que, anterior ao 
ajuizamento de uma ação de alimentos, faz-se necessário o registro 
constatando a comprovação daquele que se revela como pai.

Contudo, é mensurável imaginar que os filhos que não possuíam 
o nome do pai no registro de nascimento ficavam impossibilitados 
de recorrer imediatamente ao judiciário a fim de ter a fixação da 
prestação alimentar devida, sendo exigido uma investigação de 
paternidade anterior à ação de alimentos, o que, consequentemente, 
acentuaria o dano já existente em virtude da ausência de auxílio por 
parte do ascendente. 

A situação prejudicial elencada é acentuada nos casos de 
multiparentalidade, pois a formação da prova de mais de um 
parentesco nem tampouco era permitida anterior à fixação da Tese 
n.º 622 do Supremo Tribunal Federal no ano de 2016, ou seja, ainda 
que existente mais de uma figura materna e/ou paterna, por força da 
Lei Especial de Alimentos n.º 5.478/68, automaticamente, apenas uma 
figura parental estaria judicialmente obrigada a prestar com o seu 
dever, afastando qualquer imposição perante o judiciário do(s) outro(s) 
pai(s), eximindo por completo o princípio da igualdade perante a lei, 
presente no art. 5.º, caput, da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. 

Uma das jurisprudências que refletem a possibilidade da 
cumulação dos pedidos de investigação de paternidade e fixação 
de alimentos em um único processo é a Súmula n.º 277 do Superior 
Tribunal de Justiça, que possui como ementa: 

Ação de investigação de paternidade cumulada com 
alimentos. Termo inicial da pensão alimentícia. 
Entendimento uniforme da egrégia Segunda Seção 
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do STJ. Dissídio notório. Incidência a partir da citação. 
- Os alimentos devidos em ação de investigação de 
paternidade, decorrentes de sentença declaratória 
de paternidade e condenatória de alimentos, são os 
definitivos, e, portanto, vige a disciplina do art. 13, § 
2º, da Lei n. 5.478/1968, com retroação dos efeitos à 
data da citação. - O art. 5º da Lei n. 883, de 21.10.1949, 
e o art. 7º da Lei n. 8.560, de 29.12.1992, discorrem 
também sobre a fixação de alimentos provisionais, 
e não impedem o arbitramento de verba alimentar 
de natureza definitiva, na forma apregoada pela Lei 
de Alimentos, ainda que não baseada em prova pré-
constituída da filiação. (Superior Tribunal de Justiça, 
2003, p. 5) 

A súmula também serve para trazer à discussão outros temas 
a respeito da Lei Especial de Alimentos, a exemplificar o intuito de 
amenizar os danos decorrentes da morosidade de um processo por 
meio da retroação dos efeitos da paternidade, incluindo os alimentos 
fixados, à data da citação. 

Além da delonga processual, é preciso analisar que diante 
da falta de elementos capazes de comprovar a paternidade antes 
da comprovação da paternidade afetiva e/ou biológica, há grande 
probabilidade do pedido de fixação de alimentos provisórios ser 
indeferido, quando existente, até a decisão através de sentença que 
declare a existência dos vínculos biológicos e/ou afetivos, bem como 
estipule a quantia ser paga a título de alimentos.

Além disso, a súmula inclusive revela que a prova pré-constituída 
sobre a filiação não precisa necessariamente ser o único fundamento 
possível para o arbitramento da verba alimentar, corroborando a não 
aplicação da literalidade de determinados artigos da Lei Especial 
de Alimentos, como o artigo 2.º, explicitado anteriormente, sendo 
fundamental a atuação dos tribunais da firmação dos entendimentos 
que se adéquem a norma à realidade apresentada, para que tal não 
seja omissa às novas realidades. 
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Não obstante, em corroboração à autonomia das partes 
envolvidas no processo, um dos benefícios revelados pela realização 
de um acordo anterior à sentença é que, se for um consenso das 
partes autora e ré, pode ser estipulado um termo inicial em relação 
ao pagamento dos alimentos afastando a retroatividade ao tempo da 
citação. 

Tal entendimento foi firmado por meio do julgamento do recurso 
especial n.º 1.821.107, que em ementa expressa: 

Civil. Recurso especial. Recurso interposto sob a 
égide do NCPC. Família. Investigatória de paternidade 
cumulada com alimentos. Acordo homologado a 
respeito do valor da pensão. Omissão quanto ao termo 
inicial. Jurisprudência consolidada no sentido de que 
os alimentos retroagem, em qualquer caso, à data da 
citação. Recurso especial provido. (Superior Tribunal 
de Justiça, 2020, p.1) 

Com a abordagem do trâmite legislativo e processual, com 
igual valia, deve-se compreender o que é a obrigação alimentar em 
concepções jurídicas. Em relação aos alimentos, Dias expressa da 
seguinte forma: 

Em regra, os alimentos são pagos em dinheiro, dentro 
de determinada periodicidade. Graças ao princípio da 
alternatividade, os alimentos podem ser alcançados in 
natura, com a concessão de hospedagem e sustento, 
sem prejuízo à educação (Código Civil,2002, apud art. 
1.701). Tal possibilidade, contudo, não pode ser levada 
ao extremo de permitir a contraprestação de serviços 
do devedor ao credor, ou de disciplinar o modo de 
vida do alimentado. (DIAS, 2020, p. 27) 

Nada obstante, os alimentos caracterizam de forma geral em 
dois grupos quando prestados, quais sejam, in pecúnia e in natura. O 
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primeiro refere-se à prestação em dinheiro e o segundo à prestação 
por meio do pagamento direto de despesas como mensalidade escolar, 
plano de saúde, medicamentos, entre outros.

No entanto, deve-se observar que aquele que carece dos 
alimentos fixados judicialmente possui a pretensão de uma certeza em 
relação ao valor que de forma periódica irá auferir. Entre a prestação in 
pecúnia e in natura, a prestação in pecúnia proporciona uma segurança 
maior, não só para o alimentado, como também para o alimentante, 
pois quando uma quantia monetária líquida é apurada previamente 
ambas figuras conseguem planejar-se financeiramente, minimizando 
os riscos de inadimplência e de serem surpreendidos com a ausência 
de recursos suficientes. 

A prestação in natura não deixa de ser válida, porém, 
principalmente no tocante dos alimentos fixados em favor de um 
menor, tendo em vista sua incapacidade civil e visando resguardá-lo, é 
preferível a sua prestação complementar à prestação in pecúnia. 

Por conseguinte, quando o alimentado for representado por uma 
pessoa maior e capaz a prestação apenas in natura não apresenta os 
riscos na mesma proporção, dado que a sua capacidade, geralmente, 
resulta em uma necessidade inferior à necessidade de uma pessoa 
incapaz. 

4.2 FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS CONFORME 
BINÔMIO VERSUS TRINÔMIO

 Na fixação de alimentos, não é possível utilizar de um valor 
padrão para todos os casos existentes, pois as especificidades de cada 
realidade devem ser observadas. Destarte, parâmetros específicos 
são ponderados, os quais vão fundamentar o importe da fixação 
da obrigação alimentar que se adéque ao pedido posto perante o 
judiciário. 

Os fatores que se apresentam como parâmetro podem ser 
arrolados em dois agrupamentos alimentares, quais sejam binômio e 
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trinômio. A distinção encontrada entre os agrupamentos é a presença 
da temática proporcionalidade no último, pois ambos tratam da 
necessidade e da possibilidade da demanda. Contudo, tendo em vista 
que a multiparentalidade possui singularidades quando comparada 
à biparentalidade, é preciso verificar se em virtude delas é possível 
avaliar qual agrupamento revela-se mais apropriado na definição do 
valor a ser percebido. 

O Código Civil de 2002, no seu artigo 1.694, § 1.º (BRASIL, 2002), 
revela os critérios de observação na fixação dos alimentos ao mencionar 
que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades 
do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Interpretar o artigo 
com a aplicação do binômio, é realizar a ponderação apenas das 
necessidades daquele que carece de apoio material, representadas, 
comumente, através das despesas geradas para o alcance de um 
viver digno com alimentação, lazer, saúde, moradia e educação, 
geralmente, apuradas mensalmente, e das possibilidades daquele 
que irá figurar como alimentante, que serão definidas por meio de 
critérios como a forma de vínculo empregatício, formal ou informal, 
a capacidade laborativa, a renda média mensal auferida em razão da 
função exercida, a existência de outras obrigações alimentares além 
da que será instituída, entre outras questões. 

Ribeiro faz o exame do binômio de forma crítica ao expor que: 

Como as demandas são infinitas, mas os recursos 
finitos, o valor dos alimentos deve resultar do 
equilíbrio entre as necessidades da pessoa a ser 
alimentada e os recursos, a possibilidade, daquele 
que os deverá pagar. Daí porque se fala em binômio 
necessidade-possibilidade. O ponto de partida para a 
aplicação do binômio é a necessidade do alimentado, 
que encontra suas balizas na possibilidade do 
alimentante. Os limites impostos pela capacidade 
financeira do alimentante, na quase totalidade 
dos casos, impedem que o alimentado desfrute 
efetivamente de tudo aquilo que lhe deveria ser 
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provido por meio dos alimentos. Devemos ter 
sempre em mente que a realidade econômico-social 
brasileira, de fácil percepção na rotina forense, impõe 
ao alimentante partilhar com o alimentado suas 
próprias privações. (RIBEIRO, 2019, p. 17)

No Brasil, um desenvolvimento digno, principalmente em 
relação a uma criança ou adolescente, representa a existência de 
necessidades que normalmente serão superiores às possibilidades 
da pessoa que irá arcar com os alimentos, impedindo apreciação em 
igual peso das necessidades do alimentado e das possibilidades do 
alimentante. 

Considerada a realidade da maioria das famílias brasileiras, 
os alimentos, geralmente, aproximam-se de uma utopia quando 
justificados para promover uma vida digna, porque, em suma, não são 
capazes de atender às necessidades apresentadas pelo alimentado, 
enquanto geram míngua financeira ao alimentante. 

A interpretação do artigo 1.694, §1º com a aplicação do 
trinômio implica na consideração da necessidade-possibilidade-
proporcionalidade, revelando a apreciação direta do fenômeno da 
proporcionalidade. Em relação à proporcionalidade, Dias explica: 

O balanceamento equilibrado entre a necessidade e 
a possibilidade é levado a efeito segundo o critério da 
proporcionalidade, que está presente no texto legal 
(CC, 1.694, apud): na proporção das necessidades. Não 
é mera operação matemática, pois tanto ao credor 
como ao devedor de alimentos, deve ser assegurada 
a possibilidade de viver de modo compatível com a 
sua condição social. (DIAS, 2020, p.59)

A proporcionalidade significa a tentativa em equilibrar as 
necessidades do alimentado com as possibilidades do alimentante, de 
forma que surja uma fixação justa que não cause danos e desequilíbrio 
às partes. 
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Não é possível exigir de uma pessoa que recebe um salário 
mínimo o pagamento de alimentos que representem o importe de 70% 
dos seus rendimentos, sob a ótica de que as necessidades alcançam 
o mensurado valor, bem como não é plausível fixar 30% do salário 
mínimo a serem pagos por uma pessoa que aufere uma renda média 
mensal equivalente a 7 salários mínimos. 

As hipóteses configuram impossibilidades visto que gera 
disparidade grave entre as realidades sociais das partes, que acarretaria 
insuficiência de recursos para cumprir com as demais obrigações 
do alimentante e na continuidade da vulnerabilidade econômica do 
alimentado, respectivamente.

Ademais, considerando que a proporcionalidade é voltada 
principalmente à realidade econômica apresentada, ela reforça a 
possibilidade de revisão dos importes fixados, caso surja fatos novos 
que a justifique, com o intuito de minimizar os impactos sofridos em 
virtude do valor que fora anteriormente estipulado. Dias (2020) faz 
analogia ao instrumento do Direito Comercial com possibilidade de 
modificar o que já foi determinado a título de alimentos ao retratar a 
cláusula rebus sic stantibus, a qual, em um contrato, considera como 
prejudicial ao adimplemento o advento daquilo que não era previsível 
ao tempo do sentenciamento. 

Em consequência das realidades enfrentadas, a 
multiparentalidade pode revelar-se favorável também na fixação do 
dever de prestar alimentos, pois a presença de mais de uma figura 
paterna e/ou materna representa de igual forma a multiplicidade de 
amparo advindo de tais.

Tal multiplicidade, em uma perspectiva positiva, seria um 
mecanismo viável ao atendimento das necessidades e a não sobrecarga 
dos prestadores nas conjunturas em que duas ou mais pessoas 
direcionam seus recursos a uma pessoa que carece do auxílio. Ainda 
que os alimentos fossem destinados a mais de um filho, do mesmo 
modo, as privações seriam mitigadas em favor de ambas as partes. 

Portanto, a consideração apresentada deve ser apreciada 
como uma consequência natural da multiparentalidade e não a sua 
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motivação, uma vez que o instituto não deve ter com base substancial 
interesses meramente econômicos. 

O litisconsórcio passivo dos pais biológicos e afetivos no que diz 
respeito à multiparentalidade representa o discernimento de alguns 
tribunais, como pode ser evidenciado pelo acórdão da decisão da 6ª 
Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 
referente ao julgamento de uma apelação cível, na qual o pai afetivo 
interpôs o recurso, pois, ainda que comprovada e reconhecida 
a multiparentalidade, apenas ele foi figurado como devedor dos 
alimentos ao seu filho: 

AÇÃO DE ALIMENTOS. MULTIPARENTALIDADE. 
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NULIDADE DO 
PROCESSO. I – Na presente demanda em que se 
postula alimentos, diante da multiparentalidade, com 
a existência da paternidade biológica e socioafetiva, 
concomitantemente, ambos os genitores são 
considerados devedores em relação ao filho, cada um 
dentro das suas possibilidades. Portanto, a hipótese 
é de formação de litisconsórcio passivo necessário. 
Declarada a nulidade do processo. II – Apelação do 
réu provida. Apelação do autor prejudicada. (6ª Turma 
Cível Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios, 2022, p. 1)

Destarte, na fixação dos alimentos nas relações biparentais ou 
multiparentais, a aplicação do trinômio representa o artigo. 1.694, 
§ 1.º por completo e aproxima da realidade retratada pelas partes, 
em razão da menção ao critério da proporcionalidade, podendo ser 
interpretado como aprimoramento do binômio. Logo, a aplicabilidade 
do trinômio não é prejudicial, pois não deixa de abordar a necessidade-
possibilidade. 

Contudo, atentando à multiplicidade de devedores no dever de 
prestar alimentos em razão da multiparentalidade, a aplicabilidade 
do quesito proporcionalidade na fixação de alimentos quando são 
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figurados como devedores mais de uma pessoa, possui grande 
relevância. Embora exista mais de um pai e/ou mãe, é incongruente 
fixar o mesmo importe de contribuição para os pais caso suas realidades 
econômicas revelem-se distintas, dado que a fixação equânime faz 
com que o judiciário trate os desiguais como iguais. Assim, um mesmo 
importe teria implicações distintas, a depender das possibilidades de 
cada ascendente. 

Assim, há congruência em fixar importes distintos a título de 
alimentos, quando as realidades dos devedores forem discrepantes, 
sem desconsiderar a importância de suprir as necessidades apontadas 
pelo alimentado, em razão do princípio da proporcionalidade, o qual 
sempre deve ser observado. Por conseguinte, a obrigação devida, para 
além do valor, deve simbolizar o mesmo impacto financeiro para os 
pais que concorrem entre si como alimentantes e, primordialmente, é 
preciso que a demanda do alimentado seja atendida.

Outrossim, de igual forma, o Código Civil, em seu artigo 1.696 
(Brasil, 2002), ratifica a prestação de alimentos na relação de filiação 
ao momento que afirma que “o direito à prestação de alimentos é 
recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, 
recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de 
outros”. 

Assim, novamente, é reiterado que todas as disposições 
anteriores averiguadas, as quais aplicam-se aos pais, podem ser 
aplicadas aos filhos, quando comprovada a necessidade. 

Logo, é possível a inversão dos polos de forma que os filhos 
sejam caracterizados como os prestadores da obrigação alimentar e os 
pais como credores, inclusive nas conjunturas familiares em que há a 
multiparentalidade reconhecida.

Em perspectiva similar, para Dias (2020), nos casos de 
multiparentalidade há a obrigação alimentar chamada concorrente, 
pois em virtude da multiplicidade de agentes há a concorrência de 
devedores e a pluralidade de vínculos alimentares. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A multiparentalidade representou um avanço no contexto 
jurídico, principalmente com a fixação da tese n.º 622 do Supremo 
Tribunal Federal, em 2016. Foi possível compreender que os tribunais 
reconheceram a multiparentalidade, principalmente, em virtude da 
valoração da família para a sociedade e a sua importância funcional 
na vida de uma pessoa, o que não justifica a discriminação de uma 
família que se distingue da tradicional por apresentar mais de uma 
figura materna e/ou paterna. 

Por meio da abordagem sistêmica de família, fica evidente que a 
multiparentalidade vai além do reconhecimento de mais de uma mãe 
e/ou mais de um pai, pois engloba os demais entes que compõem o seio 
familiar, como avós, tios, entre outros. Assim, a multiparentalidade 
implica em significados não só para a relação de filiação, bem como 
para as demais relações de parentesco. 

Contudo, devido à recente abordagem, em termos de 
possibilidade de reconhecimento jurídico concomitante dos 
vínculos biológico e afetivo, o tema pode ser considerado como uma 
novidade. Diretrizes constitucionais tiveram um papel de destaque 
na possibilidade do feito, em especial, os princípios da dignidade da 
pessoa humana, da afetividade e da igualdade jurídica entre os filhos. 
Em análise do julgamento do recurso extraordinário n.º 898.060, houve 
a prevalência do entendimento acerca do benefício gerado por ambas 
modalidades de paternidade (biológica e afetiva), as quais são capazes 
de alcançar o melhor interesse do descendente, devendo o direito 
adequar à mencionada realidade. 

As análises quantitativas sobre os casos de multiparentalidade, 
que foram verificados em cartórios, revelaram a presença do instituto 
na sociedade através de números e a importância do Provimento 
n.º 63/2017 da Corregedoria Nacional de Justiça, no que tange a 
possibilidade do reconhecimento da multiparentalidade por processo 
administrativo. 
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Como efeito jurídico da multiparentalidade, há a possibilidade 
da fixação dos alimentos, caso uma pessoa que integra a família 
revele-se vulnerável em relação aos seus recursos, não podendo suprir 
as suas necessidades de forma autossuficiente. Assim, com a análise 
da Lei n.º 5.478/68, conhecida como Lei de Alimentos, a qual atua 
em conjunto com o Código Civil de 2002, com o Código de Processo 
Civil de 2015 e com as jurisprudências, foi valorizada a aplicabilidade 
do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, como 
parâmetros determinantes na fixação do dever de prestar alimentos, 
face ao binômio necessidade-possibilidade, uma vez que o trinômio 
consegue abordar de forma minuciosa os aspectos que influenciarão 
no resultado da determinação obrigacional. 

Ademais, em função da multiparentalidade, revelou-se a 
possibilidade de mais de um devedor na obrigação alimentar, o que 
pode resultar positivamente no amparo às necessidades de quem 
pleiteia os alimentos, pois na multiparentalidade não há distinção 
entre as vinculações biológicas e afetivas. A referida circunstância 
possibilita a distinção entre os importes fixados, desde que justificada 
pela comprovação de realidades financeiras diferentes por parte dos 
alimentantes. 

Assim, a multiparentalidade e o dever de prestar alimentos são 
dois institutos que caminham lado a lado, os quais semelhantemente, 
garantem o bem-estar das pessoas, seja para proporcionar a dignidade, 
seja para suprir alguma necessidade exteriorizada. O tratamento 
jurídico diante das duas matérias exige cautela, tendo em vista que o 
Direito brasileiro, em grande parte, foi fundado por valores e conceitos 
de uma sociedade tradicional. Contudo, não há impedimentos para a 
harmonização do Direito com a multiparentalidade e os seus efeitos 
jurídicos, como, por exemplo, a obrigação de prestar alimentos, por 
meio do avanço da doutrina e das cognições dos tribunais, os quais são 
responsáveis por manusear a norma em benefício da realidade social.
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O RELATIVISMO CULTURAL: A MUTILAÇÃO DAS 
MULHERES SOMALIANAS FRENTE À DECLARAÇÃO 

UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 

Gabriela Maciel Lamounier21
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RESUMO: Este artigo científico tem o intuito de abordar 
o relativismo cultural diante da mutilação genital das mulheres 
na Somália. A escolha desse país se deu pelo fato de ser um dos 
países de maior índice dessa prática. Tal conduta é considerada um 
afrontamento aos direitos humanos e às diretrizes da Organização das 
Nações Unidas, mesmo sendo a Somália um país membro da ONU. O 
propósito da pesquisa é buscar controvérsias entre um ato praticado 
na Somália e as normas as quais esse país se comprometeu em seguir. 
Não se objetiva, entretanto, a buscar uma resposta para esse conflito, 
nem uma solução para tal, mas, tão somente fazer uma análise crítica 
do tema proposto.

Palavras-chave: Universalismo. Relativismo cultural. Mutilação 
Genital. Direitos Humanos.

1 INTRODUÇÃO

A mutilação feminina é uma prática comum na Somália e em 
diversos outros países africanos. Sociedades patriarcais como essas, 
entendem que tal prática atendem à cultura do país, resguardando 
a virilidade masculina, uma vez que o clitóris é visto como a falsa 
representação do pênis, enquanto que para outros teria função 
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sanitária, pois deixaria a mulher mais limpa. Tal conduta é realizada 
nos primeiros anos de vida da mulher, antes mesmo da adolescência. 

Percebe-se o conflito entre a cultura somaliana e as normas da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos na medida em que tal 
país, ao tornar-se membro da ONU, está sujeito a obedecer às normas 
desta declaração. 

Os direitos humanos aparecem como uma forma de justificar tal 
conduta, tanto defendendo-a, quanto recriminando-a. Há necessidade 
de estudar com cautela esses direitos pois, fundamentados por alguns 
parâmetros, podem ter motivação justificadora. 

O capítulo primeiro trata dos direitos humanos, conceituando-o 
e delineando sua evolução histórica. Além disso, são apresentadas as 
características e dimensões dos direitos humanos, e são abordados 
pontos da Declaração Universal dos Direitos Humanos buscando 
facilitar o entendimento da problemática abordada na presente 
pesquisa. 

No capítulo segundo discorre-se sobre os direitos humanos na 
África e a, dando ênfase à mutilação feminina na Somália. Faz-se, então, 
uma análise do relativismo cultural em relação à prática da mutilação 
das mulheres somalianas. Trata-se do possível conflito existente entre 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o direito costumeiro 
em relação à prática da mutilação genital das mulheres somalianas. 

O tipo de pesquisa utilizado é a teórico-bibliográfica, 
desenvolvidas em doutrinas nacionais e estrangeiras, artigos 
científicos publicados em revistas impressas.

O procedimento metodológico utilizado é o método dedutivo. A 
presente pesquisa objetiva analisar os direitos humanos, enfatizando 
o relativismo cultural, e obtendo uma visão geral sobre o tema, para 
então, em um caráter unicamente de estudo, tentar chegar a uma 
definição do tema do trabalho e o que está por trás dele. Definição essa 
que é um paralelo entre a prática da mutilação genital das mulheres de 
um país e o comprometimento desse para com as normas estabelecidas 
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
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2 DIREITOS HUMANOS

Antes de discorrer sobre os direitos humanos propriamente ditos 
é necessário conceituá-los frisando a sua origem e evolução histórica. 

2.1 CONCEITO E HISTORICIDADE

Para Erival Oliveira (2009) e Carlos Nino (1989), a origem 
conceitual de direitos humanos está na filosofia que determina os 
chamados “direitos naturais”. São direitos que surgem com o homem, 
em seu nascimento, entendidos como direitos universais e absolutos.

No antigo Egito havia a previsão desses direitos, por exemplo, em 
contratos e testamentos. O Código de Hamurabi (1690 a.C.) codificou 
um rol de direitos “humanos” para a defesa da vida das pessoas (direito 
à vida, à honra, à propriedade e a proteção da família) (GUERRA, 2008).

Em 1215 foi firmado um acordo entre o Rei João Sem Terra e 
os bispos e barões da Inglaterra, a Carta Magna. O acordo dizia que, 
para justificar o pagamento de altos impostos pela nobreza a fim de 
financiar campanhas bélicas do rei, os nobres deveriam ter certos 
direitos reconhecidos formalmente. Apesar de ser um instrumento 
que serviu para assegurar privilégios aos nobres ingleses, também 
serviu como um ponto de referência para alguns direitos e liberdades 
que perduram até hoje, como, por exemplo, o habeas corpus, o devido 
processo legal e a garantia de propriedade. (MAZZUOLI, 2013)

Neste contexto, o reconhecimento da liberdade e da igualdade 
civil ainda era reduzido a uma restrita parcela de pessoas. A soberania 
do monarca começou a ser limitada pelas próprias leis que ele editava 
(GUERRA, 2017).

Já Heintze (2010) entende que a construção do conceito de direitos 
humanos é resultado do Iluminismo e uma realização filosófica. 

Em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 
consagrou a normatividade dos direitos humanos, como, por exemplo, 
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os direitos relativos à igualdade, liberdade, propriedade e segurança 
(LAMOUNIER; MAGALHÃES, 2021).

Cita-se também, como marcos do surgimento dos direitos 
humanos a Constituição Mexicana de 1917, a Declaração Russa, o 
Tratado de Versalles e a Constituição Alemã.

Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2010), a Constituição 
Mexicana apresentou-se como marco de uma nova concepção dos 
direitos humanos, tratando do nacionalismo, da reforma agrária e da 
hostilidade em relação ao poder econômico. 

A Declaração Russa, editada em janeiro de 1918, não enuncia 
direitos, mas sim princípios, como o da abolição da propriedade 
privada, o confisco dos bancos e a colocação das empresas sob o controle 
dos trabalhadores. Princípios esses que vieram acompanhados de 
promessas - “esmagar” impiedosamente os exploradores e repúdio à 
política bárbara da civilização burguesa (COMPARATO, 2017).

A Constituição Alemã de 1919 participou desse processo de uma 
forma mais interna e individualista. Ao final da 1ª Guerra Mundial, 
a Alemanha se via em ruínas, as instituições políticas estavam 
destruídas e a situação social extremamente agravada. Devido à 
instabilidade política daquele momento, não havia condições para 
que a Assembleia Nacional Constituinte se reunisse na capital Berlim. 
Então, reuniu-se em Weimar, por isso a denominação “Constituição de 
Weimar” (FERREIRA FILHO, 2010).

A Constituição Alemã foi a pioneira na garantia de direitos 
sociais, dedicando-se ao indivíduo, à vida social, à religião, à educação 
e à vida econômica. 

Paralelo a esse tratado, o Tratado de Versalles de 1919, definiu 
as condições de paz entre os aliados e a Alemanha. Nela encontra-se 
também a constituição da Organização Internacional do Trabalho - 
OIT, na qual se consagram os direitos do trabalhador e direitos sociais 
obrigatórios a todos os Estados signatários do referido tratado. Em 
meio a essa avalanche de novidades, vieram os ideais de liberdade 
econômica, dentre elas a ideia da livre iniciativa (FERREIRA FILHO, 
2010).
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Devido a sua amplitude e complexidade, o estudo dos direitos 
humanos exige interpretação extensiva. Além de ter em foco o homem, 
a vida, a integridade física, dentre outros, também foge do âmbito 
pessoal, tendo como objeto a coletividade e não um único indivíduo.

Por essa razão, é necessário distinguir o conceito quando se 
fala em direitos humanos, interna e internacionalmente. O primeiro 
é muito relativo, varia de país para país, de povos para povos; e dá 
abertura a interpretações subjetivas. Talvez nem é possível falar em 
direitos humanos internamente no âmbito de algumas sociedades, pois, 
dependendo de quem figura em um dos polos de uma eventual lide, 
por mais que esteja ferindo esses direitos ou sendo protegido por eles, 
nunca se referiria ao direito objeto da lide como “direitos humanos”, 
mas sim apenas “direitos”. Já o segundo, é um conceito único, advém 
de junções de conceitos diferentes e, mais especificamente falando, 
de tratados internacionais. (MAZZUOLI, 2013)

Enfim, o conceito de direitos humanos foi se construindo 
no decorrer do tempo, como se percebe ao analisar as cartas 
constitucionais que representam sua evolução concreta no âmbito 
nacional. 

Segundo Mazzuoli (2013) os direitos humanos contemporâneos 
partem de três princípios basilares. O da inviolabilidade da pessoa, o 
da autonomia e o da dignidade da pessoa. O primeiro traduz a ideia 
de que não se podem impor sacrifícios a um indivíduo. O segundo diz 
respeito ao livre arbítrio, pois toda pessoa é livre para a realização de 
qualquer conduta, desde que seus atos não prejudiquem terceiros. E, 
o último representa um núcleo essencial a todos os outros direitos 
fundamentais do cidadão, por meio do qual todas as pessoas devem 
ser tratadas e julgadas de acordo com seus atos. 

Quando o tema é direitos humanos e diversidade cultural, é 
justamente o fundamento desses direitos que está em jogo, afinal é 
um fundamento ético-racional dos direitos humanos. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS

Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres 
humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, 
idioma, religião ou qualquer outra condição. Por essa razão, recebem 
o atributo da universalidade. 

Na concepção de Alexy (2004), os direitos humanos são absolutos 
por considerar que são os direitos de todos homens. Todavia, são 
relativos quando são considerados os direitos de todas as pessoas de 
uma sociedade específica.

A indivisibilidade também é uma característica atribuída 
aos direitos humanos. Tais direitos são indivisíveis devendo se 
complementarem, sem que haja hierarquia entre eles, e devem ser 
interpretados conjuntamente a fim de atingir suas finalidades.

A interdependência demonstra que a realização de um direito 
implica a efetividade de outro. Para que se possa exercer determinado 
direito na sua plenitude, é preciso que se possa usufruir também dos 
demais. (COMPARATO, 2017)

Ferreira filho (2010), cita a imprescritibilidade, segundo a qual 
os Direitos Humanos não se perdem com o passar do tempo, se 
prendem à natureza imutável do ser humano; e a irrenunciabilidade, 
pois ninguém pode abrir mão da própria natureza.

Por inalienabilidade entende-se que não se pode dispor dos 
direitos humanos – vendê-los, doá-los ou trocá-los. Os direitos 
humanos são intransferíveis a qualquer título, seja ele oneroso ou 
gratuito. 

2.3 DIMENSÕES/GERAÇÕES DE DIREITOS 
HUMANOS: BREVE RELATO

Os direitos humanos foram divididos em gerações ou dimensões, 
as quais estão diretamente ligadas ao processo histórico pelo qual 
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passaram. Da mesma forma que varia no espaço, assim também 
ocorre no tempo.

Alguns doutrinadores como Paulo Bonavides, Gilmar Mendes, 
Manoel Gonçalves Ferreira Filho e Gustavo Ungaro. preferem 
utilizar a expressão “geração”. Fernando Jayme, Antônio Augusto 
Cançado Trindade, Flávia Piovesan, Carlos Henrique Bezerra Leite, 
Valério Mazzuoli e Sidney Guerra preferem a expressão “dimensão”. 
(LAMOUNIER; MAGALHÃES, 2021)

Erival Oliveira (2009) entende que a diferença entre “geração” 
e “dimensão” se trata de uma divisão meramente acadêmica, pois 
os direitos dos seres humanos não devem ser divididos dessa forma. 
Tal divisão apenas retrata a valorização de determinados direitos em 
momentos históricos distintos.

Afasta-se, pois a visão fragmentária das diversas categorias de 
direitos humanos, para se buscar uma visão contemporânea, a qual foi 
introduzida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 
bem como salienta Mazzuoli (2013).

Os direitos de primeira dimensão surgiram com as revoluções 
burguesas, decorrentes dos ideais iluministas, e fundamentam-se no 
individualismo e no contratualismo (LEITE, 2010). 

São os direitos individuais, civis e políticos que buscam proteger 
o homem do poder opressivo do Estado, garantindo-lhes liberdades 
públicas. São os direitos de livre locomoção e expressão, direito à vida, 
à privacidade, à igualdade e à honra. São os primeiros a constarem no 
instrumento normativo constitucional do Estado brasileiro.

Para Bobbio: 

Inicialmente, cabe dizer que, entre os direitos 
humanos, como já se observou várias vezes, há 
direitos com estatutos muito diversos entre si. Há 
alguns que valem em qualquer situação e para todos 
os homens indistintamente: são os direitos acerca 
dos quais há a exigência de não serem limitados nem 
diante de casos excepcionais, nem com relação a esta 
ou àquela categoria, mesmo restrita, de membros do 
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gênero humano (é o caso, por exemplo, do direito de 
não ser escravizado e de não sofrer tortura). (BOBBIO, 
1992, p. 20) 

Segundo Fábio Comparato (2017), os ideais de liberdade 
começaram a ganhar força muito antes dos próprios ideais de isonomia. 
Ou seja, apesar de o estado da época ser autoritário, começaram a 
aparecer traços permissivos de liberdade e livre arbítrio, mesmo que 
apenas para uma parcela da sociedade, os nobres, e mesmo que por 
trás de requisitos anacrônicos para dizer que alguém é livre. 

Os direitos de segunda dimensão/geração são os direitos sociais 
ou, como afirma Carlos Henrique Bezerra Leite (2010), são os direitos 
de inclusão social, que requerem políticas públicas e que têm por 
objeto a garantia do efetivo exercício das condições materiais de 
existência digna da pessoa humana. 

Além desses, os direitos econômicos, que não podem ser 
separados dos trabalhistas, pois estão relacionados à produção e sabe-
se que para que a haja é necessário haver condições adequadas de 
trabalho.

É possível encontrar esses direitos nas constituições 
sociais e socialistas durante e após a Primeira Guerra 
Mundial. 
São direitos pedem um fazer, um agir, uma intervenção 
do Estado, para que a liberdade dos indivíduos 
fosse efetivamente protegida, não se esquecendo 
de regular as arbitrariedades estatais. Em outras 
palavras, para que as pessoas tivessem liberdade 
eram necessário direito sociais e econômicos que 
garantissem dignidade. Não há liberdade para as 
pessoas que não tem acesso ao alimento, moradia, 
saúde, educação e segurança social. (LAMOUNIER; 
MAGALHÃES, 2021, p. 45)
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Os direitos de terceira dimensão/geração são direitos que não 
se destinam à proteção de um indivíduo ou de um grupo específico 
de indivíduos, pois têm por destinatário a coletividade. São direitos 
difusos, metaindividuais ou transindividuais.

Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2010) os compara ao lema da 
Revolução Francesa: Liberdade, Igualdade e Fraternidade. 

É um direito que se põe em relação ao Estado, ou seja, cabe 
a esse, proporcioná-lo aos cidadãos. É, por um lado, um direito 
individual, inerente a todas as pessoas e por outro um direito dos 
povos. (FERREIRA FILHO, 2010)

São direitos dessa categoria os direitos do consumidor, o direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a autodeterminação 
dos povos (BONAVIDES, 2017; OLIVEIRA, 2009).

Já os direitos de quarta dimensão/geração, segundo Hrynieswicz 
e Sauwen (2000), abrangem os direitos referentes à genética, os 
biodireitos, e a evolução tecnológica desses direitos. 

Bonavides (2006) e Bezerra Leite (2010) defendem que fazem 
parte dessa categoria o direito à democracia, à informação e ao 
pluralismo político. 

Enfim, a quinta dimensão/geração de direitos humanos é, 
para Bonavides (2017) o direito à paz mundial. Em posicionamento 
diverso, José Adércio Sampaio (2004) defende que os direitos de quinta 
dimensão dizem respeito ao patrimônio genético.

Percebe-se que os direitos humanos estão presentes nas 
Constituições dos Estados, são os direitos fundamentais. E tais 
divisões em dimensões/gerações deveriam auxiliar a entendimento a 
transformação desses direitos.

2.4 A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

Em meio ao cenário conturbado pós Primeira Guerra Mundial, 
houve necessidade de conter possíveis guerras. Nesse momento, 
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as nações vencedoras criaram uma organização internacional 
denominada Liga das Nações, que não prosperou e se dissolveu.

Eclodiu-se a Segunda Guerra Mundial, com as mais graves 
atrocidades cometidas contra os seres humanos. Os Estados soberanos 
necessitavam de uma organização mundial que protegesse ais direitos 
de forma efetiva. Assim, em 1945, na cidade de São Francisco, foi 
redigida a Carta das Nações Unidas, criando a Organização das Nações 
Unidas - ONU.

A ONU foi criada com o intuito de acabar com as guerras e teve 
fundamental importância, tanto na pacificação das nações, quanto na 
proteção aos direitos humanos, em especial, pela Declaração Universal 
dos Direitos Humanos.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos – DUDH - foi 
adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 
1948, através de da Resolução 217 A (não é tecnicamente um tratado) 
e deu tratamento aos direitos humanos para integrar direitos civis e 
políticos, que se desenvolveram desde o século XVIII, para direitos 
econômicos, sociais e culturais requeridos no século XIX e XX pelo 
movimento operário. 

Apesar de não ser um tratado, não obstante à ausência dos 
requisitos que a caracterizem como tal, ali estão contidas normas 
substantivas as quais devem servir como um alicerce de atuação para 
os membros. (REZEK, 2008)

Segundo Cançado Trindade, 

O cerne da Declaração de 1948 consiste no 
reconhecimento de que compõem o âmbito dos 
direitos humanos todas as dimensões que disserem 
respeito à vida com dignidade – portanto, em direito, 
deixam de fazer sentido qualquer contradição, 
ou hierarquia, ou “sucessão” cronológica ou 
supostamente lógica entre os valores da liberdade e da 
igualdade. Sob o olhar jurídico, os direitos humanos 
passaram a configurar uma unidade universal, 



 | 215Desafios do Direito Vol.3

indivisível, interdependente e inter-relacionada 
(CANÇADO TRINDADE, 2003, p.191).

A DUDH é composta de 30 artigos, dos quais vinte e um tratam 
dos direitos individuais e sete dos econômicos, sociais e culturais.

É a interpretação mais autêntica da expressão “direitos humanos” 
e uma extensão fiel da carta da ONU, uma vez que é obrigatória aos 
Estados membros dessa organização. (MAZZUOLI, 2013)

O artigo 1º da DUDH afirma que os homens são livres e iguais 
desde o seu nascimento. O artigo 3º determina que todos têm direito 
à vida, à liberdade e à segurança pessoal, e o artigo 6º define que a 
lei deve ser a mesma para todos, seja quando protege, seja quando 
pune. Constata-se a DUDH está, a todo instante, em prol da dignidade 
humana.

Para Akokpari e Zimbler (2008), a DUDH representou um 
instrumento chave na luta dos países africanos em busca da 
independência, já que na ocasião da adoção dessa declaração, a maioria 
dos países do continente eram colônias. O crescimento da proteção 
aos direitos humanos, entretanto, significou também proteção contra 
o imperialismo da Europa, seu então colonizador. 

A integridade física é um direito individual, alienável e 
irrenunciável. A visão contemporânea dos direitos humanos busca 
exatamente os aspectos práticos e concretos que possam melhorar as 
condições econômicas, culturais e sociais do homem. 

3 OS DIREITOS HUMANOS NA ÁFRICA

Desde a “independência da África” na década de 50, os direitos 
humanos têm sido veementemente violados pelo Estado. Na verdade, 
isso tem se espalhado no continente desde a Guerra Fria. Após esse 
evento, iniciou-se um processo de adoção de direitos constitucionais 
e adesão a declarações, afim de reconhecer e proteger os direitos 
humanos e os ideais de liberdade. Quase todos os países africanos têm 
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em suas Constituições disposições legais protegendo liberdades civis. 
O número de comissões de direitos humanos na África aumentou de 1 
em 1989 para 24 em 2005. (AKOKPARI; ZIMBLER, 2008)

Em meio a esse movimento, os países africanos se uniram 
e formaram a União Africana, a fim de intervir em conflitos, 
mudanças inconstitucionais de governo e abusos a direitos humanos. 
Paralelamente, também surgiram movimentos regionais, como a Corte 
de Justiça (ECOWAS) com sede na Nigéria. (AKOKPARI; ZIMBLER, 
2008)

A dificuldade enfrentada por eles foi em conciliar a defesa dos 
direitos humanos com desenvolvimento. 

Somente haveria desenvolvimento na África, com sacrifício 
de alguns direitos humanos. A preocupação e a responsabilidade de 
proteger os direitos humanos na África era tão grande que fez com 
que a ECOWAS intervisse em dois países sem a aprovação das Nações 
unidas (AKOKPARI; ZIMBLER, 2008).

Como se sabe, os Estados soberanos são responsáveis pela 
proteção dos direitos humanos e esta responsabilidade é objetiva, 
isto é, independentemente de condutas como a em questão, que 
ocorre devido a fatores culturais, aquele país que ratifica um tratado 
internacional está obrigado a zelar pelo que está disposto ali. (LEITE, 
2010)

3.1 A PRÁTICA DA MUTILAÇÃO GENITAL 
DAS MULHERES SOMALIANAS

A Mutilação Genital Feminina (MGF) consiste em cortar clitóris 
das mulheres, total ou parcialmente, para que elas não sintam prazer 
e ocorre em mais de 40 países, sendo 28 deles no continente africano.

Tal prática é definida pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), pelo Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) e 
pelo Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF), como todos os procedimentos que envolvam a 
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remoção parcial ou total dos órgãos genitais externos da mulher ou 
que provoquem lesões nos mesmos por razões não médicas. Baseia-se 
numa profunda desigualdade de gênero e estima-se que mais de 200 
milhões de mulheres tenham já sido submetidas a um ou mais tipos de 
mutilação. (P&D FACTOR, 2022)

A mutilação genital feminina prejudica o corpo das 
meninas irreparavelmente, causando dor excruciante 
e levando a um trauma emocional extremo, que pode 
perdurar a vida toda. O procedimento aumenta o risco 
de complicações fatais durante a gravidez, trabalho de 
parto e nascimento, colocando em risco a vida da mãe 
e do recém-nascido. A mutilação genital feminina 
tira a autonomia das meninas e viola seus direitos 
humanos. (UNFPA, 2017)

São quatro tipos de MGF: 

Tipo I: remoção parcial ou total do clítoris;
Tipo II: remoção parcial ou total do clítoris e dos 
pequenos lábios, podendo haver um corte dos 
grandes lábios (também chamado ‘excisão’);
Tipo III: estreitamento do orifício vaginal com 
uma membrana selante, pelo corte e suturação dos 
pequenos e/ou grandes lábios, com ou sem excisão 
do clítoris (também chamado ‘infibulação);
Tipo IV: outras intervenções sobre os órgãos 
genitais femininos por razões não médicas, por 
exemplo, práticas como punção/picar, a perfuração, 
a escarificação (cicatrizes) ou a cauterização 
(queimaduras), incisão ou cortes, estiramento/
alongamento dos lábios vaginais e introdução de 
substâncias nocivas na vagina. (P&D FACTOR, 2022)

Entra em conflito com os direitos humanos, uma vez que, 
ressalvadas as crenças e a cultura do país, mostra-se uma prática que 
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vai no sentido contrário das disposições da DUDH. A universalidade 
dos diretos humanos condena a prática da mutilação somaliana.

De modo geral, a mutilação ocorre quando as meninas têm 
apenas entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de idade, com a ressalva feita pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) de que a idade está diminuindo 
mais e mais (PIACENTINI, 2007).

Segundo informações da ONU, esse tipo de intervenção sobre 
o corpo feminino ainda acontece em 30 países espalhados por três 
continentes. Estimativas indicam que 200 milhões de mulheres 
e meninas teriam sido vítimas dessa forma de mutilação que tira a 
autonomia e viola os direitos humanos das mulheres (UNFPA, 2017).

A mutilação reforça a desigualdade de gênero, a posição social 
inferior das mulheres, bem como a condição de vulnerabilidade que 
ocupam.

Comenta Macklin:

Embora seja um erro conceber as mulheres em geral 
como uma classe de seres humanos vulneráveis, 
permanece tristemente verdadeiro o fato de que as 
mulheres em muitas partes do mundo não só carecem 
de poder e autodeterminação no seio da família e da 
cultura de que são parte, como também se acham 
sujeitas às mais violentas formas de danos físicos e 
de degradação psicológica. (MACKLIN, 2003, p. 66)

Observa-se, segundo Guimarães e Novaes (2003), que “a 
vulnerabilidade é decorrência de uma relação histórica entre 
diferentes segmentos sociais e pode ser individual ou coletiva”. Pode-
se afirmar que a situação de vulnerabilidade está normalmente 
vinculada a dominação, violência, coerção ou força. Vale ressaltar que 
as práticas culturais se sustentam em situações caracterizadas por 
esses elementos. 
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É importante a atuação de serviços de apoio às meninas que 
possam sofrer tão violência e o apoio de suas famílias e comunidades 
a fim de impedir que tal prática seja realizada. (UNFPA, 2017)

E para que a condição de vulnerabilidade se extinga, é necessário 
que haja mudanças drásticas na relação entre os vulneráveis e o grupo 
social mais amplo do qual fazem parte.

3.2 A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NA 
SOMÁLIA VERSUS O RELATIVISMO CULTURAL

É fundamental destacar que o crescimento da proteção aos 
direitos humanos significou também proteção contra o imperialismo 
da Europa, seu então colonizador. 

Os países africanos são, até hoje, economicamente dependentes 
de instituições financeiras internacionais como o Banco Central e o 
Fundo Monetário internacional. A Somália, especificamente, sofre, 
além dessa dependência econômica, com a falta de um governo 
atuante, a pluralidade de governantes competindo por poder político 
e da violência. (AKOKPARI; ZIMBLER, 2008)

Apesar da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 
ter declarado o caráter universal dos direitos humanos, ainda hoje 
se discute a aplicabilidade deles. Daí, surgem duas correntes acerca 
do tema: o universalismo e o relativismo. O conflito entre essas duas 
vertentes em relação aos direitos humanos é antiga. 

A primeira delas, o “relativismo cultural” sustenta que cada 
cultura possui uma visão acerca dos direitos fundamentais e que não 
há uma moral universal, em razão do pluralismo de culturas existente 
no mundo. Por essa razão é tão complexa a inserção desses direitos na 
vida prática. (MAZZUOLI, 2013)

Para os relativistas a cultura é fonte de um direito e a MGF está 
resguardada pela liberdade da cultura somaliana, objeto da presente 
pesquisa.
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A MGF é defendida por muitos, inclusive pelas mulheres, vítimas 
de mutilação. Os defensores alegam que a MGF é parte integrante da 
cultura e dos costumes de um povo, então acreditam que as mulheres 
podem sofrer preconceito em seu grupo social caso não passem pelo 
ritual. Defendem também que esta é a única forma de purificação da 
mulher e de preservar sua virgindade. (PAIVA, 2014)

Em contrapartida, o universalismo também tenta alcançar uma 
definição para os direitos humanos. 

Wallerstein (2007) defende que a universalidade dos direitos 
humanos prevista na DUDH assevera o reconhecimento da dignidade 
humana, independentemente de tempo ou espaço. 

A MGF pode provocar sérias consequências ao corpo das 
mulheres que a ela são submetidas. “O procedimento, na maioria 
das vezes, não é realizado com apoio médico, ou com ferramentas 
adequadas, o que frequentemente leva a um quadro de infecção e até 
à morte”. (PAIVA, 2014)

De forma esclarecedora Flávia Piovesan (2016) ensina que para 
os universalistas os direitos humanos são consequência lógica da 
dignidade humana e os relativistas defendem que a ideia de direitos 
humanos se refere ao sistema político, econômico, cultural, social e 
moral de uma determinada sociedade. 

A conferência para proteção dos direitos humanos que ocorreu 
em Viena em 1993, reafirmou as características dos direitos humanos, 
dando especial ênfase à universalidade. Compreendeu-se que a 
diversidade cultural não pode ser invocada para justificar violações 
aos Direitos Humanos. (MAZZUOLI, 2013)

A tese universalista saiu vencedora e foram afastadas quaisquer 
proteções aos Direitos Humanos embasadas no relativismo cultural. 
No que toca à divisibilidade dos direitos humanos, fora desbancada a 
teoria das categorias de direitos, porque não há hierarquia entre eles.

A diversidade cultural (pluralismo cultural) não pode ser 
utilizada para justificar e acobertar violações aos direitos humanos 
cometidas por alguns Estados. (PIOVESAN, 2016) 
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Deixar de vivenciar essa prática não significaria abrir mão da 
cultura interna, outros costumes ainda continuariam existindo. Essa 
prática poderia ser eliminada sem prejuízo à manutenção da cultura 
do país. (WOLKMER, 2007)

A prática de mutilação genital como a que há na Somália, 
apesar de inserida na cultura do país, é um afrontamento aos direitos 
humanos.

4 CONCLUSÃO

A evolução da sociedade traz demandas que ultrapassam os 
limites territoriais e geográficos, de modo que, a defesa de direitos 
humanos deve ser vista como ponto de partida para o estabelecimento 
de diálogos interculturais, viabilizando-se a construção de um 
universalismo que englobe valores a respeito dos quais estejam de 
acordo todos os membros de um mesmo instrumento internacional, 
que no caso é a DUDH.

A história deve ser levada em consideração quanto aos valores 
culturais a serem conservados, mas as práticas culturais, por mais 
violadoras que sejam, ficam engessadas, blindadas contra qualquer 
tipo de reformulação progressista e de emancipação do sujeito em 
termos de direitos humanos. 

Existem práticas, entretanto, que causam uma certa polêmica, 
razão pela qual foi discutida na presente pesquisa. O que ocorre na 
Somália é mais do que uma simples conduta cultural, é um país se 
voltando contra o mundo em decorrência de sua hipossuficiência. 

Não é excessivo lembrar que as violações dos direitos humanos 
cometidas por indivíduos têm reflexos em detrimento dos costumes, 
da cultura em que o sujeito está inserido, mais visíveis sobre as 
mulheres. Com exceção das raras comunidades matriarcais no mundo 
de hoje, a maioria das pessoas - incluindo o Ocidente - organizou e 
desenvolveu as mulheres de modo a estarem constantemente expostas 
a desigualdade de gêneros, nas suas mais diversas formas.
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O conceito de mutilação é único, mas as interpretações são 
relativas. Talvez a mutilação genital, na mente dos somalianos nem 
se englobe em direitos humanos, mas sim em uma questão de saúde 
pública, um direito fundamental e não um ato condenável. Por isso, 
a complexidade de seu estudo e a justificativa de um ato tão ínfimo 
objetivamente, ter contido em si, um imenso alicerce subjetivo que 
não pode ser deixado de lado na corrida para desfragmentá-lo.

Conclui-se, portanto, a aceitabilidade parcial da característica 
da universalidade dos direitos humanos dada pela ONU devido à 
força do culturalismo, mantendo pois, o permanente conflito entre 
as vertentes apresentadas na pesquisa. Que o país, objeto do estudo, 
é hipossuficiente e a violação a Direitos Humanos que ali ocorre, é 
passível de discussão e controvérsias como as aqui apresentadas. 

Portanto, refuta-se a tese de que todas as culturas são legítimas 
por que tratar a história de maneira natural é principalmente uma 
estratégia de poder, do opressor. E se há poder opressivo, é porque 
alguém (ou certo grupo) está no centro e outra pessoa está à margem da 
sociedade. Não que o relativismo cultural não deva ser levado em conta 
no que diz respeito à conservação da cultura, mas até certo ponto. E é 
esse posicionamento universal que tenta organizar a sociedade. Não é 
à toa que fora declarado pela DUDH.

De fato, questões sobre direitos humanos e sua aplicabilidade 
em contextos multiculturais certamente trazem mais incertezas, mal-
entendidos e inseguranças, apenas respostas indefinidas e abertas a 
interpretações. No entanto, este debate é a maneira providencial de 
avançar para uma sociedade em que a degradação dos seres humanos 
- sob o argumento falho de que tradição, autoridade e história em geral 
são as fontes de legitimação - não é mais tolerada.

Certamente, a Somália entende o caráter do ato e a visão 
da comunidade internacional acerca dele. Mas abstém-se, sob o 
argumento de preservação da sua própria cultura. Porém, a verdade 
é que se vê encurralada entre ela e o posionamento da ONU e da 
declaração da qual é signatária, não podendo “abrir mão” de nenhum 
deles - dependência econômica contra soberania.



 | 223Desafios do Direito Vol.3

Além disso, há também a “pressão” dos demais países 
do continente em prol da defesa dos direitos humanos, com a 
implantação, por exemplo, da União Africana. A intensão é boa, mas 
difícil de se concretizar. Países como a Somália sempre se depararão 
com obstáculos ao tentar se inserir na comunidade internacional.
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A TECNOLOGIA BLOCKCHAIN COMO 
FERREMENTA DE INOVAÇÃO

Guilherme Borges e Silva.23

RESUMO
No presente trabalho, apresentamos uma ferramenta de 

inovação que é a blockchain ou corrente de blocos, sua utilização 
registrando todo tipo de informações de forma imutável e transparente 
em diversas áreas. Inicialmente, foi utilizada para transações com 
a bitcoin e desenvolvida à luz dos estudos e conceitos matemáticos, 
por estudiosos que se dedicaram em demonstrar sua aplicabilidade, 
segurança e confiabilidade aos que dela usufruem. E, por considerar 
sua vasta aplicação a utilização da blockchain migrou para vários 
campos, inclusive o do Direito, que está aderindo à nova tecnologia, 
cabendo ao profissional jurídico se adequar a essa inovação 
para otimizar e destacar seu trabalho, passando transparência e 
confiabilidade, deixando que as novas mudanças tenham abertura à 
essa área tão importante para a sociedade.

Palavras-chave: Blockchaim. Direito. Inovação. Aplicabilidade. 
Tecnologia

1. INTRODUÇÃO

Tratar-se-á o presente artigo em apresentar uma nova tecnologia, 
cujo nome é Blockchain, o que ela representa, sua estrutura de 
funcionamento, a história de criação e seu desenvolvimento e as 
vantagens de utilizá-la em todos os setores e, especificamente, no 
campo jurídico.

Para tanto, fez-se uso de pesquisas bibliográficas e em diversos 
sites, artigos e dissertações, acerca do assunto em pauta, a fim de 

23 Advogado. Graduado em Direito pela Universidade de Uberaba. Especialista em 
Legal Tech: Direito, Inovação e Startups pela Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais.
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esclarecer e poder suscitar aos profissionais do Direito que vislumbre 
conhecer e aplicar como ferramenta, que irá enriquecer e tornar ágil 
e prático o seu labor. 

O Direito vive uma constante adaptação às inovações tecnológicas 
e elas são bem vindas, pois, auxiliam o operador jurídico em suas 
funções, otimizam e fornecem mais segurança passando credibilidade 
e confiança ao cliente.

O mundo está cercado por tecnologia e a ferramenta que promete 
tornar qualquer tipo de transação segura é a Blockchain, criada para 
regularizar o universo das criptomoedas essa ferramenta mostrou-se 
útil e adaptável em diversos setores, sendo o setor jurídico um deles.

A utilização da Blockchain aumenta a transparência, 
impossibilita falsificações, reduz custos e gera maior segurança, tanto 
para o Advogado quanto para o cliente. Em uma era de mudanças 
cabe ao profissional se adequar e tirar o melhor proveito que essa 
tecnologia tem a oferecer. Ao utilizar a Blockchain no âmbito jurídico 
pode-se blindar transações e contratos.

2. O QUE É BLOCKCHAIN?

Atualmente, tudo permeia a tecnologia e, assim, torna-se normal 
e comum ouvir os termos Blockchain e criptomoedas. Ainda assim, 
apesar desse assunto estar em pauta e em alta especulação com suas 
peculiaridades e variedades, há dúvidas sobre essa tecnologia. 

Nesse contexto, quando o termo Blockchain é mencionado, o que 
muitos pensam e equalizam são as já conhecidas bitcoins. A Blockchain 
(corrente de blocos), foi desenvolvida para ser um banco de dados, um 
serviço de registro, parecido com livro caixa, distribuído no formato 
peer-to-peer (de pessoa para pessoa), registrando diversas informações 
de forma imutável, portanto livre de falsificações. 

Swan (2015, p. 10) conceitua Blockchain da seguinte forma:

Uma Blockchain é essencialmente um banco de dados 
distribuído de registros, ou ledger público de todas as 
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transações ou eventos digitais que foram executados 
e compartilhados entre as partes participantes. Cada 
transação no ledger público é verificada por consenso 
da maioria dos participantes no sistema. Uma vez 
inserida, a informação nunca pode ser apagada. O 
blockchain contém um registro certo e verificável 
de cada transação já feita.

A princípio foi utilizada em negociações de criptomoedas como 
Bitcoin24 e a função da Blockchain é gravar as informações através de 
blocos, armazenando os dados, sem um controle central. E nesses 
blocos constam todos os dados referentes às transações, o ativo ou 
escritura em negociação, sua quantidade, dados do destino e de quem 
fez a remessa, dados do dia e hora em que a transação ocorreu e o local 
onde ela se encontra registrada na rede de dados.

Existem várias redes de Blockchain, essas redes vão além da 
negociação de criptomoedas, podendo ser programadas para registrar 
e rastrear qualquer tipo de transação não se limitando apenas as 
transações financeiras, como também gestão de dados, escritura de 
imóveis, registro notarial, contratos empresariais, ações da bolsa 
de valores, etc. A eficiência no uso dessa ferramenta propicia uma 
redução de custos em processos de confirmação e autenticação de 
transações.

3. COMO FUNCIONA A BLOCKCHAIN

“A Blockchain funciona como um livro dotado de fé pública, que 
é universal e cria confiança na comunicação direta entre as partes” 
(MAGALHÃES, 2019).

24 “Bitcoin é uma moeda digital, descentralizada, parcialmente anônima, sem 
qualquer lastro instituído por governo ou outra entidade legal. A integridade do Bitcoin 
se baseia em uma rede peer-to-peer sem intermediários e criptografada” (GRINBERG, 
2012, p. 160, tradução nossa). No original: “Bitcoin is a digital, decentralized, partially 
anonymous currency, not backed by any government or other legal entity, and not 
redeemable for gold or other commodity. It relies on peer-to-peer networking and 
cryptography to maintain its integrity”
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A corrente de blocos da Blockchain é gerada a partir do momento 
que ocorre uma transação, armazenando todas as informações em 
lotes, chamados blocos. Esses blocos são sequenciais, mantendo-se 
cronologicamente alinhados.

Tais blocos são dependentes e interligados. E cada movimentação 
feita vai gerando uma corrente de dados, com registro de data e hora 
da movimentação. O fato de haver a interligação garante a segurança 
das transações. Se alguém tentar fazer alguma mudança em um dos 
blocos passados, não irá conseguir pois os blocos são imutáveis. Mas 
pode ser enviada uma nova transação, que será analisada e incluída 
em um novo bloco de informações.

Cada bloco criado gera o chamado hash, que é a impressão digital 
daquele bloco, o hash é um código matemático único. O hash do bloco 
anterior vincula os dois blocos juntos e impede que qualquer bloco 
seja alterado ou, por exemplo, que um bloco seja inserido entre dois 
blocos existentes. Dessa maneira, cada bloco fortalece a verificação 
do bloco anterior e, portanto, de toda a Blockchain.

A legitimação das transações é feita pelos chamados mineradores 
existentes em todo o mundo. A função deles é encontrar a solução do 
hash, resolvendo complexos problemas matemáticos e, em seguida, 
o resultado obtido deve ser validado pelos demais membros da rede, 
apenas depois de resolver e passar pela concordância dos demais um 
novo bloco poderá ser adicionado a Blockchain, por se tratar de uma 
ferramenta descentralizada o controle de veracidade é feito pelos 
mineradores.

Os mineradores são atualizados periodicamente de todas 
as movimentações. Se um usuário fizer uma alteração, os demais 
interpretam que aquela alteração não deveria ter sido feita e a 
desconsideram. Os mineradores têm como objetivo encontrar uma 
sequência que torne um bloco de transações compatível com o bloco 
anterior. Para isso os mineradores são pagos através de criptomoedas, 
cada bloco que minerar encontrando a sequência matemática 
compatível haverá a recompensa. 

https://futureofmoney.com.br/tudo-sobre-blockchain
https://futureofmoney.com.br/tudo-sobre-blockchain
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O banco de dados criado é compartilhado entre os participantes 
da rede de maneira transparente, onde todos podem acessar seu 
conteúdo. O gerenciamento do banco de dados é feito de forma 
autônoma usando redes peer-to-peer e um servidor de registro de 
data e hora e cada transação é verificada ao mesmo tempo por vários 
computadores diferentes, sendo praticamente impossível adulterar 
dados por algum interesse criminoso. Isso abre caminho para novas 
formas de negociação de bens e serviços em uma economia digitalizada 
e interconectada.

Existem redes de Blockchain pública e privada.
Na rede Blockchain pública ocorre a descentralização, ou seja, 

qualquer pessoa pode ter acesso. Todas as transações podem ser 
acompanhadas de forma fácil e transparente.

Na rede Blockchain privada ocorre a centralização, assim, uma 
entidade pode controlar todas as informações a serem visualizadas, 
bem como, controla o acesso e participação de quem julga interessado, 
como por exemplo a Receita federal do Brasil, que utiliza a tecnologia 
e controla o acesso aos dados.

4. VANTAGENS DA FERRAMENTA BLOCKCHAIN

Ao se tratar de uma das maiores inovações tecnológicas, 
podemos destacar as principais vantagens de utilizar a Blockchain nos 
diversos setores:

A rede Blockchain é bastante segura, pois conta com um sistema 
de validação altamente eficaz. O fato de ser descentralizada dificulta 
invasões no sistema e caso ocorra alguma invasão, o sistema trava 
automaticamente. As informações são imutáveis, os blocos não podem 
ser alterados. 

Os blocos da Blockchain são criptografados em segurança. Para 
hackear uma operação seria necessário alterar todas as transações 
naquele bloco, não apenas em um computador mas em milhões de 
computadores simultaneamente.
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Não há intermediação entre as transações, todos os atos feitos 
dentro da Blockchain são públicos, podendo ser acessados pelas partes 
e usuários, garantindo a transparência. A falta de intermediários 
diminui o custo das operações, reduz também os custos com 
infraestrutura sendo de grande valia para as instituições.

Swan (2015, p 11). Ao tratar das vantagens da Blockchain:

A blockchain pode ser usada para qualquer forma de 
registro de ativos, inventário e troca, incluindo todas 
as áreas de finanças, economia e dinheiro; ativos 
tangíveis (propriedade física); e ativos intangíveis 
(votos, ideias, reputação, intenção, dados de saúde, 
etc.)

A utilização da rede permite eliminar esforços desgastantes que 
ocorrem nos sistemas convencionais, marcados por pontos negativos 
nos processos de validação e manutenção de registros. Essa tecnologia 
surge como uma solução para os problemas pois passa confiança e 
transparência.

5. HISTÓRIA DA BLOCKCHAIN

Em se tratando de uma das maiores inovações disruptivas da 
atualidade, a tecnologia Blockchain gerou efeito positivo em vários 
setores. São infinitas aplicações que prometem gerar impacto positivo 
no mercado. 

Segundo preceitua La Boon (2020), as primeiras ideias de 
Blockchain foram advindas da mente brilhante de David Chaun em 
1982.

As primeiras idéias de blockchain surgiram com 
David Chaun em 1982, candidato a doutoramento da 
Universidade da Califórnia em Berkeley (Califórnia) 
David Chaum descreveu uma base de dados de 
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blockchains em sua dissertação, “Computer Systems 
Established, Maintained, and Trusted by Mutually 
Suspicious Groups”. Com base no seu trabalho 
em tecnologia de blockchain, Chaum lançou uma 
empresa chamada DigiCash em 1989.

Conforme publicação da Binance Academy (2018), ao tratar da 
história da Blockchain fica destacado a criação de Stuart Haber e w. 
Scott Stornetta.

No ano de 1991, os cientistas da computação Stuart 
Haber e W. Scott Stornetta introduziram uma solução 
computacionalmente prática para documentos 
digitais, uma vez que eles eram gerados com 
registro de data que não podiam ser adulterados. O 
sistema utilizava uma cadeia de blocos protegidos 
criptograficamente para armazenar os documentos 
com registro de data e hora, porém havia falhas 
no sistema cujo armazenamento era limitado. Em 
1992 as Merkle trees foram incorporadas ao projeto, 
tornando-o mais eficiente e permitindo que vários 
documentos fossem coletados em um único bloco. No 
entanto, esta tecnologia não foi amplamente utilizada 
e a patente expirou em 2004, quatro anos antes do 
início do Bitcoin.

No entanto, em 2004 que o conceito peer-to-peer criado para 
inviabilizar quaisquer outros terceiros em uma compra ou transação, 
foi apresentado por Hal Finney, ciberativista e criptógrafo, criou um 
sistema chamado RPoW – Reusable Proof of Work (Prova de Trabalho 
Reutilizável), em 2004. 

O sistema criado por Hal Finney recebia tokens criptografados de 
modo não-permutável, baseado em proof of work, ao passo que criava 
um token com assinatura RSA2 que poderia ser transferido de pessoa 
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para pessoa (P2P), tornando-se a base conceitual da blockchain. 
(FINNEY, 2004).

De fato, a partir de 2008 que a História do Blockchain começa a 
ganhar relevância, graças ao trabalho de uma pessoa ou grupo pelo 
nome Satoshi Nakamoto. 

Com o surgimento dessas novas tecnologias, a sociedade 
transformou-se de modo irreversível. Seguindo os ideais dos apps com 
o intuito de facilitar a vida moderna parece, razoavelmente, lógico que 
haja também uma solução para o “problema” do dinheiro. Problema 
porque a ideia original da blockchain foi democratizar o dinheiro, para 
que todos na rede alcancem uns aos outros sem a necessidade de um 
terceiro para validar transações, ou seja, os bancos.

Satoshi Nakamoto foi quem viabilizou o Blockchain, utilizando 
a tecnologia para trabalhar com a primeira moeda digital do planeta, 
o Bitcoin. A tecnologia evoluiu e encontrou seu caminho em muitas 
aplicações além das criptomoedas. Satoshi Nakamoto lançou o 
primeiro whitepaper sobre a tecnologia em 2009. No whitepaper, 
ele forneceu detalhes de como a tecnologia estava bem equipada 
para melhorar a confiança digital, dado o mecanismo aspecto de 
descentralização que significava que ninguém jamais controlaria 
qualquer coisa. (NAKAMOTO, 2009).

Portanto, ficou claro que Satoshi Nakamoto não inventou a 
tecnologia Blockchain, mas foi o primeiro a colocá-la em prática. Ele 
uniu os conceitos de David Chaum, Stuart Haber e W. Scott Stornetta 
e inseriu o mecanismo de consenso proof-of-work de Hal Finney, 
tornando o Bitcoin o primeiro caso de uso do sistema blockchain. Um 
sistema que é imutável sem interferência de terceiros e controlado 
pelos próprios participantes.

Em 2013 Vitalik Buterin, um dos primeiros colaboradores do 
bitcoin, percebendo que a tecnologia blockchain poderia avançar além 
das fronteiras das criptomoedas, desenvolveu a blockchain Ethereum. 
Nasceu, portanto, uma ferramenta que poderia executar várias 
funções, além de ser uma rede peer-to-peer.

https://101blockchains.com/pt/satoshi-nakamoto-bitcoin/
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Conforme La boon (2020), ao contar a história da evolução da 
tecnologia:

Em 2015, a blockchain Ethereum foi introduzida por 
uma equipe que incluía contribuidores do projeto 
Bitcoin. O Ethereum era diferente. Outras blockchains 
existiam apenas para apoiar criptomoedas específicas. 
O Ethereum foi introduzido como uma plataforma 
para executar aplicações descentralizadas. A 
blockchain Ethereum contém código fonte executável 
para além dos dados, de modo que serve como base 
para milhares de aplicações baseadas na blockchain.

Uma das funções da blockchain Ethereum são os smart-contracts 
(contratos inteligentes), contratos autoexecutáveis que usam a 
tecnologia para garantir que os acordos firmados serão cumpridos, a 
validação dos contratos é feita através da blockchain, ela acompanha os 
dados compartilhados e permite a comunicação direta e criptografada, 
garantindo segurança em todo o processo.

Atualmente, a tecnologia blockchain desenvolveu suas funções 
e a sua evolução não parou no Bitcoin e Ethereum, expandiu sua 
utilidade em vários setores da sociedade, uma verdadeira onda de 
inovação, podendo ser encontrada em diversas plataformas e utilizada 
por empresas para aumentar a eficiência em suas operações.

6. USO DA BLOCKCHAIN NO DIREITO

O uso da blockchain veio para facilitar o universo jurídico, com 
seu sistema de validação de transações peer-to-peer, viabiliza o processo 
de registro, ao mesmo tempo em que rastreia os ativos criando, assim, 
uma rede de segurança de transferência de ativos financeiros tangíveis, 
como uma casa, um carro ou dinheiro, ou mesmo bens intangíveis, 
como propriedade intelectual ou registro de marcas e patentes.
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Para Aquino (2021), as vantagens em aplicar a tecnologia 
Blockchain no ramo jurídico:

A Blockchain é ideal porque fornece essas 
informações de forma imediata, compartilhada e 
completamente transparente, armazenando-as em 
um livro contábil imutável que pode ser acessado 
somente por membros autorizados da rede. Uma 
rede de blockchain pode acompanhar pedidos, 
pagamentos, contas, produção, etc. Daí se vê que 
praticamente qualquer procedimento pode nela ser 
validado, sendo incluídas as informações intangíveis 
como a questão do voto em eleições, ou mesmo 
no Direito Digital em autenticação de documentos, 
certificação digital, contratos eletrônicos (smart 
contracts), registros de Prova de Autoria, etc.

A Blockchain pode ser aplicada em diversos ramos da advocacia, 
podendo ser utilizada em:

• Registro de dados para escritórios e empresas: Permite criar 
infraestrutura de pagamento, registro de transferência, 
podendo efetuar transações de moedas em tempo real, 
registro de contratos de empréstimos, consignação etc.

• Registro de provas de autoria: No ramo da propriedade 
artística e intelectual a Blockchain pode acelerar os registros 
de autorias de obras, de marcas e patentes.

• Autenticação de documentos: nessa área a Blockchain visa 
acelerar e substituir o registro de autenticação nos cartórios, 
pois atualmente o sistema utilizado é pouco eficiente, 
demandando tempo e deslocamento para efetivar o registro. 
Atualmente, alguns cartórios já adotaram essa tecnologia 
e tiveram seu trabalho otimizado através da autenticação 
digital, que pode ser feita de forma virtual.

• Execução de contratos: um contrato celebrado pelo formato 
tradicional abre um espaço para imprevisibilidades 

https://newlaw.com.br/o-que-e-blockchain/
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necessitando nessas situações a intervenção do poder 
judiciário ou tribunal arbitral. No contrato feito através 
da tecnologia Blockchain sua execução é programada, não 
abrindo espaço para riscos contratuais. Todas as cláusulas 
são inseridas no bloco, seguindo códigos exatos de execução 
automatizada, possibilitando a interconexão de uma 
variedade de contratos inteligentes.

• Nas assembleias gerais, que possuem um importante papel na 
governança corporativa, não ocorre atualização na estrutura 
do rito desde o século XIX. Tais conclaves apresentam altos 
custos de realização; gastos com acionistas; altos custos de 
transação para deliberação; falta de transparência; sendo 
eventos de grandes despesas para a sociedade e, na maioria 
das vezes, contando com pouca participação dos acionistas. 
Aplicando Blockchain na realização de assembleias gerais 
tais custos seriam descartados, pois, o uso da ferramenta 
possibilita que as companhias não realizem assembleias 
presenciais dispendiosas, optando pelo modo online, 
tornando-se mais transparentes e confiáveis, pois todos os 
acionistas teriam acesso aos dados salvos nos blocos.

• Registro de ações e de suas transferências: o atual sistema 
de registros de ações é feito em livro físico, de papel, 
eletrônicos ou em contas de depósito pelo custodiante, 
em determinados casos. Desse modo, o uso da tecnologia 
Blockchain propiciaria os avanços do armazenamento de 
informações e escrituração de ações, além de garantir mais 
segurança e transparência a procedimentos internos das 
companhias e a substancial eliminação de custos.

Para Wright e De Filippi (2015, p. 10).

A mudança de paradigma com o surgimento da 
tecnologia Blockchain poderá conduzir à ascensão de 
um novo ramo do Direito, que os autores denominam 
Lex Cryptographia, que teria por objeto regular 
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negócios administrados por meio de contratos 
inteligentes automatizados.

O ordenamento jurídico deve explorar as diversas tecnologias e 
inovações que estão surgindo, pois estas geram um impacto positivo 
na sociedade, a utilização de ferramentas tecnológicas tende a 
inibir falhas humanas, eliminam riscos em transações, auxiliam na 
transparência e reduzem os custos.

Por outro lado, a regulação da tecnologia está em estágio inicial, 
a ferramenta Blockchain foi criada de forma a ser descentralizada 
e esse aspecto gera uma insegurança, pois existe a indefinição 
da jurisdição adequada caso haja algum conflito. Além disso, por 
presar a transparência, devemos nos atentar pela disponibilidade 
de informações sigilosas, o que no Direito societário poderia trazer 
problemas com a concorrência de mercado. 

Andrighi (2018, p. 614-615), relaciona algumas críticas pelo uso 
da Blockchain, mostrando preocupação com a jurisdição adequada 
para dirimir eventuais conflitos contratuais, considera necessária a 
delimitação da responsabilidade civil dos participantes da rede, que 
causem algum dano pela utilização de informações de terceiros. E 
relaciona à ausência de previsão legal para o reconhecimento da 
validade de documentos armazenados em Blockchains, como meio de 
comprovação de propriedade e existência dos bens correspondentes 
à contratação.

Sendo assim, ficou demostrado ser de suma importância 
a regulação dessa nova tecnologia, aumentando seu prestígio, 
eliminando incertezas e trazendo mais segurança para o usuário, 
no que tange à proteção de dados pessoais e à resolução de conflitos 
eventuais, de modo que, a utilização da ferramenta Blockchain expanda, 
ainda mais, através dos setores e trazendo benefícios para a sociedade.
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7. CONCLUSÃO

Considerando o cenário mundial, as novas tendências, tudo o 
que foi vivenciado nesse tempo de incertezas, podemos destacar quão 
brilhante é a mente humana, quando se estabelece um conceito para o 
bem de todos. Devemos acolher e aplaudir esses novos conhecimentos 
que farão parte mensurável nos diversos setores, alavancando toda 
conexão tecnológica. 

Ao analisar os benefícios que a inovação gera na sociedade, 
devemos destacar a genialidade na criação da Blockchain, pois sua 
utilização é vasta, prometendo otimizar diversos serviços da sociedade, 
tornando a vida prática, facilitando transações, reduzindo burocracia, 
acelerando serviços de autenticação e execução de contratos.

As possibilidades são inúmeras e cabe ao profissional do Direito 
adequar essa ferramenta a sua realidade, pois quanto maior for o uso 
da ferramenta, mais próximos estaremos de suas regulações, criando 
a legislação apropriada. A Blockchain já faz parte da nossa realidade e 
essa ferramenta veio para transformar o modo arcaico utilizado em 
diversos setores.
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RESUMO:
O Direito Empresarial tem como um dos principais institutos 

os contratos empresariais, por meio dos quais o empresário mobiliza 
a riqueza e movimenta todo o mercado. Cabe ao Estado, então, a 
criação de um contexto propício ao desenvolvimento da Economia, 
trabalhando-se aqui a redescoberta dos contratos empresariais, que 
ganham muita força no século XXI com os contratos de colaboração. 
Porém, nem todos os institutos que se aplicam aos demais contratos 
em geral se aplicam aos empresariais, sendo um exemplo a exceptio 
non adimpleti contractus (exceção de contrato não cumprido). Eles 
possuem características próprias e a não aplicação do referido 
princípio é uma limitação, para que haja o regular andamento do 
mercado, observando a segurança jurídica. Trata-se, assim, de uma 
pesquisa de extrema relevância, que teve como método a análise de 
evolução do entendimento, com uma completa revisão bibliográfica 
das obras que tratam sobre o tema em questão.
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1 INTRODUÇÃO

O Brasil, na atualidade, encontra-se numa fase com recursos 
cada vez mais escassos, de forma que seja necessária a criação de 
um ambiente econômico propício para o desenvolvimento, sendo 
fundamental a segurança jurídica e econômica. O Direito Empresarial, 
nesse contexto, tem uma posição de destaque, por ter o potencial de 
ser propulsor do desenvolvimento econômico. Ocorre que isso exige 
uma clareza do seu âmbito de atuação.

Vê-se uma confusão notadamente quanto aos contratos. Sabe-se 
que um empresário pode firmar contratos com outros empresários, 
com trabalhadores, com consumidores, com o Poder Público, dentre 
outros, e cada contrato terá a sua regulamentação. Quando se fala 
especificamente sobre os contratos empresariais, há vetores próprios 
de funcionamento e institutos que se aplicam em outros contratos 
podem não se aplicar neles.

Para o âmbito deste trabalho, fala-se de um tema de suma 
importância, que é a redescoberta dos contratos empresariais, uma 
vez que somente se falava em contratos de intercâmbio e de sociedade, 
mas na atualidade há os contratos de colaboração, que estão no meio 
termo, sendo híbridos. Com características próprias, não haverá a 
aplicação da exceptio non adimpleti contractus (exceção de contrato 
não cumprido), limitando-se o oportunismo e evitando-se o holdup. 
É natural no Direito Empresarial uma dependência econômica e um 
oportunismo, mas isso não permite que uma parte se torne refém 
da outra, aplicando-se a boa-fé, por exemplo. Esse será o objeto 
do trabalho, analisando as obrigações decorrentes dos contratos 
empresariais como um processo, adotando-se uma visão dinâmica, 
como deve ser.

Na condução da pesquisa, a metodologia adotada consistiu 
predominantemente na análise de evolução do entendimento, com 
uma completa revisão bibliográfica das obras que tratam sobre o tema 
em questão, destacando-se a Professora Paula Forgioni, que faz uma 
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análise dos contratos empresariais de forma singular, sendo referência 
obrigatória quando se trata do tema em questão.

Dessa forma, dividiu-se a pesquisa em três partes. Partiu-se 
da análise do Estado e do papel do Direito Empresarial, delimitando 
bem o contexto que o presente tema deve ser analisado. Ora, o Direito 
Empresarial tem um papel diferente dos demais ramos do Direito 
e se houver uma confusão entre os institutos, aplicando às relações 
empresariais outros ramos do Direito de forma equivocada, toda 
sua proteção fica prejudicada. Após, destacou-se a redescoberta dos 
contratos empresariais, que agora devem ser vistos como um processo, 
abandonando-se a visão estática do século XX. Para essa análise, foi 
fundamental a obra de Clóvis V. do Couto e Silva, quem traz a tese da 
obrigação como processo. Por fim, falou-se especificamente sobre a 
inaplicação da exceptio non adimpleti contractus (exceção de contrato 
não cumprido), trazendo o instituto do holdup, vedado pelo Direito. É 
natural a incompletude de um contrato empresarial, e nele é possível 
ganhar e é possível perder, mas não se deve tratar o empresário como 
uma parte vulnerável da relação. Caso um empresário firme uma 
vontade dentro dos limites da lei, a regra tem que ser o seu devido 
cumprimento.

2 O ESTADO E O PAPEL DO DIREITO EMPRESARIAL

Em breve análise sobre o conceito de Estado, verifica-se que 
na Antiguidade Romana essa palavra denotava situação ou condição 
de algo, como a expressão “estado civil”, que designava a posição 
na sociedade do indivíduo, que poderia ser romano ou estrangeiro. 
Na Idade Média, por sua vez, o Estado já eram os estamentos, 
que posteriormente seriam chamados de clero, nobreza e o povo. 
(CARVALHO, 2010)

Mas, para o âmbito deste trabalho, interessa o conceito de Estado 
que começou a ser criado por Nicolau Maquiavel em 1513, com a obra 
“O Príncipe”, na qual ele representa uma unidade política total. Sendo 
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assim, para se falar em Estado, importante considerar a existência de 
três elementos: povo, território e poder político. (CARVALHO, 2010)

Alexandre Groppali (1968, p. 303), nesse sentido, diz que Estado 
é “a pessoa jurídica soberana, constituída de um povo organizado 
sobre um território sob o comando de um poder supremo, para fins de 
defesa, ordem, bem-estar e progresso social”. Interessante também o 
conceito de Pablo Lucas Verdú (1986, p. 49), que entende por Estado “a 
sociedade territorial juridicamente organizada, com poder soberano 
que busca o bem-estar geral”.

A compreensão teórica do Estado, assim, faz com que o 
fenômeno estatal se revele no elemento pessoal (Estado-comunidade) 
e no elemento poder (Estado-aparelho), sendo que, embora o Estado 
não se reduza a nenhum deles, ambos se submetem ao jurídico, que 
traz a segurança e justiça. (CARVALHO, 2010)

Percebe-se, então, que o Estado possui como uma das funções 
sociais “a busca pelo desenvolvimento social, incrementando a 
qualidade de vida de seus cidadãos” (TOKARS, 2007, p. 29). 

Diz Fábio Tokars (2007, p. 30) sobre o tema:

o sinalagma característico do contrato social conduz 
a uma relação em que o cidadão aceita as restrições 
a sua liberdade individual (em consequência da 
sujeição ao ordenamento jurídico nacional) mas, 
em contrapartida, espera beneficiar-se da segurança 
jurídica e econômica, bem como do desenvolvimento 
social, oferecidos pelo aparelho estatal. 

Contudo, esse desenvolvimento social almejado pode ser 
perseguido por diversas maneiras, sendo uma delas a adoção de uma 
política paternalista, mas como os recursos estatais são cada vez 
mais escassos, entende Fábio Tokars (2007) que o ideal seria criar um 
ambiente econômico propício para o desenvolvimento econômico 
que levaria ao social também.
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A lógica para o autor é de que a evolução da economia privada, ao 
incrementar a atividade empresarial, levaria à geração de empregos, 
pagamento de salários que possibilitam o consumo, aumento do 
faturamento das empresas e a geração de mais empregos. Seria um 
ciclo virtuoso, de modo que os desenvolvimentos econômico e social 
andariam juntos. (TOKARS, 2007)

Nesse contexto, é de fundamental importância o Direito 
Empresarial27, que ocupa posição de destaque no ordenamento 
jurídico brasileiro, por ser propulsor do desenvolvimento econômico, 
apresentando como características básicas a onerosidade, rapidez, 
dinamismo, cosmopolitismo, fragmentariedade e informalidade 
(FERNANDES, 2015).

Além disso, destacam-se os princípios que dão forma ao Direito 
Empresarial, quais sejam:

funcionamento regular do mercado, preservação da 
empresa, a proteção dos minoritários, o estímulo à 
atividade econômica, a busca do pleno emprego, o 
solidarismo constitucional, o par conditio creditorum, a 
documentabilidade cartular e eletrônica, a literalidade, 
a autonomia e a equivalência funcional dos títulos de 
crédito, veracidade dos livros empresariais e a boa-fé 
objetiva. (FERNANDES, 2015, p. 31/32)

O Direito Empresarial, assim, colocar-se-ia sobre três vertentes: 
ciência, dimensão da realidade e conjunto de regras e princípios que 
regulam a atividade mercantil, especificando-se da seguinte forma:

27 No Brasil, o Direito Empresarial também pode ser chamado de Direito Mercantil, 
Direito Comercial, Direito dos Negócios, dentre outros nomes, sendo que alguns 
autores entendem haver diferenças entre eles. Todavia, este trabalho não adentra 
neste mérito, sendo importante apenas saber que, independente do nome, é um ramo 
especial do Direito que disciplina a atividade dos agentes econômicos que geram 
riquezas e possuem o escopo de lucro.
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como ciência, reflete os aspectos: jurídicos, enquanto 
ordem jurídica estabelecida; histórico, como produto 
histórico; e filosófico, como expressão das formas de 
vida do homem, prevalecendo a capacidade da justiça 
acima da ordem (Rudolf Von Ihering). Como dimensão 
da realidade, é fruto de sua história, dos fatos, das 
regras e do comportamento dos agentes econômicos. 
No tocante a terceira vertente cabe conceituar 
o Direito Comercial atual como uma disciplina 
jurídico-privada especial, autônoma material e 
cientificamente, originária de condicionamentos 
histórico-culturais, composta por um conjunto 
de regras e princípios próprios que disciplinam a 
atividade econômica organizada (a empresa) exercida 
pelo empresário (sujeito de direito) para a produção 
ou a circulação de bens ou de serviços, no âmbito do 
mercado. (FERNANDES, 2015, p. 34)

Fundamental, então, saber quais são os elementos essenciais do 
Direito Empresarial. O primeiro é o empresário (individual e social), 
que é um sujeito de direito que o ordenamento jurídico confere um 
status especial em função da atividade que explora. O segundo é a 
empresa, atividade exercida pelo empresário. Por fim, o terceiro é o 
estabelecimento, conjunto de bens organizado pelo empresário para 
o exercício de sua atividade. Por conta desses elementos, o Direito 
Empresarial se tornou singular. (FERNANDES, 2015)

Mas, como se sabe, o desenvolvimento econômico não vem 
apenas de regras jurídicas, de modo que o mercado tenha regras 
econômicas próprias, então se propõe neste estudo também uma 
análise econômica do direito, para maior efetividade das normas no 
âmbito do mercado. A análise econômica do direito é uma escola que 
tem como objetivos a implementação dos postulados econômicos na 
aplicação e interpretação das normas jurídicas, para que se tenha uma 
maior eficiência nas relações (MONTEIRO, 2013).

São importantes esses postulados econômicos, pois, como 
explica David Friedman (2004), uma análise econômica pode 
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identificar os efeitos de uma norma jurídica ou decisão, permitir que 
uma norma seja mais efetiva e identificar quais normas são melhores 
para propiciar um desenvolvimento econômico. 

Verifica-se que um desenvolvimento econômico-social exige um 
estímulo do empreendedorismo e a máxima tutela do crédito. Todo 
investimento decorre de uma análise de risco e qualquer atividade 
empresarial envolve um risco considerável. Cabe ao Estado, assim, 
gerar um contexto de riscos aceitáveis, sob pena de a economia 
fracassar. (TOKARS, 2007)

2.1 OS CONTRATOS EMPRESARIAIS

Como o objeto deste trabalho são os contratos empresariais, 
importante fazer breves considerações sobre eles nesse contexto de 
proteção de um ambiente propício ao desenvolvimento econômico, 
sendo que os contratos empresariais são fundamentais na mobilização 
de riquezas na atualidade. A empresa é a atividade exercida pelo 
empresário, mas, como explica Paula Forgioni (2009, p. 23), “a empresa 
não apenas ‘é’; ela ‘age’, ‘atua’, e o faz principalmente por meio dos 
contratos”. A empresa se revela nas transações e, como consequência, 
ao estabelecer contratos e relações jurídicas, passa a interessar ao 
Direito.

Mas o que seriam os contratos? Há inúmeros conceitos para eles 
e não se pretende aqui esgotar esse conceito, mas se pode dizer, em 
breve suma, que contrato é ato jurídico em que duas ou mais pessoas 
se obrigam ou convencionam, por consentimento recíproco, a dar, 
fazer ou não fazer alguma coisa, verificando, assim, a constituição, 
modificação ou extinção do vínculo patrimonial (JUNQUEIRA, 2006).

Como afirma Roppo (2001, p. 56), “na economia moderna, é o 
contrato, acima de tudo, que cria a riqueza”. Todavia, um empresário 
celebra contratos das mais diversas formas, podendo estar do outro lado 
da relação o Estado ao participar de uma licitação, um consumidor ao 
vender um bem para ele, um trabalhador ao o contratar para prestação 
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de serviços, dentre outros, e não se pode tratar esses contratos de 
forma igual, devido às peculiaridades de cada um. Importante, então, 
caracterizar neste tópico os contratos empresariais.

Os contratos empresariais são aqueles cujos polos da relação 
são formados somente por empresários, que possuem uma atividade 
movida pela busca do lucro. (FORGIONI, 2009). Fixadas essas 
premissas, já se adianta que os contratos com consumidores, por 
exemplo, que ligam um profissional a um consumidor, não entrariam 
no Direito Empresarial.

Vê-se os contratos empresariais como categoria unitária e 
autônoma, então é preciso analisar o que eles guardam entre si como 
características para compreensão de suas peculiaridades e do impacto 
que causam na dinâmica do mercado. 

Isso seria o que Paula Forgioni (2009) chama de vetores de 
funcionamento dos contratos empresariais, podendo-se destacar os 
seguintes: 1) nos contratos empresariais, há o escopo de lucro pelas 
partes contratantes isto é, visam a uma vantagem econômica; 2) todo 
negócio possui uma função econômica, de modo que as partes não 
contratem pelo mero prazer de firmar um contrato; 3) as contratações 
são resultado dos custos de escolhas e, se há o contrato, é porque se 
entende que haverá mais vantagens que desvantagens; 4) os contratos 
nascem da prática dos comerciantes, que não possuem o interesse 
de se vincular eternamente aos contratos; 5) faz parte do contrato 
empresarial a ausência relativa de informação sobre a outra parte e, 
para preservação do negócio, evita-se tratar de pontos conflituosos. 
Além disso, tem-se a ciência de que é impossível o contrato trazer todas 
as vicissitudes que podem ser enfrentadas pelas partes; 6) o negócio 
jurídico não pode ser entendido de forma isolada, necessitando do 
contexto empresarial, que é interdisciplinar, para sua interpretação; 
7) há a necessidade de segurança e previsibilidade jurídicas para os 
contratos empresariais. A força obrigatória dos contratos é essencial 
para o mercado, coibindo eventual oportunismo, e a confiança deve 
ser preservada; 8) há limitações à autonomia privada impostas pelo 
próprio ordenamento jurídico; 9) é de extrema importância a tutela 
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do crédito; 10) a possibilidade de erro do agente econômico faz parte 
dos negócios empresariais e não pode ser desprezada; 11) há a boa-fé 
como forma de diminuir os custos de transação e se deve presumir 
que os contratantes são ativos e probos, mas a empresa perseguirá seu 
próprio interesse, sem esperar que ela queira privilegiar o parceiro 
comercial. As informações que uma empresa detém serão utilizadas 
em proveito próprio; 12) aplicam-se usos e costumes nas relações 
comerciais; 13) a forma dos contratos é instrumental ao bom fluxo de 
relações econômicas; 14) o contrato é uma das formas dos empresários 
alocarem riscos inerentes à atividade econômica; 15) pode haver 
mudança de comportamento pós-contratual, respeitado o dever de 
colaboração; e 16) as partes podem ser dependentes economicamente 
uma da outra.

Após análise dos vetores de funcionamento dos contratos 
empresariais, verifica-se claramente que eles não são semelhantes 
aos contratos de trabalho ou de consumo, por exemplo, de forma que 
possuem uma lógica própria.

Note-se, por exemplo, a questão da importância da tutela do 
crédito. Como explicado por Paula Forgioni (2009), o direito que 
não protege o crédito, desestimula o fluxo de relações econômicas, 
comprometendo todo o funcionamento do mercado. É claro que não 
se protege o crédito apenas para legitimar uma supremacia dos mais 
fortes sobre os mais fracos, mas sim para proteção da preservação do 
mercado. 

Além disso, 

nenhuma interpretação de um contrato empresarial 
será coerente e adequada se retirar o fator erro do 
sistema, neutralizando os prejuízos (ou lucros) que 
devem ser suportados pelos agentes econômicos, 
decorrentes de sua atuação no mercado. Regra geral, 
o sistema jurídico não pode obrigar alguém a não 
ter lucro (ou prejuízo), mas apenas a agir conforme 
os parâmetros da boa-fé objetiva, levando em conta 
as regras, os princípios e as legítimas expectativas 
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da outra parte (agir conforme o direito). Não fosse 
assim e o sistema jurídico [i] estaria cometendo 
equívoco metodológico bastante semelhante ao da 
análise microeconômia clássica, porque anularia 
ou desconsideraria o necessário diferencial entre 
os agentes econômicos ou [ii] desestimularia as 
contratações. (FORGIONI, 2009, p. 93)

Não cabe aqui, no âmbito dos contratos empresariais, que 
o ordenamento jurídico neutralizasse os efeitos de um erro para 
o empresário apenas para proteger o mais fraco na relação. Seria 
premiar a ineficiência.

Deixa-se claro mais uma vez, contudo, que esses vetores de 
funcionamento se aplicam às relações entre os empresários, de sorte 
que se participarem da relação terceiros não empresários, os vetores 
mudam. E, como também já afirmado, ainda que sejam relações entre 
empresários, há limitações à autonomia privada, reprimindo abusos.

Apurada a existência de características próprias para as relações 
entre os empresários no mercado, pretendeu-se demonstrar que os 
negócios mercantis merecem um tratamento diferenciado de uma 
doação entre um pai e uma filha ou entre um indivíduo que quer 
comprar uma geladeira para sua casa, por exemplo. Desse modo, “a 
interpretação do negócio comercial, sob o ponto de vista do mercado, 
não pode desconsiderar os pressupostos de funcionamento do sistema 
apontados” (FORGIONI, 2009, p. 218).

2.2 A CARACTERIZAÇÃO DO EMPRESÁRIO

Até o momento, caracterizaram-se os contratos empresariais 
como aqueles firmados entre os empresários, mas quem são os 
empresários? Dispõe o art. 966 do Código Civil: “considera-se 
empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica 
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços” 
(BRASIL, 2002). 
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Haroldo Verçosa (2014), assim, destrincha o conceito de 
empresário em 5 elementos: exercício de uma atividade; a natureza 
econômica da atividade; a organização da atividade; a profissionalidade 
do exercício de tal atividade (elemento teleológico subjetivo); e 
a finalidade da produção ou troca de bens ou serviços (elemento 
objetivo).

Quanto ao exercício de uma atividade, importa que ela 
“corresponda a um constante repetir-se” (VERÇOSA, 2014, p. 117), não 
podendo ser meramente um negócio ocasional. Diferencia-se, assim, 
a atividade de um mero ato, de modo que este se exaure e não depende 
de outros para sua completude, enquanto aquela depende de uma 
sequência de atos.

Mas essa atividade não pode ser qualquer uma, devendo ter 
uma natureza econômica, isto é, criadora de riqueza. Essa atividade 
econômica poderá ser meio, quando o resultado positivo alcançado for 
revertido em prol da própria atividade, como ocorre numa associação 
beneficente, ou finalidade, como ocorre nas sociedades, em que o lucro 
será distribuído entre os sócios. Observa-se que não necessariamente 
o empresário terá lucro, tanto que ele pode encerrar suas atividades 
por serem inviáveis, mas o intuito deve ser lucrativo (VERÇOSA, 2014).

Essa atividade ainda exige uma organização, de sorte que a 
atividade tenha que ser feita por meio de um complexo de bens 
organizados para o exercício da empresa. Importante destacar que 
o porte do estabelecimento não está diretamente relacionado com a 
complexidade da organização, e não se exige que haja concurso de 
trabalho de outras pessoas também. O que se espera nesse elemento 
de caracterização é que, sob o aspecto da organização, “o empresário 
organiza dinamicamente os fatores da produção – natureza, capital, 
trabalho e, modernamente, a tecnologia –, na busca do lucro pela 
realização de determinada atividade” (VERÇOSA, 2014, p. 124).

Há ainda que tecer considerações sobre o elemento teleológico 
subjetivo, que é a profissionalidade da atividade. 

Uma atividade profissional representa uma atuação contínua e 
especializada em um determinado campo de interesse com conteúdo 
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econômico, havendo a necessidade de ser efetiva e não meramente 
potencial. Exige-se uma habitualidade e continuidade, mas que 
devem ser vistas com cuidado, para não descaracterizar, por exemplo, 
um estabelecimento hoteleiro que abre apenas para determinadas 
temporadas. Se ele abre em períodos regulares, há habitualidade e 
continuidade. Além disso, exige-se uma voluntariedade e consciência 
do comportamento atuante para o empresário, não se podendo falar 
em uma empresa que surgiu de forma acidental. (VERÇOSA, 2014).

Por fim, há a finalidade da produção ou troca de bens ou 
serviços, sendo esse o elemento objetivo, de modo que a atividade do 
empresário deve ser feita para o mercado, e não em proveito próprio. 
Faz-se necessário unir o conceito de circulação ao de produção. 
(VERÇOSA, 2014).

Analisado o caput do art. 966 do Código Civil, importante também 
analisar seu parágrafo único, que traz quem não é empresário. Dispõe 
o referido dispositivo: “não se considera empresário quem exerce 
profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda 
com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da 
profissão constituir elemento de empresa.” (BRASIL, 2002).

Verifica-se, então, que quem exerce profissão intelectual, de 
natureza científica, literária ou artística não será considerado como 
empresário, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de 
empresa. 

A ressalva a elemento de empresa refere-se à situação em que

(...) a atividade intelectual não é preponderante, 
muito menos o fim social pretendido, mas apenas um 
meio (engrenagem) para a consecução dos objetivos 
societários de produção ou circulação de bens ou 
de serviços relativa a uma atividade econômica 
empresarial complexa (FERNANDES, 2015, p. 38). 

Pode-se dizer que a atividade intelectual é absorvida pela 
organização empresarial.
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3 A REDESCOBERTA DOS CONTRATOS EMPRESARIAIS: 
A OBRIGAÇÃO COMO UM PROCESSO

Com base na obra de Paula Forgioni, (2018), pode-se falar 
em uma redescoberta dos contratos empresariais. Na sua origem, 
havia uma forte semelhança com os contratos do Direito Civil, mas 
quatro fenômenos escancaram as peculiaridades dos contratos 
empresariais que foram destacadas no tópico anterior quando se falou 
dos vetores próprios de funcionamento: a) consolidação do Direito 
do Consumidor, sendo o Código de Defesa do Consumidor de 11 de 
setembro de 1990; b) desverticalização das sociedades empresárias, 
que passam a utilizar os contratos de colaboração interempresariais, 
que “surgem da necessidade de evitar os inconvenientes que adviriam 
da celebração de uma extensa série de contratos de intercâmbio 
desconectados (custos de transação) e da fuga da rigidez típica dos 
esquemas societários” (FORGIONI, 2009, p. 155); c) desenvolvimento 
do pensamento microeconômico, que separa o processo empresarial 
de decisões e a formação de preços; e d) privatizações.

Portanto, destaca-se mais uma vez, não se pode analisar os 
contratos empresariais como os contratos tipicamente de outros ramos 
do Direito. É óbvio que sempre haverá uma interdisciplinaridade, mas 
não se pode desvirtuar um contrato empresarial. Não resta dúvidas, 
por exemplo, de que o CDC se aplica às pessoas jurídicas e que um 
empresário ou sociedade empresária pode estar numa relação de 
consumo, mas o que deve ser repensado é a aplicação do CDC nos 
contratos empresariais. Quando o STJ aplica o CDC numa relação 
empresarial, há um desestímulo evidente ao empreendedorismo, com 
reflexo em toda a economia do país, considerando as lógicas diferentes 
entre os sistemas. Rafael Belitzck Ferreira (2012, p. 93) assim explica:

O direito empresarial é dotado de princípios e regras 
próprias que são incompatíveis com o direito do 
consumidor. Neste há proteção total do consumidor em 
qualquer relação jurídica, evitando-se o cometimento 
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de abusos. Naquele, a autonomia da vontade está 
presente e deve se manter sem intervenção estatal, 
pois somente assim pode-se gerar a circulação de 
riquezas e permitir o desenvolvimento da economia. 
Exemplificando, o direito do consumidor estabelece 
que o consumidor tem o direito de desistir do 
contrato realizado, se a contratação ocorrer fora do 
estabelecimento do fornecedor. O direito empresarial, 
por sua vez, pelo próprio dinamismo, agilidade, 
presteza e segurança dos negócios não permite 
que as atividades sejam submetidas à cláusula de 
arrependimento compulsória.

Percebe-se, então, que o mercado possui uma lógica própria 
que, quando desrespeitada, tem seu desenvolvimento comprometido. 
O fato de o CDC conceder uma proteção mais ampla não significa que 
ele pode ser aplicado a qualquer relação. E é importante deixar bem 
claro que o Direito Empresarial não é carente de proteção para os seus 
destinatários, ela apenas é diferente em função de suas peculiaridades.

A partir disso, surge-se a necessidade de ver a obrigação em 
sua totalidade, como feito por Clóvis V. do Couto e Silva (2006). Faz-se 
necessário ver a obrigação como um processo. Destaca Paula Forgioni 
(2018, p. 20):

essa concepção pode e deve ser aplicada aos contratos 
empresariais, especialmente àqueles dotados 
de maior grau de complexidade, que carregam 
consigo uma miríade de disposições contratuais e 
obrigações explícitas e implícitas, inter-relacionadas 
e interdependentes entre si e que assumem sentido 
quando vistas em sua globalidade e dinâmica. 
Gravitam, todas elas, em torno dos escopos almejados 
por ambas as partes, i. e., da operação econômica 
que encetaram.
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É preciso se afastar da visão estática que dominou a análise 
jurídica dos contratos no século XX, fazendo-se uma redescoberta dos 
contratos empresariais, reconhecendo-os “como sucessão de estados 
que evoluem impulsionados pelo comportamento das partes, tendo 
em vista a consecução do seu objeto, ligado à operação econômica 
pretendida” (FORGIONI, 2018, p. 21).

Mas o que significa o contrato ser um processo? Ele é um 
“conjunto ordenado de etapas que se estendem no tempo, visando 
não à satisfação do interesse da parte, e sim ao atendimento do fim 
compartilhado pelas empresas” (FORGIONI, 2018, p. 21). Busca-se 
um equilíbrio entre a concreção do escopo comum e os interesses 
individuais dos contratantes, mas visando-se a uma finalidade macro 
e não micro.

Feita essa análise, importante fazer um estudo específico da obra 
de Clóvis V. do Couto e Silva (2006), que é o principal marco teórico da 
tese da obrigação como um processo aqui apresentada. A referida obra 
foi a sua tese para o concurso de provas e títulos de cargo de Professor 
catedrático de Direito Civil da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, e teve a finalidade de “salientar os aspectos dinâmicos que o 
conceito de dever revela” (SILVA, 2006, p. 17). Sendo assim, dividiu 
a sua obra em três capítulos, falando sobre princípios, da obrigação 
como processo e do desenvolvimento do vínculo obrigacional.

Iniciando pelos princípios, Clóvis V. do Couto e Silva (2006, p. 
23/61), trata de três princípios gerais necessários para o desenvolvimento 
das relações obrigacionais, quais sejam: autonomia da vontade, boa-
fé e a separação entre a fase do nascimento e desenvolvimento dos 
deveres e a do inadimplemento.

Para se entender a “autonomia da vontade”, é importante tratar 
da “autonomia privada”, que decorre de uma evolução do conceito. Mas 
como a obra do autor remonta ao ano de 1964, sob a égide do Código 
Civil de 1916, ainda se falava autonomia da vontade. Atualmente se 
fala em autonomia privada, mas é importante destacar que ambos os 
conceitos se contrapõem ao direito na antiguidade, no qual o devedor 
ficava subordinado às vontades do credor, podendo até perder sua 
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liberdade caso houvesse o inadimplemento da obrigação. Hoje a 
vontade das partes se torna protagonista.

Autonomia privada, como bem explica Francisco Amaral (1999), 
“é o poder jurídico dos particulares de regularem, pelo exercício de 
sua própria vontade, as relações de que participam, estabelecendo 
o seu conteúdo e a respectiva disciplina jurídica”. A expressão 
“autonomia da vontade” decorre do contexto de Estado Liberal, com 
um Direito Privado forte e bem delimitado, mas com o surgimento 
do Estado Democrático de Direito há uma crise de legitimidade, de 
modo que o cidadão “deixa de ser o sujeito passivo da tutela estatal, 
passando a ter participação ativa na vida do Estado” (FERREIRA, 
2010, p. 50). O poder estatal tem que ser legitimado, exigindo uma 
sociedade pluralista, solidária, livre e justa, sendo que as interações 
entre os sujeitos jurídicos devem estar dentro do campo da dignidade 
da pessoa humana.

Bruno Torquato de Oliveira Naves (2003, p. 82) destaca:

A denominação autonomia privada veio apenas 
substituir a carga individualista e liberal da autonomia 
da vontade. Ao Direito, pois, resta analisar a 
manifestação concreta da vontade, segundo critérios 
objetivos de boa-fé, e não suas causas e características 
intrínsecas. Não é objeto do direito perquirir sobre 
o conteúdo da consciência interna de cada ser. 
Daí decorre nossa preferência por esta posição 
e, consequentemente, pela expressão autonomia 
privada.

No caso dos contratos empresariais, haverá uma limitação da 
autonomia privada (ou conformação como alguns autores preferem), 
até para preservar as próprias relações empresariais, evitando abusos, 
mas também se verifica que o empresário não é vulnerável como o 
trabalhador ou consumidor, de modo que não se possa neutralizar os 
prejuízos, sob pena de prejudicar toda a lógica de funcionamento do 
mercado. (SOUZA; FREIRE, 2017, p. 36)
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No que tange à boa-fé, o art. 422 do Código Civil (BRASIL, 2002) 
dispõe: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão 
do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-
fé”. Segundo Caio Mário da Silva Pereira (2017, tópico 185-A):

a boa-fé referida no art. 422 do Código é a boa-
fé objetiva. Ela não se qualifica por um estado 
de consciência do agente de estar agindo em 
conformidade com o Direito, como ocorre com a 
boa-fé subjetiva. A boa-fé objetiva não diz respeito 
ao estado mental subjetivo do agente, mas lhe 
impõe comportamentos objetivamente, conforme 
aos parâmetros de cooperação, honestidade e 
lealdade dirigidos à promoção dos fins perseguidos 
na concreta relação obrigacional. O seu conteúdo 
consiste, portanto, em padrões de conduta que variam 
de acordo com a específica relação existente entre 
as partes.

Da boa-fé objetiva, decorrem vários deveres acessórios, como o 
dever de respeito, o dever de informação, a lealdade e a probidade, o 
dever de colaboração, dentre outros. E dentre suas funções, podem 
ser citadas: integrativa, como fonte de deveres anexos, interpretativa 
e de controle, havendo a imposição de um padrão ético de confiança 
e lealdade.

Sobre a separação entre a fase do nascimento e desenvolvimento 
dos deveres e a do inadimplemento, importante dizer que esse é o 
“princípio responsável por toda a dinâmica existente nas relações 
obrigacionais” (MESQUITA, 2017, p. 219). No processo haverá 
duas fases: 1) nascimento e desenvolvimento dos deveres; e 2) 
adimplemento. A vontade para se obrigar nem sempre será a mesma 
para se adimplir, mas o momento de manifestação é o mesmo.

Feito esse estudo sobre os princípios, Clóvis V. do Couto e Silva 
(2006, p. 63/113), passa à análise da obrigação como processo. Sabe-se 
que os vínculos obrigacionais possuem origem diversa da jurídica e, 
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como o Direito não consegue esgotar todas as fontes das obrigações, 
falou-se numa crise da teoria das fontes. Como afirma Fábio Albert 
Mesquita (2017, p. 220),

Os fatos jurídicos estão situados no plano da 
existência, os direitos e os deveres estão inseridos 
no plano da eficácia. Importante ressaltar, também, 
que não se deve confundir as fontes das obrigações 
com os suportes fáticos negociais normados, uma 
vez que em ambos existe a separação entre as fases.

A obrigação possuirá, então, dois elementos: débito (prestação 
primária) e a responsabilidade (prestação secundária), que Fredie 
Didier Júnior e Paula Sarno Braga (2009, p. 197) explicam da seguinte 
forma:

O débito (Schuld) é o dever de prestar, de realizar 
uma atividade em benefício do credor. Uma vez 
inadimplido, autoriza o credor a ativar a máquina 
judiciária para dar cumprimento à prestação 
(impor a sanção executiva), respondendo os bens 
do devedor (e dos terceiros previstos em lei) pelo seu 
adimplemento. O débito (Schuld) seria uma situação 
de desvantagem que gera a expectativa de que algum 
bem do devedor (ou outrem) venha satisfazê-lo. No 
entanto, seria situação jurídica estática, pois não 
conferiria ao credor qualquer força ou permissão 
para trazer ao seu patrimônio o que lhe é devido, não 
autorizaria movimentos em prol de sua satisfação. Já 
a responsabilidade (Haftung) seria eminentemente 
dinâmica, pois viria instrumentalizar a efetivação 
da obrigação, determinando quais bens (do sujeito 
passivo/devedor ou de terceiro) responderão pelo seu 
adimplemento.
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Clóvis V. do Couto e Silva (2006, p. 98) ainda traz a distinção entre 
impossibilidade absoluta e relativa, sendo a primeira quando nenhum 
dos contratantes é capaz de prestar a sua obrigação, enquanto na 
segunda somente uma das partes não possui meios para prestar.

No último tópico, sobre o desenvolvimento do cumprimento 
obrigacional, Clóvis V. do Couto e Silva (2006, p. 115/166) examina as 
obrigações em espécie, analisando o desenvolvimento em direção ao 
adimplemento. Segundo o autor (2006, p. 169), “o todo condicionará 
a relação jurídica que, graças a essa conjunção, virá a surgir e a 
perdurar”.

Logo, verifica-se que um contrato empresarial, no qual haverá 
vínculos obrigacionais, o todo, aquilo que as partes buscam com o 
contrato, é muito mais importante que a mera vontade posterior 
de uma das partes. Deve-se fazer uma análise macro, e não micro. 
Estabelecidos esses pressupostos, possível, analisar a inaplicabilidade 
da exceptio non adimpleti contractus (exceção de contrato não cumprido) 
nos contratos empresariais, considerando a visão dinâmica que se 
deve ter das obrigações.

4 A INAPLICAÇÃO DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI 
CONTRACTUS AOS CONTRATOS EMPRESARIAIS: OS 

LIMITES AO OPORTUNISMO NO CONTRATO INCOMPLETO

O contrato é um processo. Sendo um processo, será um conjunto 
de etapas que se prolongam no tempo para o atendimento do fim 
comum entre os empresários, e não a satisfação do interesse da parte.

Quando se analisa um contrato de intercâmbio, como uma 
compra e venda, por exemplo, “o incremento da vantagem econômica 
de uma parte leva à diminuição do proveito da outra” (FORGIONI, 
2009, p. 155). 

Os interesses são contrapostos, de modo que uma parte quer 
receber o preço e o comprador a mercadoria. Como trazido por Paula 
Forgioni (2018, p. 21), há o “toma-lá-dá-cá”.
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Todavia, além dos contratos de sociedades, há no entremeio 
deles os contratos de colaboração, que seriam uma forma híbrida. 
Esses contratos “surgem da necessidade de evitar os inconvenientes 
que adviriam da celebração de uma extensa série de contratos de 
intercâmbio desconectados (custos de transação) e da fuga da rigidez 
típica dos esquemas societários” (FORGIONI, 2009, p. 155). 

Ora, são negócios em que a satisfação do interesse das partes não 
coincide com o término da relação ou com a obtenção da prestação 
devida. A finalidade desses contratos são os ganhos que decorrerão 
durante o processo, “muitos intangíveis não contabilizáveis e até 
avessos à avaliação pecuniária” (FORGIONI, 2018, p. 21).

Ocorre que a lógica do “toma-lá-dá-cá” não se aplica para esses 
contratos de colaboração, pois eles não são um único ato, eles são um 
processo. Não haverá correspondência entre uma prestação e outra. 

Paula Forgioni (2018, p. 21) até classifica o contrato como um 
filme, e não uma fotografia, de modo que

Complica-se sobremaneira a aplicação de institutos 
como a ‘exceptio non adimpleti contractus’ [exceção 
de contrato não cumprido] ou o reconhecimento do 
adimplemento da obrigação, na medida em que a 
própria obrigação/prestação perde seus contornos 
nítidos, quando imersa no ambiente contratual. O 
dimensionamento dos prejuízos decorrentes de falhas 
da outra parte implica grande esforço, quase sempre 
fadado ao insucesso.

A exceptio non adimpleti contractus (exceção de contrato não 
cumprido) é um meio defesa utilizado por uma das partes que 
alega que deixou de cumprir sua obrigação no contrato em razão 
do descumprimento da outra parte, como se extrai do art. 476 do 
CC/02: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de 
cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro” 
(BRASIL, 2002). 
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Importante também a disposição do art. 477 do CC/02:

Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a 
uma das partes contratantes diminuição em seu 
patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa 
a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-
se à prestação que lhe incumbe, até que aquela 
satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante 
de satisfazê-la. (BRASIL, 2002)

Ora, essas disposições não se aplicam aos contratos empresariais 
de colaboração, uma vez que iriam de forma contrária aos seus vetores 
específicos de funcionamento. Vendo a obrigação como um processo, 
seria premiar a ineficiência a aplicação do instituto da exceptio non 
adimpleti contractus.

Na dinâmica dos negócios, é comum que os empresários 
deem início a mudanças contratuais por conta de novos contextos e 
necessidades econômicas que surgem ao longo do tempo, até porque 
o mercado é bem dinâmico. As partes nem sempre sabem exatamente 
o que irá ocorrer e nem sempre há uma técnica jurídica. Em prol de 
uma segurança econômica, então, em um contrato empresarial de 
colaboração, que se prolonga no tempo, não se pode falar analisar 
especificamente prestações e contraprestações, devendo-se analisar 
o processo contratual, justamente por conta das suas peculiaridades 
aqui trabalhadas.

Como destacado por Enzo Roppo (1988, p. 225), um certo grau de 
risco é indissociável de qualquer contrato e todo aquele que contrata 
deve assumir. O Direito irá tutelar o mercado no seu conjunto, e não os 
interesses particulares dos agentes do mercado. Diz o autor:

A indiscriminada tutela dos interesses particulares 
dos simples operadores de mercado e das suas 
concretas expectativas de lucro implicaria o perigo 
de prejudicar o sistema de mercado no seu conjunto, 
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e, assim, a possibilidade geral de lucro; é claro que 
se a cada contraente fosse consentido liberar-se dos 
seus compromissos contratuais, só porque lamenta 
que a operação não lhe deu os lucros que esperava, 
resultariam revolucionados não só e não tanto as 
expectativas de lucro alimentadas em relação à mesma 
operação, pela parte contrária, mas todo o sistema 
e a racional dinâmica das relações econômicas. [...] 
O ordenamento não tutela nem sequer as concretas 
expectativas de lucro que cada operador coloca na 
troca contratual (a simples constatação de que a 
operação da qual o contraente esperava lucros lhe 
causou, ao invés, perdas, não basta certamente, de per 
si, para suscitar uma reação do direito em sua tutela, 
visto que se orienta pelo princípio de que um certo 
grau de risco é indissociável de qualquer contrato, 
como de qualquer iniciativa econômica, e que todo 
o contraente o deve assumir). Assegurado o respeito 
pelas regras do jogo de mercado, o ordenamento 
garante, sobretudo aos operadores, a abstrata 
possibilidade de lucro. O que vale dizer que o direito 
tutela o sistema de mercado no seu conjunto, e não 
os interesses particulares dos operadores singulares 
que agem no mercado.

Ricardo Lupion (2011) completa afirmando que as consequências 
do erro de previsão ou do erro sobre o valor de mercado da coisa 
adquirida devem ser assumidas exclusivamente pelo contratante que 
errou, e não pela parte contrária. É possível ganhar, mas também é 
possível perder.

Segundo Paula Forgioni, (2007, p. 96), “um sistema que 
permitisse ao contraente liberar-se de seus compromissos porque, a 
seu entender, a operação não trouxe o lucro pretendido, implicaria 
a subversão completa da ordem”, sendo que haveria um nível de 
insegurança e imprevisibilidade comprometedor.

É natural a incompletude dos contratos de colaboração. No 
momento da celebração de um contrato, é impossível deter todas 



 | 267Desafios do Direito Vol.3

as informações sobre o negócio e sobre seu contexto, então se deve 
pensar em possibilidades de adaptação eficiente às eventuais novas 
necessidades, restringir as chances de inadimplemento, fazer a gestão 
do oportunismo contratual e acordar mecanismos de gestão de eventos 
extraordinários (FORGIONI, 2018).

Mas e se uma parte tiver dependência econômica da outra? Há 
que se falar em encerramento do contrato? Dependência econômica é 

consequência de posição superior de barganha. 
Assim, entendemos por dependência econômica a 
influência decisiva de poder de uma das partes para 
impor circunstâncias relevantes e condições à outra, 
que se aceita para manter o contrato e se manter no 
mercado. (DINIZ, 2014, p. 116)

No Direito Empresarial não se fala em hipossuficiência ou 
vulnerabilidade, mas em dependência econômica, que deve ser 
interpretada observando o equilíbrio que há entre as partes nos 
contratos empresariais, além de possível integração do contrato em 
cadeias econômicas da empresa, exigibilidade de conhecimento 
dos riscos para manutenção do contrato, existência de riscos 
desconhecidos, influência de regras de mercado instáveis, relevância 
da prática pós-contratual, e a ampla complexidade dos contratos, ou 
seja, um contexto diverso da vulnerabilidade ou hipossuficiência do 
Direito do Consumidor. (DINIZ, 2014, p. 92).

Destaca-se, assim, que a dependência econômica não é algo 
ruim, fazendo parte do mercado, sendo necessária a intervenção 
estatal apenas quando ela “afeta a autodeterminação de uma das 
partes, que perde autonomia decisional” (DINIZ, 2014, p. 116). Todavia, 
essa interferência estatal deve ser com as regras próprias do Direito 
Empresarial, e não com as do Direito do Consumidor.

Como exemplo, cita-se um industrial que celebra contrato 
de fornecimento da totalidade da produção, havendo uma posição 
superior de barganha. Se houver enriquecimento sem causa o 
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Estado intervirá, mas a posição superior de barganha não é ruim por 
natureza, faz parte do mercado. O Estado não deve equilibrar a relação 
empresarial simplesmente por ela ser caracterizada por dependência 
econômica contratual, influência decisiva de poder de uma das 
partes para impor circunstâncias e condições à outra, que as aceita 
para manter o contrato e se manter no mercado (DINIZ, 2014). Caso 
contrário, prejudica-se toda uma cadeia contratual.

O mercado, como já explicado, possui uma lógica própria que, 
quando desrespeitada, tem seu desenvolvimento comprometido. O 
fato de haver normas como o CDC que concedem uma proteção mais 
ampla não significa que ele pode ser aplicado a qualquer relação. Aqui, 
por exemplo, considerando a complexidade dos contratos, não há que 
se falar em exceção do contrato não cumprido, uma vez que sequer é 
possível discriminar as prestações. E é importante deixar bem claro 
que o Direito Empresarial não é carente de proteção para os seus 
destinatários, ela apenas é diferente em função de suas peculiaridades.

Inclusive, aproveita-se para falar do oportunismo no contrato 
incompleto, cujo abuso será coibido pelo Direito. Nesse caso, não 
haverá mais dependência econômica, e sim um abuso. Fernando 
Araújo (2007) explica o holdup, isto é, a tomada de um refém. 

Dispõe o autor (2007, p. 632/633):

A contraparte pode estar refém do mero desfasamento 
temporal das prestações na relação contratual: 
já cumpriu parte das suas obrigações contando 
que o seu parceiro contratual fizesse o mesmo 
subsequente, e descobre agora que este último não 
cumprirá a sua parte, ou ameaça só cumprir contra 
uma compensação adicional (nomeadamente uma 
revisão dos termos contratuais) – por exemplo, pode 
não cumprir apenas porque sabe que os benefícios 
que recebeu do investimento da contraparte são 
inverificáveis, isto é, não são invocáveis em juízo. 
[...] A contraparte pode estar refém dos investimentos 
de confiança que se viu na necessidade de fazer, 
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investimentos que são específicos da relação e por 
isso não podem ser recuperados através de covering 
[expediente de recorrer ao mercado para obter aquilo 
que não se obteve por causa do incumprimentos, 
aquilo que seja não-específico do contrato], através 
de um regresso ao mercado (específico significa, 
no caso, que um investimento vale mais dentro da 
relação do que fora dela), e descobre agora que o 
seu parceiro contratual não cumprirá a sua parte, ou 
ameaça não cumprir o suficiente para recobrir sequer 
os referidos investimentos de confiança, exigindo 
uma compensação adicional para retirar a ameaça.

O caso que Fernando Araújo dispõe mostra uma situação que não 
é mais dependência econômica, normal dos contratos empresariais, 
e sim um abuso de direito. Ora, um contratante, por exemplo, faz 
investimentos específicos visando a um cumprimento contratual 
da outra parte e, caso isso não ocorra, haverá sérios prejuízos para 
aquele que já investiu. A outra parte não pode, neste momento, 
aproveitar-se da situação solicitando uma revisão contratual, uma vez 
que já manifestou sua vontade em momento anterior. É onde entra a 
obrigação como um processo aqui trabalhada. Embora o nascimento 
e desenvolvimento dos deveres se deem em momentos diferentes do 
adimplemento, o momento de manifestação da vontade é o mesmo, e 
o vínculo obrigacional já existe.

O Direito, então, deve sempre evitar o holdup e incentivar as 
partes a cumprirem com suas obrigações. Se as partes já celebraram o 
contrato e uma delas cumpriu em primeiro lugar ou fez investimentos 
específicos, a outra parte deve ser compelida a cumprir também, uma 
vez que ela se encontra numa posição de vantagem e a outra numa 
posição de refém, não podendo estar à mercê das novas vontades da 
outra parte, uma vez que a obrigação já surgiu em momento anterior. 
Sendo um processo, está no momento de buscar o escopo comum, e 
não a vontade de uma das partes apenas.



270 | Desafios do Direito Vol.3

Para se caracterizar o holdup, então, deve haver um inacabamento 
contratual, ou seja, não é um contrato de intercâmbio que se 
encerra com um ato só, caracterizando-se fortemente nos contratos 
empresariais de colaboração. Destaca-se que nem todo inacabamento 
contratual gera o holdup, mas ele se faz necessário para que ocorra.

Outro requisito para o holdup é a relevância da conduta das partes 
na produção do resultado contratual, havendo uma dependência da 
incerteza comportamental nos casos de oportunismo. Criando um 
exemplo hipotético, pode-se colocar uma sociedade empresária A 
que vende cotas para uma sociedade empresária B. No contrato, fica 
estabelecido que A deverá construir imóveis que serão alugados para 
B por um certo tempo. Porém, B, após a apresentação dos projetos dos 
imóveis, alega que os projetos não estão bons, travando a ação de A. Se 
A não constrói a loja, B também não aluga. Porém, sabe-se que quando 
a vontade fora manifestada o negócio era interessante e hoje não é 
mais, o que era um risco. Além disso, há alguma razão para A não 
fazer as lojas com qualidade, considerando que ela será a proprietária, 
e não B? E se houver algum problema futuro será discutido no âmbito 
do contrato de locação. O que se pretende mostrar com o exemplo é 
que A ficou refém de B, uma vez que A vendeu suas cotas e já está 
providenciando a construção das lojas para o aluguel, porém B está 
travando uma vez que o negócio não é mais interessante. Há um feixe 
de contratos, comum no dia a dia dos grandes empresários, que um 
depende do outro, e permitir que B abuse da sua posição de oportunista 
seria premiar a ineficiência.

Nesse caso, fica evidente o abuso da posição de oportunista 
quando há investimentos específicos. E se ressalta que, ainda com 
um contrato bem estruturado, o problema do holdup pode aparecer 
pela via da renegociação. Com um contrato incompleto mal feito o 
holdup é comum, mas considerando os contratos que se prolongam no 
tempo, de colaboração, a renegociação pode trazer a sua possibilidade 
novamente.

Fernando Araújo (2007, p. 643/644) explica:
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A especificidade dos investimentos gera uma quase-
renda para a contraparte, na medida em que esta 
pode tirar proveito, com uma atitude oportunista, 
de uma situação de dependência recíproca que na 
prática funciona como um monopólio bilateral, 
e as partes, para prevenirem essa situação, são 
capazes de despender recursos improdutivos se 
não existir um mecanismo de governação (como a 
integração vertical) susceptível de evitá-la. Por tudo 
isto será legítimo concluir-se, com alguma dose 
de subtileza, que do ponto de vista econômico o 
problema verdadeiramente não está na tomada de 
reféns ou nas ameaças aos reféns, por muito que 
elas jurídica e eticamente se afigurem em si mesmas 
censuráveis – e não está aí o problema porque, como 
acabamos de sublinhar, tanto a tomada de reféns 
como as ameaças aos reféns podem corresponder 
a estratégias e finalidades compagináveis com 
valores de eficiência contratual. Do ponto de vista 
econômico o verdadeiro problema do holdup reside na 
retração de investimentos específicos que concedam 
à contraparte margem para a expropriação das rendas 
ainda disponíveis no seio do contrato (gerando-se 
assim alguma ambivalência no emprego da expressão 
holdup). Mais sucintamente, o problema está em 
que a simples possibilidade de captura oportunista 
basta para determinar uma retração na disposição de 
contratar, interferindo com os valores dos reservation 
points, e portanto, em última análise, na frequência 
e valor das trocas, provocando deadweight losses.

Quando o holdup se caracteriza, pode-se dizer que há um 
monopólio de fato. Para os contratos que se prolongam no tempo, 
Fernando Araújo (2007, p. 657) propõe uma aproximação no tempo 
da totalidade das prestações e contraprestações, para quem ninguém 
fique refém da bilateralidade, sendo um exemplo os pagamentos em 
fases. Contudo, isso não resolve o caso dos investimentos específicos 
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irrecuperáveis, havendo várias tentações racionais para atitudes 
oportunistas e predatórias, distanciando-se da boa-fé.

Por isso se fala na inaplicação da exceção de contrato não 
cumprido nos contratos empresariais, notadamente nos contratos de 
colaboração, que devem ser tratados como um processo, uma vez que 
as prestações perdem seus contornos nítidos. Além disso, as prestações 
não estão próximas no tempo e é preciso que o foco esteja no processo 
contratual e não em prestações e contraprestações isoladas. Caso fosse 
possível a sua aplicação, seria um ambiente propício para o holdup, 
principalmente em casos de investimentos específicos irrecuperáveis.

Por fim, caso se aplique a tese nos contratos empresariais de que 
uma das partes recusará o cumprimento do contrato porque levará 
prejuízo, seria eliminar o risco da atividade empresarial, sendo que 
o risco é inerente ao conceito de empresário. Seria demonstrar total 
desconhecimento do contexto do Direito Empresarial e de toda sua 
importância no mercado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Direito Empresarial ocupa posição de destaque no ordenamento 
jurídico brasileiro, sendo um dos propulsores para o desenvolvimento 
econômico. Dessa forma, verifica-se que tem um papel fundamental 
para o estímulo ou desestímulo ao empreendedorismo, sendo 
importante que o operador do Direito tenha clareza sobre o âmbito de 
atuação de cada ramo do Direito, principalmente o Direito Empresarial 
no que tange ao desenvolvimento econômico.

Nesse contexto, trabalhou-se com os contratos empresariais e 
a sua importância para o desenvolvimento econômico, uma vez que 
é por meio deles que o empresário age e mobiliza riqueza. Porém, 
nota-se uma necessidade de uma análise de acordo com o contexto 
atual, falando-se numa redescoberta dos contratos empresariais. É 
preciso se afastar da visão estática que dominou a análise jurídica dos 
contratos no século XX, reconhecendo-os como sucessão de estados 
que evoluem impulsionados pelo comportamento das partes, tendo 
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em vista a consecução do seu objeto, ligado à operação econômica 
pretendida, isto é, o contrato é um processo.

Sendo um processo, haverá a separação entre as suas fases, 
podendo ser destacadas a fase do nascimento e desenvolvimento dos 
deveres e a do inadimplemento. Embora a vontade para se obrigar nem 
sempre seja a mesma para se adimplir, o momento de manifestação é 
o mesmo. E a vontade vinculará a parte, obviamente.

Nenhuma interpretação de um contrato empresarial será 
coerente e adequada se retirar o fator erro do sistema, neutralizando 
os prejuízos (ou lucros) que devem ser suportados pelos agentes 
econômicos, decorrentes de sua atuação no mercado. A interpretação 
do negócio comercial, sob o ponto de vista do mercado, não pode 
desconsiderar os pressupostos de funcionamento do sistema 
apontados, sob pena de premiar a ineficiência. O mesmo não ocorreria 
numa relação de consumo, mas aqui o risco é inerente aos negócios. 
Permite-se ganhar, mas também se permite perder.

Para esse raciocínio, fundamental considerar o todo obrigacional. 
É o todo que condicionará a relação jurídica que virá a surgir e a 
perdurar. No contrato empresarial haverá vínculos obrigacionais e 
aquilo que as partes buscam com o contrato é muito mais importante 
que a mera vontade posterior de uma das partes. Deve-se fazer uma 
análise macro, e não micro.

Estabelecidos esses pressupostos, possível, analisar a 
inaplicabilidade da exceptio non adimpleti contractus (exceção de 
contrato não cumprido) nos contratos empresariais, considerando 
a visão dinâmica que se deve ter das obrigações. Quando se fala 
em contratos que se prolongam no tempo, fala-se em negócios que 
a satisfação do interesse das partes não coincide com o término da 
relação ou com a obtenção da prestação devida.

A finalidade desses contratos são os ganhos que decorrerão 
durante o processo, muitos intangíveis não contabilizáveis e até avessos 
à avaliação pecuniária. A lógica do “toma-lá-dá-cá” não se aplica para 
esses contratos de colaboração, pois eles não são um único ato, eles 
são um processo. Não haverá correspondência entre uma prestação 
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e outra. Com as prestações perdendo seus contornos nítidos, imersas 
no ambiente contratual, não há que se falar em exceção de contrato 
não cumprido.

Além disso, permitir a aplicação de tal instituto seria abrir 
campo para o holdup, notadamente em contratos que demandam 
investimentos específicos irrecuperáveis. O Direito, então, deve 
sempre evitar o holdup e incentivar as partes a cumprirem com suas 
obrigações. Se as partes já celebraram o contrato e uma delas cumpriu 
em primeiro lugar ou fez investimentos específicos, a outra parte deve 
ser compelida a cumprir também, uma vez que ela se encontra numa 
posição de vantagem e a outra numa posição de refém, não podendo 
estar à mercê das novas vontades da outra parte, uma vez que a 
obrigação já surgiu em momento anterior. Sendo um processo, está 
no momento de buscar o escopo comum, e não a vontade de uma das 
partes apenas, principalmente se essa vontade for excluir um risco 
que era inerente à obrigação assumida.
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RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA: 
ANÁLISE DO ELEMENTO “CULPA”

Jefferson Max Delfino28

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo a análise da 
configuração do erro médico e a possibilidade de sua responsabilização 
civil, ainda que não haja a prova de culpa. Para tanto, fez-se necessário 
o estudo do Direito Médico no Brasil, abordando o conceito de 
erro médico e as hipóteses de sua configuração, a importância do 
diagnóstico de tal modalidade de erro, assim como a responsabilização 
do profissional por sua conduta danosa, A fim de ilustrar o tema, foi 
feito um breve estudo de caso envolvendo o erro médico, quando se 
apresentou suas implicações jurídicas. Concluiu-se, com base nas 
análises feitas, pela necessidade da produção da prova da culpa para que 
haja a responsabilização em decorrência do erro médico. O percurso 
metodológico adotado foi a pesquisa bibliográfica, jurisprudencial e 
documental. 

Palavras chave: Erro médico; Culpa; Responsabilidade Civil.

1 INTRODUÇÃO

O Direito é uma ciência que deve ser contemporânea à sociedade 
na qual se apresenta, de modo a acompanhar as evoluções sociais sob 
pena de tornar-se ineficaz e inapto a reger as relações que se dão entre 
os indivíduos que a compõem. 

De fato, a evolução é de suma importância para toda a sociedade, 
pois através dela é possível ordenar a vida coletiva, no sentido de 
buscar a promoção do equilíbrio das relações sociais. 

Sendo a vida o principal bem jurídico tutelado pela Carta Magna 
brasileira, e estando a atividade médica intimamente ligada a esse 
bem, em pauta, à saúde, já que dela depende a qualidade de vida, 

28 Graduando em Direito na Faculdade de Minas Gerais – FAMIG. E-mail: 
jeffersonmax48@hotmail.com.
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importa a análise da responsabilidade civil do médico face à possíveis 
erros que possam ocorrer quando do exercício de sua profissão, erros 
esses, que podem levar danos fatais e irreparáveis à vida do paciente 
e, consequentemente, a responsabilização daquele que os deu causa.

Ante o exposto, o presente estudo parte da seguinte indagação: 
de que meios de prova se pode valer a vítima do erro médico no caso 
de responsabilidade subjetiva ou fundada na culpa?

Para tanto, o objetivo geral do presente estudo é a análise da 
configuração do erro médico e a possibilidade de sua responsabilização 
civil, ainda que não haja a prova de culpa. 

O presente estudo será desenvolvido em quatro capítulos. No 
primeiro capítulo abordado o direito médico no Brasil, buscando 
compreender a evolução histórica e sua aplicação na sociedade.

No segundo capítulo, é feita uma abordagem acerca do erro 
médico, trazendo noções gerais e conceituais, bem como suas 
hipóteses de figuração e, ainda, a explanação de como o erro médico 
encontra-se regulado no ordenamento jurídico brasileiro e no âmbito 
do Conselho Regional de Medicina (CRM).

Por sua vez, o terceiro capitulo busca analisar o diagnóstico 
do erro médico, trazendo noções conceituais e sua aplicabilidade na 
prática médica e jurídica.

Por fim, no último capítulo pretende-se fazer um estudo de caso 
acerca do erro médico e suas implicações jurídicas.

O presente estudo baseia-se em uma análise documental, 
bibliográfica e jurisprudencial, como métodos de pesquisa científica, 
no intuito de se analisar as divergências existentes acerca do tema.

2 SAÚDE NO BRASIL

2.1 HISTÓRICO 

Para falar sobre a saúde no Brasil e, consequentemente, sobre o 
Direito Médico no Brasil, é necessário falar antes sobre a filantropia. 
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De acordo com Gilson Carvalho, 

As pessoas eram atendidas pelas instituições e 
médicos filantropos. Paralelamente a isso, o Estado 
fazia algumas ações de saúde diante de epidemias, 
como ações de vacinação e/ou de saneamento básico. 
Assim ocorreu no final do século XIX e início do XX 
com o saneamento do Rio de Janeiro e a grande 
campanha de vacinação contra varíola (CARVALHO, 
2013, [online]).

Um dos grandes marcos da história da saúde foi a criação das 
Santas Casas de Misericórdia. De acordo com a Confederação das 
Santas Casas de Misericórdia do Brasil (2016, [online]) o surgimento 
das primeiras unidades dessa instituição coincidiu já com o 
“descobrimento” do Brasil. Elas foram criadas antes mesmo de o 
país se organizar juridicamente e determinar as funções do Estado (a 
organização jurídica brasileira ocorreu, de fato, com a Constituição 
Imperial de 1824). 

Antes mesmo da Constituição de 1824, já existiam as Santas 
Casas de Santos (1543), Salvador (1549), Rio de Janeiro (1567), Vitória 
(1818), São Paulo (1599), João Pessoa (1602), Belém (1619), entre 
diversas outras (CONFEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS 
FILANTRÓPICOS, 2016, [online]).

Entre o ano de 1838 até meados da primeira metade do século 
XX, no ano de 1940, as Santas Casas transformaram seu propósito, 
tornando-se entidades filantrópicas. Segundo o site oficial da CMB:

A filantropia distingue-se da caridade pelos seus 
objetivos. A fim de tornar a ajuda útil àqueles que dela 
necessitam, os filantropos acreditam ser necessário 
mudar-lhes a natureza, dar mais conselhos do que 
bens. É preciso não só recolher as pessoas, mas dar-
lhes orientações que promovam o reerguimento 
da família e, consequentemente, da sociedade. 
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Portanto, ao assistir enjeitados e marginalizados, 
há a preocupação com o destino destes indivíduos, 
em torná-los úteis à sociedade. Assim, a caridade 
cede lugar à filantropia (CONFEDERAÇÃO DAS 
SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS, 
2016, [online]).

Com a declaração do fim da escravidão, em 1888, o país ficou 
dependente de mão de obra imigrante para dar continuidade ao cultivo 
de insumos, que eram a base da economia brasileira, principalmente 
o café. Entre 1900 e 1920, o Brasil ainda era refém dos problemas 
sanitários e das epidemias. 

Assim, para a recepção dos imigrantes europeus, ocorreram 
diversas reformas urbanas e sanitárias nas grandes cidades, como o 
Rio de Janeiro, em especial nas suas áreas portuárias. Para o governo, 
à época, o crescimento do país dependia de uma população saudável e 
com capacidade produtiva, portanto, era de seu interesse que a saúde 
de todos estivesse em bom estado.

Com Getúlio Vargas na presidência da República, houve 
reformulações no sistema a fim de criar uma atuação mais 
centralizada, inclusive quanto à saúde pública. O foco de seu governo 
foi o tratamento de epidemias e endemias, sem muitos avanços, pois 
os recursos destinados à saúde eram desviados a outros setores. 

De acordo com o Dr. Dráuzio Varella (2018), parte dos recursos 
destinados aos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) ia para o 
financiamento da industrialização.

Em 1953, foi criado o Ministério da Saúde, primeiro ministério 
dedicado exclusivamente à criação de políticas de saúde, com foco no 
atendimento em zonas rurais, já que nas cidades a saúde era privilégio 
de quem tinha carteira assinada.

A Constituição Federal de 1988 foi a precursora na sedimentação 
do direito à saúde no ordenamento jurídico brasileiro, abordado no 
art. 196, da Constituição Federal de 1988, onde está previsto que:
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Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação 
(BRASIL, 1988).

Posteriormente o Sistema Único de Saúde (SUS) passou a ser 
regulado em 1990, quando foi sancionada a Lei nº 8.080.

Já em 2006 é instituído, pela Portaria 399/GM de 22 de fevereiro, o 
Pacto pela Saúde que, assim como as Normas Operacionais anteriores, 
vem orientando a implantação do SUS, dando ênfase às necessidades 
de saúde da população e à busca pela equidade social. Pactuado entre 
as três esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal), o Pacto 
pela Saúde redefine as responsabilidades de cada uma dessas esferas, 
articulando estratégias dos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto 
em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. 

2.2 APLICAÇÃO E EVOLUÇÃO NA SOCIEDADE 

De fato, a evolução é de suma importância para toda a sociedade, 
vez que possibilita ordenar a vida coletiva, na busca pela promoção 
do equilíbrio das relações sociais, ou seja, é a evolução que permite 
conciliar conhecimento adquiridos às necessidades de ordem pública 
e social. 

Nesse contexto, fatos são experimentados, conceitos são 
redefinidos, criando-se um espaço de discussão para o Direito, no 
caso em estudo, o Direito à Saúde, pois é inegável que, se estes fatos 
e suas consequências forem discutidos de forma esparsa e aleatória, 
permitir-se-á a desconsideração do progresso das ciências biológicas 
e do que isto representa nas aspirações do conjunto de interesses 
inalienáveis da sociedade.

De acordo com Aristóteles (2020), o homem se distingue dos 
demais seres vivos porque é capaz de diferenciar o bem e o mal, o 
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justo do injusto. O filósofo afirma que a prudência e a virtude são 
conferidas aos homens para que ele não se torne feroz e decida suas 
ações apenas por amor e por comida e, ainda salienta a justiça como a 
base da sociedade. 

3 ERRO MÉDICO

Ao longo dos últimos 10 anos o Direito Médico desenvolveu-
se e cresceu, tanto em importância quanto em representatividade. 
Inevitavelmente, duas das mais antigas ciências da humanidade, a 
médica e a jurídica, entrelaçam-se de forma cada vez mais complexa 
e indissolúvel, refletindo as mudanças revolucionárias ocorridas na 
sociedade nas últimas seis décadas. 

Justamente em virtude destes avanços o médico é mais cobrado, 
mais exigido, perdendo o “direito” de errar. Ao mesmo tempo, o 
Direito, essencialmente conservador, sofre para acompanhar o ritmo 
da evolução tecnológica e de conhecimento da Medicina e, mais ainda, 
das transformações socioculturais que acompanham este movimento.

Por certo, avançou-se muito (pelo menos no campo teórico) nos 
conceitos de proteção à saúde e à vida. Foram desenvolvidos conceitos 
como o direito à integridade biológica, ao patrimônio genético. A 
existência humana, individual ou coletiva, será sempre o maior bem 
a ser juridicamente protegido, logo, é regulada por normas, tutelada 
pelo Estado, em sua função de organizar a sociedade. Com isso, não 
apenas novas respostas precisam ser encontradas, mas também velhas 
perguntas necessitam ser reformuladas. 

Muito importante, nesse momento, é não confundir direito 
médico com direitos dos médicos, que são coisas distintas. O direito 
médico é o conjunto de normas jurídicas que regulam as relações entre 
médicos e pacientes, planos de saúde, clínicas, hospitais, laboratórios, 
e políticas públicas de saúde. Nele estão contidos, ainda, os temas de 
bioética, ética profissional, biodireito, consentimento esclarecido, 
etc., enfim, o futuro. 
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Suas implicações se estendem muito além da responsabilidade 
ética, civil e penal. Penetra no Direito de Família, no Direito das 
Sucessões, no Direito do Consumidor, e em uma infinidade de 
outras interações entre pessoas. Alguns estudiosos entendem que a 
inaplicabilidade da “Lei de Defesa do Consumidor” está relacionada 
à finalidade de prestação de serviços médicos, ou seja, vida, saúde e 
saúde física e mental. Estes, por serem indisponíveis e não consumíveis, 
fazem parte da vida humana e não podem ser transferidos.

Nesta toada, Couto Filho e Souza aduzem que:

A vida e a saúde não são bens de consumo, posto que 
não podem ser comparadas a nenhum produto [...]. 
Se a vida e a saúde não são bens de consumo – não 
se pode deixar de dizer que são muito mais que isto, 
é bem inalienável [...].
Para que as atividades humanas sejam açambarcadas 
pelo Código de Defesa do Consumidor, é necessário 
que se tenha em primeiríssimo lugar, como ponto 
inicial e vital, nestas referidas relações, uma atividade 
consumerista (COUTO FILHO; SOUZA, 2002, p. 42).

Em síntese, viver ficou mais complicado. Há regras impostas 
pela sociedade que precisam ser conhecidas e cumpridas. Não há 
como evitar problemas, mas, assim como é possível minimizar os 
riscos de sua ocorrência, também é plausível compensar os danos 
dele resultantes, através do conhecimento prévio destas regras e da 
responsabilização civil por erro.

3.1 CONCEITO 

A primeira ideia que aflora quando se fala no termo “Direito 
Médico” é o entendimento de que se trata de uma área do direito 
que estuda as relações provenientes da Medicina e seus habilitados. 
Com ele, busca-se interpretar todas as implicações sociais e jurídicas 
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oriundas da atividade médica e suas descobertas, além de trazer maior 
segurança aos envolvidos nessa relação.

Quando o agente, com seu ato, causa um dano, sua responsabilidade 
será direta e este deverá responder pela consequência do seu ato. 
Trata-se de responsabilidade por fato próprio e deriva diretamente do 
agente, que foi o causador do dano. Em tal circunstância, o nexo de 
causalidade e o dano devem ser provados quando a ação ou omissão 
da pessoa imputada causa prejuízo ou viola direito de outrem.

Em razão do progresso do avanço tecnológico e do considerável 
avanço ocorrido na área da ciência medica, a probabilidade de ocorrer 
o chamado “erro médico” aumentou. De um lado, existe o dano causado 
à saúde e à vida do paciente e, de outro, um profissional, humano, 
logo, passível de erros, mesmo que todas as medidas cabíveis tenham 
sido tomadas na realização de sua atividade. 

Propõe-se, neste estudo, a análise da repercussão do erro médico, 
assunto frequente e controvertido, para fins de responsabilidade civil, 
penal e constitucional, sob uma perspectiva que não a usualmente 
utilizada: casos em que o médico, e não só o paciente, será igualmente 
vulnerável frente aos obstáculos que a aleatoriedade e a abstração 
inerentes ao organismo humano são capazes de gerar.

3.2 HIPÓTESES DE CONFIGURAÇÃO

Para o sistema jurídico brasileiro, são caracterizados como 
elementos formadores da obrigação de reparar, a existência de uma 
ação ou omissão da configuração do erro médico, o dano, a culpa e o 
nexo causal.

O artigo 186 do Código Civil vigente estabelece a regra 
da responsabilidade civil subjetiva. O agente somente pode ser 
responsabilizado quando, culposamente, não respeita um dever de 
cuidado objetivamente devido (sua conduta é ilícita) (BRASIL, 2002).

Em linhas gerais, a responsabilidade subjetiva é aquela em 
que, além da presença do ato lesivo do agente causador de lesão, do 
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dano e do nexo causal estar estabelecido entre o ato lesivo e o dano ao 
lesado exige a configuração da culpa do agente causador do dano, a 
qual caracteriza-se pela presença no agir com dolo ou pela presença 
só de culpa no sentido estrito, ou seja, imprudência, negligência ou 
imperícia.

Diante da prova do erro, cabe ao médico indenizar a vítima 
ou seus parentes, no caso de falecimento da mesma, e o valor da 
indenização poderá englobar tanto ressarcimento material quanto 
moral, em seus variados graus de configuração e valores, conforme 
disposto em legislação específica. 

As indenizações por dano moral são sempre fixadas a critério 
do juiz, diante de seu caráter subjetivo, e de acordo com os fatos 
envolvendo a configuração do ato lesivo, bem como a dor, vergonha 
ou outras consequências psicológicas que aquele resultado venha a 
causar na vítima.

3.3 REGULAÇÕES JURÍDICAS E NO ÂMBITO DO CRM 

A produção de normas jurídicas sobre saúde é feita de acordo 
com o modelo de Estado Democrático de Direito adotado pelo Brasil, 
pelos Poderes Legislativo (precipuamente) e Executivo (em caráter 
regulamentar). Tais normas irão organizar o sistema de saúde 
brasileiro e condicionar condutas e atividades individuais, coletivas, 
estatais e comerciais para fins de garantia do direito à saúde.

No presente cotidiano observado as mais diversas relações sejam 
no âmbito pessoal, social ou profissional, muitas delas não é regulado, 
o que faz com o que o Direito se adeque a essas situações e torne as 
meras relações pessoais em norma jurídica. Assim aconteceu com a 
Medicina e as relações decorrentes dela, ao transcorrer do tempo.

De acordo com Furtado (2009, [online]) “a medicina foi uma das 
primeiras profissões a serem regulamentadas no Brasil, já em 1808, 
com o decreto imperial que fundou a primeira escola de medicina no 
país”. 
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Já “em 1826, regulamentou-se a exclusividade de licenciatura 
às escolas de medicina” (FURTADO, 2009, [online]). Sendo que, foi 
somente em 1830, que se fundou a Sociedade de Medicina do Rio de 
Janeiro, que tinha como objetivo estabelecer as normas atinentes ao 
exercício de tal atividade (FURTADO, 2009, [online]).

Ainda de acordo com o autor “nos anos que se seguiram, foram 
editados vários outros decretos e leis” como o Decreto-Lei 7.955, que 
depois foi revogado pela Lei 3.268, de 1957, que tratou da criação do 
Conselho Federal e Regional de Medicina (FURTADO, 2009, [online]). 

4 DIAGNÓSTICO DO ERRO MÉDICO

A civilização suméria floresceu há 6.000 anos em Ur, na 
Mesopotâmia, sendo a mais antiga manifestação médica conhecida. 
Na época, a astrologia observada os distúrbios do corpo relacionando-
os aos movimentos das estrelas e às estações do ano e assim surgiu o 
diagnóstico (GALVÃO & SILVA ADVOCACIA, 2022).

Com o decurso do tempo, a análise de se estudar e fazer medicina 
foram mudando, variando ao modo de cada região e local, cultura e 
época. No Brasil, a literatura médica define diagnóstico como sendo 
um processo de determinar e conhecer a natureza de uma doença pela 
observação de seus sintomas e sinais (GALVÃO & SILVA ADVOCACIA, 
2022).

Entende-se, também, que diagnóstico corresponde ao nome com 
que o médico qualifica a doença, de acordo com os sinais detectados. 
Pode-se analisar uma abordagem de como o diagnóstico do erro 
médico surgiu para compreender seu fundamento.

O diagnóstico não é um ato isolado, mas sim, um processo. Sua 
formulação deve fundamentar-se tanto na história clínica passada 
do paciente, como na presente. É preciso diferenciar o erro médico 
propriamente dito dentro dos conceitos de negligência, imprudência 
e imperícia:

Age com imprudência o profissional que tem atitudes não 
justificadas, açodadas, precipitadas, sem cautela. É resultado da 
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irreflexão, pois o médico imprudente, tendo perfeito conhecimento 
do risco e ignorando a ciência médica, toma a decisão de agir mesmo 
assim. Exemplo de imprudência seria o caso da alta prematura ou a 
realização de uma operação cesariana sem a equipe cirúrgica mínima 
necessária.

Negligência, ao contrário da imprudência, é a forma omissiva da 
culpa. A negligência, a mais fácil de notar no dia a dia, é a omissão no 
dever de cuidado. Evidencia-se pela falta de cuidado ou de precaução 
com que se executam certos atos.

Imperícia, por sua vez, consiste na execução errada de um ato 
técnico de determinada profissão ou atividade. No assunto em tela, 
ocorre quando o médico revela, em sua atitude, falta ou deficiência 
de conhecimentos técnicos da profissão. É a falta de observação 
das normas, deficiência de conhecimentos técnicos da profissão, 
o despreparo prático. A imperícia deverá ser avaliada à luz dos 
progressos científicos que sejam de domínio público e que, em todo 
caso, um profissional medianamente diligente deveria conhecer. 
Como exemplo, é possível citar a utilização de técnica não indicada 
para o caso clínico. 

Vale ressaltar que, aquele que, na inaptidão técnica de uma 
profissão, praticar um crime e, ainda, não exerce a referida profissão, 
não está sendo imperito, mas sim imprudente.

Tendo em vista a complexidade da definição de um diagnóstico, 
Irany Novah Moraes (2003, p. 203-204) entende como necessário 
que a responsabilidade por erro de diagnóstico seja observada sob 
quatro vertentes, destacando a possível responsabilidade para os dois 
primeiros tipos de diagnóstico:

O diagnóstico funcional é facilmente feito pelos dados 
da história clínica bem tomada é às até mesmo só 
pela queixa do paciente. O diagnóstico sindrômico 
depende da competência do médico tirar bem a 
história clínica, interpretando sua evolução a cada 
alteração no quadro ou sintoma; é mis explicativo 
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do que objetivo e indica como a função do órgão 
ou a estrutura afetada foi alterada pela doença. O 
diagnóstico anatômico, o exame físico bem feito, 
é rico em sinais, e os exames complementares 
de imagem são modernamente cada vez menos 
invasivos, e mais exatos com maior precisão, melhor 
sensibilidade e sempre com progressiva exatidão. 
O diagnóstico etiológico costuma ser o mais difícil, 
embora com todo progresso da biotecnologia, pois, 
de quase mil doenças oficialmente catalogadas pelas 
organizações internacionais, apenas se conhece a 
causa de um terço delas. Tudo ser torna difícil quando 
se procura juntar os dados oferecidos pelo paciente 
e os obtidos pelos exames físicos e complementares 
para enquadrá-los em um dos seguintes itens que 
relaciona todas as causas conhecidas das doenças: 1. 
inflamação; 2. infecção; 3. infestação; 4. degeneração; 
5. neoplasia; 6. alteração metabólica; 7. problema 
imunológico; 8. envenenamento; 9. traumatismo 
(químico, elétrico, por radiação nuclear ou raios 
x); ou por exclusão dos demais resta a confissão da 
causa desconhecida; 10. Idiopática (MORAES, 2003, 
p. 203-204).

É fato que o erro pode ocorrer em todas as profissões. O problema 
é que o profissional da saúde lida com vidas humanas em situações 
extremas e, em algumas situações é preciso apurar o caso de forma 
isolada, mais detalhadas, apontando os avanços tecnológicos passíveis 
de uso ou não naquela hipótese, para se chegar a um diagnóstico, e 
a um tratamento eficaz e, consequentemente, a um resultando que 
afaste qualquer imperícia, negligência ou imprudência injustificável.

Considerado o erro médico no exercício de suas tarefas como o 
desvio do objetivo decorrente da ação ou omissão, poderá ser ainda 
de natureza dolosa ou culposa, como se pode observar na seguinte 
jurisprudência:
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APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E 
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOSPITAL 
E MÉDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 
FALHA EXISTENTE. ERRO DE DIAGNÓSTICO. 
DEVER DE INDENIZAR. CABIMENTO. DANO 
MORAL. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO 
ESTÉTICO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Na condição de 
fornecedores de serviços, a responsabilidade civil 
dos hospitais e clínicas médicas é objetiva quando se 
circunscreve às hipóteses de serviços relacionados 
ao estabelecimento propriamente dito, a teor do art. 
14, caput, do CDC. Ao contrário, a responsabilidade 
do próprio médico, como profissional liberal, é de 
natureza subjetiva (art. 14, § 4º, do CDC), cumprindo, 
pois, averiguar se houve o ato culposo do profissional. 
2. Demonstrado que houve falha na prestação do 
serviço do hospital, erro no diagnóstico médico, 
que agiu com negligência, bem como o nexo de 
causalidade entre os serviços oferecido pelo apelado 
e o dano sofrido pelo autor, impõe-se a procedência 
do pedido indenizatório. 4. A indenização pelo dano 
moral é devida quando a prática da conduta ilícita ou 
injusta ocasionar na vítima vexame, constrangimento, 
humilhação ou dor. Assim, se a conduta atingiu 
a esfera psicológica da vítima, surge o dever de 
indenizar, a esse título. 5. O quantum indenizatório 
arbitrado a título de danos morais deve atender aos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 
considerando-se, no caso concreto, a extensão 
e a gravidade do dano, as condições da vítima, a 
capacidade econômica do agente, além do caráter 
punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, 
não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. 6. 
Se não restou demonstrado que se o atendimento 
adequado fosse prestado anteriormente, o 
procedimento cirúrgico adotado teria sido realizado 
por videolaparoscopia, a qual é menos evasiva, e não 
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pela laparotômica, como de fato ocorreu, não há que 
se falar em dano estético. 7. Apelos não providos. 
(Acórdão 1219798, 00093160920168070001, Relator: 
ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de 
julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. 
Pág.: Sem Página Cadastrada) (SÃO PAULO, 2019).

O Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8078/90, trata da 
relação jurídica de consumo entre as partes, médico e paciente, e as 
hipóteses de responsabilidade civil dela decorrente. Assim, o artigo 14 
do referido diploma legal clarifica:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 
independentemente da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causados aos consumidores 
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem 
como por informações insuficientes ou inadequadas 
sobre sua fruição e riscos. 
[...]
§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais 
liberais será apurada mediante a verificação de culpa 
(BRASIL, (BRASIL, 1990).

Do caput do dispositivo legal acima mencionado constata-se que 
cabe ao paciente afetado provar o dano e o nexo causal, vez que a regra 
adotada no ordenamento brasileiro é a da teoria objetiva, onde não se 
discute a existência de culpa, e tão somente a presença dos elementos 
dano e nexo de causalidade. 

Verifica-se que o §4º do referido dispositivo traz a exceção à teoria 
objetiva, no que tange a responsabilidade dos profissionais liberais, a 
qual deve ser investigada mediante a verificação de culpa, sendo neste 
caso empregada a teoria da responsabilidade subjetiva.

Conclui-se, portanto, que em se tratando do dano ocasionado 
pelo médico no exercício do seu labor, vez que empregada a teoria da 
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responsabilidade subjetiva, a demanda terá solução com respaldo na 
legislação consumerista.

De acordo com Jeronimo Romanello Neto (1998, p. 37) o “erro, 
derivando de uma apreciação subjetiva em um caso cientificamente 
duvidoso ou com opiniões diferentes na doutrina médica, não pode 
causar responsabilidade ao médico”.

Baseiam-se, para tanto, no entendimento de que o diagnóstico 
cuida-se de operação delicada e que nem sempre está revestida de 
todas as condições.

Pelo exposto, ao se balizar entendimentos jurisprudenciais e 
doutrinários, percebe-se que, pelo menos a imprecisão do trabalho 
médico, decorrente de crassa falha da identificação da patologia ou 
do tratamento a ser adotado, quando trouxer relevante repercussão 
moral ao paciente, é seguramente indenizável.

5 DA CONFIGURAÇÃO DO ERRO MÉDICO

A configuração do erro médico aparece quando o profissional, 
por ação ou omissão, assume procedimento de risco para o paciente 
sem respaldo científico ou esclarecimento à parte interessada. Como 
já visto anteriormente, o exercício da medicina pode causar um dano 
ao paciente por imprudência, negligência ou imperícia.

5.1 A RESPONSABILIZAÇÃO DO ERRO MÉDICO 

O Código Civil Brasileiro é claro ao dispor que a vítima ou sua 
família podem fazer jus a uma indenização diante da configuração 
de erro médico. Veja o que os artigos 186 e 927 do Código Civil dizem 
sobre isso:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar 
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dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 
comete ato ilícito.
[...]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo 
(BRASIL, 2002).

Desta forma, para a configuração do erro médico é necessário 
que se prove que a conduta (ou omissão) do médico causou a lesão ou 
dano e que o médico agiu com imprudência, negligência ou imperícia. 
Assim, diante de três elementos essenciais, quais sejam o dano, a 
culpa, e os nexos causais entre o dano da vítima e o ato culposo do 
agente, é possível analisar tal conduta.

5.1.1 O DANO

O dano ao projeto de vida atinge legítimas expectativas que 
a pessoa tinha com relação à própria existência, variando de uma 
frustração de menor alcance até a própria perda de sentido pela vida.

A conduta do agente deve comprovadamente causar dano ou 
prejuízo à vítima. Seja qual for a espécie de responsabilidade, sem a 
existência de um dano real, efetivo e concreto, não há que se falar em 
responsabilidade civil, pois sem ele não há o que reparar.

De acordo com França:

[...] atualmente, essa teoria [a da responsabilidade 
subjetiva] começa a ser contestada, por várias razões: 
a imprecisão do conceito de culpa pelo seu cunho 
teórico e caracterização imprecisa, o surgimento da 
responsabilidade sem culpa, o sacrifício do coletivo em 
função de um egoísmo individual sem imputabilidade 
nos tempos atuais e a socialização do direito moderno 
(FRANÇA, 2020, p. 291).
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Diante do erro médico, a vítima ou a sua família poderão ser 
indenizadas em razão de dano material, moral e até mesmo em caso 
de dano estético.

A indenização por danos materiais está relacionada com os 
gastos do paciente para custear o procedimento, despesas com 
outros serviços médicos para resolver o problema ocasionado pelo 
erro, remuneração por um trabalho que poderia estar executando e 
precisou deixar de fazer, e outros custos relacionados com a situação, 
a depender de cada caso. Como exemplo, é possível mencionar os 
custos pré, durante e pós-tratamento, como transporte, alimentação, 
etc.

Já os danos morais referem-se a todo constrangimento moral 
que o paciente passou durante e após o tratamento, ou seja, a violação 
a um dos direitos da personalidade previstos no artigo 11 do Código 
Civil, como por exemplo, o direito ao nome, à imagem, a privacidade, 
à honra, à boa fama, à dignidade etc.

Maria Helena Diniz enquadra o dano moral advindo do erro 
médico como direto, ou seja, é a:

[...] lesão a um interesse que visa satisfação ou gozo 
de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 
direitos da personalidade (vida, integridade corporal, 
liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 
afetivos e a própria imagem) ou nos direitos da pessoa 
(nome, capacidade, estado de família) (DINIZ, 2015, 
p. 86).

Diferencia-se, outrossim, do dano moral indireto, o qual envolve 
interesse não patrimonial, como a perda de um bem de valor afetivo.

Por sua vez, Teresa Ancona Lopes (1999, p. 24) conceitua dano 
moral objetivo como aquele que produz impacto em dimensão moral 
no meio social; e o subjetivo, como o próprio pretium doloris, que 
consiste no próprio sofrimento da alma em resposta a ofensas em seus 
valores íntimos.

https://blog.ipog.edu.br/gestao-e-negocios/danos-morais-o-impacto-nas-organizacoes/?utm_source=blogipog
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O direto à indenização por danos estéticos também é assegurado 
pela justiça. Ela está vinculada a toda e qualquer deformação ou 
alteração que afete a aparência do paciente de forma negativa ou fora 
do esperado. Quando o erro médico envolve lesões graves ou morte, 
o profissional que executou o procedimento ainda pode responder na 
justiça pelo crime de lesão corporal ou homicídio culposo.

5.1.2 A CULPA

A culpa se caracteriza quando o causador do dano não tinha 
intenção de provocá-lo, mas por imprudência, negligência ou 
imperícia provoca o resultado e, então, deve repará-lo. Já o dolo 
consiste na vontade de cometer a violação de um direito. Ambas se 
referem à responsabilidade dada à pessoa por um ato que provocou 
prejuízo.

Atualmente, um exame abrangente das diversas 
hipóteses de responsabilidade objetiva existentes 
em cada ordenamento jurídico revela, em muitos 
deles, o seu distanciamento da própria noção de risco 
e a sua afirmação como simples responsabilidade 
independente de culpa (SCHREIBER, 2015, p. 250).

De todo modo, o erro médico pode ser consequência da atuação 
do profissional em si, ocasião em que a responsabilização civil exige a 
prova da culpa, mas também pode derivar da atividade dos hospitais e 
clínicas, quando a responsabilidade é objetiva, dispensando a aferição 
da culpa (CARVALHO, 2021).

Logo, a obrigação de meio acima delineada é compatível com 
a responsabilidade civil sob o prisma subjetivo. Incide, portanto, a 
norma do CDC que prevê a responsabilidade do profissional liberal 
com a prova da culpa (art. 14, §3º do CDC) (CARVALHO, 2021).

https://blog.ipog.edu.br/saude/quais-procedimentos-esteticos-invasivos-nao-cirurgicos-o-farmaceutico-esteta-pode-realizar/?utm_source=blogipog
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5.1.3 O NEXO CAUSAL

Em suma, o nexo causal é um elemento referencial entre a 
conduta e o resultado. É através dele que se pode concluir quem foi 
o causador do dano. A responsabilidade civil dos médicos, enquanto 
profissionais liberais, é subjetiva, cabendo à vítima comprovar não só 
o dano e o nexo causal, mas também a culpa do profissional.

No entendimento de Schreiber:

Embora tal fenômeno seja geralmente descrito como 
uma lamentável atecnia judicial, mais realista parece 
a constatação de que os tribunais têm simplesmente 
se recusado a dar ao nexo causal um tratamento 
rigoroso e de consequências aflitivas como o que 
fora, anteriormente, reservado à culpa. A postura 
eclética das cortes no que tange à aferição da relação 
de causalidade revela, de fato, que os magistrados 
têm se preocupado mais com os resultados concretos 
a serem alcançados, que com a técnica empregada 
em seus julgamentos (SCHREIBER, 2015, p. 250-251).
No campo penal, é preciso primeiro analisar 
a relação de causalidade entre as ações dos 
profissionais médicos e os seus desfechos 
típicos. O nexo consiste na causalidade, 
usando critérios de atribuição para imputar 
um resultado típico a um cidadão, no caso, 
um profissional médico, como seu trabalho 
imediato. Portanto, para que os resultados 
sejam típicos, eles devem ser causados e 
atribuídos ao médico.
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5.2 MOMENTOS EM QUE FICA CARACTERIZADA 
A MORTE EM DECORRÊNCIA DO ERRO 

A morte do paciente causada pela falha na prestação de serviços, 
em um aspecto geral, caracteriza responsabilidade civil subjetiva do 
Estado, fundada na inobservância do dever de cuidado do profissional 
médico, por imprudência, imperícia ou negligência, e gera indenização 
por danos morais.

Ao recomendar uma ação de indenização por engano médico há 
de se trabalhar esses elementos da obrigação civil, pois são elementos 
caracterizadores do erro médico. Diante deles, havendo a descrição 
jurídica médico/paciente e comprovação de que houve uma conduta 
ilícita do médico, ou seja, uma conduta voluntária, onde se tem um 
acontecimento - comissiva -; ou uma conduta negativa - deixou de 
fazer, - ou, ainda, omissiva - age precipitadamente sem a cautela e 
imprudência, estar-se-á diante de uma ação, de um comportamento 
que gerou um ato ilícito, restando o nexo causal configurado.

Segundo o entendimento de Miguel Kfouri Neto:

A imperícia médica é aferida dentre aquelas que 
detêm o diploma. Pode ser definida, de modo simples, 
como a falta da habilidade normalmente requerida 
para o exercício legitimo da atividade profissional, 
proveniente da carência de conhecimentos 
necessários, da inexperiência ou da inabilidade 
(MACEDO, 2015 apud KFOURI NETO, 2018, p. 114).

Para que haja o direito de receber uma indenização, os 
familiares terão que provar que um dano sofrido sucedeu por culpa 
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do profissional. A culpa aqui mencionada abrange tanto a culpa lato 
sensu29 quanto a culpa stricto sensu30.

A vítima que se submete a um tratamento de saúde está amparada 
pelo Código de Defesa do Consumidor e, se no atendimento ocorrer 
um erro médico, o serviço foi irregular. Sendo assim, o paciente ou 
seus familiares poderão recorrer aos seus direitos por lei. 

Alguns procedimentos médicos podem levar o paciente à morte 
ou deixar alguma sequela que pode comprometer para sempre a 
execução de alguma atividade na vida de uma pessoa. 

Se o erro médico for devidamente comprovado perante a justiça, 
o profissional e o hospital vinculados ao atendimento precisam ser 
responsabilizados com indenizações por dano material, moral e 
estético para a vítima ou familiares, consoante será abordado a seguir. 

6 RELATO DE UM CASO VERÍDICO DE ERRO 
MÉDICO E SUAS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS

Em recente decisão, a décima Câmara de Direito Público do 
Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a deliberação prolatada pelo 
juízo da Vara da Fazenda Pública, que condenou o Estado de São Paulo 
ao pagamento de indenização no montante de R$ 40.000,00 a título de 
danos morais, conforme extrai-se da ementa abaixo colacionada: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Estado de São Paulo. 
Erro médico. Indenização por danos morais. 
Esquecimento de agulha no quadril da autora durante 
procedimento cirúrgico. Evento danoso, nexo causal 
e falha do serviço público bem demonstrados nos 
autos. Indenização devida. Sentença que julgou 
procedente o pedido e arbitrou a indenização em 
montante adequado à consecução dos objetivos de 

29 Lato sensu, o dolo surge como tipo mais grave da culpa, definindo-se como a infração 
consciente do dever preexistente, ou o propósito de causar dano a outrem.
30 Stricto sensu, tem fundamento numa determinada posição ou situação psicológica 
do agente para com o fato.
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compensação e dissuasão, sem propiciar indevido 
enriquecimento dos autores. Recurso não provido. 
(TJSP; Apelação Cível 1040503-30.2016.8.26.0602; 
Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 
10ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara 
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/04/2019; 
Data de Registro: 08/04/2019) (VIEGAS, 2019). 

Conforme extrai-se do inteiro teor da Apelação Cível 1040503-
30.2016.8.26.0602, o Estado de São Paulo foi condenado em razão de 
médicos da rede pública de saúde terem esquecido agulha no quadril 
da parte autora da demanda de piso, após essa ter passado por uma 
cirurgia (SÃO PAULO, 2009).

Em sede de apelação, o Estado de São Paulo, por meio de seus 
procuradores, alegaram que para que houvesse a condenação, deveria 
a parte autora ter provada a culpa por parte dos agentes públicos. 
Assim, destacaram que em nenhum momento da prestação de serviços 
houve a ocorrência de negligencia, imperícia ou imprudência (SÃO 
PAULO, 2009).

Conforme o relator do caso, Desembargador Antônio Carlos 
Villen, diante das provas acostadas nos autos não assiste razão às 
alegações da apelante, tendo em vista, que são suficientes para 
comprovar o dano causado a apelada (SÃO PAULO, 2009).

Para fundamentar o seu voto a favor da condenação da parte 
apelante o Desembargador Antônio Carlos Villen explica que quando 
a administração tiver uma atuação deficiente, como no caso em 
comento, tal situação será justificativa para a condenação do Estado.

[...] se o Estado, devendo agir, por imposição legal, 
não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se 
abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam 
caracterizá-lo responde por esta incúria, negligência 
ou deficiência, que traduzem um ilícito ensejador 
do dano não evitado quando, de direito, devia sê-lo. 
Também não o socorre eventual incúria em ajustar-se 
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aos padrões devidos (SÃO PAULO, 2009 apud MELLO, 
2010, p. 998).

Outro ponto a se destacar na decisão é acerca da configuração 
do dano moral ainda que o dano tenha sido em decorrência de ato 
culposo. De acordo com o Desembargador Antônio Carlos Villen, em 
razão o objeto esquecido no quadril da parte apelada, gera a esta um 
abalo psicológico, ainda que os agentes públicos não tenham agido 
com dolo, e em razão dessa situação é passível a condenação do Estado 
de São de Paulo ao pagamento de indenização a título de danos morais 
(SÃO PAULO, 2009).

7 CONCLUSÃO

Viver em sociedade é uma necessidade cada vez mais complexa 
para o Direito, dada a variedade das relações jurídicas criadas em seu 
meio. 

As relações jurídicas estão no cotidiano da vida pessoal, 
profissional e social dos cidadãos. A partir do momento que se 
relacionam com outras pessoas, físicas ou jurídicas, há a manutenção 
consciente ou inconscientemente uma relação jurídica.

A medicina e o direito se entrelaçam quanto ao assunto que 
tem relevância na vida profissional do médico, como agente ativo, do 
paciente enquanto agente passivo, assim como na vida do profissional 
do Direito, que estuda as implicações legais das relações entre eles.

Certo é que os direitos e deveres dos profissionais e instituições 
de saúde, assim como de toda a população que utiliza esses serviços, 
devem ser conhecidos e disseminados. A profissão exige diligência, 
muito empenho e devoção, sendo um dos ofícios mais complexos. Do 
ponto de vista jurídico, exercer a medicina significa atuar diariamente 
com direitos fundamentais protegidos em lei, tais como: a integridade 
física e mental, a dignidade da pessoa humana, a saúde e a vida das 
pessoas. 
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Não há como evitar todos os problemas, mas é possível minimizar 
os riscos decorrentes sua ocorrência por meio do conhecimento 
prévio das regras e, ainda, compensar perdas e danos experimentados 
em razão deles. 

Em se tratando da responsabilidade civil em razão do erro 
médico, conclui-se que se faz necessária a comprovação da culpa, que 
poderá ser confirmada por meio do diagnóstico médico ou por meio de 
outros exames capazes de demonstrar o dano e o nexo de causalidade.
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REGRAS DE ESTABILIDADE NO EMPREGO NA LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA E PORTUGUESA: ESTUDO COMPARATIVO

Raquel Ferreira de Souza31

Larissa Oliveira Araújo32

RESUMO
Entende-se por estabilidade o direito que o empregado possui 

de continuar no emprego, mesmo contra a vontade do empregador, 
desde que não haja uma justa causa que justifique a dispensa daquele. 
Nesse sentido, o objetivo deste artigo é desenvolver uma comparação 
entre as regras de estabilidade no emprego existentes na legislação 
trabalhista brasileira e portuguesa. Para tanto, fez-se uso de pesquisa 
bibliográfica, que se debruçou em textos legais de ambos os países, 
além de doutrinas que balizam a comparação. Como resultado 
principal, observou-se que a estabilidade é um instituto do Direito do 
Trabalho comum à legislação dos dois países investigados, mesmo 
possuindo, em sua maioria, regras distintas.

Palavras-chave: Estabilidade. Regras. Brasil. Portugal. 
Comparação.

1 INTRODUÇÃO

O trabalho é uma das formas mais importantes de o homem 
interagir e mudar o ambiente. Através do trabalho, o ser humano não 
apenas supre as suas necessidades, mas também se constrói como 
indivíduo, na sociedade, se organiza, se define enquanto pessoa em 
meio à comunidade da qual participa. 

31 Advogada – S.L.A. Advocacia. Professora universitária. Mestre em Filosofia pela 
FAJE. Especialista em Administração pela UNOPAR, em Educação a Distância pela 
UNISEB, em Linguística pela Estácio de Sá e em Direto/Planejamento Tributário pela 
Estácio de Sá. Graduada em Direito pela Faculdade Minas Gerais - FAMIG. Graduada 
em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC/MG.
32 Advogada – S.L.A. Advocacia. Especialista em Direito Tributário pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais – PUC/MG.
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Como as relações de trabalho existentes são variadas e o 
trabalhador, quase sempre, vende a sua força de trabalho para alguém, 
seja pessoa jurídica ou física, fez-se e faz-se necessária a construção 
e contínua reformulação de regras que regulamentem tais relações, a 
fim de, não somente organizá-las, através do mundo do Direito, mas 
também garantir que nenhuma das partes seja subalternada nessa 
relação. 

As regulamentações destinadas ao trabalho passam por vários 
temas, como jornada de trabalho, horas-extras, salário, estabilidade, 
dispensa, indicando de forma clara as suas vedações e permissões, 
bem como os direitos e os deveres das partes que formam uma relação 
de trabalho. Como recorte temático, optou-se por trabalhar as regras 
para aquisição de estabilidade, nas relações de trabalho.

O objetivo deste artigo é colocar à luz de debate comparativo 
as regras para aquisição de estabilidade existentes, atualmente, no 
direito brasileiro e no direito português, a fim de se traçar semelhanças 
e diferenças existentes em tais, bem como suas relações com o 
desenvolvimento socioeconômico desses países.

Para tanto, o caminho a ser trilhado será, primeiramente, 
contextualizar o tema trabalho, suas relações na vida do indivíduo 
e em que medida o mesmo contribui para o desenvolvimento 
socioeconômico dos países em estudo. Feito isto, passar-se-á à 
apresentação das regras para aquisição de estabilidade em ambos 
os países e breve estudo comparativo acerca dessas regras. Por fim, 
discutir-se-á como o trabalho configura um elemento importante da 
dignificação da pessoa humana, bem como a influência do elemento 
estabilidade na percepção do indivíduo acerca de viver ou não uma 
vida digna, aos olhos sociais.

2 O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 
GERADO PELO TRABALHO

A sociedade passou por vários momentos de transição até 
chegar ao modelo de hoje. Ao longo da história, percebe-se que um 
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dos motivos da criação do trabalho partiu da necessidade humana de 
poder sobreviver em meio à coletividade.

As convivências, nas primeiras sociedades, se deram através 
da produção material, contudo a maneira como os homens se 
relacionavam e suas atividades determinavam as regras de convivência 
e o reconhecimento dos indivíduos em suas comunidades.

À medida que as formas de trabalho foram se aprimorando, as 
relações de convivência com os indivíduos foram sendo modificadas.

De acordo com a corrente sociofilosófica do Marxismo, a 
condição do trabalho deveria representar a possibilidade de a sociedade 
potencializar suas forças de um modo tal que todos os membros dessa 
sociedade se beneficiassem dos resultados do trabalho humano, 
sendo este um instrumento de desenvolvimento das potencialidades 
individuais e coletivas. No entanto, com a chegada do Capitalismo, uma 
nova visão de mercado e trabalho, fundada na troca de mercadorias e 
de força de trabalho, modificou o conceito de trabalho, criando assim 
a função social do homem, deixando puramente o seu lado produtivo, 
para dar vida às relações sociais e políticas. Assim, a sociedade 
começou a se estruturar e a ver a necessidade de se aprimorar, para 
suprir as suas próprias necessidades, oriundas da vida coletiva, tendo 
no trabalho o caminho para sobreviver e preservar a sua dignidade. 

O crescimento econômico resulta em melhores condições de 
vida para a população como um todo, de modo que o trabalho criado 
dentro de uma sociedade serve para garantir ao cidadão condições de 
poder viver de forma digna, com a sua família, em sociedade.

Por fim, o desenvolvimento socioeconômico de um povo está 
intimamente ligado ao trabalho, ou seja, à oferta de emprego e à 
capacitação do indivíduo para ocupar tais vagas, de forma a possibilitar 
que os indivíduos se desenvolvam em suas comunidades, na interação 
com a sociedade; no âmbito familiar, a partir do suprimento das 
necessidades de suas famílias e; culturalmente, com o acesso ao 
estudo, ao lazer, a eventos culturais, outros. 



310 | Desafios do Direito Vol.3

Ressalta-se que tal desenvolvimento só é possível quando 
o trabalhador possui segurança econômica, para planejar seu 
crescimento, em meio à sociedade.

3 REGRAS DE ESTABILIDADE NO DIREITO 
DO TRABALHO BRASILEIRO

A estabilidade se faz vigente nas relações de emprego e parte 
do princípio da continuidade, que tem o objetivo de dar segurança 
econômica ao trabalhador. 

No Brasil, com a instituição do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), Lei 5.107/66, o referido princípio perdeu força. À época, 
no momento da admissão, a lei permitia que fosse feita a escolha pelo 
sistema do FGTS ou pela estabilidade. Escolhendo o FGTS, era possível 
a dispensa sem justa causa e sem sanções de natureza pecuniária ao 
empregador, indo de encontro às regras estabelecidas pela CLT, texto 
legal anterior à supracitada lei. Com o passar do tempo, o instituto da 
estabilidade foi deixando de ser a regra, sendo utilizado apenas em 
situações específicas.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 7º, instituiu o FGTS 
como um direito tanto do trabalhador urbano quanto do rural, como 
forma de melhoria de sua condição social, uma vez que se coloca 
como uma garantia de manutenção do suprimento das necessidades 
do trabalhador, quando dispensado, até que esse se recoloque no 
mercado de trabalho.

Sérgio Pinto Martins (2013, p. 450) trata da estabilidade da 
seguinte forma:

Estabilidade é o direito do empregado de continuar 
no emprego, mesmo contra a vontade do empregador, 
desde que inexista causa objetiva a determinar sua 
despedida. Tem, assim, o empregado o direito ao 
emprego, de não ser despedido, salvo determinação 
de lei em sentido contrário. 
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A estabilidade no direito do trabalho brasileiro é classificada 
como provisória ou definitiva. 

Estabelecidas pela CLT, as situações que geram estabilidade 
provisória ao empregado, no Brasil, são:

• Empregado acidentado: o trabalhador que sofreu acidente 
do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, 
a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa.

• Empregada gestante: fica vedada a dispensa arbitrária ou 
sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação 
da gravidez até cinco meses após o parto. 

• Membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 
CIPA: fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa 
do empregado eleito para cargo de direção de comissões 
internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua 
candidatura até um ano após o final de seu mandato.

• Dirigente sindical: fica vedada a dispensa do empregado 
sindicalizado ou associado, a partir do momento do registro 
de sua candidatura a cargo de direção ou representação de 
entidade sindical ou de associação profissional, até um ano 
após o final do seu mandato.

• Representantes dos empregados membros da Comissão de 
Conciliação Prévia: é vedada a dispensa dos representantes 
dos empregados membros da Comissão (criada por alguns 
sindicatos para resolver questões relativas ao contrato 
de trabalho sem ter que recorrer ao Judiciário), titulares 
e suplentes, até um ano após o final do mandato, salvo se 
cometerem falta grave. 

• Membros do Conselho Nacional da Previdência Social 
(CNPS): aos membros eleitos, enquanto representantes 
dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é 
assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um 
ano após o término do mandato de representação, somente 
podendo ser demitidos por motivo de falta grave.
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• Empregados eleitos diretores de sociedades cooperativas: 
os empregados de empresas que sejam eleitos diretores 
de sociedades cooperativas por eles criadas gozarão das 
garantias asseguradas aos dirigentes sindicais pelo artigo 
543 da Consolidação das Leis do Trabalho.

• Membros do Conselho Curador do FGTS: aos membros eleitos 
para representar os trabalhadores no Conselho Curador do 
FGTS, enquanto representantes dos trabalhadores, efetivos 
e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da 
nomeação até um ano após o término do mandato de 
representação, somente podendo ser demitidos por motivo 
de falta grave, regularmente comprovada através de processo 
sindical.

• Documento coletivo da categoria: o direito à estabilidade 
pode ser garantido em cláusula no documento coletivo da 
categoria ou vislumbrar outros casos (estabilidade para 
quem está para se aposentar, por exemplo) e ainda aumentar 
o prazo da estabilidade.

Considera-se os casos supracitados de estabilidade provisória, 
pois garantem a não dispensa do empregado dentro de um lapso 
temporal específico e em decorrência da condição que se encontra ou 
da função ou cargo que ocupa.

É definitiva a garantia de estabilidade no emprego que não tem 
período determinado, que é o caso dos servidores públicos em regime 
estatutário. Para esses, o estatuto da categoria servirá de norte para 
tudo que disser respeito aos seus empregos. 

4 REGRAS DE ESTABILIDADE NO DIREITO 
DO TRABALHO PORTUGUÊS 

O sistema de leis trabalhistas de Portugal passou por diversas 
mudanças e ajustes nos últimos trinta anos. Hoje, encontra-se mais 
flexível, principalmente em relação a tempo de trabalho. 
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Os regulamentos que disciplinam as atividades laborais em 
Portugal são: o Código de Trabalho, que foi objeto de revisão, em 2009 
(Lei n. º 7/2009, de 12 de Fevereiro); em 2011 (Lei n.º 53/2011, de 13 de 
outubro); em 2012 (Lei n.º 23/2012, de 25 de junho); em 2013 (Lei n.º 
69/2013 de 30 de agosto); em 2014 (Lei n.º 27/2014 de 8 de maio e Lei 
55/2014 de 25 de Agosto); em 2015 (Lei n.º 28/2015, de 14 de abril e Lei 
n.º 120/2015, de 1 de setembro) e em 2016 (Lei n.º 8/2016, de 1 de abril). 

Nos termos da lei portuguesa, um contrato de trabalho pode 
terminar, recorrendo ao critério do papel da vontade do empregador 
e do trabalhador, por: 

• Decisão conjunta das partes (acordo de revogação como a 
designa o CT); 

• Por decisão do empregador; 
• Por decisão do trabalhador;
• Por cumprimento do contrato ou impossibilidade 

de cumprimento superveniente, absoluta e definitiva. 

O despedimento33 (ou demissão, como se usa no Brasil), que é 
sempre causal, pode ter como seu fundamento um motivo inerente 
ou um motivo não inerente ao trabalhador. Importa ressaltar 
que o ordenamento jurídico português não permite os chamados 
despedimentos livres ou “ad nutum”, devendo esses ser sempre 
justificados ou fundamentados, determinados por uma causa, um 
motivo, inerente ou não ao trabalhador. 

No caso português, o motivo deverá ter sempre a natureza 
de uma infração disciplinar, correntemente designada por justa 
causa, não associa à lei qualquer efeito indenizatório ou compensatório, 
diferentemente do que ocorre com as várias modalidades de 
despedimento por motivos não inerentes ao trabalhador, caso em que 
é sempre devida uma compensação. 

33 Optou-se por manter os termos específicos da língua portuguesa lusitana, quando 
se tratar de legislação portuguesa.
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Situações que geram estabilidade relativa no Direito do Trabalho 
Português:

• O Código do Trabalho prevê a possibilidade de redução 
temporária da atividade ou a suspensão dos contratos 
de trabalho. Durante a redução ou suspensão mantêm-
se os direitos, deveres e garantias das partes que não 
pressuponham a efetiva prestação de trabalho. Ou seja, 
o trabalhador tem garantida a sua estabilidade, nos casos 
de: redução de um ou mais períodos normais de trabalho, 
diários ou semanais, podendo dizer respeito a diferentes 
grupos de trabalhadores, rotativamente; diminuição do 
número de horas correspondente ao período normal 
de trabalho, diário ou semanal; suspensão: Inatividade 
temporária do trabalhador devido ao encerramento 
temporário da empresa ou da unidade produtiva a que 
pertença. 

• Em caso de incapacidade temporária para o trabalho, o 
trabalhador tem direito a prestações sociais destinadas a 
compensar a perda de remuneração.

• O despedimento de trabalhadora grávida, puerpera ou lactante 
ou de trabalhador no gozo de licença parental é considerado 
feito sem justa causa, e assim sendo, tem esse trabalhador 
seus direitos assegurados pela justiça portuguesa. Nesse 
caso, a legislação trabalhista portuguesa se preocupou em 
positivar todo o trâmite para se provar a arbitrariedade da 
demissão, conforme o art. 63, da Lei n.99/20103, do Código 
de Trabalho Português. 

Ademais, a lei trabalhista portuguesa diz que se o 
despedimento padecer de algum vício e como tal for declarado pelo 
tribunal competente, terá o trabalhador direito a uma indenização, 
em substituição do seu regresso à empresa. 
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Quanto aos acidentados em atividade laboral, o Código do 
Trabalho Português não fala explicitamente em estabilidade, mas 
exige reparação do dano, indenização, reintegração em seu cargo 
e readaptação profissional. Essa matéria fica em aberto, sendo 
discutida e tendo suas decisões em Convenções Coletivas, que em 
Portugal, têm força de lei. 

Quanto aos líderes sindicais e cipeiros, a legislação portuguesa 
também não fala nada sobre tais, mas institui em todas as empresas 
a presença de um grupo de trabalhadores chamado “Controlo de 
gestão”, que fiscalizará as atividades das empresas, a administração, 
as demissões, outros, a fim de se evitar arbitrariedades. 

Lá, todas as formas de dispensa deverão atentar aos regimentos 
previstos na Lei, no caso de dispensa ilícita, o empregador é 
condenado a reintegrar o empregado em seu cargo, sem que o mesmo 
sofra qualquer prejuízo, bem como a indenizá-lo pelos danos sofridos, 
podendo o empregado optar por uma indenização substitutiva. 

No caso de estabilidade absoluta, assim como ocorre no Brasil 
com os servidores públicos estatutários, em Portugal, os servidores 
públicos também a possuem. O servidor público português tem 
estabilidade, mas existem casos em que a demissão pode acontecer, 
ou por meio de avaliações de desempenho negativas seguidas ou por 
meio de negociação com os sindicatos próprios de cada categoria. 
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5 COMPARATIVO ENTRE AS REGRAS DE ESTABILIDADE 
NAS LEGISLAÇÕES BRASILEIRA E PORTUGUESA

ESTABILIDADE ABSOLUTA

SERVIDORES PÚBLICOS

BRASIL PORTUGAL

No Brasil, é regime estatutário. O art. 65 da 
CLT e o 433, da mesma, no caso do aprendiz, 
apresentam os motivos atribuídos à possível 
demissão do funcionário, porém, quase 
sempre o objeto será por desvio de 
conduta, logo, justa causa. No Brasil, no 
caso de demissão por motivo de corte de 
gastos, tal é feita diretamente pelo
contratante, logo, se for um concurso 
Estadual, com o Estado, se for Municipal, 
com o Município e se for da União, com o 
Governo Federal.

Em Portugal, será quase o 
mesmo conteúdo, 
porém o Governo Federal 
negocia com os 
sindicatos próprios, 
diferente de como 
acontece no Brasil. Os 
sindicatos portugueses 
possuem muita voz ativa.

ESTABILIDADE RELATIVA

GRAVIDEZ

BRASIL PORTUGAL

É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa 
causa da gestante, desde a confirmação até 
cinco meses após o parto, conforme a CLT.

Para o despedimento da 
grávida, é 
necessário um parecer 
prévio da entidade 
competente na área da 
Igualdade de 
Oportunidade Entre 
Homens e Mulheres, e se 
durante a gestação, o 
motivo for por fato 
imputável, o despedimento 
será sem justa causa.

EMPREGADO ACIDENTADO

BRASIL PORTUGAL
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O trabalhador que sofreu acidente no 
trabalho tem garantida pelo prazo mínimo de 
12 meses a manutenção do seu contrato 
de trabalho, conforme CLT.

A legislação trabalhista 
portuguesa não
 menciona esse caso, porém 
exige reparação 
do dano, indenização, 
reenquadração e/ ou 
readaptação profissional.

CIPEIRO

BRASIL PORTUGAL

A CIPA é composta de representantes do
empregador e do empregado. No caso do 
empregado cipeiro, o mesmo possui 
estabilidade durante o mandato e até um ano 
após o término.

No lugar da CIPA, que se 
enquadra no 
Brasil, em Portugal, as 
empresas são obrigadas a
eleger uma comissão de 
trabalhadores, 
chamada de “Controlo de 
gestão”, que funciona
como órgão fiscalizador, 
emissor de pareceres, 
inclusive sobre possíveis 
demissões, 
fiscalizando a segurança do 
trabalho e qualquer 
assunto pertinente ao 
trabalhador na empresa.

LÍDER DE SINDICATO

BRASIL PORTUGAL

No Brasil, o líder de sindicato possui 
estabilidade durante o mandato e até um na
após o término, para garantir que não 
sofrerá represália quando na defesa dos
direitos da classe trabalhadora.

Em Portugal, não se fala em 
estabilidade para 
esse caso, porém os 
representantes de 
sindicatos
fazem parte do Controlo de 
Gestão e fiscalizam 
as demissões ocorridas nas 
empresas.
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6 O TRABALHO COMO FONTE DE CONSTRUÇÃO 
E MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

O princípio da dignidade da pessoa humana está previsto na 
Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu art. 1º, inciso III, que 
dentre outros fundamentos (soberania, cidadania, valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político), declaram-no como 
sendo um princípio fundamental. O mesmo é considerado princípio 
supremo e necessita da criação de mecanismos para a sua promoção 
e inclusão social.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos consagrou 
expressamente a obrigação de os Estados respeitarem e protegerem 
a dignidade humana. Em face disso, em 1976, a Constituição da 
República Portuguesa expressou os seguintes dizeres: “Portugal é uma 
República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na 
vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária”. O mesmo se observa na Constituição Brasileira, em 
seu art. 5°.

Nesse contexto, a dignidade humana deve servir como 
fundamento para todos os tipos de relações jurídicas, sociais, 
econômicas, inclusive para as relações que se desenvolvem na esfera 
laboral. 

Por fim, não se pode falar em dignidade humana sem se pensar 
na esfera laboral, uma vez que a vida atual depende do trabalho. O 
trabalhador depende do seu trabalho para sobreviver e garantir uma 
existência digna para si e para a sua família. Nesse sentido, não tem 
como imaginar uma vida digna sem o trabalho. E é nesse sentido que 
o instituto da estabilidade no emprego se mostra tão importante, pois 
dá ao trabalhador certa segurança econômica, para que o mesmo 
possa planejar suas ações e vida, sem medo de ser demitido a qualquer 
momento
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7 CONCLUSÃO

Ao iniciar este estudo, nosso objetivo foi o de desenvolver uma 
comparação entre as regras de estabilidade no emprego existentes 
na legislação trabalhista brasileira e portuguesa, a partir de pesquisa 
bibliográfica. 

A escolha de ambos os países se mostrou de suma relevância, 
pois, além de Brasil e Portugal compartilharem parte de suas histórias, 
muito da cultura e da lei de Portugal foi reproduzida pelo Brasil. Nesse 
contexto, a intenção do presente estudo foi finalizada com êxito. 

Para chegarmos a tal resultado, fizemos inicialmente uma 
contextualização sobre os direitos trabalhistas e sua importância 
social, analisando também o termo estabilidade no âmbito do 
Direito do Trabalho. Feito isto, verificamos as normas de estabilidade 
existentes nos dois países e elaboramos um estudo comparativo entre 
as suas normas, demonstrando suas semelhanças e diferenças. 

Assim, observou-se que há muitas diferenças entre as normas 
de estabilidade no emprego do Brasil e de Portugal. Os trabalhadores 
brasileiros possuem garantias mais elaboradas e protetoras do que 
no país irmão, como no que tange às grávidas que nesse podem 
ser dispensadas a qualquer tempo sem justa causa e naquele estão 
garantidas desde a comprovação da gravidez até cinco meses após o 
parto. 

É mister ressaltar que alguns direitos e garantias portuguesas 
que eram semelhantes ao nosso país foram revogadas, na reforma da 
legislação trabalhista ocorrida em 2009.

Durante o percurso de nossa pesquisa, encontramos dificuldades 
em reunir e entender as decisões proferidas pelos magistrados 
portugueses, tendo em vista que poucos doutrinadores abrangem tal 
tema e a dialética jurídica é bem diferenciada. 

Por fim, o assunto trazido em análise não se encontra esgotado. 
Há muito a se pesquisar acerca da temática estabilidade no emprego, 
inclusive a partir de diferentes pontos de vistas, podendo traçar 
comparativos com o direito do trabalho de ouros países.
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A IMPORTÂNCIA DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO PARA OS 
NOVOS EMPREENDEDORES E OS PRINCIPAIS ELEMENTOS 

JURÍDICOS PARA CADA FASE DE UMA STARTUP

Luiz Fernando Espindola Bino34

RESUMO
O intuito do presente artigo é demonstrar ao leitor a composição 

do Ecossistema de Inovação, bem como, de qual forma o Ecossistema 
pode auxiliar no processo de desenvolvimento de uma empresa de 
inovação e os benefícios aos empreendedores. Além disso explicar 
as fases de uma Startup e quais os principais instrumentos jurídicos 
para a estruturação de uma empresa de inovação em cada fase de seu 
desenvolvimento.

1 INTRODUÇÃO

Em 2019 o SEBRAE realizou uma pesquisa sobre o panorama do 
Empreendedorismo no Brasil, apresentou as principais características 
dos empreendedores Brasileiros. Nesta pesquisa ficou evidenciado que 
os empreendedores nacionais possuem determinação e, mesmo em 
meio a uma crise como a causada pela pandemia, eles não desistem 
facilmente.

Segundo este estudo, os empreendedores Brasileiros, em sua 
maioria, possuem entre 18 e 30 anos e são movidos pelo sonho da 
independência financeira e trabalhar como o que gosta.

Contudo, seguindo ainda essa mesma pesquisa, os 
empreendedores nesta faixa etária, apesar de obstinados, não possuem 
muita noção em relação às burocracias e as dificuldades de abrir uma 
empresa.

34 Advogado. Professor universitário. Especialista em Direito do Consumidor pela 
Faculdade Estácio de Sá. Especialista em Legal Tech: Direito, Inovação e Startups pela 
PUC-Minas. E-mail: espindola.bino.adv@gmail.com 
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Já aqueles que buscam empreender no meio digital, o perfil tem 
algumas mudanças, mas não longe do apresentado pelo SEBRAE, e 
ainda muito semelhante ao perfil de empreendedores internacionais.

Os empreendedores do meio digital no Brasil, assim como 
em outros países, possuem entre 25 e 40 anos, em sua maioria 
com graduação. Isto permite identificar que, devido a idade dos 
empreendedores com cerca de 25 anos, há uma gama de empresas de 
inovação com jovens que muitas vezes estão saindo da faculdade ou 
ainda com alguma experiência em outros negócios.

Portanto, por vezes, estes empreendedores precisam de apoio 
para desenvolver o seu negócio e as incubadoras e aceleradoras podem 
ser aliadas neste momento.

Ainda que os empreendedores possuam o amparo de 
Incubadoras e Aceleradoras, o respaldo jurídico é essencial, pois além 
de auxiliar e orientar os empreendedores nas tomadas de decisões, 
também representam um diferencial competitivo no momento de 
buscar investidores.

2. STARTUPS: O QUE SÃO E QUAL O PERFIL DO 
EMPREENDEDORISMO DIGITAL NO BRASIL

O Brasil está entre os 5 países que mais usam a internet no 
Mundo, contando com 78,3% da população conectada, conforme 
dados divulgados pelo site oficial do Governo (BRASIL, 2022). 

Esta posição no ranking mundial deixa claro que o brasileiro 
cada vez mais utiliza a internet como meio de interação e de fazer 
negócios. Por isso, cada vez mais os negócios digitais estão em alta e 
ainda há muito a se explorar nesta área. 

O empreendedorismo digital segue em alta. Note o trecho a 
seguir: 

A pesquisa “Panorama de Negócios Digitais Brasil 
2020”, levantou dados importantes sobre negócios 
online / empreendedorismo digital. 54% dos 



 | 325Desafios do Direito Vol.3

empreendedores digitais começaram seus negócios há 
menos de 1 ano; Desses, 23% começaram há menos de 
3 meses, o que demonstra que o empreendedorismo 
continuará sendo uma forte tendência nos próximos 
anos. (ABC DA COMUNICAÇÃO, 2020)

As startups são cruciais para este crescimento e, se de um 
lado temos empreendedores com ideias inovadoras, de outro temos 
investidores ávidos a fazer decolar estes negócios inovadores.

O crescimento em aportes bateu recordes em 2021, conforme 
estudo da Distrito35, plataforma que ajuda empresas a se digitalizarem 
e que monitora o mercado de startups. As startups brasileiras 
receberam US$ 9,4 bilhões em aportes, número que representa quase 
o triplo a mais do que no ano de 2020. (DISTRITO, 2022)

O estudo apresenta ainda um gráfico com a evolução do 
investimento em startups ao longo dos últimos 10 anos:

Figura 1 - Evolução de aportes e volume em dólares (DISTRITO, 2022)

35 Distrito é uma plataforma de inovação aberta que ajuda empresas a se transformarem 
através de tecnologia - https://distrito.me/ 

https://distrito.me/
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Apesar do crescimento em número de Startups e os recordes 
em investimentos no setor, é importante deixar bem claro para os 
empreendedores e para os investidores que o mercado está inserido 
em fatores de alto risco e incertezas.

Não há consenso técnico sobre o conceito de Startup, há 
definições de um lado, com autores que definem Startup como uma 
empresa que está começando a se desenvolver, e há aqueles que 
utilizam um conceito voltado ao modelo de negócio adotado por estas 
empresas.

Segundo Eric Ries (2011, p. 26), a definição de Startup é: “Uma 
startup é uma instituição humana desenhada para criar um novo 
produto ou serviço em condições de extrema incerteza”.

Já os autores Steve Blank e Bob Dorf (2014, p. 19) trazem uma 
definição de Startup diretamente relacionada ao seu modelo de 
negócio, pautado em um produto ou serviço capaz de crescer e ser 
escalado em alta velocidade. Consideram como Startups aquelas 
empresas que possuem negócios inovadores considerados repetíveis 
e escaláveis: “uma startup é uma organização temporária construída 
para buscar respostas que promovam a obtenção de um modelo de 
negócio recorrente e escalável”.

Um modelo de negócio repetível é caracterizado pela não 
personalização do que é entregue ao cliente, ou seja, cada cliente/
usuário não necessita que seja criada uma solução ou software 
personalizado para ele.

Já o modelo de negócio considerado escalável é aquele capaz 
de oferecer o produto ou serviço ao usuário independente da sua 
localidade. Proporcionando aumento de receita com baixo custo. 

Em ambos os casos, tomando como exemplo um aplicativo, há 
a possibilidade de entregar o mesmo serviço para qualquer usuário 
independente de região.



 | 327Desafios do Direito Vol.3

3. EMPREENDEDORES E A IDENTIFICAÇÃO 
COM SEU NEGÓCIO

Não basta uma ótima ideia e inovadora, é preciso que os 
empreendedores saibam executar seus projetos, independente 
deste ser o primeiro projeto no mercado ou uma melhoria de algo já 
existente.

Outro ponto importante é ter identificação com seu negócio, por 
vezes os empreendedores acham que possuem uma ideia totalmente 
inovadora, porém não estão diretamente relacionados com o mercado, 
o que faz a Startups falharem ainda em Early Stage.

João Kepler, um dos maiores investidores anjos do Brasil, lista 
20 principais razões para o fracasso de uma Startup, sendo possível 
destacar algumas que demonstram que a falta de afinidade com seu 
negócio pode levar a morte de uma Startup:

(...) 1. Construir uma solução procurando um 
problema, isto é, não visando a uma ‘necessidade 
do mercado’: resolver os problemas que interessantes 
para resolver, e não aqueles que servem a um 
propósito, a uma necessidade de mercado. Esse erro 
foi citado como a razão número 1 para fracasso em 
notáveis 42% dos casos.
(...) 6. Produto pobre: coisas ruins acontecem quando 
você ignora as necessidades dos clientes, de maneira 
consciente ou não. É preciso estar atento e adequar, 
reformular seus produtos de acordo com o que eles 
esperam, não de acordo com o que você deseja ou 
planejou no início.
(...)13. Pivotar sem análise: pivotar – por exemplo, 
do Burbn para o Instagram, do Tote para o Pinterest 
ou do ThePoint para o Groupon – pode ser uma saída 
boa, mas nem sempre acontece de modo positivo. 
O ditado “fracasse rápido para pivotar mais rápido 
ainda” nem sempre funciona. Por isso, esse assunto 
deve ser muito bem calculado: as alterações do 
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modelo de negócio são feitas; as hipóteses, testadas 
e validadas; e os resultados, medidos. 
14. Falta de paixão: há muitas boas ideias lá fora, 
no mundo, mas 9% dos fundadores descobriram 
que a falta de paixão por um domínio e a falta de 
conhecimento foram as principais razões para o 
fracasso, não importa quão boa seja uma ideia (...) 
(KEPLER, 2018, p. 23)

De uma análise dos pontos acima é possível verificar que se 
os empreendedores não tiverem sintonia com seus negócios e a real 
necessidade do mercado, mapeando as dores e a necessidades da 
sociedade antes da entrega do produto, a chance de falhar é grande.

Por vezes as ideias surgem para atender uma demanda que 
ainda não foi mapeada, nascendo de conceitos dos empreendedores 
que possuem próspera visão de negócios, enxergando o que ninguém 
mais vê ou ainda resolvendo uma dor real. 

Portanto, os empreendedores precisam pensar no longo prazo, 
pois um negócio dificilmente fará sucesso do dia para a noite. Os 
empreendedores precisam ser resilientes e ter persistência em toda 
sua jornada. É necessário muito equilíbrio, desapego, persistência e 
visão de futuro (KEPLER, 2018, p. 132).

4. ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO E SUAS 
VANTAGENS AO EMPREENDEDOR

Como se sabe, ecossistema é o nome que leva uma comunidade 
ou um conjunto de comunidade que vivem em determinado local e 
interagem entre si, constituindo um equilíbrio para as “espécies” 
presente neste ecossistema. 

O conceito de Ecossistema de inovação está diretamente ligado a 
busca por este equilíbrio. O Ecossistema de inovação é composto por 
um conjunto de empresas e outros parceiros, como universidades, que 
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se aliam para promover um ambiente que favoreça a inovação, bem 
como as relações estabelecidas entre elas no âmbito dessa parceria:

Figura 2 - Ecossistema Empreendedor

Fonte: Hashimoto, Marcos, 2022.

Esse conceito está bastante vinculado com o conceito de 
inovação aberta, que possui uma abordagem mais participativa e 
descentralizada do processo de inovação, com participação direta 
de partes externas à organização, como clientes, fornecedores, entre 
outros.

Neste ponto destacamos o importante papel das incubadoras 
e aceleradoras para os empreendedores em Early Stage. Elas são 
responsáveis por proporcionar aos empreendedores uma expansão 
no relacionamento com o Ecossistema, além de aprimorar o modelo 
de negócio pretendido para a Startup.

Apesar de incubadoras e aceleradoras possuírem objetivos 
muito próximos, elas possuem diferenças basilares, que podemos 
compreender melhor através de um quadro comparativo 
disponibilizado pelo SEBRAE:
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INCUBADORAS ACELERADORAS

Apoiam pequenas empresas de 
acordo com
alguma necessidade governamental 
ou regional. 
Podem ajudar, por exemplo, um 
negócio de telecomunicações em um 
estado que 
precisa de expansão nessa área

Não são focadas em uma necessidade 
prévia, 
mas em empresas que tenham o 
potencial para crescerem muito rápido. 
Justamente por isso, aceleradoras 
buscam startups escaláveis (e não 
somente uma pequena empresa 
promissora)

Precisam de um plano de negócio 
mais 
estruturado para conseguir apoio 
público

Apostam mais em boa ideia, sem a 
necessidade de tanta burocracia

Lideradas por gestores com 
experiência em 
mediar poder público, universidades e 
empresas

São geridas por empreendedores ou 
investidores experientes

Baseiam-se no modelo tradicional de 
consultoria

Organizam-se com sessões de 
mentoring 
(sejam em palestras ou conversas 
entre 
empreendedor e mentor).

Fonte: GITAHY, 2022

O ambiente inovador proporcionado pelo Ecossistema garante 
ao empreendedor e à sua Startup uma melhor sobrevivência, pois 
aqueles que compõem o Ecossistema de Inovação atuam de forma 
colaborativa, de forma a cooperar com interno e externo. 

Isso garante ao empreendedor aumentar sua rede de contatos 
através de conexões e expansão de seu networking, possibilitando mais 
conhecimento de negócios, a atuação de parceiros diretos e ainda o 
encontro com possíveis investidores.

5. AS FASES DE UMA STARTUP E OS PRINCIPAIS 
INSTRUMENTOS JURÍDICOS.

Segundo a Associação Brasileira de Startups o desenvolvimento 
de uma startup se dá em 4 fases (CARRILO, 2019):
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Figura 3 - As fases de uma startup 

Fonte: Imagem do autor

Em vista destas fases e traçando um paralelo com as obras estudas 
no curso, bem como a necessidade uma estrutura jurídica sólida para 
o Empreendimento, pode-se conceituar cada fase em conjunto com as 
principais necessidades jurídicas em cada uma destas etapas.

FASE 1: IDEAÇÃO.

É a fase onde se identifica uma oportunidade, isto é, qual 
necessidade das pessoas é mal atendida pelo mercado. Disso, se 
idealiza uma solução inovadora que resolva esse problema, ou essa 
dor, de forma diferenciada, com uso de tecnologia e potencial de 
crescimento alto.

Neste momento o empreendedor identifica as dores do mercado 
e estuda as possíveis soluções e define seu público alvo, ou seja, os 
possíveis clientes.

É muito difícil deter todas as competências necessárias para 
iniciar um negócio sozinho. Ainda que seja detentor da “ideia 
inovadora”, muitas vezes esta ideia não surge sozinha ou ainda o 
empreendedor sabe que precisa de apoio de outros empreendedores e, 
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mesmo sem a necessidade se formalizar uma sociedade empresarial, 
é de extrema importância já definir o papel de cada um dentro do 
desenvolvimento deste negócio.

Por isso nesta fase são indispensáveis os seguintes instrumentos 
jurídicos:

A. MOU (Memorandum of Understanding) ou Memorando de 
Entendimentos: O memorando de entendimento consiste 
em um pré-contrato, ou seja, um contrato preliminar que 
antecede a formalização de um contrato social, por exemplo. 
Neste documento são determinadas as obrigações, deveres 
e direitos de cada um envolvido no projeto, bem como os 
valores desembolsados, as expectativas de sociedade. Por 
meio do contrato preliminar os futuros sócios conseguem 
economizar, já que não será utilizado capital para a criação 
de uma sociedade empresária, uma vez que se encontram na 
fase embrionária do projeto, evitando também obrigações 
legais relacionadas à constituição de uma empresa e, em caso 
de o projeto não der certo, evita-se também a necessidade 
de manutenção ou fechamento da empresa mal sucedida 
(NYBO, 2015, p. 35).

B. Contrato de NDA (Non Disclousure Agreement) ou Termo de 
Confidencialidade: Este contrato é utilizado para manter em 
sigilo alguns pontos principais do projeto a ser desenvolvido. 
Podendo ser o modelo de negócio, o software desenvolvido, 
a metodologia a ser utilizada, enfim, qualquer que seja o 
ponto crucial da ideia.

É importante que o empreendedor saiba quando deve apresentar 
esta documentação, um investidor, por exemplo dificilmente irá 
assinar um NDA, apenas para ouvir o Pitch da Startup. Portanto o 
NDA é recomendável todas as vezes que os empreendedores expõem 
informações técnicas aprofundadas, modelos de negócio, ou qualquer 
outra coisa que possa ser considerado um segredo de mercado.
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FASE 2: OPERAÇÃO.

É a fase de teste, implementação de um protótipo, conhecido 
como beta, mas já está sendo testada por “clientes de teste” (amigos 
ou pessoas para teste). Testando sua viabilidade técnica, econômica e, 
principalmente, obter o Feedback dos clientes testes.

Por se tratar de uma fase de muito planejamento de recursos 
(humanos e financeiros), onde haverá a busca de investimentos e de 
mão de obra, são importantes os seguintes elementos jurídicos:

A. Registro da marca, patentes e softwares: Antes de 
adentrarmos ao mérito é importante destacar que não há no 
ordenamento jurídico Nacional a “proteção da ideia”, e esta 
é uma previsão expressa do art. 10, II, da Lei de Propriedade 
Industrial, que determina não ser possível considerar como 
invenção ou modelo de utilidade “concepções puramente 
abstratas” (VIEIRA, 2017, p. 108). 

A proteção da marca garante a identidade do projeto, é através 
dela que o usuário se lembrará do produto e identificará o seu 
negócio. Aliado à marca temos a proteção de patentes e software, todos 
regulamentados pela Lei da Propriedade intelectual. O registro junto 
ao INPI garante ao empreendedor o uso exclusivo e consequências 
àqueles que tentem se apropriar do projeto de forma indevida.

B. Termos de Uso e Política de Privacidade: para aqueles que 
buscam o desenvolvimento de um aplicativo, os termos 
de uso política de privacidade são requisitos para trazer 
transparência aos usuários sobre as regras do seu aplicativo, 
e ainda, como os dados coletados no uso são tratados. 

No Termo de Uso, a startup estabelece as regras para a utilização 
do aplicativo, deve contar com uma descrição do app, o funcionamento 
do serviço, e as regras para seu uso, bem como as consequências do 
uso indevido. 
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Já na política de privacidade, o usuário deverá ter clareza de 
como sus dados serão tratados, qual a finalidade da coleta, se haverá 
compartilhamento dos dados fornecidos. Este documento deve estar 
em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. 

Nesta fase, já é possível que o empreendedor tenha a 
possibilidade de captar recursos através de investimentos, assim 
também podemos incluir contratos de investimento, mas estes serão 
melhores detalhados na próxima fase.

FASE 3: TRAÇÃO

É o fim da fase de experimentação e o momento de validar o 
produto ou serviço abrindo-o para o mercado como um todo.

É a fase em que se formaliza a constituição empresarial, 
verificam as obrigações tributárias, além de todas as obrigações de 
uma empresa em seu pleno funcionamento.

A intenção do empreendedor aqui é crescer e tracionar, ganhando 
mercado e usuários captando mais recursos e investimentos.

Esta também é uma fase de muito planejamento de recursos 
(humanos e financeiros), onde haverá a busca de investimentos e de 
mão de obra, são importantes os seguintes elementos jurídicos:

A. Contrato Social: É chegado o momento de formalizar a 
sociedade, e tudo aquilo que foi estabelecido no MOU será 
revisado e incluído no contrato social. É importante um 
olhar atento ao regime tributário. A startup poderá optar pelo 
Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real, contudo 
aqui é importante levar em conta atividade do negócio, o 
possível faturamento anual, seus gastos e despesas, a folha 
de pagamento, os contratos vigentes e a faturar, entre outros.

B. Contrato de Vesting: O vesting é muito utilizado pelas 
startups, para realizar a entrada de um novo sócio através 
da aquisição progressiva de direitos sobre o negócio. Este 
direito de adquirir cotas da Startup está condicionada à 
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ocorrência de alguns eventos, muitas vezes relacionada ao 
empenho de algum trabalho intelectual, como por exemplo, 
um desenvolvedor que só adquire as cotas pactuadas após a 
finalização do desenvolvimento do aplicativo.

C. Contratos de trabalho e prestação de serviços: Pode ser 
que nessa fase a startup precise contratar funcionários 
e, portanto, é importante a elaboração de contratos de 
prestação de serviços com outras pessoas jurídicas ou ainda 
a contratação de trabalhadores em regime celetistas, pelas 
regras da CLT. Em ambos os casos é importante a inclusão 
de uma cláusula de Non-Compete (compromisso de uma 
parte não competir com a outra em determinado ramo de 
negócio) e Non-Solicitation (acordo que impede que a parte 
que se comprometeu contrate, negocie ou até mesmo entre 
em contato com empregados da empresa oposta) (NYBO, 
2015 p. 63)

D. Contrato de mútuo ou outros contratos para novos 
investimentos: como já vimos neste trabalho, o investimento 
em Startups tem crescimento exponencial, ano a ano. E os 
contratos mais utilizados nesta modalidade de investimento 
são os contratos de Mútuo Conversível e o Contrato de 
Compra e venda de cotas/ações. 

O Mútuo conversível é o mais utilizado pelos investidores anjos e 
possui previsão legal no Código Civil em seu artigo 586:

Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. 
O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que 
dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade 
e quantidade. Ou seja, há a transferência temporária 
de um bem para terceiro (mutuário), que arca com 
os ônus do bem enquanto tiver sua posse e obriga-
se a devolver restituir a coisa ao fim do contrato. 
(BRASIL, 2002)
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Através do Mútuo o investidor empresta recursos à startup, 
constando neste contrato que o mútuo poderá ser adimplido mediante 
a transferência de ações da sociedade ao investidor, em um evento 
futuro (NYBO, 2015, p. 121,122). 

Assim o investidor e a Startup podem optar pela conversão 
do valor em cotas empresariais ou o pagamento em dinheiro pela 
correção pactuada em contrato.

O Marco Legal das Startups, Lei Complementar 182/2021, trouxe 
ainda mais segurança jurídica para adoção deste instrumento além 
de estabelecer que o investidor não irá ser considerado sócio ou 
acionista, sendo livre a pactuação contratual, conforme artigos 5º, IV 
e 8º, I. (BRASIL, 2021)

No Contrato de Compra e venda de cotas/ações se dá na aquisição 
pelo investidor ao direito ou opção de compra de determinadas ações 
da empresa contando com a participação societária em um momento 
futuro. Portanto, a data de assinatura deste contrato, por vezes não 
coincide com a data de fechamento da transação, uma vez que as 
partes normalmente condicionam o investimento ao cumprimento de 
determinadas condições (POTENZA, 2015).

FASE 4: SCALE-UP.

Segundo a Associação Brasileira de Startups, a Startup precisa 
ter um crescimento de 20% em três anos consecutivos – (receita ou 
número de colaboradores), para ser considerada em scale-up.

Nesta fase podemos considerar que a Startup atingiu seu 
crescimento exponencial, aumentando a sua receita e a base de 
clientes múltiplas vezes, atingindo seu objetivo de ser Repetível e 
Escalável.

Nesta fase não há elementos jurídicos específicos, mas sim 
a necessidade de se revisar todos aqueles que foram realizados, 
verificando se ainda fazem sentido ou não. 

Também é o memento de uma revisão do quadro societário, ou 
ainda, a depender da expansão atingida, a alteração do tipo societário 
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de uma Limitada para uma Sociedade Anônima de capital aberto, por 
exemplo.

6. CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Como já mencionado anteriormente, o investimento em 
Startups cresce anualmente, e cada vez mais atrai a atenção de novos 
investidores. De outro lado os empreendedores possuem diversas 
formas de captação de recursos. Aqui separamos as principais e mais 
usuais modalidades de investimentos em Startups.

A.  FFF (Family, friends and Fools – Família, amigos e tolos): 
Geralmente, é o primeiro aporte financeiro do empreendedor, vindo, 
na maior parte das vezes, de amigos e familiares que acreditam no 
potencial do negócio e investem na ideia. Estes investidores geralmente 
são os responsáveis pelo investimento inicial de uma startup (NYBO, 
et al, 2015).

O maior risco é que, geralmente, por ser uma fase muito inicial, 
as partes não se preocupam com contratos, ficando no campo das 
promessas verbais. E, em caso de sucesso do negócio, pode haver um 
grande prejuízo para ambos.

B.  Investimento Anjo: Conhecido como o Smart Money, é o 
investimento que mais cresce no Brasil.

A quantia do aporte nestes casos gira em torno de R$ 200 a 
500 mil. O diferencial nessa modalidade é que o investidor também 
possui conhecimento de mercado. Assim, além de investir o capital 
financeiro, o anjo entra com o seu capital intelectual, aumentando 
as chances de a startup valorizar, pois conhece os meios necessários. 
Por se tratar de um investidor “mais profissional”, os contratos 
são obrigatórios com a previsão de retorno do investimento, ou a 
possibilidade de conversão em quotas da empresa, como já explicado. 
Além disso possui regulamentação pela Lei Complementar 155/2016. 
(CASTRO, 2014).
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Vale ressaltar que a figura do Investidor anjo foi definida no 
Marco Legal das Startups, proporcionando maior segurança nesta 
modalidade de investimento, pois, conforme artigo 2º, I da Lei 
Complementar 182/2021, o Investidor anjo além de não ser considerado 
sócio da Startup, também não responde por qualquer obrigação da 
empresa, contudo recebe remuneração por seus aportes:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, 
considera-se:
I - investidor-anjo: investidor que não é considerado 
sócio nem tem qualquer direito a gerência ou a voto 
na administração da empresa, não responde por 
qualquer obrigação da empresa e é remunerado por 
seus aportes;
(BRASIL, 2021)

C.  Seed Money (Capital semente): Os fundos de seed money 
aportam valores maiores que os investidores anjo, pois são formados 
por grupos de investidores que juntos aplicam o capital, reduzindo 
o risco de cada um e formando aporte maior no total arrecadado. 
Geralmente, os fundos de investimentos consideram cheques entre 
300 mil e 500 mil reais (KEPLER, 2018).

Os participantes de um fundo de capital sementem buscam o 
lucro conectado ao crescimento da startup ou ainda de sua venda 
em prazo mais longo, após um grande crescimento em um ritmo 
acelerado, tal qual no investimento-anjo.

D.     Investimento de incubadoras: As incubadoras têm o papel de 
auxiliar no desenvolvimento de uma Startup. As empresas incubadas 
contam com ajuda no processo de desenvolvimento do modelo de 
negócio, possuem ajuda com técnicas de pitchs, além de acesso a 
recursos de ensino superior, entre outros. Os aportes nesta modalidade 
são liberados por editais de verbas públicas, muitas vezes a título de 
fundos perdidos. Geralmente, os contratos entre as incubadoras e as 
startups possuem uma previsão de remuneração à incubadora em 
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percentual sobre sua receita, variando até 2% (FERNANDES, 2017), 
por um período pré-determinado após a incubação.

E. Equity Crowdfunding: O equity crowdfunding é um 
financiamento coletivo, que oferece oportunidades de investimento 
online em startups e empresas em expansão. Um dos investidores 
anjos mais famosos do Brasil, João Kepler, cita que tal modelo de 
investimento é diferente do método tradicional, pois o empreendedor 
pode criar uma campanha e vender títulos da empresa (equity) por 
meio de plataformas específicas na internet (KEPLER, 2018)

Através deste mecanismo os empreendedores podem 
disponibilizar cotas da Startups para receber aportes em troca de uma 
determinada porcentagem (Assemelha-se a um investimento em bolsa 
de valores, contudo as empresas listadas não possuem capital aberto 
em sua maioria.

O Equity Crowdfunding possui regulamentação específica pela 
Instrução Normativa nº 588/2017 da Comissão de Valores Mobiliários, 
sendo uma oferta pública de títulos da empresa. Essas ofertas são 
feitas em plataformas devidamente cadastradas na CVM. As regras 
contratuais geralmente são feitas pela própria plataforma, sendo 
referentes ao acordo de rodada ou acordo de investimento. 

F.  Fundos de Venture Capital: Os fundos Venture Capital se 
assemelham ao Seed Money, porém são voltados para negócios que 
já possuem uma solução montada, ou seja, que já estejam faturando, 
rodando, e uma base de clientes, provando que é escalável, mas ainda 
em fase de crescimento (NYBO, et al, 2015). 

Estes fundos aportam valores acima de R$ 500 mil em cada 
projeto, valor que pode chegar a dezenas ou centenas de milhões, 
dependendo do tamanho do fundo. Em troca, os fundos passam a 
participar do capital das empresas que recebem os aportes e faturam 
como crescimento delas, grandes operações de vendas dos negócios e 
até abertura de capital na bolsa de valores.
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7. CONCLUSÃO

Diante do caso apresentado e do desenvolvimento do tema 
acima, podemos concluir que, diferente de uma empresa comum 
as Startups buscam crescimento rápido, haja vista seu modelo de 
negócio repetível e escalável, além disso, estão inseridas em um 
ambiente de extrema incerteza, uma vez que a solução pensada pelos 
empreendedores pode não ser aceita pelo público.

Na sociedade em que cada vez mais buscamos a comodidade 
do Digital, não são raras as vezes que grupos de empreendedores 
surgem com um aparato de ideias e possíveis soluções, mas com 
nível de maturidade muito baixo, sem muito estudo do mercado e 
de equipe. Desta forma, ao se inserir no Ecossistema de inovação o 
grupo de empreendedores tem a possibilidade de trocar experiências, 
entender ainda mais o meio de inovação e conseguir focar na melhor 
solução e no que de fato pode ser atrativo ao público, definindo assim 
as melhores estratégias de desenvolvimento do projeto.

Ainda no Ecossistema de Inovação, empreendedores que 
buscam desenvolver uma empresa de inovação, mas ainda não estão 
certos do que fazer, podem buscar as Incubadoras e Aceleradoras. 
Elas têm o papel de aprimorar o modelo de negócio, ampliar as redes 
de contatos dos empreendedores. São responsáveis por melhorar o 
entendimento sobre a inovação e o negócio a ser desenvolvido, por 
meio de mentorias e demais técnicas que visam o desenvolvimento 
mais rápido destas empresas. 

Por vezes as incubadoras e aceleradoras ainda investem um 
capital semente (seed Money) nas startups acolhidas em troca de uma 
participação no negócio por um tempo pré-determinado.

Durante todas as etapas da vida da Startup, que aqui dividimos 
em 4, seguindo a Associação Brasileira de Startups, os empreendedores 
devem estar muito atentos nos elementos jurídicos necessários para 
sua melhor composição. Além de auxiliar em todas as tomadas de 
decisões, o Jurídico de uma Startup causa um diferencial competitivo 
entregando mais segurança na hora da captação de recursos.



 | 341Desafios do Direito Vol.3

Quando os empreendedores adquirem um foco, um objetivo de 
negócio e uma ideia bem estruturada o grupo pode buscar formas de 
investimentos. E, como vimos, este é um mercado muito aquecido, 
sendo necessário que os empreendedores busquem os investimentos 
conforme a fase de maturidade do negócio, sempre com muita atenção 
aos contratos, e principalmente com a liquidação das cotas sociais no 
momento de uma conversão de um mútuo, por exemplo, ou ainda na 
compra e venda de suas ações.

Diante de todo o estudo apresentado o grupo de empreendedores 
pode definir melhor qual segmento de mercado é o melhor a partir das 
interações com o ecossistema de inovação, bem como através de apoio 
de Incubadoras ou aceleradoras interessadas no projeto, a depender 
da finalidade deste. Além disso, com os principais elementos jurídicos 
contam com o diferencial necessários para trazer mais segurança aos 
investidores e aos próprios sócios no desenvolvimento do projeto.
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