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EDITORIAL
Antes de iniciar os comentários acerca da terceira 

edição da Juris Rationis, queremos agradecer, mais 
uma vez, pela participação, colaboração e, sobretudo, o 
sucesso da nossa segunda edição. Recebemos inúme-
ras artigos, o que ajuda, cada vez mais, a consolidar a 
nossa Revista.

Temos a satisfação de apresentar a terceira edição 
da REVISTA JURIS RATIONIS, instrumento próprio para 
a divulgação de pesquisa cientifica realizada no âmbi-
to do Programa de Direito. A presente edição, reunindo 
textos relevantes, foi planejada para festejar esse acon-
tecimento, e além disto, para gravar de forma indelével o 
compromisso com a qualidade da pesquisa. 

O primeiro artigo do espaço Juris Rationis é “A prova 
científica no processo civil brasileiro: DNA e estatística”, 
de Alice Kramer Iorra, onde a autora analisa questões 
que decorrem da prova científica no processo civil bra-
sileiro – mais precisamente as problemáticas oriundas 
da prova pelo exame de DNA e prova por dados estatís-
ticos, que embora tenha escassa aplicação no direito 
processual civil brasileiro, é fruto de vasta discussão no 
direito norte-americano, sobretudo na jurisprudência.

O Segundo artigo tem como título “Direito ao Co-
nhecimento das Origens Genéticas e a Procriação 
Medicamente Assistida”, de Ana Amélia Ribeiro Sales. 
Segundo a autora, o desenvolvimento da biotecnologia 
tem causado significativas transformações no Direito 
Civil. Associado a esse contexto, a importância cada 
vez maior que os direitos de personalidade adquiriram 
na sociedade atual revelaram a existência de um direito 
ao conhecimento das origens genéticas.

Um terceiro artigo, de Felipe Barros, sob o título 
“Os limites ao poder de reforma da Constituição na 
experiência constitucional brasileira”, onde o presen-
te ensaio tem o escopo de analisar, à luz da expe-
riência constitucional brasileira, o poder de reforma 
da Constituição. Para tanto, discorre sobre o poder 
constituinte de reforma a partir da teoria clássica do 
Poder Constituinte de Emmanuel Joseph Sieyès e de 
constitucionalistas contemporâneos, dando ênfase 
aos limites implícitos e explícitos impostos pelo Po-
der Constituinte originário, abordando a evolução do 
poder de reforma da Constituição na história consti-
tucional brasileira, desde a Constituição imperial de 
1824 até a Constituição da República em vigor. 

O quarto artigo “Uma análise histórico-jurídica da 
virtualização do processo judicial”, de Nicolau Otto dos 
Anjos Fontes, tem como finalidade estudar o processo 
judicial eletrônico sob a ótica histórico-jurídica. A mo-
dernização de processo eletrônico é, pois, uma conse-
qüência da revolução tecnológica que a sociedade atual 

perpassa, figurando-se como imprescindível para redu-
zir os custos de tempo e espaço, facilitando a execução 
dos princípios do Acesso à Justiça, da celeridade e efe-
tividade processual.

Destacamos o quinto artigo “Judicialização das políti-
cas da saúde: uma abordagem histórica, sócio cultural e 
jurisprudencial”, dos autores José Albenes Bezerra Júnior 
e Cristina Regina Soares de Araújo Lima, onde analisa a 
saúde através de um panorama histórico. A sua evolução 
tem sido lenta refletindo inúmeras demandas individuais 
e coletivas junto aos tribunais. O conflito de funções esta-
tais tem gerado controvérsias doutrinárias e jurispruden-
ciais quanto à interpretação das normas e legitimidade da 
intervenção do judiciário nas políticas de saúde. 

No sexto artigo, de Tatiana Aguiar, sob o título de 
“Uma visão retórica do Direito”, Segundo a autora, a arte 
de persuadir e convencer, sem visar como resultado a 
verdade absoluta, levou à retórica ao lugar de desprezo 
tanto pelo cristianismo, que pregava a verdade divina 
como a única possível e não aceitava a multiplicidade 
de premissas admitida pela retórica, como pelo raciona-
lismo, que considerava a ciência como o único caminho 
ao conhecimento.

 Temos, ainda a presença de três artigos no espaço 
VERBUM. Esse espaço é destinado aos alunos que es-
tão iniciando suas pesquisas no espaço acadêmico. É 
uma oportunidade de incentivá-los a buscar a pesquisa 
como meio de desenvolvimento acadêmico. 

O primeiro deles, é o artigo da aluna Christini Farias 
Coutinho, que versa sobre a responsabilidade civil do 
cirurgião plástico. O segundo, de Jardiel Oliveira Silva, 
analisa a questão da submissão dos atos discricionários 
da administração pública, ao controle do Poder Judici-
ário, como forma de proteção da ordem constitucional. 
Por fim, o artigo produzido pelo aluno Diego Rocha Fer-
nandes, pretende expor aspectos relevantes da Reserva 
Particular do Patrimônio Natural – RPPN -, tendo em 
vista as estratégias para conservação da biodiversida-
de por meio de áreas protegidas pelo Poder Público em 
consonância com os proprietários de imóveis rurais.

Certamente, a propagação do conhecimento por me-
canismo tão abrangente possibilitará a integração entre 
as mais diversas áreas do saber, em proveito da cons-
trução de uma rede de divulgação de experiências.

Agradecemos a todos os autores que enviaram seus 
trabalhos para a Revista, bem como aos membros do 
Conselho Científico pela preciosa colaboração na ava-
liação dos textos.

Aproveitem a leitura.

Jose Albenes Bezerra Junior | Editor
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A PROVA CIENTÍFICA NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO: 
DNA E ESTATÍSTICA
ALICE KRÄMER IORRA
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Especialista em Direito Civil e Processual Civil. 
Mestre em Direito Processual Civil. Advogada. E-mail: aliceiorra@hotmail.com

Resumo
O artigo analisa questões que decorrem da prova científica no processo civil brasileiro – mais precisamente as que decorrem da prova pelo exame de 
DNA e prova por dados estatísticos. Para tanto, estuda, ainda que de forma breve, a finalidade e o sistema vigente de apreciação das mesmas. Na 
sequência, examina questões atinentes ao exame de DNA – o seu conceito, dificuldades, realização e valoração (vinculada ou não?) a ser realizada 
pelo juiz. Por fim, analisa a prova por dados estatísticos, que embora tenha escassa aplicação no direito processual civil brasileiro, é fruto de vasta 
discussão no direito norte-americano, sobretudo na jurisprudência. 

Palavras-chave: Ciência. DNA. Estatística. Processo. Prova. 

SCIENTIFIC PROOF IN BRAZILIAN CIVIL PROCEDURE: DNA AND STATISTICS

Abstract
Abstract: The present article discusses issues arising from scientific evidence in civil Brazilian   proceedings – more specifically the 
examination of DNA evidence and statistical data. Further, it examines issues related to DNA testing, such as its concept, difficulties, 
and assessment (linked or not) to be held by the judge of laboratory tests. Finally, it reviews the evidence for statistical data, which 
although it has little application in the civil procedural Brazilian law, is an object of extensive discussion in American law, especially in 
the jurisprudence. 

Keywords: Science. DNA. Statistic. Procedure. Evidence.
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1 INTRODUçÃO
 
Ao nos depararmos com a temática das provas no 

âmbito do processo estamos encarando um desafio, 
mormente quando inexiste algo estanque escrito sobre a 
matéria. Levar a verdade aos autos, demonstrar os fatos 
mediante os meios possíveis e convencer o juiz de suas 
alegações são tarefas difíceis e de inquestionável relevân-
cia aos profissionais do Direito.

É certo que atingir a verdade absoluta – tanto dentro 
quanto fora do processo – é uma utopia; o que parece 
possível são raciocínios baseados em ideias críveis sobre 
a (in) existência dos fatos. De todo modo, a concepção 
de processo justo está calcada em ideais de uma verdade 
“possível” ou “provável”, afastando-se juízos precipita-
dos e superficiais (informação verbal)1.

Os fatos a serem demonstrados em juízo, ocorridos e 
irrepetíveis, estão, por uma razão óbvia, atrelados a algu-
ma consequência jurídica relevante às partes. É por isso 
que se diz que as provas buscam colorir o processo com 
a cor da busca da verdade “possível”; buscam convencer 
o magistrado de quem lhe assiste razão; buscam ligar – 
de forma clara, suficiente, concludente e em momento 
oportuno – o discurso com a realidade dos fatos. 

Tendo em vista que a finalidade precípua da prova é a 
formação do convencimento do magistrado, imprescin-
dível analisar o sistema da persuasão racional. Fruto de 
um interessante processo de sedimentação histórica que 
superou sistemas como o da prova prima facie, das ordá-
lias e juízos divinos, da prova legal e o da livre convicção, 
a persuasão racional confere liberdade ao magistrado na 
apreciação das provas, quer no que toca à sua admis-
sibilidade, quer no que respeita ao seu valor probatório, 
desde que fundamente sua decisão (FENOLL, 2010).

Diz-se “racional” porque a decisão deve estar calcada 
em ideias coesas, lógicas e inteligíveis – rechaçando-se a 
possibilidade de a liberdade do julgador converter-se em 
arbítrio. Daí a necessidade de motivação das decisões: 
somente assim é possível ter certo controle sobre a utili-
zação da discricionariedade do magistrado, o que acaba 
se tornando, em última análise, uma garantia contra in-
justiças e arbitrariedades.

Na legislação brasileira, tal sistema – insculpido no 
art. 131 do Código de Processo Civil (CPC) – garante 
ao juiz a livre apreciação da prova, atentando aos fatos 
e às circunstâncias constantes nos autos – ainda que 

não alegados pelas partes – e indicando na sentença os 
motivos que lhe formaram o convencimento.  

Tamanha é a importância da motivação das decisões 
judiciais, que a Constituição Federal abraçou tal princí-
pio, conforme se vê no art. 93, inciso IX. Assim, a falta 
de motivação da sentença acarreta sua nulidade: atra-
vés dela verifica-se, de forma conexa, a efetivação de 
princípios constitucionais – como o da imparcialidade 
do julgador, da legalidade das decisões, do contraditório 
e da ampla defesa. 

2 PROVA CIENTÍFICA NO PROCESSO 
JUDICIAL: CONSIDERAçÕES INICIAIS, 
CONCEITUAçÃO E DIFERENçAS COM A 
PROVA PERICIAL

Ao propor ou contender uma demanda judicial, as 
partes sabem que deverão provar suas alegações, sob 
pena de o feito ser julgado contra os seus interesses. 
Para tanto, servem-se dos mais diversos meios de prova 
admitidos em direito; melhor dizendo, valem-se de pro-
vas documentais, periciais, testemunhais, inspeções ju-
diciais, enfim, de elementos que auxiliarão sobremaneira 
na busca da verdade dos fatos pelo magistrado. 

Tendo por base esse objetivo, nota-se que os sujeitos 
processuais que compõem a relação jurídica – dita pira-
midal ou triangular – não têm uma tarefa fácil a realizar. O 
autor deve fazer prova da existência dos fatos alegados; o 
réu, a inexistência desses fatos, a verificação de fatos ca-
pazes de obstarem ao julgamento do mérito da ação ou, 
então, a existência de fatos impeditivos, modificativos ou 
extintivos da pretensão da parte contrária (art. 333, CPC); 
e, por fim, o magistrado, que deverá realizar juízos de ad-
missibilidade e valoração das provas que são, talvez, as 
atividades mais importantes do processo.

O autor pode, por exemplo, propor uma demanda em 
face do réu e provar o alegado mediante fotografias, da-
dos fornecidos pelo rastreador veicular (GPS), gravações 
telefônicas, vídeos de câmeras de segurança, registros 
magnéticos ou mecânicos de imagem e som, vídeos 
constantes na rede mundial de computadores, laudos 
médicos e laboratoriais, fórmulas químicas ou matemáti-
cas, e-mails, etc. A propósito, é inegável que a ciência e 
a tecnologia estejam adentrando nas demandas judiciais 
através da prova científica, sinalizando, com isso, que os 

1 Palestra proferida por Michele Taruffo na IV Jornadas de Processo Civil: homenagem ao Professor Nicola Picardi. Centro Acadêmico André da Rocha e Curso de Especialização em 
Processo Civil – Processo e Constituição. Porto Alegre – RS. Porto Alegre, 30 nov. 2010.
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recursos tecnológicos representam mais uma possibili-
dade de comprovação dos fatos – e que são, sem dúvida, 
uma das mais importantes ferramentas relacionadas com 
a busca da verdade no processo. São essas tecnologias, 
pois, que auxiliam o julgador na árdua tarefa de compre-
ender e desvendar os fatos que recaem sobre áreas do 
conhecimento humano que transcendem a sua cultura 
média; afinal, não se pode exigir que o juiz seja também 
um cientista (TARUFFO, 2008, p.279).

Esta é, com certeza, a questão nodal para o embate 
judicial: a possibilidade de aproximação entre os dados 
fornecidos pela ciência e as provas processuais. Sabe-
-se que não se trata de uma técnica processual nova2; 
porém, tendo em vista as consideráveis descobertas da 
ciência, o elevado grau de confiabilidade e precisão dos 
resultados por ela fornecidos, tal meio de prova acabou 
ganhando espaço no cenário jurídico mundial. Mas o que 
vem a ser, precisamente, a prova científica?

No âmbito do direito processual, a prova científica não 
raramente coincide – ainda que de forma parcial – com a 
prova pericial. É comum, aliás, que essa prova se forme 
e entre no processo por meio de um perito. Todavia, para 
que a prova seja considerada propriamente “científica”, 
assevera Michele Taruffo (2008, p. 277-8) é necessário 
que algum “elemento probatório concreto derive do uso 
de noções de caráter científico em sentido estrito […], e 
não de conhecimentos de caráter simplesmente técnico”. 
Assim, por exemplo, a perícia médica realizada num se-
gurado para determinar o seu grau de invalidez decorrente 
de um acidente de trabalho, a perícia contábil realizada na 
documentação de uma sociedade empresária ou a perícia 
realizada por um engenheiro agrimensor são, sem dúvida, 
perícias técnicas especializadas; não constituem, porém, 
conhecimentos científicos propriamente ditos (TARU-
FFO, 2008, p. 277-8). De modo diverso ocorre se o caso 
envolver a elaboração de testes de DNA, exames bioló-
gicos, análises químicas e toxicológicas, informações 
provenientes de dados epidemiológicos, experimentação 
animal, cálculos estatísticos e bioestatísticos, reconstru-
ção da dinâmica de um evento mediante o computador, 
enfim, casos em que os dados fornecidos pela ciência 
podem, realmente, ser considerados científicos, pois alu-
dem a sistemas de aquisição do conhecimento baseados 
em métodos científicos, ou seja, em ciências em sentido 
mais restrito. 

Franco Ricci sintetiza o problema com grande clareza 

ao afirmar que o emprego correto do termo “prova cientí-
fica” é aquele utilizado quando se faz referência a eventu-
al procedimento técnico empregado na análise dos fatos 
da causa – por exemplo, a investigação sanguínea ou do 
DNA, no processo civil; ou a investigação datiloscópica, 
fonética, antropométrica, no processo penal. Para ele, a 
ciência teria apenas a função de intensificar o convenci-
mento do juiz. Daí asseverar que: 

A utilização adequada do termo ‘prova 
científica’ diz respeito ao método técnico 
que é utilizado para averiguar os fatos, e não 
para a sua valoração (neste último caso, a 
investigação dos fatos adviria das provas 
‘normais’ e pelo emprego da ciência somente 
no momento final do procedimento probatório). 
(RICCI, 2000, p. 1155)

Como se vê, a conceituação da prova científica permi-
te diversas definições. De todo modo, imprescindível que 
se perceba a existência de boas e más ciências dentro do 
contexto processual, assunto que será tratado a seguir.

2.1 BOA E MÁ CIÊNCIA NO PROCESSO
 
A profusão de elementos científicos que podem aden-

trar no processo, a identificação de provas que merecem 
ser apreciadas e valoradas pelo julgador, a falibilidade dos 
resultados obtidos pelas diferentes ciências, o confronto 
da prova científica obtida com o acervo probatório cons-
tante nos autos são, dentre outros, fatores que têm susci-
tado uma série de questionamentos no campo do direito 
processual. Pode-se perceber, em vista disso, que se por 
um lado o progresso científico possibilitou conquistas 
que merecem ser comemoradas – tanto no meio extra 
quanto no intraprocessual –, por outro trouxe ao direito 
processual civil problemas antes inexistentes.

É preciso perceber, desde logo, “que nem todo conhe-
cimento apresentado como científico é atendível e me-
recedor de ser utilizado como prova” (TARUFFO, 2008, 
p. 282). Desta sorte, indaga-se sobre quais espécies de 
ciência podem ser consideradas aptas a constituírem 
provas no processo e, por conseguinte, influírem decisi-
vamente no convencimento do juiz. Para deslinde de ta-
manho imbróglio, debruçar-se-á sobre a questão da dis-
tinção entre a “boa” e a “má” ciência – ou junk science.

No âmbito do direito processual, a solução desse 

2 “Il fenomeno non è nuovo, poiché si è sempre fatto uso di prove scientifiche nel processo, solitamente attraverso lo strumento della consulenza tecnica”. In: DENTI, Vittorio. 
Scientificità della prova e libera valutazione del giudice. Rivista di Diritto Processuale, Itália, v. XXVII, II série, p. 414-37, 1972. 
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problema é de extrema importância, eis que nenhuma 
decisão judicial pode fundamentar-se sensatamente em 
conhecimentos destituídos de qualquer valor científico, 
que não merecem a denominação de ciência e que são, 
portanto, irrelevantes ao aplicador do direito (TARUFFO, 
2008, p. 281-2). São as chamadas “ciências-lixo”, “scien-
za cattiva”, “conocimientos basura” ou “junk science”.

Infelizmente, tem-se mostrado comum o mau uso da 
ciência no processo. Ocorre que, “ainda que o método 
científico seja válido e correto em si mesmo, ele pode 
ser aplicado de maneira incorreta e, portanto, originar 
resultados com baixo valor cognitivo e probatório” (TA-
RUFFO, 2008, p. 282), os quais não deverão ser con-
siderados bastantes para o adequado julgamento do 
caso concreto. A título de exemplificação, cumpre citar 
o exame de DNA, cujos resultados são providos de ele-
vados graus de precisão. Tais dados, porém, só serão 
objeto de apreciação pelo julgador quando dito exame 
tenha sido realizado em consonância com as exigências 
e protocolos de praxe (TARUFFO, 2008, p. 282). Nos 
demais casos, caberá ao juiz decidir se julga a causa 
com base nas outras provas que constam nos autos, ou 
se requisita nova prova de DNA.

É por essa razão que ao julgar o Recurso Especial 
n.º 397.013, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, 
Nancy Andrighi, determinou:

[…] a conversão do julgamento em diligência, a 
fim de que novo teste de DNA seja realizado, em 
laboratório diverso, com vistas a minimizar a 
possibilidade de erro não apenas decorrente da 
técnica em si, mas também (e principalmente) 
em razão da falibilidade humana, ao se colher 
e manusear o material utilizado no exame 
(BRASIL, 2003).

Também nesse sentido, Thompson, Taroni e Aitken 
(2003) asseveram que “é enganador excluir as consi-
derações de erro humano em testes de DNA quando os 
seres humanos são necessariamente envolvidos na ad-
ministração e interpretação dos dados”. Ou seja, o perito 
e demais partes envolvidas no exame, na condição de 
seres humanos que são, podem equivocar-se e, portanto, 
acarretar o surgimento de provas falaciosas.

Por fim, convém observar que, embora a experiência 
tenha mostrado que a possibilidade de erro possa ocor-
rer, é difícil estimar a frequência com que isso acontece 
no cotidiano forense. Caberá ao julgador, deparando-se 
com questões desse gênero, impedir ou prevenir sua en-
trada em juízo, já que se trata de um problema de índole 
processual – e não científico (TARUFFO, 2008, p. 283).

Apesar dessas constatações, inegável que a ciência 

auxilia o juízo de forma determinante em uma diversidade 
de casos. Dentre os inúmeros exemplos cabíveis aqui, 
merece destaque aquele que representou um marco na 
cultura jurídica norte-americana, qual seja o caso Dau-
bert vs. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., também co-
nhecido por Bandectin cases. Neste feito, a prova científi-
ca destinava-se a verificar se o emprego do medicamento 
por gestantes poderia causar malformações no embrião. 
A sentença, que deu azo à vasta doutrina posterior, “di-
tou, em verdade, um sintético tratado de epistemologia 
com a finalidade de apontar os critérios a que o juiz de-
veria atender para admitir ou excluir os meios de prova 
científica apresentados pelas partes” (TARUFFO, 2008, 
p. 283). Resta cristalino, portanto, que os avanços cien-
tíficos podem ser cruciais para o deslinde de um feito em 
juízo e, igualmente, para o aperfeiçoamento de um orde-
namento jurídico como um todo.

 
2.2 ADMISSIBILIDADE DA PROVA 
CIENTÍFICA

Grande parte dos problemas abordados até agora se 
relacionam, direta ou indiretamente, com a admissibi-
lidade da prova científica no processo. É a partir des-
se momento que das provas brotam efeitos e se criam 
expectativas quanto à possibilidade de convencimento 
do julgador. Como dito anteriormente, a utilização de 
conhecimentos científicos no processo não é uma téc-
nica recente; mas, sobretudo nos Estados Unidos, tem 
assumido grande importância no decorrer da história 
(TARUFFO, 2001, 279). 

Já nos primórdios do século XX as cortes norte-ameri-
canas começaram a se deparar com a questão da ciência 
dentro do processo, fazendo o uso do critério nominado 
“Acceptance in the Commercial Marketplace” para obter 
as noções técnicas e científicas necessárias para o bom 
deslinde das questões judiciais. Consistia basicamente 
em verificar se o perito era “qualificado” antes de admitir 
a sua manifestação em juízo. Uma primeira versão desse 
teste (“pré-Fyre”) concentrou-se na natureza do assunto 
em debate no processo. Caso o assunto estivesse além 
do alcance do conhecimento da cultura média, então a 
opinião do especialista seria considerada útil à determi-
nação dos fatos em juízo. Ou seja, se o perito era, de fato, 
um especialista, sua opinião poderia ser admitida como 
prova (dada a sua relevância para o julgamento) (FAIG-
MAN; PORTER; SAKS, 1994).

Uma grande contribuição para o progresso da ad-
missibilidade da prova científica no processo ocorreu 
em 1923, data em que foi julgado o caso Frye v. E.U no 
Tribunal Distrital de Columbia3. Na demanda que envol-
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via um caso de homicídio, o tribunal foi confrontado com 
uma tecnologia para a qual não existia, até aquele mo-
mento, mercado comercial – o exame do polígrafo4. Para 
ajudá-lo a avaliar a admissibilidade dessa prova, o Tri-
bunal elaborou o critério pelo qual “um test científico só 
poderia ser admitido quando o experimento em questão 
tivesse ganhado a aceitação geral no campo específico 
ao qual ele pertence” (TARUFFO, 1996, p. 233). Assim, 
estabeleceu-se “o general acceptance test, ou Frye test, 
em função do qual a admissibilidade da prova científica 
dependeria do ‘mercado intelectual’, ou seja, da existên-
cia de um difuso e consolidado consenso na respectiva 
área científica sobre a validade daquela prova” (TARU-
FFO, 1996, p. 233). Por esse motivo, o Tribunal excluiu a 
prova através do detector de mentiras.

Esse critério começou a ser progressivamente utiliza-
do pela Corte estadunidense, sobretudo porque “respei-
tava uma prática difundida e permitia ao juiz não afrontar 
diretamente o problema da validade científica da prova, 
remetendo-a a opinião dominante entre os cientistas” 
(TARUFFO, 1996, p. 233).

Nesse sentido, o Tribunal de Apelações do Distrito de 
Columbia descreveu o dispositivo e seu funcionamento 
ao declarar: 

É difícil de definir quando um princípio 
científico ou descoberta cruza a linha entre os 
estágios experimentais e os demonstráveis. 
Em algum lugar nesta zona crepuscular, a força 
probatória do princípio deve ser reconhecida, 
e enquanto os tribunais irão percorrer um 
longo caminho até admitir a prova pericial 
deduzida de um princípio ou descoberta bem-
sucedidos, a coisa de que a dedução é feita 
deve estar suficientemente estabelecida de ter 
ganhado aceitação geral no campo específico 
ao qual ela pertence. (ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA..., 1993, tradução nossa). 

Em que pese apresente vantagens, o Frye test possui 
uma série de limitações, dentre as quais o fato de ser 
vago e manipulável, impor um período de espera ex-
tremamente longo sobre o uso de novos elementos de 
prova e técnicas, e não ter qualquer definição de quando 
uma proposição científica torna-se geralmente aceita. 
Não obstante, continua a ser o padrão pelo qual a prova 
pericial é avaliada pelos tribunais em muitas jurisdições 

(FAIGMAN; PORTER; SAKS, 1994). Cada vez mais, no 
entanto, outros critérios de admissibilidade são aplicados 
pelos tribunais.

Em 1975, a promulgação da Federal Rules of Eviden-
ce ofereceu outro grande critério para a admissibilidade 
da prova científica nos Estados Unidos. Como ensinam 
Faigman, Porter e Saks (1994), para que uma prova fosse 
admitida, ela deveria ser, em primeiro lugar, relevante e, 
posteriormente, adequada aos preceitos da Regra 702:

Se científico, técnico ou outro conhecimento 
especializado irá ajudar o julgador de fato a 
entender a prova ou para determinar um fato 
em questão, um testemunho qualificado como 
um especialista em conhecimento, habilidade, 
experiência, formação ou educação pode 
testemunhá-las na forma de um parecer ou 
de alguma outra forma. (FAIGMAN; PORTER; 
SAKS, 1994, p.1803, tradução nossa).

 
Merece destaque, nesse contexto, o fato de que nem 

a Federal Rules of Evidence faz menção ao Frye test, nem 
sequer os seus trabalhos preparatórios; em vez disso, 
o Estado aparece para impor um critério mais rigoroso 
na admissibilidade da prova, qual seja o de o juiz estar 
convencido de que o perito-testemunho contribuirá para 
a decisão de fato (TARUFFO, 1996, p. 234-5). No entanto, 
grande parte dos estados americanos importou o critério 
do  para dentro da FRE – o que gerou uma questão pa-
radoxal interessante. Embora as regras FRE tenham sido 
destinadas a alargar as possibilidades de apresentação 
de peritos científicos no processo (além do critério do 
Frye test, de modo a garantir a admissibilidade, ainda que 
teórica, de todas as provas relevantes para a decisão), a 
maioria das jurisdições considerou que o general accep-
tance test ainda era necessário (TARUFFO, 1996, p. 235).

A jurisprudência atual, segundo Michele Taruffo, 
subdivide-se em três correntes principais: a primeira, 
que frequentemente emprega o general acceptance test; 
a segunda, que utiliza o critério da Frye test juntamente 
com o estabelecido pela FRE; e, por fim, a terceira, que 
não o utiliza porque afirma que o expert testimony só é 
admissível contanto que o perito seja qualificado (TARU-
FFO, 1996, p. 235).

Convém ressaltar que, já antes da entrada em vigor da 

3  Detalhes disponíveis em: < http://www.law.ufl.edu/faculty/little/topic8.pdf> Acesso em 7 set. 2010.

4  Trata-se de um aparelho que mede e grava registros de diversas variáveis fisiológicas, enquanto um interrogatório é realizado, na tentativa de se detectar mentiras em um 
depoimento. Um teste de polígrafo também é conhecido como um exame de detecção psico-fisiológica de fraude - psychophysiological detection of deception (PDD).
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5 Para que se tenha uma ideia, um dos peritos da demandada, o Doutor Lammstated, tinha revisto toda a literatura sobre Bendectin e sua relação com defeitos de nascimento humano 
- mais de 30 estudos publicados envolvendo mais de 130.000 pacientes. Nenhum estudo teria concluído que citado medicamento seria capaz de causar malformações em fetos, o que 
elidiria, de pronto, a alegação dos autores. In: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, op. cit. (a).

Federal Rules, havia uma orientação diversa da doutrina 
que apontava o seguinte: “a evidência científica deveria 
ser admitida com base em critérios gerais sobre a rele-
vância da prova, deixando à valoração final sobre a eficá-
cia e o valor da prova quaisquer considerações relativas à 
validade e à confiabilidade científicas” (TARUFFO, 1996, 
p. 235). Segundo essa orientação – que ora foi confirma-
da pela FRE, mas que não condiz com a ideia de Frye test 
–, qualquer prova relevante é admissível, salvo se for ex-
cluída por uma norma especial. O problema, porém, “vol-
ta a complicar-se quando se afirma que uma prova deve 
ser válida e confiável para ser relevante, posto que faz 
surgir a exigência de estabelecer segundo quais critérios 
uma prova deve ser considerada cientificamente válida” 
(TARUFFO, 1996, p. 236).

Antes de mais, cumpre referir que um bom critério 
não consiste em dirigir-se àqueles que praticam este ou 
aquele tipo de conhecimento, pois os astrólogos consi-
deram a astrologia uma válida forma de conhecimento; 
o mesmo fazem as cartomantes com a cartomancia; e 
também os leitores de borras de café a respeito de sua 
“arte” (TARUFFO, 2008, p. 284). É necessário algum ou-
tro critério, que consista num juízo objetivo em torno da 
validade científica do conhecimento que se pretende em-
pregar. Sobre essa complexa situação interveio, em 28 de 
junho de 1993, a sentença da Suprema Corte Americana 
no caso Daubert vs. Merrel Dow Pharmaceuticals. 

Peticionários, Jason Daubert e Eric Schuller, meno-
res nascidos com graves malformações, propuseram, 
juntamente com seus pais, a ação em face da sociedade 
Merrel Dow Pharmaceuticals Inc., sustentando que as de-
formações congênitas deviam-se à ingestão, por parte de 
suas mães, do Bandectin, um medicamento antináusea 
produzido e comercializado pela demandada (ESTADOS 
UNIDOS DA AMÉRICA..., 1993).

Após vasta e robusta prova pericial introduzida aos 
autos acerca da possibilidade (ou impossibilidade) do me-
dicamento causar danos em seres humanos5, o juiz Black-
mun, relator do acórdão da Suprema Corte, indicou uma 
série de diretrizes a serem observadas pelos magistrados 
para admitirem ou excluírem os meios de prova científicos 
apresentados pelas partes. Com base nesses critérios – a 
serem analisados e combinados de modo flexível, de for-
ma que se possa dispor da maior quantidade de elementos 
de valoração possível –, incumbe ao juiz a tarefa de atuar 

como um gatekeeping, admitindo apenas as provas cientí-
ficas cuja confiabilidade seja indiscutível (TARUFFO, 2001, 
p. 691-2). Mas quais seriam tais critérios?

Em termos gerais, pode-se afirmar que, diante de uma 
prova científica, o julgador deveria considerar o seguinte: 
(a) o controle e a fiabilidade (mérito científico) da teoria 
ou a técnica em que se fundamenta a prova; (b) o percen-
tual de erro conhecido ou potencial da técnica emprega-
da; (c) a publicação em revistas submetidas ao controle 
de outros peritos (peer review); (d) a existência de um 
consenso geral da comunidade científica interessada, 
além da possibilidade de admissão da prova somente nos 
casos em que ela seja diretamente útil e relevante para 
estabelecer os fatos específicos da causa. No rastro de 
tais ideias, é importante salientar que a sentença no caso 
Daubert admitiu o emprego de outros critérios, pois não 
fez um rol taxativo (TARUFFO, 2005, p. 233).

Frente a tal decisão, pode-se perceber que, embora 
a Suprema Corte tenha afirmado que o general accep-
tance test não poderia ser considerado o único critério 
para admitir ou rechaçar uma prova científica (o Frye test 
tornou-se apenas um destes possíveis critérios), acabou 
por permitir a ampliação do uso das provas científicas no 
processo, pois abriu a possibilidade de provar os fatos 
alegados mediante a utilização de novas técnicas cientí-
ficas – desde que cumpram as condições predetermina-
das, ou então sejam adequadas aos critérios estabeleci-
dos pelo julgador frente ao caso concreto.

Apesar de as normas estabelecidas no caso Daubert 
representarem interpretações aparentemente simples da 
Federal Rules of Evidence, a decisão acabou por acar-
retar, no ano de 2000, a alteração desta para garantir a 
solidez das provas periciais. O artigo 702, influenciado, 
então, em Daubert, foi codificado com a adição de três 
novas cláusulas e passou a ter a seguinte redação:

Se científico, técnico ou outro conhecimento 
especializado irá ajudar o julgador de fato a 
entender a prova ou para determinar um fato em 
questão, um perito qualificado como especialista 
em conhecimento, habilidade, experiência, 
formação ou educação pode testemunhá-las 
sob a forma de um parecer ou de uma outra 
forma, se (1) o testemunho baseia-se em fatos 
ou dados suficientes, (2) o testemunho é o 
produto da aplicação de princípios e métodos 
fiáveis, e (3) a testemunha aplicou os princípios 
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e métodos com segurança aos fatos do caso 
(tradução nossa).

Segundo Faigman e Saks, em texto publicado em 2005, 
os tribunais federais têm em média cerca de 500 (quinhen-
tas) decisões por ano relacionadas com o Bandectin case, 
e os jornais publicam milhares de artigos que tratam do 
assunto. Os estados também estão ativamente envolvidos 
nesta área – mais da metade dos tribunais estão seguindo 
as diretrizes estipuladas em Daubert –, embora nem todos 
apliquem os critérios na íntegra. Outros, porém, têm inter-
pretado o Frye test de maneira a adaptá-lo aos princípios 
do Daubert case – Flórida e Nova York são os mais notá-
veis (FAIGMAN; SAKS, 2005, p. 105-30).

Impende estabelecer, aqui, a relevância que as deci-
sões proferidas nos tribunais americanos podem ter no 
nosso sistema processual.

É claro que toda a atenção dedicada pela jurisprudên-
cia norte-americana sobre a valoração da prova científica 
descende do fato de que, no sistema processual daque-
le país, a prova científica é introduzida no processo por 
meio de peritos escolhidos e pagos pelas partes (“peritos 
de parte”), chamados ao processo como testemunhas 
(expert witnesses). Em tal sistema é, portanto, elevadís-
simo o risco de o conhecimento científico ser manipula-
do pelos experts, de modo a curvar-se aos interesses da 
parte que os designa, pois dificilmente um perito contra-
tado pela parte concluirá que a razão assiste ao adversá-
rio (LOMBARDO, 2007).

Ante tais constatações, parece ser inadequado pensar 
que os critérios determinados pela Suprema Corte Ame-
ricana no Bandectin case possam ter a mesma aplicação 
no nosso sistema processual, em sede de admissão da 
prova científica.

Embora nem toda perícia produza uma prova “científi-
ca” no sentido preciso do termo, é evidente que a maioria 
dessas provas adentra no processo mediante a atividade 
de pessoas com grandes conhecimentos em determina-
das áreas e que, por consequência, suscita uma aprecia-
ção bastante cautelosa por parte do julgador.

Ocorre que o legislador brasileiro, para permitir o in-
gresso de determinados tipos de prova científica no pro-
cesso civil, indicou um método: os peritos são nomeados 
pelo juiz (arts. 421, CPC). Isso significa que, no nosso 
sistema processual, o recurso ao perito é filtrado por uma 
valoração preventiva por parte do juiz – o que diminui a 
possibilidade de que junk sciences adentrem na demanda 
(VERDE, 2005).

No Brasil, a exemplo do que ocorre na Itália e na Espa-
nha, o método empregado exalta ao máximo o princípio 
do contraditório na formação da prova científica, tendo 

em vista que a maioria do atos ocorre no âmbito do con-
traditório, sob o controle vigilante do juiz e a contribuição 
valiosa das partes. É, sobretudo, um método que, calcado 
na imparcialidade do perito chamado ao processo para 
fornecer ao juiz os conhecimentos científicos de que não 
dispõe, visa prevenir a introdução no processo de conhe-
cimentos falsamente científicos (LOMBARDO, 2007).

Destarte, não há como negar a existência de certo juí-
zo valorativo antecipado, por parte do julgador, a respeito 
da pessoa do perito. No entanto, Luigi Lombardo (2007) 
afirma que, antes de valorar antecipadamente a idoneida-
de da prova científica, o juiz deverá verificar o seguinte: 

a) a “abstrata” validade científica da 
investigação que entende confiar ao perito […]. 
O juiz deverá valorar, à luz da opinião dominante 
na comunidade científica de referência, se o 
tipo de investigação científica que ele entende 
confiar (ou que deverá confiar) ao perito possa 
ser desenvolvida segundo métodos científicos 
de reconhecimento e validade seguros, 
restando evidente que o julgador deverá excluir 
aquelas investigações que não tenham sido 
comprovados pela ciência com suficiente 
certeza, ou que sejam objeto de controvérsia 
no mundo científico; b) a idoneidade moral 
e técnica do perito que irá nomear […]. O 
juiz deverá valorar a confiabilidade moral, a 
autoridade científica e a capacidade técnica do 
perito a quem irá conferir o encargo, abstendo-
se de nomear os peritos cuja moralidade, 
regularidade e capacidade técnico-científica 
sejam duvidosas (LOMBARDO, 2007, p. 45-6, 
tradução nossa).

 
Sobre este último ponto, Marinoni e Arenhart (2009, 

p. 771) assinalam que:

Acima de tudo, o perito deve ter idoneidade 
moral e, assim, ser da confiança do juiz. Note-
se que o juiz julga com base no laudo técnico, e 
o jurisdicionado tem direito fundamental a um 
julgamento idôneo. Se é assim, não deve o juiz 
julgar a partir de laudo pericial assinado por 
pessoa que não mereça confiança, já que estaria 
entregando à parte prestação jurisdicional não 
idônea. O juiz, quando precisa de laudo pericial, 
não deve deixar que a definição de um fato seja 
feita por qualquer pessoa (perito), como se não 
lhe importassem a qualidade e a idoneidade da 
resposta jurisdicional.

A despeito de tais considerações, o que se pretende 
demonstrar, em suma, é a impossibilidade prática de 
aplicação escorreita dos critérios estabelecidos pelo 
juiz Blackmun no sistema processual brasileiros. É que 
o controle das provas científicas em tal ordenamento é 
efetuado em momento absolutamente distinto, nome-
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adamente antes (Brasil) e depois (Estados Unidos) da 
produção da prova científica – o que impede, por uma 
razão natural, a aplicação dos critérios de um em ou-
tro de forma homogênea. De que forma o juiz brasileiro 
poderia, por exemplo, averiguar o percentual de erro co-
nhecido ou potencial da técnica empregada, se ao no-
mear o perito sequer tem conhecimento dos meios que 
irão ser utilizados na perícia? Ou como o magistrado 
poderia verificar a publicação em revistas submetidas 
ao controle de outros peritos, se no momento da no-
meação não dispõe de informações detalhadas sobre 
o processamento da diligência pericial? Parece, assim, 
que a aplicação dos critérios do caso Daubert, da forma 
com que foram criados pela Suprema Corte Americana, 
restringem-se aos ordenamentos cuja fase instrutória 
se processe extrajudicialmente; portanto, a análise da 
prova ocorre após ser carreada à demanda pelas partes.

Isso não significa que tais critérios não possam ser 
utilizados no sistema processual brasileiro; significa que 
sua aplicação ocorrerá em momento posterior à nome-
ação dos experts, numa espécie de controle intrínseco 
da prova científica, pois somente na posse de dados, 
informações e conclusões contundentes o juiz poderá 
assegurar-se da idoneidade da diligência pericial.  

3 PROVA POR DNA: DIFICULDADES E 
VALORAçÃO

Seguindo-se a ideia de descoberta da verdade pos-
sível e investigação dos fatos da causa, a abordagem da 
prova por DNA parece inevitável. Popularizada pelo seu 
alto grau de precisão, tal exame poderá ser dificultado por 
motivos distintos: a negativa do réu em colaborar com a 
sua realização ou, então, o preço elevado para sua efe-
tivação (DIAS, 2007, p. 367-8). Certo é que os tribunais 
brasileiros vêm esmerando-se no afastamento das possí-
veis dificuldades através de mecanismos e interpretações 
interessantes – e, nesse sentido, é vasta a jurisprudência, 
mormente nas demandas investigatórias de paternidade.

Para rechaçar as frequentes alegações de ofensa à 
integridade física e psíquica (art. 5º, X da Constituição Fe-
deral – intangibilidade do corpo humano), inexigibilidade 
de alguém produzir prova contra si mesmo (art. 8º, n. 2, 
alínea ‘g’ do Pacto de San José da Costa Rica), falta de 
disposição legal que imponha o dever de realizar o exame 
(art. 5º, II, da CF – Princípio da Legalidade) e proibição de 
utilização de provas obtidas ilicitamente (art. 332, CPC), 
os Tribunais começaram a considerar a negativa injusti-
ficada do investigado com força de prova indiciária, para 
formar a presunção suficiente a fundamentar a sentença 

de procedência do pedido de reconhecimento de pater-
nidade (arts. 231 e 232 do Código Civil) (THODORO JÚ-
NIOR, 2006). Seria a presunção juris tantum de paterni-
dade, consoante a Súmula n.º 301 do STJ/BR e inúmeros 
julgados do Superior Tribunal de Justiça – a exemplo do 
Recurso Especial n.º 55.958/RS.

No que diz respeito ao elevado custo dos exames, o 
legislador pátrio tratou de disciplinar a matéria ao pro-
mulgar a Lei n.º 10.317, de 6 de dezembro de 2001, que 
acrescentou o inciso IV ao art. 3º da Lei n.º 1.060/50. 
Passou-se a garantir, com isso, a realização do teste 
sanguíneo de DNA de forma gratuita aos litigantes be-
neficiários de Assistência Judiciária Gratuita. Destarte, 
estando comprovada a insuficiência de recursos para 
a realização do exame, o necessitado teria direito à as-
sistência judiciária integral e gratuita, devendo o Estado 
custear a perícia. 

Contudo, em alguns Estados da Federação o exame 
ainda não é realizado de forma gratuita aos reconhecida-
mente pobres. É justamente por isso que “muitas vezes, o 
próprio juiz deve exortar as partes a um entendimento, no 
sentido do rateio dos custos, ressaltando que a solução 
da dúvida interessa a ambos os contendores” (GAGLIA-
NO; PAMPLONA FILHO, p. 628).

Realizada a prova de DNA, caberá ao magistrado 
apreciá-la. E não deverá comportar-se como um mero re-
verenciador de relatórios laboratoriais; mas sim como um 
intérprete prudente dos seus resultados. Ocorre que em-
bora os testes de DNA apresentem consideráveis índices 
de precisão, estão longe de representar um meio infalível 
de pesquisa da origem genética. A falibilidade é inerente a 
qualquer ciência que seja desenvolvida, analisada, inter-
pretada e manipulada por seres humanos, como é o caso 
do exame em questão. Além disso, é de se considerar a 
hipótese de manipulação fraudulenta do teste por pesso-
as inescrupulosas, ou a tradução malfeita de um exame 
realizado no exterior. 

Esta evidência científica, que revolucionou muitas 
ações no campo cível e criminal, está longe de ser a “rai-
nha das provas”, ou, então, uma prova cientificamente fir-
mada e aceita como de valor probante irrefutável. Sendo 
assim e considerando que a ciência, segundo Federico 
Stella, “se revela como sendo uma história de erros re-
alizados e superados; […] como um cemitério de erros” 
(STELLA, 2011, p. 313), o que o juiz deve fazer, de ime-
diato, para não transitar nesse cemitério? A resposta é 
relativamente simples. Não há muito que se possa fazer a 
não ser proceder à análise da prova científica de DNA em 
consonância com o conjunto probatório existente na de-
manda; pois, de modo contrário, se estaria transforman-
do o perito em juiz da causa (CÂMARA, 2009, p. 406).
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4 PROVA POR DADOS ESTATÍSTICOS: 
ANÁLISE DO CASO PEOPLE VS. 
COLLINS

 
O recurso à ciência para provar as alegações das par-

tes em juízo, nos seus mais diferentes âmbitos, propor-
cionou a inserção da prova por dados estatísticos, conhe-
cida também como “prova estatística”, no rol de meios de 
prova admitidos em direito.

Trata-se, sobretudo, de um meio de prova com pouca 
discussão no Brasil. Não por se tratar de uma matéria 
pacificada; a falta de discussão e debate acerca das pro-
blemáticas que envolvem a questão da prova por dados 
estatísticos deve-se ao fato de que tais ordenamentos 
não utilizam tais mecanismos na resolução dos conflitos 
processuais. Eis um desafio: tratar de algo desconhecido. 
Ainda que a lei, doutrina e jurisprudência brasileira sejam 
silentes quanto à possibilidade de utilização de dados es-
tatísticos nos processos judiciais, não há motivos para 
não despertar para tal problemática. Neste ínterim, vale 
advertir que o elenco de meios de prova previstos no CPC 
não é taxativo, eis que as partes poderão dispor de todos 
os meios legais, bem como os moralmente legítimos, 
para provar a verdade dos fatos (art. 332). Como conse-
quência lógica desse dispositivo, a prova estatística não 
encontraria óbice legal em sua aplicação.

Porquanto o ordenamento jurídico brasileiro não trate 
das provas estatísticas, desfrutemos da doutrina estadu-
nidense – vasta em discussões atinentes a tal conteúdo 
– para ilustrar o artigo que se está desenvolvendo. 

Dentre as diversas referências possíveis de jurispru-
dência norte-americana a respeito da matéria em apreço, 
não se pode deixar de mencionar o paradigmático caso 
People vs. Collins, julgado pela Suprema Corte da Califór-
nia no ano de 1968 (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA..., 
1968). A ampla repercussão do caso na época evidenciou 
a importância que dada ao problema das ciências mate-
máticas imiscuídas no processo judicial.

Da leitura do caso se extrai que em meados de junho 
de 1964 uma idosa senhora foi vítima de um roubo, após 
ter sido subitamente empurrada para o chão por uma 
pessoa desconhecida. Apesar da queda dolorosa, a anciã 
conseguiu ver uma jovem mulher correndo da cena. Uma 
testemunha do incidente, John Bass, disse que, após ou-
vir gritos da vítima, viu uma jovem senhora com vestes 
escuras e cabelo loiro amarrado correndo em direção a 

um carro amarelo, cujo motorista era negro e usava barba 
e bigode. Poucos dias depois do episódio, um agente que 
investigava o caso prendeu um casal que parecia corres-
ponder a tais descrições.

Ao processo, a acusação chamou um professor de 
estatística na tentativa de demonstrar que, assumindo 
que o roubo foi cometido por uma mulher e um homem 
com características distintivas marcantes, havia uma 
probabilidade esmagadora de que o crime fora cometido 
pelo casal acusado naquele processo – note-se aqui a 
inserção da estatística como meio de prova processual.

Seis características de probabilidade foram indivi-
dualizadas, quais sejam: automóvel amarelo (1/10), ho-
mem com bigode (1/4), mulher com cabelo preso estilo 
“rabo de cavalo” (1/10), mulher de cabelo loiro (1/3), 
homem negro com barba (1/10), casal inter-racial num 
carro (1/1000). Os valores das probabilidades individu-
ais foram multiplicados pela product rule, a qual esta-
belece que a probabilidade de ocorrência conjunta de 
uma série de eventos independentes entre si é igual ao 
produto das probabilidades individuais de cada um dos 
eventos (TRIBE, 1971).

Dessa forma, o Ministério Público chegou à probabi-
lidade de que havia uma chance em 12 milhões6 de que 
qualquer casal selecionado aleatoriamente na população 
possuísse as características em questão; portanto, ha-
via apenas uma chance em 12 milhões de que os réus 
fossem inocentes, e que outro casal igualmente distintivo 
tivesse cometido o crime. Para a acusação, tratava-se de 
uma clara evidência de que o casal suspeito era culpado 
e, por essa razão, os jurados da Corte de Los Angeles 
condenaram o casal Collins.

Note-se que a promotoria tentou incluir a prova 
estatística dentro dos meios de prova admitidos em 
direito para formar o convencimento dos jurados. As-
sim, persuadiu-os com a apresentação de um cálculo 
estatístico elaborado por um perito matemático. Ob-
tendo êxito em sua investida, parecia que tudo estava 
solucionado. Ledo engano.

A Suprema Corte da Califórnia reformou a decisão, 
assegurando que a acusação havia oferecido informa-
ções infundadas e abusivas, que não passavam de meras 
“estimativas conservadoras”. Além disso, disse que os 
argumentos matemáticos apresentados eram inadmissí-
veis por motivos distintos.

Um deles é o fato de que o cálculo era desprovi-
do de qualquer evidência científica que apoiasse as 

6  10 x 4 x 10 x 3 x 10 x 1.000 = 12.000.000
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probabilidades individuais defendidas pelo acusador. 
Existem números que poderiam não condizer com a 
verdade; e, portanto, os resultados estariam eivados 
de um erro substancial. Quem garante, por exemplo, 
que a probabilidade de um homem negro usar barba é 
de 10% (dez por cento)?

Outro argumento utilizado para rechaçar a decisão da 
Corte de Los Angeles foi de que, mesmo que a product 
rule pudesse ser aplicada para concluir que havia apenas 
uma chance em 12 milhões de que um casal escolhi-
do aleatoriamente possuísse as seis características em 
questão, haveria ainda a grande possibilidade de o casal 
acusado não possuir todas essas características – seja 
porque as testemunhas de acusação foram enganadas ou 
estavam mentindo, seja porque o casal estava usando um 
disfarce. Nesse sentido, a Suprema Corte asseverou que: 

Não há equação matemática capaz de 
provar, além de qualquer dúvida razoável, 
que o casal considerado culpado possuía as 
características descritas pelas testemunhas, 
ou mesmo que somente um casal que possui as 
características distintivas pode ser encontrado 
em toda a área de Los Angeles (ESTADOS 
UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte, 1993).

 Ulterior argumentação baseou-se na ideia de 
que a acusação equiparou erroneamente a probabilida-
de de um casal escolhido aleatoriamente ter as caracte-
rísticas distintivas com a probabilidade de que o casal 
com tais características ser inocente. Seria a “falácia 
da transposição condicional” (FROSINI, 2002, p. 84), 
que acaba extraindo conclusões equivocadas de dados 
genéricos. Assim, por exemplo, se em tal população há 
exatamente 12 (doze) milhões de casais (formados por 
pessoas de sexos distintos), então existe um único par 
com essas características e, portanto, dedutivamente 
este par é composto pelos autores do roubo. Se, ao in-
vés, a população fosse composta por 24 (vinte e quatro) 
milhões de casais, haveria dois pares com característi-
cas semelhantes às descritas; e, por uma questão lógi-
ca, a probabilidade de um deles ser o responsável pelo 
roubo é de ½ (um meio) − que é igual à probabilidade 
de inocência do casal com as seis características (e não 
de um em doze milhões) (TRIBE, 1971).

Além disso, o tribunal foi bastante coerente ao afirmar 
que a apresentação de cálculos de probabilidade estatís-
tica teria impedido a possibilidade de uma defesa eficaz 
pelo advogado de defesa, aparentemente desprovido de 
conhecimentos matemáticos profundos, e o colocou, 
juntamente com os jurados, em nítida situação de des-
vantagem. Sendo assim, a Suprema Corte concluiu que 

esta “prova pela matemática” havia distraído o júri da sua 
função apropriada e necessária da ponderação das pro-
vas sobre a questão da culpa, incentivando os jurados a 
se basearem em uma demonstração envolvente – mas 
logicamente irrelevante – do perito estatístico. Tais consi-
derações levaram a doutrina a repensar sobre o papel da 
probabilidade matemática no direito probatório, e concluir 
que a probabilidade estatística, por si só, não tem o con-
dão de provar fatos em juízo (MARCHIES, 1991).

A propósito, note-se que é incoerente julgar uma 
causa tendo por base unicamente dados fornecidos 
pela matemática: se a decisão jurisdicional deve estar 
calcada em fatos reais − e não em meras conjecturas 
probabilísticas que indicam tão-somente remotas pos-
sibilidades fáticas −, resta evidente que a utilização de 
provas estatísticas no processo não pode ser realizada 
de maneira isolada, sob pena de acarretar graves injus-
tiças. Ora, seria muita pretensão das ciências exatas 
determinar a ocorrência de um fato jurídico com base 
apenas em cálculos de probabilidade, ainda mais quan-
do o nosso ordenamento é cristalino em afirmar a busca 
da verdade como imperativo básico da justiça.

Impende salientar, nesse ponto, o fato de a prova cien-
tífica poder (ou não) ser considerada prova cabal sempre 
que for apresentada. Entende-se, salvo melhor juízo, que 
não: embora seja inegável o progresso das ciências e da 
tecnologia no decorrer dos tempos, a possibilidade de 
erro contende toda e qualquer ciência pensada, manipu-
lada e realizada por seres humanos. Além disso, tendo em 
vista o constante e incessável avanço tecnológico, quem 
há de garantir que as descobertas atuais, que solucio-
nam uma série de controvérsias com elevados índices de 
certeza, serão consideradas idôneas e eficazes daqui a 
20 (vinte) ou 50 (cinquenta) anos? Trata-se, como se vê, 
de uma questão de segurança jurídica, essencial à boa 
administração da justiça e ao funcionamento do Estado 
Democrático de Direito (art. 5º, inc. XXXVI, da CF).

Ora, se uma prova científica, de maneira isolada, é 
capaz de fazer prova cabal de um determinado fato, não 
há de se falar em investigação dos fatos por parte do ma-
gistrado, e sim em averiguação da existência (ou não) de 
provas técnico-científicas – a então “rainha das provas” 
– para (im) procedência da demanda. Tal conduta acaba-
ria por transformar o julgador em mero reconhecedor de 
laudos, afastando-o de sua função precípua de desco-
berta da verdade com base em um conjunto probatório 
capaz de formar o seu convencimento. Agir de encontro 
a tal orientação é admitir injustiças e precipitações em 
decisões judiciais, o que descamba na mais absoluta 
desconfiança dos cidadãos para com o Poder Judiciário.

Conclui-se, em vista do exposto, que dados estatís-
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ticos não têm o condão de provar fatos em juízo; eles 
podem auxiliar o julgador na formação do seu convenci-
mento, se apresentados em conjunto com outras provas 
acerca dos fatos da causa. Isso quer dizer que, embora 
os cálculos probabilísticos não sejam suficientes para 
provar um fato em juízo, poderão ser úteis se apresenta-
dos com outros elementos probatórios.

 
5 CONCLUSÃO

Provar nada mais é do que demonstrar fatos, esta-
belecer a verdade possível, criar no espírito do julgador 
um estado de persuasão a respeito de fatos relevantes 
ao plano jurídico. Embora pareça uma atividade relativa-
mente simples, trata-se de uma tarefa verdadeiramente 
complexa, pois significa concretizar situações passadas 
e irrepetíveis mediante a utilização de meios que sejam 
permitidos e não defesos pela lei. 

Inúmeros meios de prova estão à disposição das par-
tes litigantes para comprovação de suas alegações em 
juízo. Adentrando a prova no processo, caberá ao juiz a 
importante função de manifestar-se sobre as mesmas. 
Porém, caso não disponha do conhecimento técnico-
-científico que a questão suscitada requeira, é evidente 
que não poderá eximir-se de sua função jurisdicional; 
deverá “dizer o direito” e manifestar-se sobre os pontos 
provados e não provados mediante o auxílio de pessoas 
especializadas, melhor dizendo, de peritos.

É com base na análise criteriosa de laudos periciais 
que o magistrado preenche lacunas de conhecimento evi-
denciadas no processo e forma um arcabouço intelectual 
que permite a prolação de uma sentença que obedece 
aos parâmetros mínimos de justiça e adequação. De 
modo diverso, correr-se-ia o risco de transformar o juiz 
em mero reverenciador de laudos periciais, e os peritos 
em verdadeiros juízes da causa – o que destoa em dema-
sia dos ideais de um Estado Democrático de Direito.

Note-se que a atividade valorativa não se restringe 
às provas periciais. Toda e qualquer prova produzida 
e levada ao processo pelas partes deverá ser alvo de 
análise bastante rigorosa. Tanto é assim que o atual 
sistema jurídico luso-brasileiro baseia-se no sistema de 
persuasão racional, o que significa dizer que o magis-
trado poderá persuadir-se de forma livre e desvinculada, 
mas sem olvidar de uma sólida e objetiva argumentação 
jurídica em suas decisões. Somente assim é possível 
fiscalizar a correção de suas atividades e a coesão do 
seu raciocínio com precisão.

Frente aos avanços da ciência, algumas situações, 
que no passado eram julgadas subjetivamente (com o 
uso do senso comum ou de máximas de experiência), 

estão hoje abarcadas pelas provas científicas. Havendo 
uma ciência capaz de solucionar questões processuais 
relevantes, se infere que a ciência privada do juiz possa 
não ser suficiente para deslinde das controvérsias; afinal, 
o magistrado não é um cientista, nem poderia sê-lo.

Convém assinalar, entretanto, que nem todo conheci-
mento apresentado como “científico” é atendível e mere-
cedor de ser utilizado como prova, eis que existem “boas” 
e “más” ciências.

Para evitar que junk sciences adentrem na demanda, 
imprescindível que haja algum juízo de admissibilidade 
por parte do destinatário da prova, ou seja, pelo magistra-
do. Nesse diapasão, necessário fazer referência ao famo-
so caso Daubert vs. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. 
julgado pela Suprema Corte Americana. Em linhas gerais, 
foi decidido que as provas científicas deveriam passar 
por uma espécie “filtragem” para que pudessem ser uti-
lizadas no processo judicial. Assim, na posse da prova 
científica, o julgador deveria averiguar o controle e a fiabi-
lidade da teoria ou técnica em que se fundamenta a prova, 
o percentual de erro e a divulgação da técnica empregada 
em revistas científicas, a existência de um consenso ge-
ral da comunidade científica interessada, bem como sua 
utilidade e relevância para estabelecer os fatos específi-
cos da causa. Note-se, ainda, que tais critérios, que não 
possuiriam a mesma aplicação no sistema processual 
luso-brasileiro, não se exaurem em si mesmo; eles são 
indicadores que poderão somar-se a outros igualmente 
relevantes. O que importa, em verdade, é que se realize 
um rigoroso juízo de admissibilidade das provas científi-
cas, aceitando as boas ciências e afastando as más.

Tratando especificamente das espécies de prova cien-
tífica abordadas no presente artigo, quais sejam a prova 
por exame de DNA e por dados estatísticos, pode-se per-
ceber que não há qualquer óbice legal no ordenamento 
jurídico brasileiro para que sejam utilizadas no processo. 
Em que pese não haja vedação legal, no âmbito prático 
do direito pátrio ainda há pouca ou nenhuma discussão 
sobre a prova por dados estatísticos.

No que tange à prova por exame de DNA, inegável 
que esteja amplamente difundida e seja frequentemente 
utilizada nas demandas judiciais, sejam elas cíveis ou 
criminais. Os elevados índices percentuais atingidos por 
tal teste levaram-no a ser considerado como um mode-
lo standard de prova científica. Todavia, no âmbito das 
ações investigatórias de paternidade, uma dupla ordem 
de dificuldades poderá obstar o seu eficaz processamen-
to: a negativa do demandado em submeter-se ao exame e 
os elevados custos para sua efetivação.

Na tentativa de contornar possíveis empecilhos e 
afastar os conflitos de normas que se estabelecem nes-
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tas demandas, a jurisprudência e a doutrina predominante 
têm interpretado normas em favor do investigante – con-
siderando que o direito ao conhecimento de sua origem 
genética se sobrepõe aos direitos do investigado.

Seguindo-se a premissa de que toda e qualquer 
prova produzida e levada ao processo pelas partes de-
verá ser alvo de análise bastante rigorosa, a prova de 
DNA será apreciada pelo julgador. Embora na prática 
haja pouquíssimas decisões que contrariem exames 
genéticos, não se pode olvidar que todas as ciências, 
por mais precisas que sejam, estão sujeitas a equívo-
cos – mormente quando envolvem o trabalho humano 
para sua perfectibilização.

É justamente por isso que a prova genética deverá ser 
apreciada criticamente pelos tribunais, levando-se em 
consideração a análise dos fatos constantes no processo 
– podendo, inclusive, ser afastada se estiver isolada do 
restante do acervo probatório.

Por fim, o artigo trata das interfaces entre o direito e a 
matemática, nomeadamente entre as provas e os dados 
estatísticos. Ainda que a lei, doutrina e jurisprudência se-

jam silentes quanto à possibilidade de utilização de dados 
estatísticos nos processos judiciais, não há motivos para 
não despertar para tal problemática.

Em vista dos longos debates atinentes a tal conteú-
do no direito estadunidense, buscou-se analisar ques-
tões levantadas naqueles tribunais para florear e ilustrar 
a presente pesquisa. Neste diapasão, o paradigmático 
caso People vs. Collins, julgado pela Suprema Corte da 
Califórnia, serviu de base para o desenrolar da temática 
dos dados estatísticos como meios de prova. No caso, a 
acusação utilizou-se de dados probabilísticos para assi-
nalar que era muito remota a possibilidade de os réus não 
serem os autores do roubo.

Entretanto, chegou-se à conclusão de que dados es-
tatísticos não têm o condão de provar fatos em juízo; 
eles podem auxiliar o julgador na formação do seu con-
vencimento, se apresentados em conjunto com outras 
provas acerca dos fatos da causa. Isso quer dizer que, 
embora os cálculos probabilísticos não sejam suficien-
tes para provar um fato em juízo, poderão ser úteis se 
apresentados com outros elementos probatórios.
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Resumo
O desenvolvimento da biotecnologia tem causado significativas transformações no Direito Civil. Nomeadamente a descoberta do DNA, que 
permite identificar com precisão progenitor, e o desenvolvimento das técnicas de reprodução humana assistida, que permitem a doação de 
gametas para casais inférteis, demandaram do Direito uma releitura acerca da definição dos conceitos de parentalidade. Associado a esse 
contexto, a importância cada vez maior que os direitos de personalidade adquiriram na sociedade atual revelaram a existência de um direito 
ao conhecimento das origens genéticas.

Palavras-chave: Reprodução Humana Assistida. Filiação. Conhecimento das origens genéticas. Afetividade.

THE RIGHT TO KNOW AND THE GENETIC ORIGINS OF MEDICALLY ASSISTED PROCREATION

Abstract
The development of biotechnology has caused significant changes in Civil Law.  Particularly, the discovery of DNA, able to accurately identify 
parentage, and the development of  human assisted reproduction, which allows the donation of gametes for infertile couples, demanded a 
re-reading about the definitions of parenthood. In this context, the increasing importance of the rights of the person revealed the existence 
of the right to knowledge of genetic origins.

Key-words: Human Assisted Reproduction. Filiation. Right to knowledge of genetic origins. Affection
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1 INTRODUçÃO

O Direito de Família foi objeto de grandes transforma-
ções que começaram a avultar desde o início do século 
XX (PEREIRA, 2004). O abandono de velhos mitos e a 
adoção de novos paradigmas resultaram em discussões 
acerca de diversos temas: reconhecimento de filhos ha-
vidos fora do casamento, divórcio, união estável, valo-
rização das relações afetivas (paternidade/maternidade 
afetiva, uniões entre pessoas do mesmo sexo), guarda 
compartilhada, dentre outras conquistas. MARY ANN 
GLENDON destaca que essas transformações foram 
pautadas nas ideias de liberdade individual, igualdade, 
direito das mulheres e direitos humanos, ressaltando 
ainda que: “In the future, advances in biotechnology and 
genetic sicence seem likely to have equally far-reaching 
effects on family relations and family law” (GLENDON, 
2006, p. 3)1.

Podemos observar, que o que fora preconizado por 
Mary Ann Glendon (2006), já está a acontecer.  A ci-
ência médica avançou a saltos enormes e, atualmente, 
dá origem a questões que suscitam uma resposta do 
Direito. Questões relativas à reprodução assistida, ao 
conhecimento das origens genéticas, à escolha das ca-
racterísticas do embrião, ao consentimento informado, 
dentre outras, que têm sua origem no desenvolvimento 
da ciência médica, geram reflexos substanciais no Direi-
to e nas relações familiares. 

O Direito de Família continua, portanto, sobre intensa 
e célere transformação, principalmente, no tocante aos 

temas relacionados à biomedicina, em virtude da cons-
tante e veloz evolução desta Ciência. Assim, os temas 
que constituem objeto de estudo do direito biomédico e 
que, por vezes, geram implicações no direito de família, 
são aqueles que urgem maior atenção dos juristas na 
atualidade, para que sejam encontradas soluções para 
situações emergentes e sejam traçados limites pauta-
dos pela ética e dignidade humana. 

Nesse contexto, o estudo da genética humana e o de-
senvolvimento de técnicas de procriação medicamente 
assistidas – PMA – merecem especial destaque porque 
são práticas que se tornaram frequentes para a solu-
ção de casos de infertilidade2 ou de pessoa que queira 
desenvolver a maternidade sozinha3. Essas situações, 
geram discussões jurídicas na medida em que o filho 
gerado a partir de uma reprodução (que não chamare-
mos de artificial4, mas sim, assistida) invoca o direito de 
saber sobre sua origem genealógica, e, por outro lado, 
o doador do gameta é resguardado pelo direito de ano-
nimato. Tem-se suscitado uma regulamentação jurídica 
para a solução desses conflitos de direitos que envol-
vem a liberdade, a proteção da identidade, a intimidade 
e a vida privada de cada sujeito em questão. 

O conhecimento das origens genéticas daquele que 
foi gerado a partir de uma procriação medicamente as-
sistida, a saber, de uma inseminação heteróloga, é um 
tema que toma ares de Direitos Humanos (porque toca 
questões referentes à dignidade do homem e ao co-
nhecimento sobre si próprio), de Direito Constitucional 
(na medida em que o seu reconhecimento e efetivação 

1 “No futuro, avanços na biotecnologia e na ciência genética parecem susceptíveis de ter igualmente efeitos de longo alcance sobre as relações de família e direito da família.” 
(Tradução nossa)

2  Os casos de infertilidade são extremamente significativos atingindo, em Portugal, cerca de 120 mil casais, ou seja, o equivalente a 9% ou 10% da população portuguesa, dentre os 
quais 100 mil têm solução através do tratamento médico e das técnicas de reprodução medicamente assistida. Esta estatística ainda tende a aumentar devido à idade tardia com que 
os casais decidem ser pais (por razões econômicas) e também pelos hábitos culturais desfavoráveis, de acordo com os dados publicados pela Associação Portuguesa de Fertilidade, 
com referência ao estudo AFRODITE, realizado na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), em 2009.

3  O Direito da mulher solteira recorrer às técnicas de reprodução assistida já foi questionado por alguns autores que afirmavam contrariar o princípio fundador da Procriação Assistida, 
qual seja o da solidariedade entre casais (LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o Direito: aspectos médicos, religiosos, psicológicos, éticos e jurídicos. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1995. p. 335 e 336). Entretanto, no Direito Brasileiro, a mulher solteira ou viúva pode recorrer às técnicas de reprodução assistida, sendo amparada 
pela Constituição Federal que proíbe discriminações de qualquer natureza (art. 3, IV), reconhece as famílias monoparentais (art. 226, § 4º), garante o livre planejamento familiar (art. 
226, 7º) e, ainda, garante o direito à saúde (art. 196) – que também pode ser invocado, tendo em vista que o uso dos métodos de reprodução assistida deve ser incluído no conceito de 
saúde. MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. Filhos da reprodução assistida. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Anais do III Congresso Brasileiro de Direito de Família. Família e cidadania. 
Belo Horizonte: IBDFAM/Del Rey, 2002. p. 394 e 395.

4 MARIA HELENA MACHADO explica que o adjetivo “artificial”, que também deriva do latim, “artificialis” significa “feito com arte”, resultou do substantivo “artificium”, 
palavra que serve para designar atividades entendidas como arte, técnica, habilidade, e outras no mesmo sentido. (MACHADO, Maria Helena. Reprodução humana assistida 
– Controvérsias éticas e jurídicas. Curitiba: Juruá, 2008. p. 32.) Entretanto, GUILHERME DE OLIVEIRA ressalta que caracterizar a reprodução feita com assistência médica 
como ‘reprodução artificial’ pode gerar um sentido depreciativo, em razão do significado atual do adjetivo, sendo melhor denominá-la reprodução assistida; ainda mais 
considerando-se que não há a fusão de gametas artificiais, nem a existência de uma gestação artificial, nem a origem de um embrião artificial, sendo um filho absolutamente 
natural. OLIVEIRA, GUILHERME DE. Legislar sobre procriação assistida. In: Revista de Legislação e de Jurisprudência, 127ͦ ano, 1994 -1995, n. 3838-3849. p. 74. De acordo 
com os entendimentos médicos, o melhor termo para definir a chamada reprodução assistida é interferência, para deixar claro que não se trata de métodos puramente 
artificiais, porque mesmo quando as técnicas consistem no manuseio de gametas, elas não deixam de ser naturais, apenas não ocorre o intercurso sexual. MEIRELLES, 
Jussara Maria Leal de. Filhos da reprodução... ob. cit. p. 393.
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são uma das formas de concretização de vários direi-
tos constitucionalmente garantidos pelo ordenamento 
jurídico português e brasileiro5), e também de Direito 
de Família pela influência que pode gerar nas relações 
familiares: pela confusão que, a princípio, pode causar 
na determinação do vínculo de filiação6, e, por suscitar 
questões de interferência dos pais na vida privada e na 
intimidade do filho a ponto de não dar-lhe conhecimento 
sobre suas próprias origens genealógicas – configuran-
do-se, portanto, uma matéria interdisciplinar e de im-
portância subjacente.

Dessa forma, abordaremos neste estudo, os contor-
nos jurídicos do direito ao conhecimento das origens 
genéticas. Como esse direito é reconhecido pelo orde-
namento jurídico brasileiro e português, quais as suas 
características e implicações, e, como se dá a distinção 
entre o direito ao estado de filiação e o direito de conhe-
cer a genealogia biológica. Também vamos destacar o 
tratamento jurídico da questão dado pelo Reino Unido, 
onde houve uma mudança radical na regulamentação 
das técnicas de reprodução humana, com consequên-
cias significativas para o reconhecimento do direito ao 
conhecimento das origens genéticas. 

2 CARACTERIZAçÃO E 
RECONHECIMENTO DO DIREITO 
AO CONHECIMENTO DAS ORIGENS 
GENÉTICAS

Antes de caracterizar o direito ao conhecimento das 
origens genéticas como um direito de personalidade, 
para posteriormente abordar como se dá o reconheci-
mento desse direito pelos ordenamentos jurídicos brasi-
leiro e português, temos que conceituar o termo origem 
genética, delimitando o alcance da expressão.

A conceituação relevante para o presente estudo é 
aquela que atribui ao termo origem genética o sentido 
identidade genética7 (bases biológicas de identidade), 
sendo, sinônimo de individualidade genética (LOUREI-
RO, 2000, p. 288 - 289). Nesse sentido, o direito ao 
conhecimento das origens genéticas representaria a 

busca pelo conjunto de dados relativos à proveniência 
biológica de alguém, um direito de conhecer tal grupo 
de informações (ALMEIDA, 2009). É um direito que 
decorre da necessidade de cada indivíduo em saber a 
história de saúde de seus parentes biológicos próximos 
para a prevenção da própria vida (LOBO, 2004). 

Segundo Capelo de Sousa, o bem da identidade resi-
de na própria ligação de correspondência ou identidade 
do homem consigo mesmo e está pois ligado a profun-
das necessidades humanas, a ponto de o teor da coni-
vência humana depender da sua salvaguarda em termos 
de plena reciprocidade (SOUSA, 1995).

Nesse sentido, podemos configurar as origens gené-
ticas como uma faceta do direito de identidade na medi-
da em que significa um conhecimento sobre si mesmo, 
sobre sua saúde, sua estrutura genética, um direito ao 
autoconhecimento, ao conhecimento de dados genéti-
cos próprios concernentes somente a si, identificando-
-se, portanto, como um direito da personalidade.

Fazendo uma breve abordagem sobre direitos da 
personalidade, cabe dizer que são aqueles inerentes e 
inatos à pessoa, concernentes em seu âmbito individual 
e personalíssimo (LOBO, 2004, p. 526). Numa conceitu-
ação de Diogo de Leite Campos (1995, p. 11-12) os di-
reitos da personalidade, em sentido estrito, são aqueles 
que visam à proteção da pessoa em si mesma, como 
autônoma e criadora de si própria, sendo, direitos con-
tra os outros e contra o Estado; em sentido lato, seriam 
aqueles que compreendem a atividade de interrelacio-
namento da pessoa, o direito a receber dos outros o 
necessário à existência.

Dessa forma, o conhecimento das origens genéticas 
se identifica tanto na conceituação em sentido restrito 
(porque busca a proteção da autonomia no autoconhe-
cimento da própria pessoa) quanto na conceituação em 
sentido lato (já que visa obter dos outros – seja do Esta-
do, dos pais ou do próprio progenitor biológico – infor-
mações necessárias a este autoconhecimento) tendo, 
portanto, a natureza jurídica de direito da personalidade. 
Destaca-se que, o direito ao conhecimento das origens 
genéticas não se confunde, no entanto, com o direito ao 
estado de filiação, o qual possui a natureza jurídica de 

5  A Constituição Federal Brasileira garante o direito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III), à intimidade (art. 5o, X), à informação (art. 5o, XIV), e o direito à proteção a saúde 
(art. 196). A Constituição da República portuguesa, além de garantir a dignidade da pessoa humana (art. 1o), o direito à informação (art. 37) e direito de proteção à saúde (art. 64), 
reconhece expressamente o direito à identidade pessoal no art. 26, n.o 1 e à identidade genética (art. 26, n.o3). 

6  Destacamos que apenas em princípio o direito ao conhecimento das origens genéticas poderia causar confusão com relação à determinação do vínculo de filiação porque, conforme 
descreveremos ao longo do texto, há uma distinção necessária que se deve fazer entre direito ao estado de filiação e direito ao conhecimento da ascendência biológica.

7 Existem outras acepções ao termo identidade genética, como aquela trazida por JOÃO CARLOS GONÇALVES LOUREIRO, a qual refere-se a dois ou mais indivíduos com a mesma 
constituição genética, o que é relevante para o estudo dos casos de gêmeos monozigóticos e de clones, não sendo sua aplicação plausível no presente estudo.
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direito de família, sendo por isso que suas normas de 
regência e os efeitos jurídicos não se confundem nem 
se interpenetram (LOBO, 2004, p. 523), conforme abor-
daremos no tópico de número 3. 

Maria de Fátima Freire de Sá e Bruno Torquato de Oli-
veira Naves exaltam ainda que entre o direito ao conheci-
mento das origens genéticas e os direitos da personalida-
de há perfeita correspondência, na medida em que aquele 
preenche todas as características destes. São, portanto, 
necessários, já que toda a matéria viva é regida, biolo-
gicamente, pelas informações de seus genes; vitalícios, 
pois, as características genéticas são informações vitais 
pra o desenvolvimento da vida humana e acompanham 
a pessoa no curso de sua vida; indisponíveis e intrans-
missíveis, tendo em vista que a sua disposição ou trans-
missão implicaria na cessação da vida de seu titular; e, 
por fim, extrapatrimoniais, devido à impossibilidade de 
avaliação econômica, e, por isso, considerados bens fora 
de comércio (SÁ; NEVES, 2009, p. 188).

Conforme explica Giesen citado por Guilherme de 
Oliveira (2003), a negação sistemática da possibilida-
de de conhecer a progenitura significa uma diminuição 
de um aspecto basilar da tutela geral da personalidade; 
sem ele o filho torna-se objeto de uma decisão a que fica 
alheio (OLIVEIRA, 2003, p.498). 

Em relação ao reconhecimento jurídico desse direito 
de personalidade pelos ordenamentos em questão, a sa-
ber, o brasileiro e o português, temos que a Constituição 
desses países não consagra expressamente o direito ao 
conhecimento das origens biológicas. No entanto, ele 
pode ser inferido de preceitos constitucionais genéricos, 
concernentes, sobretudo, aos direitos fundamentais, den-
tre os quais destacamos: a dignidade humana8, o direito 
à integridade pessoal9, o direito ao livre desenvolvimento 
da personalidade10, e, ainda o direito à saúde11. 

O direito de saúde pode ser invocado na busca da pro-
genitura biológica na medida em que o conhecimento das 
origens genéticas dá ao seu titular a prerrogativa de conhe-
cer, por exemplo, se tem ou não predisposição para sofrer 
de certas debilidades físicas e mentais – como hipertensão 
arterial e diabetes (ALMEIDA; EDSON JÚNIOR, 2009). Há, 

portanto, uma necessidade vital e crescente de obter da-
dos da história genética para fins de diagnóstico e correção 
de anomalias hereditárias (OLIVEIRA, 2003, p. 499). Con-
forme aponta Paulo Luiz Netto Lobo (2004, p.524):

o objeto de tutela do direito ao conhecimento 
da origem genética é assegurar o direito da 
personalidade, na espécie direito à vida, pois 
os dados da ciência atual apontam para a 
necessidade de cada indivíduo de saber a 
historia de saúde de seus parentes biológicos 
próximos para a prevenção da própria vida.

Além do conhecimento da ascendência genética para 
fins de prevenção de doenças hereditárias e proteção do 
direito de saúde, o direito ao livre desenvolvimento da 
personalidade também vem corroborar com o direito de 
conhecer as origens genéticas porque o desconhecimen-
to da verdade biológica pode gerar uma crise de identi-
dade por ignorância da raiz genética (OLIVEIRA, 2003, p. 
499). No mesmo sentido, o direito à integridade consubs-
tancia o direito do filho a saber sua ascendência genética, 
pois, uma mentira duradoura pode gerar graves conflitos 
e danos de caráter psicológico (OLIVEIRA, 2003, p. 497). 

Podemos também dizer que o conhecimento das ori-
gens genéticas construiu-se a partir do princípio consti-
tucional da intimidade, dando origem a um novo direito, 
o direito à intimidade genética que pode ser definido 
como o direito de determinar as condições de acesso à 
informação genética (SÁ; NAVES, 2009, p.176). Assim, 
esse direito à intimidade genética paralelo à integridade 
moral também fundamentam o acesso ao conhecimen-
to progenitura biológica.   

Por fim, sendo que todos esses direitos (saúde, in-
tegridade, intimidade, livre desenvolvimento da perso-
nalidade) são facetas, aspectos inerentes à dignidade 
da pessoa humana, esse princípio é invocado como o 
último e máximo motivo de justificação do direito ao co-
nhecimento das origens genéticas. 

Cabe destacar, ainda, que Portugal traz expresso em 
seu texto constitucional o reconhecimento do direito à 
identidade pessoal (art. 26, n. 1) e à garantia, através de 

8  A dignidade da pessoa humana é assegurada pelo art. 1o da Constituição da República Portuguesa e pelo art. 1o, III da Constituição Federal Brasileira.

9  O direito à integridade pessoal consta do art. 25 da Constituição da República Portuguesa  e pelo art. 5o, III e X Constituição Federal Brasileira.

10  O direito ao livre desenvolvimento da personalidade é reconhecido pela Constituição da República Portuguesa no art. 26, n 1. Apesar da Constituição Federal Brasileira não prever 
expressamente o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, este pode ser inferido em decorrência da garantida da dignidade da pessoa humana e da tutela do direito à 
liberdade em geral.

11  O direito de proteção à saúde está no art. 54 da Constituição da República Portuguesa e no art. 196 Constituição Federal Brasileira.
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lei, da identidade genética do ser humano (art. 26, n. 3).
Para Loureiro (2000), o conceito de identidade pes-

soal remete à identidade biológica, ao código genético 
do indivíduo, ou seja, à biografia de cada ser humano. 
Rafael Reis (2008) revela que de acordo com os consti-
tucionalistas Gomes Canotilho e Vital Moreira o art. 26, 
1 da Constituição Portuguesa tem o sentido de garantir 
aquilo que identifica cada pessoa como indivíduo, sin-
gular e irredutível, abrangindo um direito à ‘historicidade 
pessoal’ (REIS, 2008). Nesse sentido, o reconhecimen-
to do direito à identidade pessoal engloba o direito ao 
conhecimento das origens genéticas.

Da mesma forma, o direito ao conhecimento das 
origens genéticas também estaria incluso no direito à 
identidade genética do ser humano (art.26, 3) na me-
dida em que uma das acepções12 deste corresponde ao 
genoma de cada ser humano, às bases biológicas de 
sua identidade (LOUREIRO, 2000, p.288). Entretanto, há 
autores como Rafael Reis (2008), que consideram que o 
direito à identidade genética não constitui o fundamento 
constitucional do direito ao conhecimento das origens 
genéticas por não existir equivalência material entre os 
valores tutelados; cabendo o reconhecimento desse di-
reito no âmbito constitucional apenas ao reconhecimen-
to do direito à identidade pessoal (REIS, 2008). 

De qualquer forma, além dos fundamentos genéri-
cos que fundamentam o direito ao conhecimento das 
origens genéticas no Brasil, encontramos na Constitui-
ção Portuguesa outros dispositivos que reforçam esse 
direito: a garantia da identidade genética e o direito à 
identidade pessoal, ou apenas este último.

Internacionalmente, temos a Convenção sobre os 
Direitos da Criança (United Nations Convention on the 
Right of the Child) de 20/11/90, ratificada pelo Brasil13  
e por Portugal14, que garante no artigo 7o, n.o 1 que a 
criança, sempre que possível, deve ter o direito de co-
nhecer seu pai ou sua mãe. Ainda, o n.o 2 do mesmo 

artigo, dispõe que os Estados membros devem garantir 
a implementação desses direitos de acordo com a res-
pectiva lei nacional e com suas obrigações sob os ins-
trumentos internacionais relevantes neste domínio (tra-
dução nossa)15. Este documento, impõe que os países 
signatários, através de leis nacionais, garantam os direi-
tos das crianças assumidos neste e em outros diplomas 
internacionais, determinando ainda que, a criança seja 
prioritariamente criada pelo pai/mãe biológicos e quan-
do isso não ocorrer, que tenha conhecimento de quem 
sejam estes, sempre que possível. Cabe ressaltar ainda 
que, a Convenção sobre os Direitos da Criança também 
consagrou o princípio do melhor interesse da criança16, 
o que significou um verdadeiro giro de Copérnico nas 
relações pais-filhos (LOBO, 2004).

Assim, o conhecimento das origens genéticas se 
caracteriza como um direito fundamental e individu-
al de personalidade, legalmente assegurado, seja pela 
interpretação extensiva de outros bens jurídicos cons-
titucionalmente assegurados, seja pela ratificação de 
documentos internacionais.

3 DISTINçÃO ENTRE DIREITO AO 
ESTADO DE FILIAçÃO E DIREITO 
AO CONHECIMENTO DAS ORIGENS 
GENÉTICAS

A questão que se torna imprescindível para o desenvol-
vimento deste estudo é a distinção entre direito ao conheci-
mento das origens genéticas e direito ao estado de filiação. 

Conforme explicita Mary Ann Glendon (2006) o con-
ceito de filiação/parentalidade foi posto em questão, 
estando de diante de incertezas substanciais com o 
advento de novas tecnologias de reprodução humana, 
especialmente a inseminação ‘artificial’, a fertilização in 
vitro (geralmente com ovos ou espermas doados por 
um terceiro) e a transferência embrionária. 

12  O direito à identidade genética, possui outros sentidos atribuídos pela doutrina, por exemplo: para referir que dois ou mais seres têm a mesma constituição genética, como no caso 
de gêmeos monozigóticos e clones LOUREIRO, João Carlos Gonçalves. O Direito à Identidade... ob. cit. p. 288. 

13  A Convenção sobre os Direitos da Criança passou a ter força de lei no Brasil com a sua aprovação pelo Decreto Legislativo n.o 28, de 24/09/1990 e promulgação pelo Decreto 
Executivo n.o 99.710, de 21/11/1990.

14 Em Portugal, a Convenção sobre os Direitos da Criança foi aprovada para ratificação pela Resolução da Assembleia da República n.o 20/90 e ratificada pelo Decreto do Presidente 
da República n.o 49/90.

15 United Nations Convention on the Right of the Child of 20 Nov. 1989 - Article 7: “1. The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a 
name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents. 2. States Parties shall ensure the implementation of these 
rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child would otherwise be stateless.”

16 United Nations Convention on the Right of the Child of 20 Nov. 1989 - Article 3: “1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare 
institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.” (grifo nosso)
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O desenvolvimento dessas novas técnicas de repro-
dução assistida e a possibilidade de determinação do 
vínculo biológico de paternidade através do exame de 
DNA nas ações de investigação de paternidade têm ge-
rado, inicialmente, uma confusão entre o direito ao co-
nhecimento das origens genéticas e o direito à filiação, 
que, na verdade, são duas realidades jurídicas e sociais 
diversas. Conforme dito por Guilherme de Oliveira, a 
prática da Procriação Medicamente Assistida com re-
cursos a doadores de gametas veio a suscitar um novo 
domínio que levou à dissociação entre a progenitura e a 
parentalidade jurídica (OLIVEIRA, 2006, p. 157). 

Para abordar este aspecto cabe a lição de Lobo 
(2004, p.507) ao explicar que, filiação é gênero do 
qual são espécies a filiação biológica e a filiação não 
biológica, configurando-se num conceito, essencial-
mente, relacional (uma relação que se estabelece entre 
duas pessoas, em que uma é considerada filha/o da 
outra). Essa possível dissociação entre parentalidade 
e ascendência genética (filiação não biológica) se deve 
ao fato de que o conceito de família vem sendo cons-
tantemente transformado e nos dias atuais está funda-
do, primordialmente, no afeto. A parentalidade passou 
a ser definida, não só pelos vínculos biológicos, mas 
também pela posse do estado de filho, que leva em 
conta três elementos: o uso do nome, o tratamento 
dado e o reconhecimento público daquele que desem-
penha as atribuições sociais inerentes aos papéis de 
pai e de mãe (BRUNO, 2004, p. 462-463). 

Conforme explicitado por HELOISA HELENA BARBO-
ZA, a Psicologia demonstra que ‘pai’ é antes de tudo o 
representante de uma função, e a criança humana/o fi-
lho não é o produto da carne de seus progenitores, nem 
de seu desejo de filhos, ou de proezas biotecnológicas 
desenvolvidas nos procedimentos medicais de procria-
ção assistida, mas é instituída como ‘filho de..’ pelo Di-
reito (BARBOZA, 2002, p.381-382). Aquele que doa os 
gametas o faz com objetivo altruístico17, mas não possui 
a intenção ou desejo de exercer a paternidade/materni-
dade. Ele é o interveniente responsável e utilíssimo que 
age na expectativa legítima de jamais ser reconhecido 

socialmente como o ‘pater’, ou mesmo como simples 
genitor (OLIVEIRA, 2003). Entre o doador do gameta e 
aquele que será gerado a partir de uma PMA não haverá 
o vínculo constitutivo da paternidade, o afeto. O afeto 
e, consequentemente, a parentalidade partem inicial-
mente do ‘pai de criação’. É ele quem entrega carinho 
e cuidados ao bebê, um ser ainda inconsciente no qual 
começa a ser desenvolvido a noção de parentalidade e 
família. Aquele que virá a nascer de uma PMA não rece-
berá os cuidados parentais do seu progenitor biológico. 
Estes virão de outra pessoa: do pai/mãe afetivo(a). É com 
este último que o filho gerado a partir de uma PMA terá o 
vínculo de afeto e a relação de parentalidade constituídos. 
E o Direito reforça esta posse do estado de filiação, reco-
nhecendo a paternidade/maternidade socioafetiva em ra-
zão da convivência familiar que se estabeleceu na prática.  

O legislador brasileiro, corrobora a ideia de pater-
nidade socioafetiva e esvazia o conteúdo biológico da 
filiação, por exemplo, no artigo 1597, V do Código Civil. 
De acordo com este artigo e seu inciso V, em hipóteses 
de procriação assistida, os filhos havidos por insemi-
nação artificial heteróloga são filhos do marido. Dessa 
forma, temos que a própria lei admite que “a verdade 
biológica não abriga o desenvolvimento do sistema de 
filiação, estando fundada em valores que atendam aos 
interesses do filho e da família no seu sentido mais am-
plo” (MEIRELLES, 2002, p. 398). 

Encontramos na legislação portuguesa dispositivo si-
milar, nomeadamente, o artigo 20 da Lei 32/2006, de 26 
de Julho, o qual determina que, se a inseminação vier a 
resultar o nascimento de um filho, é este havido como 
filho do marido ou daquele que vivendo em união de fato 
com a mulher inseminada tenha dado seu consentimen-
to para a inseminação. O legislador português deixa bem 
claro que a filiação não está atrelada à ascendência bio-
lógica também no n.o 2 do artigo 10o ao dispor que os 
doadores de espermatozóides, ovócitos ou embriões não 
podem ser havidos como progenitores da criança que vai 
nascer. Corroborando, enfaticamente essa questão, para 
que não haja qualquer dúvida, o art. 21, no mesmo sen-
tido, dispõe que o doador do sêmen não pode ser havido 

17 Conforme destaca Guilherme de Oliveira, a doação de esperma pode ser gratuita ou onerosa, dependendo do país em que é realizada. Na França, por exemplo, o sistema 
é gratuito; já nos Estados Unidos o fornecedor do gameta recebe uma quantia variável pelo produto de entrega, sendo chamado inclusive de ‘vendedor de esperma’, 
configurando-se um contrato envolvendo obrigações acessórias: o doador deve informar sobre condições físicas e genéticas e renunciar a todos os direitos sobre um eventual 
filho em troca do pagamento e da garantia de anonimato. OLIVEIRA, Guilherme de. Critério Jurídico... ob. cit. p. 500. Entretanto, essa associação entre direito das obrigações/
contrato e doação de gametas não nos parece uma ideia plausível na medida em que podemos dizer, em última análise, que esta a se negociar ‘vidas’, transformando a 
existência de uma futura vida humana em objeto contratual, além de ser comercializada parte do corpo humano vivo, na concretização do temido ‘mercado humano’. No Brasil 
a doação de gametas deve ser gratuita, não podendo ter caráter lucrativo ou comercial conforme dispõe o n. IV, 1 da Resolução nº 1358/92 do Conselho Federal de Medicina. 
Em Portugal a regra também é a da doação gratuita de gametas, de acordo com o artigo 18 da Lei 32/2006, de 26 de Julho que proíbe a compra ou venda de óvulos, sémen 
ou embriões ou de qualquer material biológico decorrente da aplicação de técnicas de PMA.
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como pai da criança que vier a nascer, não lhe cabendo 
quaisquer poderes ou deveres em relação a ela. 

No entanto, cabe destacar que a parentalidade (so-
cioafetiva) constituída não obsta o direito ao conheci-
mento da origem genealógica por parte do filho, o seu 
direito à intimidade genética. Ressalta-se que, o direito 
ao conhecimento das origens genéticas (cuja titularida-
de é do filho) e o direito ao estado de paternidade (cuja 
titularidade é dos pais socioafetivos) são direitos para-
lelos e não conflitantes. Imprescindível se faz observar 
que, os pais não podem impedir que o filho alcance o 
seu direito de conhecer as origens genéticas porque 
não possuem justificativa jurídica que os legitimem para 
isso, tendo em vista que a sua parentalidade não será 
desconstituída em razão do conhecimento da ascen-
dência biológica do filho. O dever de vigilância dos pais 
não pode invadir o direito a intimidade (no caso o direito 
à intimidade genética) do filho18. 

Como o direito ao conhecimento das origens ge-
néticas não leva à constituição de um novo estado de 
filiação, não se incompatibiliza com a parentalidade já 
existente. O estado de filiação e o conhecimento das 
origens genéticas são direitos distintos. 

O direito ao conhecimento das origens genéticas é 
um direito que não é conexo com a parentalidade, sendo 
a busca tão somente das características genéticas da 
pessoa. Tem natureza de direito da personalidade, por 
ser a busca da identificação do próprio ser, da história 
genealógica da própria pessoa, e, muitas vezes não leva 
à identificação do ascendente biológico (nome, residên-
cia, profissão, etc.), mas tão somente o conhecimento 
dos dados genéticos (por exemplo: idade, característi-
cas físicas, predisposição para alguma doença heredi-
tária, etc). 

Já o direito ao estado de filiação tem natureza jurídi-
ca de direito de família já que estabelece um vínculo de 

parentesco, fundado, primordialmente19, no afeto, e gera 
direitos e deveres recíprocos entre pais e filhos. 

A distinção entre esses dois direitos implica, inclusi-
ve, em consequências processuais, no sentido de que a 
ação que pretenda constituir o estado de filiação (inves-
tigação de paternidade), mesmo que fundada na filiação 
biológica, deve ser intentada nas varas de família, ou no 
caso de Portugal, diretamente nos tribunais de família. 
Já o pleito que tem por objetivo a busca dos dados gené-
ticos daquele que foi gerado a partir de uma reprodução 
assistida, tem fundamento no direito de personalidade 
de conhecer as origens genéticas e deve ser intentado 
na vara civil, já que os direitos da personalidade são tu-
telados, primordialmente, pelo Direito Civil20. 

4 O DIREITO AO CONHECIMENTO DAS 
ORIGENS GENÉTICAS E O ANONIMATO 
DO DOADOR 

Superada a discussão da existência de um direito ao 
conhecimento das origens genéticas, constituído num 
direito de personalidade, fundado na dignidade humana, 
e, substrato da identidade pessoal; explícita a dissocia-
ção que se deve fazer entre direito ao estado de filia-
ção e direito ao conhecimento das origens genéticas; e, 
posto que os pais afetivos não poderiam legitimamente 
obstar o direito do filho em conhecer sua ascendência 
biológica – tendo em vista que esta não confronta com 
a paternidade daqueles – a problemática que se coloca 
agora é um conflito de direitos: de um lado o direito da 
pessoa em conhecer as suas origens genéticas e do ou-
tro o direito de anonimato do doador.

No Brasil, não existe lei específica que regulamenta 
a questão do anonimato do doador. O anonimato é re-
comendado pelo Conselho Federal de Medicina através 
da Resolução 1957/1021 que, no entanto, tem caráter 

18  Conforme leciona ANA CAROLINA BROCHADO TEIXEIRA o dever fundamental de vigilância dos pais está associado às ideias de deveres de limitar e corrigir, que são efeitos da 
vigilância. O dever de vigilância se traduziria, assim, num controle e censura em relação aos filhos, o qual só seria lícito se executados no interesse da educação do filho, no respeito à 
sua dignidade, do seu bem-estar, ou seja, quando contribuísse para interesse do filho, sem obstar o livre desenvolvimento da personalidade e da autodeterminação do filho. TEIXEIRA, 
Ana Carolina Brochado. Família, guarda e autoridade parental. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 199 a 202. Nesse sentido, o direito de vigilância dos pais não tem o condão de impedir 
ou limitar o direito do filho em conhecer suas origens genéticas, pois, isso se constituiria numa violação do direito à intimidade e supressão da autonomia do filho, que seria reduzido 
a mero objeto da decisão dos pais.

19  Dizemos primordialmente porque nas ações de investigação de paternidade é estabelecida a paternidade em razão da vinculação biológica entre pai e filho mesmo que entre eles 
não haja a existência do vínculo afetivo.

20 Corroborando este entendimento, PAULO LUIZ NETTO LOBO afirma que é inadequado o uso da ação de investigação de paternidade com a finalidade de conhecer os dados genéticos 
do doador de sêmen. LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação... p. 525.

21 A Resolução nº 1957/10 do Conselho Federal de Medicina dispõe no n. IV: “2 - Os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa. 3 - 
Obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas e pré-embriões, assim como dos receptores. Em situações especiais, as informações 
sobre doadores, por motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a identidade civil do doador.”
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deontológico, ou seja, é um dispositivo que se destina 
exclusivamente aos médicos (SAUWEN; HRYNIEWICZ, 
2000, p.96), servindo de aplicação aos juristas por falta 
de regulamentação legal própria.

Em Portugal, o anonimato do doador de esperma ou 
óvulos é garantido pela Lei 32/2006, de 26 de Julho que 
em seu artigo 15, n.o 1 dispõe sobre a confidencialidade 
determinando que todos aqueles que, por alguma for-
ma, tomarem conhecimento do recurso a técnicas de 
PMA ou da identidade de qualquer dos participantes nos 
respectivos processos estão obrigados a manter sigilo 
sobre a identidade dos mesmos e sobre o próprio ato da 
PMA. A lei ainda comina pena de prisão ou multa àquele 
que violar esse dever de sigilo22. 

A regra geral que prevalece é a do anonimato do do-
ador. Em princípio, esta regra se estabeleceu para pro-
teger todos os sujeitos envolvidos na PMA: os pretensos 
pais, o doador de gametas e o filho advindo através des-
sa técnica. O anonimato resguarda o doador de forma 
a evitar possíveis problemas, como a investigação de 
paternidade e o estabelecimento da filiação ou outras 
ações de responsabilidade (alimentos, direitos sucessó-
rios) já que o seu gesto não tem intuito diverso além da 
solidariedade; na mesma medida, o anonimato também 
garante a autonomia e o livre desenvolvimento da famí-
lia que teve filho através da PMA, evitando interferências 
do doador de gametas e a busca, por este, do direito de 
paternidade. Ainda, o princípio do anonimato também 
tem o objetivo de proteger a criança, a fim de que esta 
não se transforme em objeto de disputa entre o doador 
e seus pais afetivos (LEITE, 1995). 

No entanto, o reconhecimento jurídico23 do direito ao 
conhecimento das origens genéticas impõe uma revisão 
do princípio do anonimato. Este princípio que já não era 
absoluto, tendo em vista que a doutrina já se interessava 
pela identidade do progenitor alegando motivos relacio-
nados com a prevenção do incesto (OLIVEIRA, 2003, 
499) (por analogia ao art. 1987 do Código Civil Portu-
guês, que encontra correspondente semelhante no art. 

1626 do Código Civil Brasileiro), fica ainda mais relativi-
zado em razão do reconhecimento desse “novo direito”, 
o direito a conhecer a progenitura biológica. 

Numa análise inicial, o direito ao conhecimento das 
origens genéticas e o princípio do anonimato parecem 
conflitantes, sendo necessário buscar uma harmonia, 
uma solução equilibrada que não ofenda o direito do 
doador em ter sua identidade mantida em sigilo, e, ao 
mesmo tempo, garanta à pessoa o acesso às suas ori-
gens genéticas, à sua historia genética. 

Essa harmonia dos direitos em questão é alcançada a 
partir da acepção de que o conhecimento das origens ge-
néticas é o direito ao acesso de informações concernentes 
à características fenotípicas, geracionais, e, de predisposi-
ção ou não de sofrer doenças hereditárias, o que não leva 
necessariamente à revelação da identidade civil do doador. 

Conforme Almeida e Edson Junior (2009), o conteú-
do do direito à identidade genética é o grupo de informa-
ções biológicas herdadas, sendo que, a sua satisfação 
não requer o conhecimento da identidade dos genitores, 
o que se torna uma notícia dispensável24.

Também, Oliveira (2003) julga que deve ser or-
ganizada uma política para conhecimento rigoroso e 
para conservação das informações sobre o caráter 
genético sêmen, mas não chegando à divulgação da 
identidade civil do fornecedor. O autor rejeita o co-
nhecimento da identidade do fornecedor de esperma, 
sem prejuízo da necessidade de registrar de forma 
sistemática e rigorosamente a proveniência e as ca-
racterísticas do sêmen, para os fins de ordem social 
e clinica, tendo em vista a possibilidade de suprir o 
anseio do direito ao conhecimento das origens gené-
ticas sem ferir o direito de anonimato do doador.

Nesse mesmo entendimento, o n.o 2 do artigo 15 
da lei portuguesa 32/2006, de 26 de Julho, faculta às 
pessoas nascidas em consequência de processos de 
PMA com recurso a dádiva de gametas ou embriões 
que obtenham, junto dos competentes serviços de saú-
de, informações de natureza genética que lhes digam 

22 Lei 32/2006, de 26 de Julho: “Art. 43.o Violação do dever de sigilo ou de confidencialidade Quem violar o disposto no artigo 15º é punido com pena de prisão até 1 ano ou 
com pena de multa até 240 dias.”

23 A existência jurídica de um direito ao conhecimento das origens genéticas é reconhecida pela doutrina exaustivamente descrita neste trabalho, bem como pela legislação 
através da interpretação extensiva, como no caso da Constituição Federal Brasileira, ou de forma explícita e direta, como no caso da Constituição da República Portuguesa, 
que garante o direito à identidade pessoal e à identidade genética, ou ainda, pela ratificação por ambos os países de documentos internacionais – conforme descrito no 
tópico 2 deste trabalho. 

24 Os mesmos autores ainda afirmam que “O que importa é a concessão dos dados relativos à ascendência biológica. Grosso modo, o que se protege por tal direito de 
personalidade é o conhecimento do substrato da herança em si – objeto –, não da identidade do sucedido – sujeito”. ALMEIDA, Renata Barbosa de; EDSON JUNIOR, Walsir. 
Direito Civil: Famílias. ob. cit.
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respeito, excluindo, no entanto, a identificação do doa-
dor25. Também o n.o 3 do artigo 15 da referida lei per-
mite àquelas pessoas obter informação sobre a eventual 
existência de impedimento legal a projetado casamen-
to mantendo-se, da mesma forma, a confidencialidade 
acerca da identidade do doador, exceto se este expres-
samente o permitir.

Percebe-se que a solução encontrada na legislação 
portuguesa é a regra de que o doador permanece anôni-
mo, sendo apenas facultados, em princípio, dados ano-
nimizados quando tal se revele necessário do ponto de 
vista da saúde do filho gerado com recurso à PMA, ou 
informação sobre se existe impedimento legal a projeta-
do casamento (REIS, 2008, P.337).

No Brasil, como não há lei específica que regulamen-
te a fertilização assistida, vamos explicitar como a Re-
solução 1957/10 do Conselho Federal de Medicina Bra-
sileiro aborda a questão do anonimato. De acordo com o 
item IV, nº 2 e 3 da referida resolução, obrigatoriamente 
deve ser mantido o sigilo sobre a identidade dos doado-
res de gametas e embriões, bem como dos receptores, 
sendo que, em situações especiais, as informações so-
bre doadores, por motivação médica, podem ser forne-
cidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a 
identidade civil do doador.

Assim, o CFM entende que apenas por motivos de 
proteção à saúde poderiam ser fornecidos os dados ge-
néticos de uma pessoa gerada a partir das técnicas de 
PMA, por isso, limitou o conhecimento desses dados ao 
médico, ficando aquém das exigências do direito perso-
nalíssimo de conhecimento das origens genéticas por-
que, além de não alcançar o titular desse direito, ignora 
as outras causas de justificação, quais sejam, o direito à 
intimidade genética, à identidade pessoal, à informação, 
à integridade e à dignidade da pessoa humana. Ressal-
te-se que, conforme dissemos anteriormente, a referida 
resolução não tem força jurídica, servindo apenas de 

orientação deontológica para os médicos26. Essa ques-
tão evidencia ainda mais a urgência que o Brasil tem 
de legislar sobre a matéria da reprodução assistida, do 
anonimato do doador e do direito ao conhecimento das 
origens genéticas27.

Outro ponto que merece destaque é o fato de que 
nem sempre é possível atender às acepções do direito 
ao conhecimento das origens genéticas sem que haja a 
identificação pessoal do doador, sendo necessária ou a 
revelação da sua identidade civil, ou a supressão do di-
reito filho gerado a partir da técnica de PMA. Há nesses 
casos um conflito de direitos, onde está em confronto o 
direito de anonimato do doador do gameta e o direito do 
filho de saber sua origem genética.  Ambos constituem 
direitos de personalidade – que conferem ao seu titular 
poderes diretos e imediatos sobre o seu uso, fruição, 
reivindicação e autodeterminação28; ambos são compo-
nentes da dignidade humana, e, se analisarmos bem, 
estamos tratando do mesmo bem jurídico (direito à inti-
midade) que se confronta consigo mesmo por estar na 
titularidade de pessoas com interesses opostos:  direito  
à intimidade genética (do filho que pretende saber sua 
origem biológica) versus direito à intimidade pessoal 
(do doador que pretende manter-se anônimo). 

Nessas hipóteses, em que não há como atender aos 
anseios do direito ao conhecimento das origens genéti-
cas preservando, ao mesmo tempo, o anonimato do do-
ador, encontramos na doutrina brasileira a tendência em 
reconhecer que o direito de saber a identidade genética 
deve prevalecer, sem que, no entanto, essa informação 
possa ser utilizada para uma futura tentativa de vincula-
ção de paternidade (SÁ; NAVES, 2009, p.201). Ou seja, 
“sendo, ou não, possível oferecer as informações bioló-
gicas sem revelar a pessoalidade do(s) genitor(es), em 
atenção à substância do direito defendido, em nenhum 
caso haverá criação do vínculo filial” (ALMEIDA; EDSON 
JÚNIOR, 2009, p.394). Também, esse entendimento é 

25  Artigo 15o, n.o 2 da Lei 32/2006, de 26 de Julho.

26 Apesar de não ter sido aprovada pelo Poder Legislativo, há autores que defendem que a resolução do CFM tem hierarquia equivalente à lei, uma vez que vem complementar o 
sistema legal, preenchendo lacuna onde o legislativo foi silente. DANTAS, Eduardo. COLTRI, Marcos Vinícius. Comentários ao Código de Ética Médica. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2010. p. 99

27  As questões relativas à PMA são ainda muito controversas, o único ponto em que há um acordo na sociedade é o de que a legislação é necessária. GUILHERME DE OLIVEIRA apud 
MARY WARNOCK. Oliveira, Guilherme de. Legislar sobre procriação... p. 101.

28 De acordo com CAPELO DE SOUSA, os direitos da personalidade implicam, normalmente, num dever geral de abstenção ou de não ingerência, e, excepcionalmente exigem dos 
outros um comportamento positivo (de fazer), deveres gerais de ação ou de solidariedade, deveres de toda e qualquer pessoa que se encontre em condições de prestar auxílio. SOUSA, 
Rabindranath V. A. Capelo de. O Direito Geral... p. 616 e 617. Sendo assim, da mesma forma que o direito de anonimato do doador exige uma não ingerência na sua identidade e vida 
privada, o direito à historicidade genealógica-pessoal da pessoa gerada a partir da PMA exige um dever de ação de todos aqueles, principalmente os pais afetivos, que podem de 
alguma forma ajudar a pessoa a saber sobre a sua origem genética.
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compartilhado por Paulo Luiz Netto Lobo (2004)29. 
 Em Portugal, a legislação (Lei 32/2006, de 26 de Ju-

lho) exclui exaustivamente, a paternidade do doador de 
sêmen30 e ainda prevê no n.o 4 do artigo 15 que “podem 
ainda ser obtidas informações sobre a identidade do do-
ador por razões ponderosas reconhecidas por sentença 
judicial”. Dessa forma, a lei portuguesa, em prejuízo do 
direito de anonimato do doador, sobrepõe o direito ao 
conhecimento das origens genéticas, o que pode cau-
sar, por via de consequência, a revelação da identidade 
civil do doador, sem que haja, contudo, qualquer impli-
cação parental, por determinação da própria lei.

Parece-nos que a solução trazida pela lei portugue-
sa é bastante plausível - na medida em que impõe uma 
regra geral aplicável a todos os casos, podendo, no en-
tanto, ser excepcionada por “razões ponderozas” – pois 
em razão da rapidez evolutiva da ciência médica e das 
novas situações que lhe são oriundas, não é convenien-
te que a regra em abstrato seja rigorosa no sentido de 
prezar o anonimato absoluto do doador e em nenhuma 
hipótese permitir o acesso às informações sobre a iden-
tidade deste (TEIXEIRA; SALES, 2011, p. 362).

Nota-se, portanto, que em relação ao conflito entre 
o direito de anonimato do doador e o direito ao conheci-
mento das origens genéticas do filho gerado a partir da 
PMA há uma tendência convergente observada na dou-
trina brasileira e na legislação portuguesa, na medida 
em que ambas tendem, em última hipótese31, a revelar 
a identidade do doador, sem, contudo, atribuir a pater-
nidade a este.

5 A MUDANçA DE PARADIGMA NO 
REINO UNIDO

Há de se observar que, tanto no Brasil como em 
Portugal, há a tendência de buscar atender aos anseios 
do conhecimento das origens genéticas sem que haja a 
violação do anonimato do doador. Apenas nos casos em 
que não é possível manter a identidade civil do doador 
(por ‘razões ponderosas’, como justificou a lei portu-
guesa) é que se divulgaria a sua identidade pessoal.

Entretanto, é interessante expor, a título de reflexão, 
a experiência jurídica do Reino Unido, onde, em razão de 
seu maior desenvolvimento econômico, têm sido prati-
cadas a mais tempo as técnicas de reprodução assisti-
da, e, consequentemente, já foram suscitados diferentes 
questionamentos sobre as técnicas de PMA. Sobretudo, 
a razão de citá-los neste estudo se deve ao fato de que no 
Reino Unido já havia legislação consagrando o anonimato 
dos doadores, mas, anos mais tarde, acabou por adotar 
uma solução oposta, no sentido de prevalecer o anoni-
mato do doador, mudando radicalmente de paradigma.

 Nos anos 80 criou-se uma comissão, presidida por 
Mary Warnock, que elaborou um relatório sobre o en-
quadramento jurídico da PMA, determinando que o ano-
nimato dos doadores e do casal beneficiário deveria ser 
preservado, a fim de evitar complicações legais e dificul-
dades emocionais (REIS, 2008, p. 325-326). Posterior-
mente, os princípios desse relatório foram consagrados 
no Ato de 1990 (Human Fertilisation and Embryology 
Act 1990), o qual dispôs que ao atingir a maioridade o 
filho poderia ter acesso a informações relativas às cir-
cunstâncias de ter sido gerado com recurso às técnicas 
de PMA – n.o 31, (4) (a) do Ato – podendo, portanto, 
saber informações relativas ao sexo, altura, peso, ori-
gem étnica, cor dos olhos, cabelo e pele, ano do nasci-
mento, profissão, antecedentes clínicos do doador e de 
seus familiares. Essas informações, no entanto, eram 
não identificáveis, nunca se revelando a identidade dos 
doadores dos gametas ou embriões. 

Em 2004, o Ato de 1990 foi modificado, princi-
palmente, no que concernia ao anonimato do doador. 
A regulamentação de 2004 determinou que todas as 
crianças nascidas com auxílio das técnicas de PMA, 
de gametas doados depois de 31 de março de 2005, 
podem ter acesso a dados que identificassem o doa-
dor: ao nome e sobrenome do doador, data e local de 
nascimento do doador, aparência física e ainda o último 
endereço do doador – n.o 2 (3) da Regulamentação de 
2004. Assim, a partir de 2023 já poderá ser possível que 
a pessoa, gerada a partir da técnica de PMA no Reino 
Unido e já dotada de maioridade, conheça a identidade 

29 O autor afirma que: “... o filho pode vindicar os dados genéticos do dador anônimo se sêmen que constem dos arquivos da instituição que o armazenou, para fins de direito 
da personalidade, mas não poderá fazê-lo com escopo de atribuição de paternidade.” LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação... p. 525. Dessa forma, mesmo que 
os dados genéticos levem à identificação do doador, este não poderá ser havido como pai da criança gerada a partir de seu sêmen que foi doado para a PMA. 

30 O art. 10, n.o 2; art. 20, n.o 1; e, o art. 21 excluem, veemente, a paternidade do doador do sêmen, determinando que esta não é possível em nenhuma hipótese. 

31 Dizemos em última hipótese porque primeiro deverá haver a tentativa de suprir os anseios do conhecimento das origens genéticas sem que haja violação do direito de 
anonimato do doador. Apenas quando não for possível compatibilizar esses dois direitos é que se procederá a revelação da identidade do doador, sem que haja a possibilidade 
de constituir o vínculo de filiação.
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daquele que contribuiu geneticamente para o seu nasci-
mento (REIS, 2008, p. 428).

A mudança na lei foi promovida com a crescente 
ideia de que a pessoa tem o direito de conhecer sua ori-
gem genética. Conforme ressalta Reis (2008, p. 327), a 
presidente da comissão inicial de, Mary Warnock, teria 
admitido publicamente que: “We are much more sensiti-
ve now to the idea of genetic inheritance”32.

A alteração do paradigma no Reino Unido causou, 
contudo, uma queda dramática no número de homens 
doadores de esperma, sendo que, ainda há evidências 
de que casais inférteis têm procurado tratamento fora do 
Reino Unido para evitar que a identidade do doador de es-
perma seja revelada algum dia (HERRING, 2007, p. 357).

Ainda, cabe observar que apesar do Ato de 1990 
e da Regulamentação de 2004 incentivarem os pais a 
contarem para seus filhos que foram concebidos a partir 
da PMA 70% dos casais não seguem essa orientação 
que, segundo HERING, configura, pela falta de obrigato-
riedade, uma proteção do direito de conhecer a origem 
genética bastante tímida (HERRING, 2007, p. 357). 

6 CONCLUSÃO

O direito à identidade genética, especificamente, o 
direito de conhecer as origens genéticas é considerado 
um direito novo, derivado do reconhecimento jurídico 
dos direitos da personalidade e da proteção dos direitos 
fundamentais. 

O desenvolvimento da ciência médica e das técnicas 
de procriação medicamente assistida veio para solucio-
nar o velho e grave problema da infertilidade humana, 
que atinge um número significativo de pessoas. A PMA 
visa dar um filho àquele(s) que o deseja(m), mas não 
podem, ou seja, busca ajudar o ser humano a suprir 
anseios próprios, e, em última análise, concretizar o di-
reito à saúde e à família, solucionando o problema da 
esterilidade. Entretanto, as técnicas de PMA acabaram 
por acarretar uma série de questionamentos jurídicos 
que ainda estão sendo discutidos e merecem especial 
atenção do ponto de vista legislativo.

Nesse âmbito, o direito de anonimato do doador vem 
sendo questionado em razão do reconhecimento de que 
toda pessoa tem direito a saber sua historiciedade ge-
nética e pessoal, num conhecimento de si mesmo. Esse 
direito ao autoconhecimento seria fundado numa série de 

direitos fundamentais, dentre os quais, o direito à intimi-
dade, à identidade, à informação, à saúde, à autodeter-
minação, à integridade, ao livre desenvolvimento da per-
sonalidade, e, sobretudo, no direito à dignidade humana.

O Reino Unido é um exemplo paradigmático por-
que num primeiro momento consagrou o direito de 
anonimato do doador, dando ao filho apenas o direito 
de conhecer algumas informações relativas às carac-
terísticas físicas do doador e alguns dados genéticos 
concernentes à sua saúde e a de sua família, as quais 
não levassem à identificação da progenitura biológi-
ca. Num segundo momento, o Reino Unido regula-
mentou que os filhos gerados a partir das técnicas 
de PMA, depois de março/2005, poderiam conhecer 
a identidade civil do doador, facultando acesso a in-
formações sobre o nome, endereço, profissão, dentre 
outras. Essa hipótese, do filho conhecer a pessoa que 
contribuiu geneticamente para seu nascimento, só irá 
vir à tona em 2023, quando as primeiras pessoas 
geradas a partir das técnicas de PMA atingirem 18 
anos. No entanto, já fazem surtir efeitos nos bancos 
de sêmen do Reino Unido e na evasão de casais in-
férteis para outros países.

Numa abordagem luso-brasileira, temos que a dou-
trina estudada não considera absoluto o direito de ano-
nimato do doador, mas ao mesmo tempo não declara 
que a identidade civil deste deva ser revelada. Essa ten-
dência doutrinária, à qual nos filiamos, procura ponderar 
o direito de conhecer as origens genéticas da pessoa 
gerada a partir da PMA sem infringir o direito de intimi-
dade e vida privada do doador, buscando uma solução 
equilibrada: conceder informações relativas à saúde, 
aos dados genéticos e geracionais, sem contudo, iden-
tificar civilmente o doador. 

Entretanto, quando não for possível, na prática, aten-
der aos anseios do direito ao conhecimento das origens 
genéticas sem revelar a identidade do doador, esta será 
relativizada em razão daquele. Em hipótese alguma, po-
rém, será atribuída a parentalidade àquele que por moti-
vos meramente altruísticos doou gametas para a prática 
da PMA. O conceito de filiação e origem genética não 
se confundem por serem realidades sociais e jurídicas 
distintas. A filiação e a parentalidade são conceitos rela-
cionais fundados essencialmente no afeto. Já a origem 
genética é fundada em dados meramente biológicos. 

Percebe-se que, no Brasil e em Portugal (país em 

32   REIS, Rafael. O Direito ao conhecimento... ob. cit. p. 327. Tradução nossa: “Nos estamos agora muito mais sensíveis à idéia de herança genética”.
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que a questão está inclusive disposta na lei) a tendência 
inicial de preservar o anonimato do doador é similar ao 
que ocorreu na primeira fase legislativa do Reino Unido.

 No entanto, o entendimento jurídico luso-brasileiro 
difere-se do que foi adotado subsequentemente no 
Reino Unido, na medida em que, neste foi declarado 
de plano que a identidade civil do doador será revelada 
caso solicitada pelo “filho” – antes de fazer a doação, a 
pessoa já está ciente de que se o “filho” requerer será 
identificada, não havendo o que se falar em invasão 
do direito de intimidade já que ciente desta situação, 
mesmo assim consentiu em fazer a doação; já aqueles 
países, continuam a buscar o conhecimento do patri-

mônio genético com a máxima preservação da identi-
dade civil do doador, em respeito à sua privacidade, só 
se fazendo necessária a revelação da identidade por 
razões ponderosas que devem ser inclusive judicial-
mente comprovadas. A regra no Brasil e em Portugal é 
a de que o anonimato do doador deve ser preservado, 
sempre que possível.

A diferença parece sutil, mas poderá acarretar con-
sequências significativas, ainda mais tendo-se em vista 
que o entendimento adotado no Reino Unido ocasionou 
em prejuízo para a realização das técnicas de PMA devi-
do à evasão de casais inférteis e de doadores, esvazian-
do a utilidade deste procedimento. 
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Resumo
O presente ensaio tem o escopo de analisar, à luz da experiência constitucional brasileira, o poder de reforma da Constituição. Para tanto, discorre 
sobre o poder constituinte de reforma a partir da teoria clássica do Poder Constituinte de Emmanuel Joseph Sieyès e de constitucionalistas 
contemporâneos, dando ênfase aos limites implícitos e explícitos impostos pelo Poder Constituinte originário, abordando a evolução do poder de 
reforma da Constituição na história constitucional brasileira, desde a Constituição imperial de 1824 até a Constituição da República em vigor. 
Reconhece a existência de limites implícitos ao poder de reforma, aceitando parcialmente a teoria de dupla revisão, que permite que as regras de 
procedimento legislativo das emendas à Constituição possam sofrer alterações. Salvaguarda a proteção aos direitos e garantias fundamentais a 
partir do reconhecimento da intangibilidade das cláusulas pétreas.  

Palavras-chave: Poder constituinte. Reforma da Constituição. História constitucional brasileira. 

THE LIMITS OF POWER TO REFORM THE CONSTITUTION IN THE BRAZILIAN 
CONSTITUCIONALISM

Abstract
This paper has the scope to examine, in the light of the experience of the Brazilian constitution, the power to reform the Constitution. 
Therefore, discusses the constituent power of reform from the classical theory of constituent power of Emmanuel Joseph Sieyès and 
constitutionalists contemporaries, emphasizing the limits imposed by the implicit and explicit original constituent power, addressing the 
evolution of the power of constitutional reform in Brazilian constitutional history, from imperial constitution of 1824 until the Constitution 
in force. Recognizes the existence of implicit limits to the power of reform, partially accepting the theory of dual review, which allows the 
rules of procedure of the legislative amendments to the Constitution can be changed. Safeguard the protection of fundamental rights 
and guarantees from the recognition of the inviolability of immutable clauses.

Keywords: Constituent power. Reform of the Constitution. Brazilian constitutionalism.
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1 INTRODUçÃO

Um dos traços marcantes do constitucionalismo é 
o reconhecimento da supremacia constitucional e da 
força normativa da Constituição, o que somente pode 
ser verificado nas Constituições rígidas. Destarte, a 
rigidez constitucional permite a existência de meca-
nismos de controle de constitucionalidade das leis 
infraconstitucionais e de salvaguarda dos direitos e 
garantias fundamentais.

A Constituição da República de 1988, além de consa-
grar um modelo de rigidez1, apresenta um núcleo duro, 
as chamadas cláusulas pétreas, que não podem ser abo-
lidas nem mesmo por emendas constitucionais. Diante 
do mandamento constitucional2, a proposta de emenda 
tendente a aboli-las não poderá nem sequer ser objeto 
de deliberação, o que permite a qualquer parlamentar do 
Congresso Nacional, de acordo com a Jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, o trancamento da pauta me-
diante mandado de segurança contra a respectiva mesa3. 

Vinte e três anos após a sua promulgação, a Cons-
tituição brasileira já foi emendada setenta vezes, além 
de seis emendas de revisão, o que evidencia que a sua 
rigidez termina esvaziada diante de sua prolixidade.

No contexto político atual, várias reformas estão em 
pauta – como a reforma tributária e a reforma política -, 
o que certamente terá como consequência a alteração de 
diversos e importantes dispositivos do texto constitucio-
nal. A fim de desempenhar tal mister, ainda à época do 
Presidente Lula, cogitou-se sobre a possibilidade de se 
instaurar um novo procedimento de revisão constitucio-
nal, semelhante ao já ocorrido em 1994, ideia que não 
logrou êxito diante da forte resistência apresentada pela 
opinião pública, especialmente a comunidade jurídica.

Dentro desse cenário, o presente ensaio tem o es-
copo de analisar o poder constituinte de reforma à luz 
da teoria do poder constituinte e a partir da experiência 

constitucional brasileira, apresentando seus limites im-
plícitos e explícitos eventualmente existentes e enfati-
zando a análise da possibilidade de alteração das regras 
procedimentais que regem a deliberação e aprovação 
das emendas constitucionais. 

2 O PODER DE REFORMA NA 
EXPERIÊNCIA CONSTITUCIONAL 
BRASILEIRA

A história constitucional brasileira só teve início 
com a proclamação da Independência, em 7 de setem-
bro de 1822, resultado de um pacífico processo que já 
houvera se iniciado anteriormente, com a convocação 
de uma Assembléia Luso-Brasiliense naquele mesmo 
ano5. A referida Assembléia Constituinte, embora ins-
talada em 1823, foi dissolvida pelo próprio Imperador 
D. Pedro I, que preferiu a via do golpe de Estado para 
outorgar a Constituição Política do Império do Brasil, 
em 25 de março de 1824. A Carta Imperial foi a mais 
longeva de todas as constituições brasileiras, vigendo 
por um espaço de 65 anos e, no dizer de Cerqueira 
(1993, p. 268), representou o “mau começo da história 
constitucional brasileira”.

A Constituição de 1824 marcou, portanto, o início 
do Estado Brasileiro, estabelecendo um Governo mo-
nárquico, centralizado, hereditário e constitucional, com 
todos seus poderes concentrados nas mãos do Poder 
Moderador, que comandava a administração e a política. 
Na lição de Bonavides (2001, p. 329), 

Dominada pelas sugestões constitucionais provenien-
tes da França, a Constituição Imperial do Brasil foi a única 
Constituição do mundo, salvo notícia em contrário, que 
explicitamente perfilhou a repartição tetradimensional de 
poderes, ou seja, trocou o modelo de Montesquieu pelo 
de Benjamim Constant, embora de modo mais quantitati-
vo e formal do que qualitativo e material.

1  A Iniciativa para apresentação de projeto de emenda à Constituição é reserva da um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, 
ao Presidente da República e a mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 
membros (art. 60, incisos I a III). Por outro lado, exige-se que a proposta seja discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se 
aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros (art. 60, § 2º).

2  Art. 60, § 4º - “Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; IV - os  direitos e garantias individuais”. 

3  Cf. STF, MS 22.565-MC/DF e MS 22.503-3/DF.

4  Dados atualizados até 1 de junho de 2012

5 A Independência do Brasil compreendeu na verdade a consolidação dos anseios das classes dominantes à época, em especial a burguesia de Portugal, após a vinda da 
família real portuguesa em 1808. A independência brasileira se limitou ao aspecto formal, eis que o Antigo Regime fora mantido, embora de forma camuflada.
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Com relação ao seu poder de reforma, a Constitui-
ção de 1824 previa a possibilidade de alteração de seu 
texto, após o transcurso de quatro anos do seu jura-
mento, através de um procedimento iniciado com um 
projeto de lei assinado por pelo menos um terço dos 
membros Câmara dos Deputados e divido em várias lei-
turas e discussões antes de ser finalizado. Não havia a 
exigência de um quórum diferenciado para a aprovação, 
mas apenas um maior rigor no que diz respeito à discus-
são da matéria antes de ser submetida à votação. 

A principal peculiaridade da Constituição de 1824 
reside no seu art. 178, que diferenciava quais as ma-
térias seriam consideradas constitucionais e, por 
isso, obedeceriam ao processo mais rigoroso de re-
forma. Segundo sua redação, só seria constitucional 
o que dissesse respeito aos limites e atribuições dos 
Poderes Políticos e aos direitos políticos e individuais 
dos cidadãos. Tudo o que não fosse constitucional 
poderia ser alterado sem as formalidades referidas, 
da mesma forma que a legislação ordinária. Por estas 
razões é que a doutrina considera que se tratava de 
uma Constituição semi-rígida.

Em meados da década de 1880, a queda do Impé-
rio já se afigurava inevitável. A República compreendia 
um desejo das classes mais aquinhoadas, que unia no 
mesmo ideal republicano as classes médias e seus seg-
mentos mais importantes, como o clero e o Exército, 
aristocratas antiescravistas e escravocratas insatisfei-
tos com a Abolição. Proclamada a República em 1889, 
o constitucionalismo brasileiro deixa de sofrer influência 
direta do modelo francês, para inspirar-se no americano 
(BONAVIDES; ANDRADE, 1991, p. 89).

Foi neste cenário que a Constituição da República 
dos Estados Unidos do Brasil foi promulgada em 24 de 
fevereiro de 1891, estabelecendo que o Estado brasileiro 
havia adotado como forma de governo uma República 
Federativa, constituída pela união indissolúvel dos seus 
Estados (as antigas províncias). A adoção do Regime 
Republicano no Brasil foi calcada, como dito, pela forte 
influência norte-americana, que transferiu para o Poder 
Judiciário a função de controlar a constitucionalidade 
das leis e findou por abolir o Poder Moderador. Assim, 
mesmo que de maneira incipiente, pela primeira vez no 
Brasil pôde-se falar em supremacia constitucional, não 
mais havendo a esdrúxula interferência do Imperador 
que fazia de toda a Constituição letra morta.

O processo de reforma da Constituição poderia ser 
deflagrado por iniciativa do Congresso Nacional ou das 
Assembleias dos Estados. Na esteira do que rezava o art. 
90, § 1º, considerava-se proposta a reforma quando: 

Sendo apresentada por uma quarta parte, 
pelo menos, dos membros de qualquer das 
Câmaras do Congresso Nacional, for aceita 
em três discussões, por dois terços dos votos 
em uma e em outra Câmara, ou quando for 
solicitada por dois terços dos Estados, no 
decurso de um ano, representado cada Estado 
pela maioria de votos de sua Assembleia.  

Essa proposta dar-se-ia por aprovada, se no ano se-
guinte o fosse, mediante três discussões, a maioria de 
dois terços dos votos nas duas Câmaras do Congresso 
assim deliberasse. Por outro lado, determinava-se que 
não poderiam ser admitidos como objeto de deliberação 
projetos tendentes a abolir a forma republicana-federati-
va e a igualdade de representação dos Estados no Sena-
do. Inaugura-se, assim, o regime das cláusulas pétreas, 
que terminaria por permanecer até os dias atuais.

Após um conturbado período de instabilidade política, 
marcado pelas revoluções de 1930 e 1932, a Constituição 
de 1934 inaugura a terceira fase constitucional do Brasil. 
Os primeiros anos da década de 30 transformaram os 
anseios da ordem jurídico-social brasileira, com a deca-
dência da República Velha e a consolidação de um novo 
pensamento, fundado no princípio da dignidade da pes-
soa humana e dos direitos sociais, razão pela qual surgiu 
a necessidade e o desejo social de uma nova Constituição 
(BONAVIDES; ANDRADE, 1991, p. 332).

A Constituição de 1934 recebeu grandes influências 
das primeiras “constituições sociais”, que iniciaram uma 
nova fase no constitucionalismo mundial, especialmente 
a Constituição de Weimar, sendo a primeira Constituição 
brasileira a ter um título dedicado à ordem econômica e 
social e outro sobre a família, educação e cultura.

No que diz respeito ao poder de reforma, manteve-se 
o regime das cláusulas pétreas, na medida as altera-
ções no texto constitucional não poderiam modificar a 
estrutura do Estado, a organização e a competência dos 
poderes da soberania e a forma federativa republicana 
federativa. Considerava-se aprovada a emenda que fos-
se aceita, em duas discussões, pela maioria absoluta da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em dois 
anos consecutivos, havendo a possibilidade de dispen-
sa deste último requisito se o quórum de aprovação fos-
se de dois terços. 

A tão desejada Nova República, todavia, só viria a 
durar três anos. A tempestade de ideologias terminou 
por criar o ambiente preparatório para o golpe de Estado 
de Vargas, em 10 de novembro de 1937. Estava instau-
rado no Brasil o Estado Novo, e a incipiente democracia 
brasileira se via diante de um regime ditatorial, institu-
cionalizado através da Carta de 1937, cognominada de 
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“Polaca”, pela influência sofrida de sua congênere polo-
nesa de 1935, imposta pelo Marechal Josef Pilsudski. 

Para Horta (1995, p. 60), a Polaca correspondeu no 
Direito Constitucional Brasileiro ao tipo da Constituição 
Semântica, na medida em que o texto constitucional 
fora colocado a serviço do detentor do poder, para seu 
uso pessoal.  Na vigência da Constituição de 1937, pre-
valeceu o Estado Novo, arbitrário e despojado de quais-
quer controles, e a vontade do ditador Getúlio Vargas.  
Assim, seu valor meramente histórico, razão pela qual 
o Presidente da República exerceu, ao seu tempo, um 
governo apenas de fato, e não de Direito. 

 A Carta de 1937 disciplinou a reforma constitucio-
nal, prevendo a possibilidade de o texto constitucional 
ser emendado por iniciativa do Presidente da República 
ou da Câmara dos Deputados. Se o projeto fosse de ini-
ciativa presidencial, exigia-se apenas a maioria relativa 
para a sua aprovação na Câmara dos Deputados e no 
Conselho Federal. Já se a proposta fosse parlamentar, 
o quórum de aprovação exigido era a maioria absoluta. 
Todavia, nesse último caso, mesmo com a aprovação 
congressista, o Presidente da República poderia devol-
ver o projeto ao Parlamento, a fim de que ele fosse no-
vamente votado na legislatura seguinte.

Ademais, no caso de rejeição do projeto de iniciativa 
do presidencial ou de aprovação definitiva pelo Parla-
mento de projeto rejeitado por Presidente da República, 
este poderia, dentro em trinta dias, resolver que um ou 
outro projeto fosse submetido ao plebiscito nacional.  

As alterações políticas trazidas ao Mundo com o 
pós-guerra fizeram o Brasil ingressar num novo proces-
so de redemocratização, que fez com que Vargas fosse 
deposto em outubro de 19458.  A Constituição de 1946, 
promulgada e fruto de Assembleia Constituinte instituí-
da para tanto, revigorou os princípios da Constituição de 
1934, dando sequência às tendências constitucionalis-

tas interrompidas com o golpe de 379. 
O processo de reforma da Constituição de 1946 se 

assemelhava ao sistema da Constituição de 1934. Con-
siderava-se proposta a emenda, quando fosse apresen-
tada pela quarta parte, no mínimo, dos membros da Câ-
mara dos Deputados ou do Senado Federal, ou por mais 
da metade das Assembleias Legislativas dos Estados no 
decurso de dois anos, manifestando-se cada uma delas 
pela maioria dos seus membros. Era tida como aceita a 
emenda que fosse aprovada em duas discussões pela 
maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, em duas sessões legislativas ordinárias 
e consecutivas. Por fim, a emenda seria aprovada se 
obtivesse o voto de dois terços dos membros de cada 
uma das casas congressistas. 

A Revolução de 1964 marca o início do maior retro-
cesso a que a Democracia brasileira assistiu ao longo 
da sua história. Segundo Horta (1994, p. 65), a Consti-
tuição de 1967, diferentemente da de 1946, está voltada 
para o fortalecimento do Poder Executivo e da autorida-
de do Presidente. Ela transformava o Presidente em ver-
dadeiro legislador, “conferindo-lhe a competência para 
expedir decretos-leis sobre as matérias de segurança 
nacional e finanças públicas, cabendo-lhe também pre-
encher, a seu juízo, o conteúdo de uma e de outra, na 
falta de definição constitucional.”

O período ditatorial foi marcado pela supressão 
dos direitos e garantias do cidadão brasileiro, pela for-
te censura aos meios de comunicação e pela violenta 
repressão e perseguição àqueles que se posicionavam 
de forma contrária ao Regime. Os Atos Institucionais 
(AI), sobretudo o AI-5, foram pródigos em concentrar 
poderes nas mãos do chefe do Executivo, dificultando a 
atuação das demais instituições políticas. 

Relativamente ao poder de reforma, a iniciativa para 
propositura das emendas constitucionais foi alargada, 

6    Karl Loewestein diferencia as Constituições ditas “nominais” ou “semânticas”, que compreendem textos meramente formais, daquelas ditas “normativas”, em que se 
estabelece uma identidade entre as aspirações dos integrantes da nacionalidade e a leis expressas no texto, momento em que uma lei pode ser considerada legítima. A 
Constituição de 1937 é para Raul Machado Horta, exemplo da Constituição nominal, pois consubstanciava muitos elementos do autoritarismo que assolava a Europa na 
época. 

7  Importante observar que, sob o ponto de vista formal, a Constituição de 1937 nunca iniciou sua vigência. Consoante dispunha o art. 187, o Texto Constitucional entraria 
em vigor naquela data e seria submetido ao plebiscito nacional a ser regulado em decreto presidencial, que nunca ocorreu. Como o art. 186 determinava que enquanto isto 
não acontecesse estaria decretado o estado de emergência, com a suspensão da Constituição, podemos concluir que durante todo o Estado Novo o Brasil não esteve sob a 
égide de constituição alguma, pelo menos sob o aspecto formal.

8 Com o fim da guerra, Estados tornaram-se independentes, elaborando suas constituições, numa época de grande construção constitucional em todo o mundo. Mais de 
vinte países editaram novas constituições entre 1946 e 1949, entre eles o Brasil.

9 Segundo Luis Roberto Barroso (2006, p. 24), três foram as principais fontes de influência na elaboração da nova Carta: a Constituição norte-americana, na modelagem 
do federalismo; a Constituição francesa, de 1848, na rigidez do regime presidencialista; por fim, a Constituição de Weimar, que assim como em 1934, inspirou a disciplina 
da ordem econômica e social. 
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com a possibilidade de o procedimento ser inaugurado 
pelo Congresso Nacional, pelo Presidente da Repúbli-
ca e pelas Assembleias Legislativas. A proposta seria 
discutida e votada em reunião do Congresso Nacional, 
dentro, de sessenta dias a contar do seu recebimento 
ou apresentação, em duas sessões, e seria considera-
da aprovada quando obtivesse em ambas as votações 
a maioria absoluta dos votos dos membros das duas 
Casas do Congresso. Ademais, não poderia ser objeto 
de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a 
Federação ou a República.

A Constituição de 1988 nasce em momento no qual 
o Brasil tentava se reerguer de mais uma ditadura. Após 
vinte anos de regime militar, período marcado pela su-
pressão dos principais direitos e garantias fundamen-
tais, especialmente a liberdade, e pelo enfraquecimento 
de vários setores da sociedade, o Brasil se viu diante da 
possibilidade de reafirmar os ideais liberal-democráti-
cos através de uma nova Carta. 

Somente em 1974, com a eleição indireta do gene-
ral Geisel para a Presidência da República, teve início o 
lento desmantelamento do regime militar. Ali começou 
aos poucos a se falar, em nível de governo, na transição 
da ditadura para o Estado Democrático de Direito, bem 
como no restabelecimento de direitos políticos.

Aos poucos, a sociedade foi se organizando, através 
de seus órgãos e entidades, fazendo crescer na popu-
lação o desejo de restabelecimento da democracia. As 
eleições diretas para governadores, onde se obteve sig-
nificativa vitória da oposição em alguns estados, contri-
buíram sobremaneira para a imensa campanha em prol 
das eleições diretas para Presidente da República, as 
“Diretas Já”, que envolveu todo o País na luta em favor 
da democracia. 

As eleições diretas para Presidente, malgrado o gran-
de empenho da população, não ocorreram em 1985, mas 
a ditadura já expirava em face da grande onda democrá-
tica que envolvia o país, sendo seu último governo – o de 
Tancredo Neves, sucedido por José Sarney – marcado 
pelo compromisso de convocar uma Assembleia Consti-
tuinte. Nasce, assim, da Assembleia Constituinte de 1987, 
a Constituição vigente no Brasil desde 1988, cujas carac-
terísticas serão abordadas no item a seguir. 

3 O PODER DE REFORMA DA 
CONSTITUIçÃO E TEORIA DO PODER 
CONSTITUINTE 

Na sua essência, o poder constituinte compreende a 
capacidade de elaborar uma Constituição e de determi-

nar a sua observância. O caráter de decisão política com 
força impositiva é destacado por Schmitt (1996, p. 93), 
segundo o qual “o poder constituinte é a vontade política 
cuja força ou autoridade é capaz de adotar a concre-
ta decisão de conjunto sobre modo e forma da própria 
existência política, determinando assim a existência da 
unidade política como um todo”.

Numa perspectiva história, afirma-se que onde quer 
que exista vida em sociedade e poder político, haverá 
uma força ou energia inicial, que funda esse poder, dan-
do-lhe forma e substância. A respeito disso, Bonavides 
pondera que não se pode confundir o poder constituinte 
– que compreende essa força inaugural – com a sua 
teoria, de modo que poder constituinte sempre houve 
em toda sociedade política. Destarte, segundo o autor 
(2000, p. 120): 

Uma teorização desse poder para legitimá-
lo, numa de suas formas ou variantes, 
só veio a existir desde o século XVIII, 
por obra da sua reflexão iluminista, da 
filosofia do contrato social, do pensamento 
mecanisista antihistoricista e anti-autoritário 
do racionalismo francês, com sua concepção 
de sociedade.

Segundo Canotilho (2010, p. 72), embora a expressão 
“poder constituinte” não surja de forma clara em Locke, 
considera-se que este sugeriu a distinção entre “poder 
constituinte do povo” – como sendo o poder de o povo al-
cançar uma nova forma de governo – e “poder ordinário” 
do governo e do parlamento - ao qual se encarrega a ela-
boração e aplicação das leis -, como forma de resistência 
ao radicalismo whig então vigente na Inglaterra. 

Atribui-se, pois, a Emmanuel Joseph Sieyès as bases 
da teoria clássica do poder constituinte (pouvoir consti-
tuant), por ter publicado um panfleto intitulado “O que é 
o Terceiro Estado?” poucos meses antes de se deflagrar 
a Revolução Francesa. Em tal obra, o poder constituinte 
é apresentado como incondicionado, inalienável e per-
manente, encontrando limites apenas no direito natural. 
Por outro lado, o poder constituído receberia sua exis-
tência e suas competências do primeiro, sendo por ele 
juridicamente limitado.  

Sieyès (1986) distingue três fases na formação das 
sociedades políticas. Num primeiro momento, havia in-
divíduos isolados, que possuíam todos os direitos da 
nação quando reunidos. Num segundo momento, estes 
indivíduos se reuniram para debater e deliberar acerca 
de suas necessidades públicas e dos meios de realizá-
-las. Por fim, num terceiro momento, surgiu o governo 
exercido através de representantes. É neste último es-
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tágio que nasceria a necessidade de uma Constituição, 
enquanto instrumento de regulação e definição do corpo 
de representantes. 

Inicialmente, esse poder inaugural foi justificado pela 
força bruta, pelo poder divino e pelo poder dos monar-
cas, até a construção da ideia de soberania nacional, 
através da qual o poder constituinte passa a ter como 
titular a nação. Essa teoria subtraía o poder constituin-
te tanto do monarca como dos poderes constituídos e 
atribuía a uma assembleia constituinte, órgão cujos re-
presentantes eram eleitos para a finalidade específica de 
elaborar a Constituição10. 

Bonavides (2001, p. 124) destaca que Sieyès, en-
genhosamente, tratou de inserir o poder constituinte na 
moldura do regime representativo, atenuando as con-
sequências extremas oriundas do esquema de sobera-
nia popular proposto por Rousseau. Destarte, o poder 
constituinte, ao contrário dos poderes constituídos, é 
do povo, embora se exerça por representantes especiais 
a quem deu o nome de Convenção. 

Costuma-se distinguir o poder constituinte originário 
do poder constituinte constituído ou derivado. Enquan-
to que o primeiro faz a Constituição, não se prendendo 
a formalidades preestabelecidas, o segundo se insere 
na Constituição, sendo, portanto, órgão constitucional, 
conhecendo de limitações formais e materiais. O poder 
de reforma decorre da necessidade de se conciliar o 
sistema representativo com as manifestações diretas 
de uma vontade soberana, competente para alterar os 
fundamentos institucionais da ordem estabelecida. 

Embora defenda que a nação é sempre senhora 
para reformar a sua constituição, o poder de reforma da 
Constituição se caracteriza para Sieyès como um po-
der instituído e, por isso, sujeito a limitações de forma 
e de conteúdo.  Com efeito, consideram-se intangíveis 
as normas que disciplinam o próprio procedimento de 
emenda, já que o poder delegado não pode alterar as 
condições da delegação que recebeu. Nesse sentido, 
Barroso (2010, p. 166) ressalta que o reconhecimento 
da existência de limites implícitos ao poder de reforma 
afigura-se como inafastável, na medida em que se eles 
garantem a proteção da identidade e dos pressupostos 
democráticos nos quais se assentam as Constituições.

Apesar de ter atravessado os séculos e de ainda re-
ceber a adesão da maior parte da doutrina constitucio-

nalista contemporânea, a lógica da construção teoria de 
Siyès enseja alguns questionamentos mais problemá-
ticos do que se pode supor à primeira vista. Sob essa 
ótica, por que razão o povo de ontem deve ter poder 
de ditar os destinos do povo de agora? Por que uma 
geração deve ter o poder de submeter à vontade das 
gerações futuras? A respeito de tal problemática, Cano-
tilho (2010, p. 74) refere-se ao que chama de paradoxo 
da democracia:

Como ṕodé  um poder estabelecer limites 
às futuras gerações? Como pode uma 
constituição colocar-nos perante um dilema 
contramaioritário ao dificultar deliberadamente 
a v́ontade das gerações futuraś  na 
mudanças de sua leis? Revelar-se-á, assim, o 
constitucionalismo de uma antidemocraticidade 
básica impondo à soberania do podo ćadeias 
para o futuró (Rousseau)? 

Procurando responder a estes questionamentos, Va-
ladez (2010, p. 514) defende que a democracia não é 
uma espécie de big bang jurídico-político no qual, du-
rante o fugaz momento em que se define o Estado e sua 
Constituição, a sociedade foi livre e todas as gerações 
futuras são legatárias de uma decisão imutável. Assim, 
quando uma norma da Constituição indica como ela 
pode ser reformada, não se pode considerar que esta 
norma não seja por sua vez suscetível de mudança. Para 
alterar esta norma – chamada de “norma de adaptação” 
-, basta que sejam adotadas e obedecidas as regras for-
mais previstas na própria Constituição. Ademais, con-
forme sustenta o constitucionalista mexicano,

Si se llegara a la conclusión de que todos los 
artículos de una Constitución son modificables 
excepto la norma de adaptación, querría decir 
que en una Constitución habría em realidad 
dos Constituciones, o por lo menos dos 
niveles distintos de normas: la de adaptació, 
y todas las demás. La de adaptación non 
estaria sujeta a niguna otra regla, por lo que 
vendría a ser una suerte de norma superior 
dentro del ordenamiento supremo. Esto sería 
absurdo porque la Constitución representa el 
ordenamiento situado en el vértice del sistema 
jurídico y dentro de una Constitución no cabe 
uma nueva pirámide jerárquica (VALADEZ, 
2010, p. 514). 

 

10  Luís Roberto Barroso (2000, p. 109) ressalta que a ideia de soberania nacional foi substituída pela teoria da soberania popular, fruto da experiência constitucional 
americana, a partir da locução inicial do preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos “we the people”, a qual é igualmente reproduzida na Constituição alemã de 1949 
e na Constituição brasileira de 1988.  
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 A possibilidade de alteração ou supressão por 
via de reforma constitucional dos limites do poder de 
reforma recebeu na doutrina portuguesa o nome de “du-
pla revisão”. Através dela, admite-se que num primeiro 
momento a cláusula limitativa seja revista e, posterior-
mente, revejam-se as disposições antes intocadas.  En-
tre os defensores da dupla revisão está Miranda, para o 
qual as cláusulas de limites materiais são normas como 
quaisquer outras, podendo ser objeto de revisão. Se-
gundo o autor (1999, p. 194): 

Numa postura só aparentemente intermédia, 
afirma-se a validade dos limites materiais 
explícitos, mas, ao mesmo tempo, entende-
se que as normas que os preveem, como 
normas de Direito positivo que são, podem 
ser modificadas ou revogadas pelo legislador 
da revisão constitucional, ficando, assim, 
aberto o caminho para, num momento 
ulterior, serem removidos os próprios 
princípios correspondentes aos limites. 
Nisto consiste a tese da dupla revisão ou do 
duplo processo de revisão.

 Entre os brasileiros, verifica-se forte resistência à te-
oria da dupla revisão. Bonavides (2001, p. 178) defende 
que existem limitações implícitas ao poder de reforma 
da Constituição, quais sejam, aquelas que se referem à 
extensão da reforma, à modificação do processo mes-
mo de revisão e a uma eventual substituição do poder 
constituinte derivado pelo poder constituinte originário. 
No mesmo sentido, Mendes (1998, p. 125) pondera que, 
“teoricamente, os limites do poder de revisão não se 
restringem, necessariamente, aos casos elencados nas 
garantias de eternidade”. 

Considerando que uma eventual proposta de emen-
da à Constituição criando novo processo de revisão 
constitucional – a par do já ocorrido em 1994 – com-
preenderia verdadeiro golpe, Streck (2006) afirma que 

As normas constitucionais que regem o 
processo legislativo de reforma constitucional 
não estão à disposição de minorias políticas que 
pretendem subvertê-las; elas são, ao mesmo 
tempo, limites às deliberações majoritárias, 
verdadeiras garantias constitucionais aos 
direitos fundamentais das minorias, bem 
como condição sine qua non para a formação 
legítima no processo democrático, de maioria 
e de minorias sempre mutáveis

 A partir da divergência apresentada, verifica-
-se que a corrente majoritária milita no sentido do am-
plo reconhecimento dos limites implícitos ao poder de 
reforma da Constituição, que atingiriam não apenas o 

conteúdo material das cláusulas pétreas, mas também 
os próprios requisitos formais de aprovação das emen-
das constitucionais. Vale dizer, nem mesmo regras ati-
nentes à iniciativa e quórum de aprovação das emendas 
poderiam ser objeto do poder constituinte reformador.

4 CONCLUSÃO

Afigura-se como inquestionável a supremacia do po-
der constituinte originário em face dos poderes constituí-
dos, não havendo resistência quanto a isto em sede dou-
trinária, nem mesmo por parte daqueles que defendem a 
dupla revisão da Constituição. A problemática dos limi-
tes do poder reformador reside, na verdade, na natureza 
desse poder: poder constituído, limitado pelo originário, 
conforme teoria clássica de Sieyès; ou manifestação do 
próprio poder constituinte, que em face de sua latência, 
permite que a Constituição possa ser alterada ilimitada-
mente, desde que o procedimento seja legítimo.

Todavia, há uma distinção que merece ser feita, a 
despeito de o assunto não ter sido abordado em nenhu-
ma das referências já citadas. A norma de adaptação 
– usando a terminologia de Valadez, pode ter como ob-
jeto limites materiais ou formais. No primeiro caso, há 
o que a experiência constitucional brasileira chama de 
“cláusulas pétreas”, as quais geralmente estão ligadas a 
direitos e garantias fundamentais. No segundo caso, as 
limitações dizem respeito tão-somente ao procedimen-
to como a Constituição pode ser alterada, situação que 
não merece a mesma proteção da anterior.

A supressão de direitos e garantias fundamentais 
encontra obstáculo na vedação do retrocesso e nos 
ideais neoconstitucionalistas que encontram no prima-
do da dignidade da pessoa humana o fundamento de 
toda a ordem constitucional. Diante disso, aceitar que 
a modificação ou supressão de tais limites materiais 
se apresenta como fraude à Constituição e atentado ao 
poder constituinte originário, ou, noutras palavras, em 
verdadeiro golpe. 

O mesmo não se pode dizer com relação a regras 
meramente procedimentais. Como exemplo, o que o 
constituinte de 1988 chamou de revisão constitucio-
nal: cinco anos após ser promulgada, o texto consti-
tucional pôde ser revisado através de sessão unica-
meral do Congresso Nacional e mediante a maioria 
absoluta dos votos de seus membros, procedimen-
to este mais tênue do que aquele previsto paras as 
emendas constitucionais. Seria possível, através de 
emenda a Constituição, estabelecer um novo proce-
dimento de revisão constitucional?

Se considerarmos a teoria clássica do poder cons-
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tituinte, a resposta indubitavelmente será negativa, pois 
teríamos um poder constituído (o reformador), criando 
uma nova forma de revisão da Constituição, o que so-
mente poderia ter se procedido através do poder origi-
nário; se aceitarmos as bases da teoria da dupla revisão, 
a resposta seria positiva.

De toda sorte, mesmo que esse novo processo de 
revisão fosse estabelecido, os limites materiais ao po-
der de reforma – inclusive as cláusulas pétreas – seriam 
respeitados, de modo que não se poderia falar em frau-
de constitucional ou em retrocesso. E, mesmo que o 
procedimento se assemelhasse ao estabelecido para a 
legislação ordinária, a supremacia da Constituição tam-
bém não estaria comprometida, na medida em que a 
situação seria extraordinária.

Em síntese, não haveria nenhuma afronta à sobera-
nia do poder constituinte originário se, passados mais 
de vinte anos da promulgação da Constituição da Repú-
blica, se chegasse à conclusão de que o procedimento 
atualmente previsto para as emendas constitucionais 
merece ser alterado.

Por outro lado, constata-se, diante das informações 
acima apresentadas, que nenhuma das Constituições 
brasileiras obedeceu rigorosamente às bases da teoria 

clássica de Siyès, nem mesmo a Constituição atual. 
Isso porque a Assembleia Constituinte não fora com-
posta por representantes eleitos exclusivamente para 
este fim, além de que tal processo foi deflagrado através 
de emenda à Constituição anterior. Diante de tais fatos, 
muitos defendem que o processo constituinte de 1988 
não teria legitimidade democrática, pois a Constituição 
teria sido votada e aprovada pelo Congresso Nacional 
da ordem política anterior e não por uma Assembleia 
Constituinte.   

O poder constituinte não possui uma fórmula pronta. 
A fenomenologia constitucional não possui uma única 
forma de expressão. Se assim fosse, seríamos obriga-
dos a negar o constitucionalismo britânico, onde nem 
sequer há uma Constituição escrita, quanto menos hou-
ve um processo constituinte. A Constituição de 1988 
foi fruto de um momento de ruptura, de libertação de 
um regime ditatorial e repressor, que contou com uma 
intensa mobilização popular. O texto constitucional foi 
amplamente discutido nas diversas comissões criadas 
e, mesmo que se afirme em alguns pontos prevalece-
ram os interesses das classes dominantes, é inegável 
que isso aconteceria de qualquer outra forma que fos-
sem eleitos os representantes constituintes. 
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Resumo
O presente artigo tem como finalidade estudar o processo judicial eletrônico sob a ótica histórico- jurídica. A evolução histórica do Direito processual, 
passando do processo judicial físico para o processo judicial eletrônico é uma forma de se constatar o avanço na área. Verificamos também 
a partir desse processo evolutivo que a emenda constitucional n° 45 e a lei 11.419/2006 contribuíram fundamentalmente para a consolidação 
da virtualização. A modernização de processo eletrônico é, pois, uma conseqüência da revolução tecnológica que a sociedade atual perpassa, 
figurando-se como imprescindível para reduzir os custos de tempo e espaço, facilitando a execução dos princípios do Acesso à Justiça, da celeridade 
e efetividade processual.

Palavra Chave: Direito. Direito Processual. Virtualização.

AN ANALYSIS OF HISTORICAL AND LEGAL PROCESS OF JUDICIAL VIRTUALIZATION

Abstract
This article aims to study the electronic lawsuit under the historical and legal perspective. The historical development of procedural 
law, from the physical to the lawsuit lawsuit is an electronic way to see progress in the area. We also note from this evolutionary 
process that the constitutional amendment and law No. 45 11.419/2006 contributed primarily to the consolidation of virtualization. 
The modernization of the electronic process is therefore a consequence of the technological revolution that pervades modern society, 
appearing as essential to reduce the costs of time and space, facilitating the implementation of the principles of the Access to Justice, 
the speed and effectiveness of procedure.

Key words: Law. Procedure Law. Virtualization.
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1 INTRODUçÃO

O desenvolvimento histórico-social do indivíduo 
sempre foi marcado por conflitos de interesses, vez que 
os métodos mais comuns utilizados eram a impressão 
da força como meio de resolução dos conflitos. 

Não existia soberania ou autoridade para resolver 
os conflitos da época. Contudo, as civilizações foram 
amadurecendo e perceberam que a força, autotutela, 
aproximava a indisposição por impor uma verdade so-
bre a outra parte.

Entretanto, os indivíduos, como forma de evolu-
ção, passaram a usar as soluções amigáveis e impar-
ciais na resolução de conflitos. O império romano foi 
quem evidenciou o surgimento do estado-juiz, figura 
que teve a função de resolver os conflitos de interes-
ses da sociedade. 

Com a evolução do Direito processual, vários pro-
blemas foram surgindo. O poder judiciário começou 
suportando a quantidade de processos em função da 
efetividade na prestação jurisdicional. 

Então, as alterações na legislação processual foram 
acontecendo para viabilizar a celeridade processual, po-
rém de forma que o poder judiciário não conseguiu su-
primir todos os casos para a pacificação da sociedade. 

Nas últimas décadas surgiu à tecnologia da informa-
ção, a informação ficou acessível às pessoas. De modo 
que influenciou as diversas áreas do saber. Diante de 
tantas alterações legislativas, tudo se encaminhou para 
que ocorresse a informatização do processo judicial. 

O direito processual também não poderia fica no es-
treito, foram editadas diversas leis esparsas dispondo 
sobre a informatização do processo judicial. Por ex. a lei 
do fac-smile em 1991, lei do Fax em 1999, Lei dos Jui-
zados Especiais Federais nº. 10.259 em 2001, resolução 
do STF n° 287 em 2004, a emenda constitucional n° 
45/2004, e a lei da informatização do processo judicial 
11.419 em 2006 que facilitou o acesso à justiça, direito 
fundamental garantido pela constituição Federal. 

A partir de 2004 com emenda constitucional n° 45, 
o poder judiciário passou por uma grande reformulação 
na sua estrutura, passando a valorizar os princípios 
constitucionais expressos, qual seja, o contraditório, 
ampla defesa, publicidade, duração razoável do proces-
so, igualdade processual e os implícitos, qual seja: boa 
fé processual, efetividade, adequação do processo. 

O processo judicial eletrônico veio a dinamizar o po-
der judiciário, vez que o tempo de duração do processo 
diminuiu a partir do momento que a lei 11.416/2006 foi 
criada, passando a dar maior acessibilidade, celeridade 
e efetividade processuais a sociedade. Objetivos estes 

que mostraram a resposta do avanço do poder judiciário 
no seu conceito amplo de atender a sociedade enquanto 
justiça justa.

Recentemente o poder judiciário passou por refor-
mas legislativas na tentativa de se alcançar acesso à 
justiça, tornar o processo mais célere, dando efetividade 
aos processos judiciais. Diante da quantidade excessiva 
de processos judiciais, se fez necessário inovar dentro 
da tecnologia da informação.    

O presente trabalho tem como objetivo analisar a 
evolução do Processo convencional ao Processo Ele-
trônico, ou seja, a virtualização, evidenciando a visão 
histórica-jurídica da informatização do processo judi-
cial, com base na Lei n° 11.419/2006 que trata da infor-
matização do processo eletrônico. 

2 DA VIRTUALIZAçÃO DO PROCESSO 
JUDICIAL

2.1 O PROCESSO JUDICIAL: DO PAPEL AO 
ELETRÔNICO

Na história das civilizações, o ser humano sempre 
buscou através da sua racionalidade e inteligência de-
senvolver técnicas de melhoramento e inovações a fim 
de maximizar resultados. A busca pela sobrevivência 
cria possibilidades de disputas entre os seres humanos, 
permitindo entraves sócio-psicológicos, pois os bens 
sempre serão escassos em uma sociedade que cresce 
e se desenvolve.

Com o direito tais buscas por melhoramento e ino-
vações também ocorreram basta lembrar que “Antes de 
o Estado conquistar para si o poder de declarar o direito 
no caso concreto e promover a sua realização prática 
(jurisdição), houve duas fases distintas: a) autotutela, 
b) arbitragem facultativa ou autocomposição” (CINTRA; 
GRINOVER; DINAMARCO, 2004, p.25)  

A autotutela sendo aquele que impõe ao adversá-
rio uma solução que não cogita apresentar ou pedir a 
declaração de existência ou inexistência do direito; se 
satisfaz simplesmente pela força (CINTRA; GRINOVER; 
DINAMARCO, 2004, p.24). Ou seja, O particular deveria 
agir com o seu ímpeto e defender com sua própria força 
para conquistar sua pretensão.

A autocomposição como forma de resolução parcial 
dos conflitos seria um método em que uma das partes 
em conflito (ou ambas) abre mão do interesse ou de 
parte dele, por meio da desistência (renúncia à preten-
são); pela submissão (renúncia à resistência oferecida 
à pretensão) e pela transação (concessões recíprocas 
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até que chegassem a um acordo) (CINTRA; GRINOVER; 
DINAMARCO, 2004, p.23) 

Ainda que não houvesse a luta por uma pretensão 
haveria uma tendência dos mais fracos desistirem ou 
aceitassem condições desfavoráveis de negociação. 

As civilizações dos povos, inexistia um Estado sufi-
cientemente forte para superar os ímpetos individualis-
tas dos homens e impor o direito acima da vontade dos 
particulares (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2004, 
p.23). Não havia soberania e autoridade que efetivas-
sem o cumprimento do direito, pois sequer havia leis 
para normatizar os particulares.

No Direito Romano Arcaico, o Estado participava dos 
conflitos particulares. Contudo, havia certo repúdio a in-
gerência do Estado nos negócios (CINTRA; GRINOVER; 
DINAMARCO, 2004, p.27).        

O período arcaico e clássico do Direito Romano foi 
marcado pela divisão de duas fases (in iure e apud iu-
dicem). A primeira fase se concretizava perante o ma-
gistrado, iniciava com a indicação da actio pelo autor, e 
terminava após a nomeação do iudex. 

O direito romano considerava o processo como um 
contrato conforme palavras de Cremieu corroborado por 
Humberto Cuenca o litis contestatio é o contrato pelo 
qual as partes aceitam de comum acordo a fórmula que 
tenha sido deferida pelo magistrado (CUENCA, 2011, p. 
132) formação do processo perante o iudex, ou seja, a 
instauração da segunda fase do processo (denominada, 
como visto, apud iudicem) dependia de um acordo de 
vontades entre as partes, o qual tinha – ao menos apa-
rentemente – natureza contratual. 

No decorrer do tempo, os indivíduos perceberam 
que estes procedimentos traziam males por prevalecer 
à imposição de uma verdade sobre outra. Então priori-
zaram a solução pautada na forma amigável e imparcial, 
solucionando assim a problemática (CINTRA; GRINO-
VER; DINAMARCO, 2004, p.23). 

Assim, o direito processual romano pode ser divi-
dido em três fases principais: fase das legis actiones 
(754 a.C. até 149 a.C.) onde ocorre uma interação entre 
as ações do estado e a lei, marcado pela presença forte 
dos magistrados que acumulavam as funções adminis-
trativa, executiva e legislativa (ALVIM, 2006). 

Surge, então, “o praetor peregrinus” que se utiliza-
va de uma base processual escrita (formulários) para 
aplicar as legis actiones nas localidades mais distantes 
de Roma. Inicialmente, estas regras escritas eram apli-
cadas aos não romanos, contudo, os formulários foram 
tão eficazes que acabaram sendo estendidos aos pró-
prios romanos (ALVIM, 2006, p.47). 

Na última fase do império romano percebe-se o 

fortalecimento do poder do estado-juiz e cognitio ex-
tra ordinem. A justiça privada evolui também abarcando 
primariamente uma justiça pública (CINTRA; GRINO-
VER; DINAMARCO, 2004, p.25), vestígio da atualidade. 
O jurisdicionado deixa de ter o monopólio do processo, 
passando a servir como mero distribuidor das querelas. 
Então nasceu a figura do juiz representando o estado 
que "exercia a função pública, a jurisdictio, destinada à 
realização do direito" (ALVIM, 2006, p. 47). 

Cappelletti e Garth (2002) ensinam que o processo 
era visto apenas como um assunto entre duas partes, 
que se destinava à solução de uma controvérsia entre 
essas mesmas partes a respeito de seus próprios inte-
resses individuais. Os Direitos que pertencessem a um 
grupo, ao público em geral ou a um segmento do públi-
co não se enquadravam nesse bem esquema. As regras 
determinantes da legitimidade, as normas de procedi-
mento e a atuação dos juízes não eram destinadas a 
facilitar as demandas por interesses difusos intentadas 
por particulares.

A partir do momento em que as civilizações passam 
a conviver em sociedade, nasce à figura do Estado, o 
qual passava a editar normas para que a sociedade se-
guisse as decisões deste podendo ser resolvido os con-
flitos dos particulares. 

O Estado passou a pacificar os conflitos, dirimindo 
pretensões e impondo decisões próprias. No entanto, 
naquele momento não existia normas que regulamen-
tassem o processo e o procedimento para que os con-
flitos fossem resolvidos. 

Na atualidade processo e procedimento se diferen-
ciam, segundo o processualista Humberto Theodoro Ju-
nior (apud CÂMARA, 2011), a diferença é o método, isto 
é, o sistema de compor a lide em juízo através de uma 
relação jurídica vinculativa de Direito Público, enquanto 
procedimento sendo a forma material com o que o pro-
cesso se realiza em cada caso concreto. 

Para Carnelutti, o direito objetivo não tem condições 
para disciplinar sempre todos os conflitos de interesses, 
sendo necessário o processo (CINTRA; GRINOVER; DI-
NAMARCO, 2004, p.41).

O processo judicial tem sua origem no Código Pro-
cesso Civil, na França em 1848, e embora não tenha o 
mesmo rigor técnico do Código Civil Napoleônico pode 
ser considerado como um marco histórico, principal-
mente, por ter sido um modelo utilizado em outras or-
dens jurídicas e outros países.

O sistema processual instituído passa a ser impor-
tante pela interferência na solução pacífica dos confli-
tos, os órgãos jurisdicionais passam a ser referencia de 
busca pela justiça (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 
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2004, p.27). O processo por ser a forma permite que as 
partes tenham a garantia de legalidade e imparcialidade 
no exercício da jurisdição.

A realidade brasileira ganha forma em 1891, quando 
a Constituição Federal Republicana do Brasil modificou 
a forma de estado de unitário para federalismo, conse-
quentemente prevendo uma dualidade da justiça: fede-
ral e estadual.  Permitiu, dessa forma aos estados, a 
competência para legislar sobre direito processual. Tal 
repartição de competência causou tratamento diferen-
ciado, o que ensejou o direcionamento da competência 
para União que só assim padronizaria o sistema proces-
sual do Brasil República. 

O primeiro Código de Processo Único foi criado pela 
Constituição Federal do Brasil de 1934, em meio ao Es-
tado Novo sendo ratificada na Carta Magna de 1937 que 
manteve a unidade do direito processual na promulgação 
do primeiro código de processo civil Brasileiro, em 1939. 

Em 1973, promulgou-se a Lei nº 5.869 que consa-
grou o anteprojeto do novo Código Processual vigente 
até a atualidade, apesar de diversas alterações nos pro-
cedimentos do processo.

É importante trazer o conceito de processo para que 
se verifiquem as mudanças e melhorias ocorridas. O 
processo judicial inicial é o físico e vem a ser a reunião 
de atos, previstos nos códigos de normas do direito 
formal, que são alcançados pelo Poder Judiciário, para 
prática da tutela jurisdicional, sendo caracterizado por 
um livro processual, ou seja: documentos seqüenciados 
que demonstram toda a fase processual: Postulatória, 
Probatória e Decisória.

No entanto, a história nos mostra que o processo 
judicial está submetido ao Judiciário Pátrio, o qual atra-
vessa problemas com a morosidade e efetividade da 
prestação jurisdicional.

É bem verdade que os processos judiciais no 
Brasil se arrastam por anos e a sociedade não pode 
esperar sem justificativa inerente do próprio proces-
so para obter uma resposta judicial, a qual é tarefa 
do Estado, cuja obrigação é a de dirimir os conflitos 
entre as partes, conforme previsão constitucional, 
inclusive atual.

A evolução do sistema processual brasileiro é no-
tória e no intuito de conseguir maximizar o acesso à 
justiça e a celeridade processual, em 2006 editou-se a 
lei 11.416, que trata do processo eletrônico, o qual dis-
ciplina sobre o processo judicial eletrônico, sendo um 
marco para a justiça brasileira, a qual viabiliza obter 
resultados mais céleres dos processos e com efetivi-
dade na prestação jurisdicional, o que será explanado 
ao longo do trabalho.

3 O ANTES E DEPOIS DA LEI Nº 
11.419/2006: UMA VISÃO HISTÓRICO-
JURÍDICA DA INFORMATIZAçÃO DO 
PROCESSO JUDICIAL

Observa-se que o sistema processual sofreu várias 
reformas na tentativa de atender a prestação jurisdicio-
nal tornando o processo mais eficiente, inclusive pela 
onda do neoconstitucionalismo em que se busca a efe-
tividade dos direitos fundamentais, sendo a dimensão 
subjetiva e objetiva o processo primordial como meca-
nismo de concretização. 

A partir da necessidade de existir um proces-
so judicial mais célere e efetivo, o Poder Judiciário 
passou por várias reformas sendo impulsionado por 
modificações em 1991, com a promulgação da Lei 
nº. 8.245. Percebe-se que o legislador já se encontra-
va atento às modernas tecnologias de comunicação, 
disponibilizando, no art. 58 a possibilidade de citação 
por meio do fac-símile. 

No final dos anos 90, em 1999, o sistema processual 
brasileiro maximizou um importante feito para o judici-
ário com a edição da Lei do Fax, Lei nº. 9800/99, faci-
litando o protocolo de petições pelo sistema fax sendo 
apresentados os originais dentro 05 (cinco) dias úteis. 

Outro importante marco foi à reforma do Poder Ju-
diciário com a Emenda Constitucional n° 45/2004 que 
trouxe mudanças no texto da constituição Federal do 
Brasil de 1988, em seu o artigo 5º, precisamente no in-
ciso LXXVIII passando a ter a seguinte redação: assegu-
ra a todos, a garantia da razoável duração do processo, 
seja na esfera judicial ou administrativa.

Além disso, surgiu a obrigatoriedade na distribuição 
processual imediato disposto no art. 93, inciso XV e ar-
tigo 129 §5º, da Constituição Federal de 1988, vez que a 
morosidade na disponibilidade do processo, até chegar 
à Vara do juiz causava contratempos. Tal mudança hoje 
é eficiente através dos meios de informatização que di-
minui os serviços dos cartórios das Varas, bem como o 
número de juízes deve ser proporcional a quantidade de 
demanda versos a quantidade da população (art. 93, XIII).

A reforma constitucional do Poder Judiciário via-
bilizou os atos ordenatórios do processo, sem caráter 
decisório, o qual os próprios servidores da justiça pode-
riam decretá-los através da permissão do magistrado. 
O artigo 93, XIV da Carta Magna contribuiu de forma 
vantajosa para a redução do tempo do processo.

Com relação à alteração da Constituição da República, 
após repetidas decisões sobre matéria constitucional, o 
Supremo Tribunal Federal assumiu competência para apro-
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var súmula vinculante aos demais órgãos do Poder Judici-
ário à administração pública direta e indireta e nas esferas 
federal, estadual e municipal conforme artigo 103-A. Tal 
medida apesar de críticas, teve papel importante quando 
da redução do número de processo nas instâncias dos tri-
bunais superiores devido a finalidade vinculativa.

Outro artigo importante da reforma do poder judi-
ciário foi o dispositivo da  repercussão geral como re-
quisito de admissibilidade para recebimento do Recurso 
Extraordinário na Corte Suprema Brasileira, previsto no 
art. 102, § 3º, que: No recurso extraordinário o recorren-
te deverá demonstrar a repercussão geral das questões 
constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a 
fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, 
somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois 
terços de seus membros. Esse requisito também con-
tribuiu com a redução de inúmeros processos na Corte 
Constitucional, além do aceleramento dos julgamentos.  

Ainda quanto aos avanços do Poder Judiciário temos 
que o Supremo Tribunal Federal, na via administrativa, 
já vinha se posicionando a cerca do tema informatiza-
ção, editando a Resolução STF Nº 287, de 14 de abril de 
2004 (DJU 16.04.2004), instituindo o e-STF, utilização 
do correio eletrônico para a prática de atos processuais, 
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a qual, no Arti-
go 1º, dispõe que: “Art. 1º Fica instituído no âmbito do 
Supremo Tribunal Federal o e-STF, sistema de transmis-
são de dados e imagens, tipo correio eletrônico, para 
a prática de atos processuais, nos termos e condições 
previstos na Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999”.

Os Juizados Especiais Federais atendendo a sua pró-
pria finalidade de rito célere vislumbrou no seguimento 
da informatização utilizada pelo STF uma antecipação de 
uma realidade futura, assim através da Lei nº. 10.259, de 
12 de julho de 2001 (DOU 13.07.2001), avanço legislativo 
no campo da inovação tecnológica quando em seu art. 8° 
disciplinou sobre petições por meio eletrônico: 

Art. 8º. As partes serão intimadas da sentença, 
quando não proferida esta na audiência em que 
estiver presente seu representante, por ARMP 
(aviso de recebimento em mão própria). 
§ 1o As demais intimações das partes serão 
feitas na pessoa dos advogados ou dos 
Procuradores que oficiem nos respectivos 
autos,pessoalmente ou por via postal.
§ 2o Os tribunais poderão organizar serviço de 
intimação das partes e de recepção de petições 
por meio eletrônico.

No Código de Processo Civil, a alteração permitiu a 
convivência de duas formas procedimentais o processo 

físico e o eletrônico, já que em 16 de fevereiro de 2006, 
a Lei 11.280 incluiu o Art. 154, permitindo a realização 
de atos processuais no processo civil por meios eletrô-
nicos, vejam a disposição:  

Art. 154. Os atos e termos processuais não 
dependem de forma determinada senão quando 
a lei expressamente a exigir, reputando-se 
válidos os que, realizados de outro modo, lhe 
preencheram a finalidade essencial. Parágrafo 
único. Os tribunais, no âmbito da respectiva 
jurisdição, poderão disciplinar a prática e a 
comunicação oficial dos atos processuais por 
meios eletrônicos, atendidos os requisitos de 
autenticidade, integridade, validade jurídica e 
interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

 Esse dispositivo é parte integrante do princí-
pio da instrumentalidade das formas e se insere na ne-
cessidade do processo ser um instrumento efetivo do 
direito material (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DA PARAÍBA, 2011).

Além da Emenda Constitucional n° 45/04, surgiram 
outras alterações infraconstitucionais, das regras pro-
cessuais, passando a ser tema de grande modernização 
do Direito Processual contribuindo para o surgimento 
do processo judicial eletrônico. 

Verifica-se que desde o início as inovações da tecno-
logia da informação  foram absorvidas pelo Poder Judi-
ciário,  não podendo se fechar a uma tecnologia que já 
estava sendo utilizada nos diversos processos adminis-
trativo, cartorial, e agora em algumas esferas judiciais. 
Tal absorção repercutiu uma padronização no sentido de 
“informatização do judiciário” através da edição da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006, que disciplinou a 
criação do processo judicial eletrônico, o qual a justiça 
brasileira deseja obter resultados céleres no processo e 
com qualidade na prestação jurisdicional.

Segundo a lei, o meio eletrônico é qualquer forma de 
armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos di-
gitais, realizado preferencialmente por meio da Internet. 

Assim, o processo judicial eletrônico e o processo 
judicial tradicional assumem finalidade de obter a de-
cisão judicial definitiva capaz de resolver um conflito. 
A diferença consiste na redução do tempo que o meio 
eletrônico permite para se chegar à decisão (TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, 2011).

O acesso ao sistema do processo judicial eletrônico, 
hoje denominado Projudi pode ser realizado através do 
sistema de identificação pessoal das partes com nome 
de usuário e senha, entregues ao usuário. 

Os atos processuais permanecem com a mesma 
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regra do código de processo civil. No entanto, para per-
mitir a adequação as regras processuais existentes e 
portanto,  válidos, deve-se passar por um processo de 
certificação digital, que seria uma tecnologia que provê 
mecanismos de segurança capazes de garantir autenti-
cidade, confidencialidade e integridade às informações 
eletrônicas (INSTITUTO NACIONAL..., 2011). 

Conceitua-se certificado digital como um documen-
to eletrônico assinado digitalmente e cumpre a função 
de associar uma pessoa ou entidade a uma chave públi-
ca (INSTITUTO NACIONAL..., 2011). A confiabilidade do 
certificado encontra-se na obrigatoriedade da identifica-
ção e assinatura da entidade que o emitiu, que enseja 
autenticidade e integridade do certificado. 

A lei em seu artigo 2° parágrafo 1º da Lei 
11.419/2009 permite fazer o cadastro único para o 
credenciamento das partes no Poder Judiciário e bem 
como usar Assinatura Digital baseada em Certificado 
Digital emitido por Autoridade Certificadora determina-
da em lei especial, a qual deverá constar nas peças 
enviadas ao sistema eletrônico.

Assim a entidade emissora da autoridade certifica-
dora é o principal órgão, uma vez que responsável pela 
emissão dos certificados, a quem devemos confiar, saí 
sua previsão legal.

4 A IMPLANTAçÃO DO SISTEMA 
PROJUDI NOS JUIZADOS ESPECIAIS: 
UMA CONQUISTA 

O Conselho Nacional de Justiça teve um papel im-
portante para a criação do processo judicial eletrônico, 
seu principal objetivo é padronizar nos Tribunais de todo 
o país o sistema eletrônico, bem como fazer a unifor-
mização de cadastramento dos nomes das partes para 
torná-las mais claras a todos os aplicadores do direito, 
independentemente em que Estado esteja exercendo o 
seu direito ou a advocacia.

A Lei nº. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, cha-
mada de lei de informatização do judiciário, prevê o uso 
de meio eletrônico para a tramitação de processos judi-
ciais, a comunicação de atos e a transmissão de peças 
processuais. A utilização está prevista para os proces-
sos civis, penais e trabalhistas, além daqueles da com-
petência dos juizados especiais.  

O sistema operacional atual é o Projudi que per-
mite a tramitação totalmente eletrônica de processos 
judiciais, via internet. Ele foi desenvolvido em sof-
tware livre pelo Conselho Nacional de Justiça e dis-
tribuído gratuitamente a todos os órgãos da justiça 

interessados (JUSBRASIL, 2008). 
O sistema Projudi foi implantado com a finalidade 

de permitir à ampliação do acesso à justiça e impri-
mir celeridade aos processos no rito do juizado es-
pecial. O sistema foi implementado pela primeira vez 
no Rio Grande do Norte em março de 2007, nos jui-
zados especiais cíveis e criminais com o objetivo de 
virtualizar os processos. A implementação teve tanto 
reconhecimento que a expectativa de sucesso per-
cebida no modelo fez com que o Tribunal de Justiça 
do estado do Rio Grande do Norte expandisse o fun-
cionamento do Projudi já em abril de 2007 para mais 
dois juizados especiais cíveis e criminais da cidade: 
Juizado Especial Unidade Prática Jurídica da Univer-
sidade Potiguar (UNP) e Juizado Especial Unidade 
Praia Shopping (JUSBRASIL, 2008). 

Atualmente todas as comarcas do Rio Grande do 
Norte possuem o Sistema Projudi o que veio a contri-
buir com a efetivação do acesso á justiça e a celeri-
dade processual.

Verifica-se que, através do processo virtual, é pos-
sível a prática de atos processuais por meios eletrô-
nicos, bem como o protocolo de peças processuais. 
Todavia, para efetivar a prática desses atos, é preci-
so que haja segurança na forma em que os atos não 
sejam modificados aleatoriamente por um terceiro. O 
sistema de certificação digital cumpre justamente esse 
papel de garantia processual. 

A autoridade certificadora é que possui autoriza-
ção para emitir o certificado digital; este, por sua vez, 
permite ao usuário, advogado, juiz, promotor, servi-
dores da justiça, a possibilidade de certificar os do-
cumentos eletrônicos. 

Importante a definição de certificado digital, o que 
faz Destefenni (2009, p.474) 

O certificado digital é um documento 
eletrônico, de validade temporária, que 
funciona como uma carteira de identidade do 
indivíduo, permitindo que assine documentos 
eletrônicos, garantindo, com isso, sua 
autenticidade e o conteúdo do documento. 
(...). A identificação da pessoa, por meio do 
certificado digital, dá-se pela utilização de 
chaves. Na verdade, são duas chaves: uma 
pública e outra privada. A chave privada deve 
ficar em poder da pessoa, pois é o que permite 
a sua identificação. A chave pública permite a 
realização de transações e o compartilhamento 
de informações e documentos. Isso é possível 
pelo uso da criptografia, que é técnica 
utilizada para transformar dados em códigos 
indecifráveis. As chaves são utilizadas para a 
codificação e a decodificação dos dados.
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Ainda sobre a certificação da assinatura, Marcus 
Destefenni (2009, p.171) discorre acerca da distinção 
entre assinatura digital e assinatura eletrônica, abaixo:

Por meio do certificado digital, a pessoa pode 
utilizar-se da assinatura digital para enviar e 
trocar documentos. A utilização das chaves 
permite que seja garantida à autenticidade, o 
sigilo e a integridade do documento. Elimina-
se, com esse processo, a necessidade de 
utilização do papel físico. Assinatura digital e 
assinatura eletrônica são termos distintos. A 
troca de documentos, de forma segura, pela 
internet, utiliza-se da assinatura digital. Uma 
assinatura eletrônica pode ser obtida por 
qualquer mecanismo eletrônico; a assinatura 
digital, ao contrário, apresenta certas 
propriedades que são indispensáveis para as 
transações eletrônicas seguras. Baseia-se na 
garantia da autenticidade, pois quem recebe 
o documento pode, por exemplo, confirmar 
que a assinatura foi feita pelo emissor; 
na garantia da integridade, pois se houver 
qualquer alteração entre o momento do envio 
e o momento da recepção, o documento 
não será reconhecido como autêntico. 
Segundo especialistas, é gerado um resumo 
criptográfico da mensagem através de 
algoritmos complexos (hash). Se houver 
a mudança de um único bit na mensagem 
original, é gerado um hash diferente e o 
documento não é considerado autêntico.

A lei considera em seu artigo 3°, que são realizados 
os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora 
do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, momento 
em que há o fornecimento de protocolo eletrônico, bem 
como de que serão consideradas tempestivas as peças 
transmitidas até às 24 horas do seu último dia.

Com relação às citações, às intimações e as noti-
ficações deverão ser feitas por meio eletrônico. Elas 

podem viabilizar o acesso à íntegra do Processo cor-
respondente, vista pessoal do interessado, para to-
dos os fins legais1.

Ocorrendo algum problema técnico, os atos pro-
cessuais, a citação, a intimação, a notificação pode-
rão ser seguir as vias tradicionais, digitalizando-se 
os documentos físicos, que devem ser destruídos 
posteriormente2.

Existem duas possibilidades para o processo ser 
iniciado, ser tomado a termo eletronicamente, com o 
auxílio do um servidor, quando a parte comparece pes-
soalmente à sede do juizado, ou através dos próprios 
advogados particulares ou públicos com petições ane-
xadas ao sistema virtual. 

Ajuizada a demanda, o sistema gera todo o tramite 
inicial do processo, sendo as partes comunicadas dos 
atos processuais eletronicamente, através de emails. Os 
sujeitos do processo, juízes, partes e advogados, terão 
a responsabilidade para efetuar a juntada dos documen-
tos que compõem o processo virtual. 

Com relação às audiências de conciliação, instru-
ção e julgamento prosseguem normalmente como de-
termina o código de processo civil, com a presença 
das partes, sendo os arquivos produzidos em audi-
ências anexados ao sistema virtual pelo conciliador, 
assessor do juiz.

As provas do processo são colhidas sob o método 
de gravação de som e imagem, no formato adequado 
sendo juntado ao processo judicial virtual, que podem 
ser acessados por todos os sujeitos que atuam no res-
pectivo processo, em qualquer instância.

Desta forma percebe-se a intenção do legislador ao 
criar a Lei n. 11.419/06 em acelerar o processo judicial, 
dando maior eficácia ao processo tornando o caminho 
de trabalho mais dinâmico, adequando-o a tecnologia 
da informação, de modo a viabilizar o procedimento.

1  § 1º do art. 9º, da Lei 11.419/2006 de Informatização do Processo Judicial.

2  § 2º do art. 9º, da Lei 11.419/2006 de Informatização do Processo Judicial.
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Resumo
Percebendo a saúde através de um panorama histórico, observa-se que sua valoração tem sido delineada com formas diferentes, de acordo com 
interesses econômicos e políticos de cada época. No Brasil, a Constituição de 1988 contemplou a Saúde como direito subjetivo, público e social, 
buscando respaldá-la principalmente nos Princípios da Universalidade, Integralidade e Equidade. Sua materialização ocorre através de políticas 
públicas, alocação de recursos e leis orçamentárias formando um complexo Sistema Único de Saúde (SUS), construído democraticamente pelo povo, 
com garantias de recursos e fiscalização de aplicação, cercado de segurança jurídica. Contudo, sua evolução tem sido lenta refletindo inúmeras 
demandas individuais e coletivas junto aos tribunais. Este estudo mostra que o Estado juiz, respaldado por garantias constitucionais, vem deferindo 
direitos subjetivos que a administração pública contrargumenta, alegando estar inviabilizando as políticas de saúde. O conflito destas funções 
estatais tem gerado controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais quanto à interpretação das normas e legitimidade da intervenção do judiciário nas 
políticas de saúde. Verificando-se, portanto uma transformação progressiva da democracia do país na busca pelo compromisso efetivo do Estado 
para com a sociedade.

Palavras-chave: Direito a saúde. Judicialização. Políticas Públicas.

LEGAL MATTERS REGARDING HEALTH POLICIES: A HISTORICAL, SOCIAL-CULTURAL AND 
JURISPRUDENTIAL APPROACH

Abstract
This work deals with a historical panorama related to health issues. Thus, it is possible to acknowledge that through times the value 
towards health has changed due to economical and political interests of each time. In Brazil, the 1988 constitution has addressed health 
issues and considered it a subjective, public and social right. These issues have been considered in the Brazilian Constitution according 
to Universality, Integrity and Comprehensiveness Principles. This is done through the use of public policies, resource allocation as well 
as laws that deal with budgets towards health; all of which compose the Sistema Único de Saúde (SUS), the Brazilian health system. This 
system aims to be democratic and favor people, legally provide resources as well as monitor them. On the other hand, the evolution of 
the system has proved to be quite slow once it has to consider either collective or individual needs in court. This work deals with matters 
related to forms in which the state has guaranteed these subjective rights constitutionally. This has enabled counterarguments on behalf 
of public administration. The public sphere arguments that there is occurrence of individuality and thus, health policies are not being 
considered. This conflict regarding state matters has put forth doctrinaire as well as jurisprudential controversies related to the norm 
interpretation and search for judiciary legitimacy in health policies. It is seen that there is progressive transformation of democracy in 
Brazil and there in still a search for the effective compromise on behalf of the State towards society.

Key-Words: Right to health. Legal Matters. Public Policies.
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1 INTRODUçÃO

 Diariamente os canais de comunicação têm declara-
do o estado deplorável da saúde pública no Brasil, mo-
tivo pelo qual a intervenção do judiciário nas políticas 
de saúde tem sido tema de bastante relevância nos dias 
atuais. Para compreender a saúde não somente como 
uma condição fisiológica, o estudo discorre considera-
ções históricas aliadas a fenômenos econômicos, polí-
ticos e sociais que direcionam a saúde para um patamar 
de direito subjetivo, público e social. No Brasil, a Consti-
tuição Federal de 1988, art.196, determina: 

A saúde é um direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem á redução do risco de 
doença e de outros agravos, e acesso universal 
e igualitário ás ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.

A concretização deste preceito requer financiamen-
to de políticas de saúde que garantam os princípios da 
universalidade e integralidade do sistema. Contudo, o 
Sistema de Saúde Pública tem se tornado negligente 
para com a sociedade, e gerado um exacerbado número 
de processos judiciais individuais de cidadãos reivindi-
cando o fornecimento de medicamentos, intervenções 
cirúrgicas e leitos em hospitais. A interpretação juris-
prudencial do preceito constitucional “saúde é um di-
reito de todos e um dever do Estado” na aplicação do 
direito individual é bastante controvertida. 

Os gestores públicos, por vezes coibidos por man-
dados judiciais a executar atos ainda não sistema-
tizados, concedem direitos subjetivos de altíssimo 
custo, desorganizando a alocação de recursos para 
a implementação das políticas publicas, e criticam 
a legitimação dos juízes em controlar estas lacunas. 
Nunes (2010, p. 52) discorda do posicionamento do 
judiciário em controlar o cumprimento dos progra-
mas de governo. As omissões, erros e acertos do 
Executivo, são de competência do Parlamento e do 
povo soberano. O judiciário defende-se:

[...] em ordem a legitimar a atuação do 
Ministério Público e do poder Judiciário 
naquelas hipóteses em que os órgãos 
estatais, anomalamente, deixassem de 
respeitar o mandamento constitucional, 
fruntando-lhe, arbitrariamente, a eficácia 
jurídico-social, seja por intolerável omissão, 
seja por qualquer outra inaceitável modalidade 
de comportamento governamental desviante 
(Supremo Tribunal Federal, rel. Min. CELSO 
DE MELLO, RE393175, J. 2/22007).

O Estudo propõe uma reflexão jurisprudencial, dou-
trinária e critica, sobre a atuação do poder Judiciário 
nas deliberações de direitos subjetivos da saúde e as 
implicações sócioeconômicas destas decisões em 
face das políticas públicas planejadas pelo Legislativo 
e Executivo. Para alguns autores, esta forma de tornar 
efetivo o direito à saúde interfere na autonomia dos po-
deres podendo lesionar a soberania do povo brasileiro, 
e para outros é legitima a interferência do Estado juiz 
na concretização das políticas sociais por direcionar a 
uma cidadania complexa, ampliando os caminhos da 
democracia.

2 EVOLUçÃO DO CONCEITO DE SAÚDE

Sendo a saúde uma das condições inerentes da vida 
do homem, sempre foi valorada ao longo da história de 
acordo com os interesses econômicos, políticos e cul-
turais da sociedade. 

Na Antiguidade, as práticas de higiene e a ideia de 
cura eram atributos representados pelos deuses. A par-
tir dos séculos 460 a 377 A.C, surgiram as primeiras 
observações empíricas, com a figura de Hipócrates, 
cognominado Pai da medicina, assim como os regis-
tros que se pode considerar esboços epidemiológicos 
da relação saúde/doença com o meio ambiente. Nisto, 
segundo Scliar (2007, p. 32), a ideologia religiosa da 
época é ferida pelo pensamento Hipocrático: “A causa 
natural da doença supostamente divina reflete a igno-
rância humana”.

 Na era medieval, época de grande expansão e divi-
são de reinos, assim como grandes guerras, fomes e 
pestes, saúde e doença sofriam influência da religião, 
onde a primeira era considerada bênção e a segunda 
maldição. Os cuidados com os doentes eram monopo-
lizados em hospitais e abrigos religiosos E as questões 
relacionadas á saúde e à cura eram detidos pela Igreja.

 No Oriente doença e saúde, teriam causas num de-
sequilíbrio de energias endógenas, e a harmonia destas 
forças seria restabelecida através da acumputura, ioga e 
outras medidas terapêuticas, pensamento que persiste 
até a contemporaneidade.

Na Idade moderna, com a eclosão do comércio, im-
prensa, capitalismo, ascensão da química e da alquimia. 
O médico e físico Paracelsus (1493-1541) evidencia que 
os processos que ocorrem no corpo são químicos e a 
solução também adviria da química.

Dos séculos XVII em diante, a ciência avança galo-
pante, com a invenção do microscópio, descoberta dos 
microorganismos, e, portanto, preocupação com a pre-
venção para manutenção da saúde.
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Em 1779 a Alemanha lança o conceito paternalista e 
autoritário de polícia médica e sanitária. Após a primeira 
guerra mundial, vários outros países copiaram o siste-
ma. John Snow (1813), expressa saúde e doença em 
números, nasce a Estatística. Termo de origem alemã, 
Saltistik, que deriva de Staat, Estado, organização de 
poder, bem oportuno para a época.

No século XIX, com o advento da Revolução indus-
trial, o Dr. William Farr, nota crescente desigualdade 
social entre os sadios e não sadios. Chadwik (1842), 
jurista da época, escreveu documento que descrevia 
as condições sanitárias da população trabalhadora da 
Grã Bretanha, e criou através de lei a Diretoria Geral 
da Saúde, oficializando o trabalho de saúde pública 
na Grã Bretanha. 

Somente após a segunda guerra mundial, estabele-
cida a ONU (Organização das Nações Unidas), e a OMS 
(Organização Mundial da Saúde), estas organizações de 
modo muito ousado, diante de um momento de ascensão 
socialista do pós-guerra, defenderam a Saúde como um 
Direito, sendo sua promoção e proteção obrigação do 
Estado, contemplada em seu sentido pleno, como sen-
do o “mais completo bem-estar físico, mental e social, 
e não apenas a ausência de enfermidade”. Tecnicamente 
esta definição sofreu várias críticas, entendendo-se a 
expressão, “mais completo bem-estar” de saúde como 
algo inatingível e utópico, e do ponto de vista político, 
um conceito que permitiria o Estado intervir na vida dos 
cidadãos sob o pretexto de promover a saúde.

Com o objetivo de delinear estratégias para promo-
ver a saúde como uma das prioridades de uma nova 
ordem econômica internacional, a OMS, através da De-
claração de Alma Ata, reafirmou em 1978, o conceito 
de saúde e ainda defendeu-a como direito fundamental, 
que deve estar ao alcance de todos, e proposta como 
principal meta social de todas as nações. Ressaltou os 
cuidados primários da saúde como fator intrínseco no 
processo de desenvolvimento social e econômico do 
país, necessitando, portanto, de propostas políticas 
para sua materialização.

No Brasil, até a década de 80, o Ministério da Saúde 
desenvolvia ações de promoção à saúde e prevenção 
de doenças quase que exclusivamente com campa-
nhas de vacinação e controle de endemias. A Assis-
tência médico hospitalar era prestada pelo Instituto 
Médico da Previdência Social (INAMPS), autarquia do 
Ministério da Previdência e Assistência Social, e a as-
sistência à saúde beneficiava apenas os trabalhadores 
formais, segurados do INPS e seus dependentes, não 
tendo caráter universal.

Em 1985 com o fim do regime Militar e o movimen-

to da Nova República, líderes de movimentos sanitários 
assumiram posições em pontos chaves nas instituições 
responsáveis pela política de saúde no país. 

Em 1986, com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, 
foi lançada proposta de democratização da saúde com 
um novo modelo o Sistema Único de Saúde, separando-
-se a saúde da Previdência social. 

A implantação do sistema foi lento e progressivo, 
operacionalizado através do SUDS (sistema unificado e 
descentralizado de saúde), que possibilitou a reorienta-
ção das políticas de saúde e reorganização dos servi-
ços, enquanto se desenvolviam os trabalhos do Poder 
Constituinte (CONASS, 2011).

3 DIREITO Á SAÙDE A PARTIR DA 
CONSTITUIçÃO DE 1988

De acordo com Santos (2010, p.19), o Poder Cons-
tituinte de 1988, subsidiado pela comissão Nacional de 
Reforma Sanitária para elaboração da nova lei do SUS, 
elevou o direito a Saúde ao patamar de Direito subjetivo 
público, abraçou o conceito da OMS, e entendeu estar a 
saúde vinculada ao direito à vida e à dignidade da pes-
soa humana, formando a tríade que garante o exercício 
dos demais direitos e liberdades.

Contemplado nos Princípios fundamentais da Repú-
blica Brasileira, e nos Direitos Sociais, o direito à saúde 
foi pautado pelos princípios da universalidade, equida-
de, integralidade e organizado de maneira descentrali-
zada e com a 

CF.Art. 1º A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:
III - a dignidade da pessoa humana;
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil:
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.

 
“Promover o bem de todos”, leva-nos a refletir so-

bre a questão da igualdade, da qualidade de vida e da 
“felicidade” valores bem discutidos atualmente que 
implicam no direito de fazer escolhas e de exercer as 
liberdades humanas.

Possibilidades as quais têm somente aqueles que 
evoluíram com o mínimo para viver com dignidade. Para 
os oprimidos, este valor é bem distorcido devido à ne-
cessidade de subsistência que os levam a condições de 
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ter menos chance de viver, ou maior risco de morte. 
Portanto, a igualdade e o bem de todos a ser promo-
vido constitucionalmente não podem ser considera-
dos apenas mediante igualdade de acesso a serviço 
de atenção à saúde, mas devem preceder a existência 
destes, pois são vinculados a outros direitos sociais 
(SANTOS, 2010, p.19): “Art. 6º São direitos sociais a 
educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à materni-
dade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição”.

Marcus Aurélio Barros (2008, p. 22), aduz que a 
saúde como um Direito Social, não pode atingir sua 
plenitude em “níveis aceitáveis”, se não forem parale-
lamente contemplados o direito à moradia, ao sanea-
mento, à educação, à seguridade social, à alimentação, 
e estabelecidos programas de combate à pobreza, e à 
marginalidade, (Art. 3º, II e III CF), no entanto, devem 
ser tutelados sob uma rubrica orçamentária, que se 
implementa gradativamente, impulsionada pela vonta-
de política do Legislativo. 

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.

Considerado um direito fundamental, inerente à vida 
do ser humano, a Saúde deve ser garantida em seu “mí-
nimo existencial”. Pode parecer um tanto antagônico, 
o “mínimo” existencial da dignidade da pessoa huma-
na com o “mais completo bem estar” do conceito de 
saúde. Porém, quando analisamos as necessidades do 
Ser em seus aspectos biológicos, econômicos sociais 
e culturais, percebemos que estas condições de “míni-
mo” e “mais completo” são relativos.

O mínimo existencial para uma criança que reside em 
uma favela, portadora de verminose corresponde ao sa-
neamento básico, educação e a terapia medicamentosa 
para as verminoses. O mínimo aqui configura a carência 
de um direito social que persegue o Brasil desde sua 
colonização. Diferentemente será o mínimo existencial 
para aquele individuo portador de doença rara, que para 
sobreviver, necessita de medicação ainda não padroni-
zada pelo SUS. Neste o mínimo existencial é subjetivo, 
de alto custo, que satisfaz uma necessidade individual, 
por diversas vezes negada, com a justificativa de que tal 
direito invade a reserva do possível.

Santos (2010, p. 19-20) expõe que, “Não existe míni-
mo em saúde quando a necessidade - salvará ou levará 

à morte - pode ser uma cirurgia ou um transplante.” E 
acrescenta que “os mínimos em saúde não podem ser 
confundidos com os padrões de integralidade” de aten-
ção do SUS. Este corresponde a “uma escolha que a 
sociedade e o poder Público devem fazer estabelecendo 
um rol de serviços que deverá ser garantido como um 
todo”, e questiona o que será assegurado à população 
de modo igualitário? Uma medicação para verminose, 
ou a realização de um transplante no exterior? Entende-
-se que esta questão deverá ser decida pela população 
através dos seus conselhos no orçamento participativo.

Portanto o mínimo existencial é considerado o má-
ximo diante dos orçamentos estabelecidos anualmente 
pelos legitimados para as políticas de saúde. Weichert 
(2010, p. 135) contra argumenta 

[...] a reserva do possível exige a demonstração 
de ser impossível ao Estado cumprir seu 
dever, por absoluta limitação e inexistência 
de meios. Não é admissível a frustração de 
direitos fundamentais mediante o subterfúgio 
da inviabilidade econômica, especialmente 
enquanto os governos e demais instituições 
públicas não cumprirem exaustivamente com 
suas responsabilidades mínimas de probidade, 
boa governança e igualdade material na 
distribuição de encargos e serviços do Estado. 
Da mesma forma esse argumento é incapaz 
de justificar o descumprimento de deveres 
estabelecidos há mais de duas décadas e 
cujo adimplemento não coloca em risco a 
viabilidade financeira do Estado.

Harada (2011, p. 01), explica que:

Se o orçamento do Estado espelha o plano de 
ação governamental elaborado pelo executivo 
e aprovado pelo Legislativo, e, portanto 
referendado pelo povo, de duas uma ou o plano 
de ação existe , bastando simples execução 
do orçamento com alguns ajustes aqui e acolá 
dentro das normas permitidas pela legislação 
orçamentária, ou o plano de governo não 
existe. A nação vem sendo administrada ao 
sabor dos interesses políticos do momento, 
sendo o orçamento uma mera peça de ficção.

Percebe-se que é uma questão política a ser ponde-
rada pela própria sociedade quando faz suas escolhas 
para o seu máximo existencial a ser acolhido na reser-
va financeira do Estado.

O Poder Constituinte, na busca para a efetivação do 
direito à Saúde, disponibilizou uma sessão de seu texto 
(Seção II, art.196 a 200), para fixar os princípios do SUS 
que norteiam o poder executivo na execução de todas 
as ações de saúde, e o legislativo em suas inovações 
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legais, que ensejam os princípios da universalidade, da 
igualdade e da regionalização dos serviços, além de es-
tabelecer as diretrizes para a organização do SUS que 
foram reafirmadas e regulamentadas pela lei orgânica 
8080/90 e 8142/90.

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser 
humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde 
consiste na formulação e execução de políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem 
acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação.
§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, 
da família, das empresas e da sociedade.
Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes 
e condicionantes, entre outros, a alimentação, 
a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, 
o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais; os níveis de saúde da 
população expressam a organização social e 
econômica do País.
Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde 
as ações que, por força do disposto no artigo 
anterior, se destinam a garantir às pessoas e 
à coletividade condições de bem-estar físico, 
mental e social (BRASIL, L.8080/90).

Ao analisarmos a organização do SUS que envolve 
desde a descentralização político administrativa de cada 
esfera de governo, (art. 15 da Lei n.8080/90); suas di-
retrizes como a Integralidade das ações, o atendimento 
ambulatorial até as mais complexas cirurgias e terapias 
medicamentosas; participação da comunidade através 
das Conferências de Saúde e dos conselhos comunitá-
rios; normatização e fiscalização dos recursos direcio-
nados á saúde vinculados à legislação orçamentária nas 
três esferas do executivo, (Art. 198,§§1º a 3º da CF); 
repasses financeiros sendo recebidos obrigatoriamen-
te através de Fundos (lei 8, 142/90); e monitoramento 
destes recursos através de um sistema de auditoria do 
ministério da Saúde (Art. 34 da L.8080/90); percebe- se 
que o Sistema de Saúde Brasileiro foi realmente cons-
truído democraticamente pelo povo, com garantia de re-
cursos e fiscalização de aplicação e segurança jurídica.

 No entanto, as questões de interpretação de normas em 
relação ao reconhecimento da saúde como direito universal 
e igualitário têm sido motivo de conflitos entre a sociedade 
e os interesses políticos, econômicos e administrativos dos 
gestores do SUS que têm chegado aos tribunais.

4 JUDICIALIZAçÃO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS

O constitucionalismo atual é marcado por uma as-
sustadora demanda no judiciário de ações individuais 
e coletivas cuja finalidade seja a efetivação dos direitos 
sociais, refletindo uma ascensão do Poder Judiciário. 
Porém, ficam também evidentes que a declaração des-
tes direitos torna-se inócua se não forem concretizados 
através da implementação de políticas públicas.

Para Barros (2008, p. 69-71), as políticas públicas 
não são descritas como sendo instrumentos para efeti-
vação de direitos fundamentais e realização de metas e 
diretrizes constitucionais que se consolidam através de 
atividades programáticas e qualificadas do Poder esta-
tal. São compostas também de uma quantidade enorme 
de normas e atos administrativos como contratos, lici-
tações e consequente dispêndio de recursos financeiros 
públicos, que devem ser utilizados segundo uma finali-
dade e sob um controle jurisdicional. 

É importante frisar, em conformidade com Barros 
(2008, p. 77), que o conteúdo das políticas públicas 
envolve a efetividade de direitos fundamentais, em es-
pecial, os sociais, econômicos e culturais, não poderá 
ser afastado o controle jurisdicional:

[...] qualquer atuação dos poderes políticos 
(incluindo o governo), vinculada pelo Direito, 
tanto se tem um conteúdo político ou não, é 
fiscalizável pelos juízes e tribunais ordinários, 
se bem que, isso sim, na medida estrita de 
sua vinculação jurídica. Vinculação que - se 
não a lei, ao menos à Constituição e ao Direito 
-  existiria sempre, ainda que somente seja 
através dos direitos fundamentais (o que não 
é pouco) ou dos princípios constitucionais 
e princípios gerais do direito que regem a 
atuação de todos os poderes públicos”
[...] o constitucionalismo moderno aceita 
corretamente uma ampliação horizontal e 
vertical do controle judicial para o interior das 
questões políticas, sobretudo quando se tratar 
de atos governamentais que afetem de alguma 
forma os direitos fundamentais e princípios 
constitucionais 

A ação jurisdicional que ocorre quando os efeitos da 
omissão do Estado na atingem os Direitos Sociais é de-
finida pela expressão Judicializar.

Segundo Barroso (2010, p.4), Judicializar seria 
transferir para o judiciário a decisão final de questões 
políticas, sociais ou morais, de competência do Legis-
lativo e do Executivo. Razões para esta transferência de 
poder basicamente seria o reconhecimento de um poder 
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judiciário sólido e independente, a desilusão com a re-
presentatividade e a funcionalidade dos parlamentares, 
além da tendência sinuosa do legislativo em se esquivar 
de se confrontar com questões polêmicas a fim de evi-
tar seu próprio desgaste, fatos que têm sido constantes 
nas democracias atuais. 

Assim, compreende-se que a provocação ao judiciá-
rio de questões políticas tem-se tornado cada vez mais 
frequentes através do processo de controle de constitu-
cionalidade. Discussões como pesquisas com células 
tronco (ADI 3510/DF), interrupção da gestação de fetos 
anencéfalos (ADPF54/DF), liberdade de expressão e ra-
cismo (HC 82424/RS), dentre outras, buscam garantir 
o amparo constitucional através das ações diretas, pro-
vocadas pela omissão ou rejeição de determinada lei ou 
manifestação de fato jurídico pelo legislativo

Gandini et al. (2010, p. 65), consideram que a omis-
são do Estado na efetivação dos direitos sociais, como a 
moradia, educação, saúde, segurança, previdência social, 
infância, lazer, trabalho e assistência aos desamparados 
(art.6º da CF), coloca em risco a dignidade do povo bra-
sileiro. E, por conseguinte, as pessoas tendem a pleitear 
seus direitos através da provocação do Poder judiciário. 

Barros (2008, p. 78-79) questiona como preservar 
a autonomia dos poderes e controlar políticas públicas. 
O referido autor afirma que não se pode responder tal 
questão sem considerar que os poderes são organiza-
dos em uma formatação de sistemas que apresentam 
códigos e programas específicos que na operacionaliza-
ção destes resultam interações sociais singulares.

No sistema Político em suas especificidades com-
pete tomar decisões coletivamente vinculantes, haven-
do um laço Constitucional entre o Direito e a Política. 
Este elo político - constitucional será a legitimação 
para os atos políticos.

Barros (2008, p. 81) continua afirmando que, “Na 
verdade existe uma ‘interdependência entre os sis-
temas político e jurídico”, mas não uma submissão. 
O nexo que dá causa e norteia os poderes, é a Carta 
Magna que nasceu de ato político, portanto entende-se 
que o problema consiste na interpretação da constitu-
cionalidade política.

Pereira (2011, p. 3) entende que, os preceitos 
constitucionais consideram a realidade presente com 
dimensões futuristas, permitindo, pois, abertura e fle-
xibilidade da interpretação de tais preceitos, possibili-
tando uma conformação compatível com a natureza da 
direção política e uma adaptação concreta do progra-
ma constitucional.

Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, admitem que 
o Legislativo possui uma esfera discricionária de defi-

nição do direito, chamada de liberdade de conformação 
(=liberdade de definição):

Alguns direitos fundamentais são enunciados 
de forma extremamente genérica. è o caso da 
garantia da propriedade (art. 5º, caput e inciso 
XXII, da CF), pois a Constituição Federal nem 
sequer oferece uma definição de seu conteúdo.
Em  tais casos, a lei infraconstitucional deve 
concretizar o direito fundamental, isto é , indicar 
seu conteúdo e função tal como faz o Código 
Civil em relação ao direito de propriedade. Aqui 
o Constituinte oferece ao legislador comum 
um amplo poder de definição (MARTINS; 
DIMOULIS, [s.d], documento não paginado).

Os parlamentares podem especificar e delimitar o 
conteúdo dos direitos fundamentais, usando a chamada 
liberdade de conformação, porém não podem se propor a 
excessos, podendo nestes casos o Judiciário intervir na 
lei elaborada  quando esta afrontar o texto constitucional. 

Importa citar o “ativismo judicial”, expressão também 
bastante utilizada atualmente, que está condicionada à 
provocação do judiciário para a efetiva materialização 
dos fins constitucionais em casos concretos, acarre-
tando, portanto, interferência no espaço de atuação dos 
outros dois poderes. Este tipo de atuação impõe con-
dutas ou abstenções ao Poder Público, como se pode 
exemplificar nas invasões das políticas de saúde Públi-
ca, quando é imperiosamente determinada a distribui-
ção de medicamentos não padronizados pelo sistema 
de saúde que muitas vezes exorbitam os orçamentos 
da referida pasta, segundo informações dos Tribunais 
de Contas. 

 Luis Roberto Barroso (2010, p. 9), aduz criticas a 
inferência do judiciário nos demais poderes, dentre elas 
a ilegitimidade deste quando invalida atos do legislativo, 
e do executivo, pois estão invalidando a vontade dos 
representantes do povo, e isto não seria democrático 
ou legitimo; o juiz não tem o conhecimento técnico para 
mensurar a extensão do direito a ser deferido, embora 
a pretensão seja garantida constitucionalmente, ele está 
preparado para realizar somente a micro justiça.

Denota-se, portanto que, as discussões jurispruden-
ciais e doutrinárias sobre a judicialização das políticas 
públicas são amplas. Gandini, et al. (2010, p. 77), en-
tendem que:

a implementação de políticas públicas por 
determinação judicial não representa invasão 
de poderes nem ofensa à Constituição Federal, 
se realizada de acordo com peculiaridades 
do caso concreto lastreada na dignidade da 
pessoa humana, além do que, a atividade 
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implementadora do Poder Judiciário não lhe 
autoriza criar políticas públicas, mas apenas 
implementar as que já existem.

E continua reconhecendo que no sistema de freios 
e contrapesos que encerra a regra da autonomia dos 
poderes, é cabível ao judiciário controlar os abusos dos 
demais poderes no exercício de suas competências.

Como exemplo de circunstancia necessária de in-
tervenção do judiciário no Executivo e Legislativo, a 
Suprema Corte manifesta-se em decisão monocrática 
para a Ação de descumprimento de preceito fundamen-
tal (ADPF nº 45MC/DF), cujo objeto era o veto do Presi-
dente da República no §2º do art. 55, e converteu-se no 
Art.59 da lei 10.707/2003 (Lei das Diretrizes Orçamen-
tárias), por ter descumprido a Emenda constitucional nº 
29/2000, que garante recursos financeiros mínimos a 
serem aplicados nas ações e serviços públicos de saú-
de, (BARROS, 2010, p. 101).

Assim pronunciou-se o Min. Celso de Mello ADPF nº 
45, MC/DF (2004): 

Tal incumbência, no entanto, embora em 
bases excepcionais, poderá atribuir-se ao 
poder judiciário, se e quando os órgãos 
estatais competentes,por descumprirem 
os encargos políticos jurídicos que sobre 
eles incidem, vierem a comprometer com tal 
comportamento a eficácia e a integridade de 
direitos individuais e/ou coletivos impregnados 
de estatura constitucional, ainda que 
derivados de cláusulas revestidas de conteúdo 
programático.

 Muito embora posteriormente o Executivo remeteu 
novo projeto de lei ao parlamento, antes do julgamento  
do veto pelo colegiado da Suprema corte, tendo sido 
reconhecida a perda superveniente de interesse de agir 
e extinguido o feito.

Barros (2008, p.104-105) ressalta ainda, o posicio-
namento do Supremo Tribunal Federal, como em RE 
nº 436996/SP –, em ação civil pública pelo Ministério 
Público do Estado de São Paulo em face do Municí-
pio de Santo Andre, que requereu obter matricula de 
criança em creche municipal com fundamento no art. 
208, IV da CF/88. No voto do Rel.Min. Celso de Mello 
foi afirmado o compromisso do judiciário com a efeti-
vidade dos direitos econômicos, sociais e culturais, a 
natureza excepcional do controle de políticas públicas, 
a possibilidade de combater a omissão inconstitucio-
nal a submissão a reserva do possível e a limitação da 
discricionariedade do Executivo diante da garantia da 
educação infantil. 

[...] que a ineficiência administrativa, o descaso 
governamental com direitos básicos do 
cidadão, a incapacidade de gerir os recursos 
públicos, a incompetência na adequada 
implementação da programação orçamentária 
em tema de educação pública, a falta de visão 
política na justa percepção do administrador, 
do enorme significado social de que se reveste 
a educação infantil, a inoperância funcional 
dos gestores públicos nas concretizações das 
imposições constitucionais estabelecidas em 
favor das pessoas carentes não podem nem 
devem representar obstáculos á execução, pelo 
poder Publico, notadamente pelo Município (CF, 
art.211§2º, da norma escrita no art.208, IV, da 
Constituição da República, que traduz e impõe, 
ao Estado, um dever inafastável, sob pena 
de a ilegitimidade dessa inaceitável omissão 
governamental importar em grave vulneração 
a um direito fundamental da cidadania e que 
é no contexto que ora se examina, o direito 
a educação (Supremo Tribunal Federal. Min. 
Celso de Mello, RE nº 436996/SP).

Contudo autores, como Antonio José de Avelãs Nu-
nes, compreendem que as políticas sociais são con-
dicionadas por fatores econômicos e culturais muito 
complexos, incluindo, portanto, a necessidade de se 
fazer escolhas políticas, para satisfazer a necessidade 
de todos os indivíduos. 

O referido autor exemplifica com bastante clareza a 
inconveniência da presença do judiciário na satisfação 
de direitos sociais que exigem a implementação de polí-
ticas públicas as quais para obterem sua eficácia reque-
rem objetivamente a alocação de recursos financeiros e 
interferência na política econômica do Estado:

Tomemos o direito ao trabalho, que é um direito 
fundamental estreitamente ligado ao respeito 
da dignidade da pessoa humana, porque só 
ele garante que o homem trabalhador ganhe 
dignamente sua vida e se realize como pessoa. 
Um trabalhador desempregado de longa 
duração, que já perdeu o direito de receber o 
subsídio de desemprego, pode ir ao tribunal 
requerer ao juiz que condene o estado a 
proporcionar-lhe um posto de trabalho que lhe 
permita uma vida digna.
[...] o que faria um tribunal se uma associação 
de pais (ou outra entidade com legitimidade 
processual para tanto) viesse pedir que o juiz 
condenasse o estado a adotar todas as medidas 
necessárias para que o serviço público de 
educação deixe de ser de má (ou até péssima) 
qualidade e atinja os níveis das escolas 
privadas freqüentadas por aqueles que podem 
pagar o elevado preço da sua freqüência, os 
mesmos que, em fase posterior , ganham o 
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direito de preencher as vagas oferecidas pelo 
ensino superior público, inteiramente gratuito, 
e cuja qualidade é, em regra, muito superior á 
dos estabelecimentos privado
[...] o que faria um juiz se todos os habitantes 
de todas as favelas do Rio de Janeiro, 
invocando o seu direito à habitação, o respeito 
à dignidade humana e o respeito a todas as 
crianças e adolescentes “condenadas” a viver 
em condições infra-humanas (direitos cuja 
satisfação goza de prioridade absoluta) se 
apresentassem a requere que fosse entregue 
a cada família uma habitação condigna? 
(NUNES, 2011, p. 54-56).

Denota-se, portanto que em vinte anos de Constitui-
ção Cidadã a materialização das políticas públicas para 
garantia de direitos sociais, que diante da referida Car-
ta, também são direitos fundamentais evoluem sob um 
processo lento e muitas vezes ineficaz. 

Consideremos que para o direito à saúde ser asse-
gurado com formatação legal é preciso uma construção 
processual, que envolve prioritariamente conjugação de 
condicionantes orçamentários, burocráticos e capaci-
dade de gestão administrativa dos serviços públicos. 
Isto vem retardando e gerando condições de saúde 
subumanas, fato que tem permitido a multiplicação de 
inúmeras ações individuais e coletivas caracterizando a 
judicialização da saúde através do ativismo judicial.

5 JUDICIALIZAçÃO DAS POLÍTICAS DE 
SAÚDE PÚBLICA

Para entendermos estes conflitos na saúde, é im-
portante contextualizá-la dentro de dois patamares 
– POLITICA E DIREITO. O primeiro se desenvolve pela 
discricionariedade do legislativo e da Administração 
Pública, direcionados pela determinação, planejamento, 
orçamento em torno de recursos públicos, legalidade e 
governabilidade. O segundo, o direito à saúde, garantido 
constitucionalmente e legalmente regulamentado pela 
lei orgânica do SUS, deve ser ponderado entre o subje-
tivo e o difuso, atrelado a um emaranhado de circuns-
tâncias sociais e econômicas, subjugadas ao mínimo 
existencial e a reserva do possível, que muitas vezes 
tem tornado o direito à saúde um mínimo impossível. 

A relação descrita é conflitante, e tem levado o texto 
constitucional “saúde um direito de todos”, à ridiculari-
zação diante da terrível realidade vivenciada nos hospi-
tais e unidades de atendimento de saúde de todo o país. 
A demanda de doentes tem aumentado pelas insuficien-
tes e ineficientes políticas sociais (moradia, educação, 
renda, e etc.). As unidades de saúde da assistência 

primária encontram-se desfalcadas de medicamentos 
e profissionais. Os servidores são mal remunerados, 
desmotivados, sobrecarregados e despreparados para 
a assistência ao público. As unidades hospitalares, re-
flexo da ineficiência da rede básica, estão superlotadas, 
doentes espalhados em corredores, mulheres parindo 
na porta de hospitais, recém-nascidos morrendo em 
decorrência de infecções hospitalares.

Há muito os governantes estão inadimplentes com o 
cidadão nas ações de saúde, havendo deficiência não só 
na universalidade, como na integralidade da assistência. 
Fato que tem sido motivo para inúmeras provocações 
do judiciário contra Executivo, e os tribunais revestidos 
da toga de guardiães da Constituição não podem se 
omitir de seu dever - “A lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito” (BRASIL, 
1988, art.5º XXXV). 

As criticas quanto à interferência do judiciário na 
esfera do executivo, tem sido alegada por vários dou-
trinadores, pela incapacidade técnica do juiz para pro-
mover a justiça na saúde, pois conferem o direito de um 
restringindo o direito de muitos, além da incompetência 
pela falta de legitimidade para fazer valer tais direitos.

A compreensão da saúde como um direito funda-
mental, nos termos da Constituição, garantido pelo Es-
tado mediante políticas econômicas e sociais, não deve 
ser objeto de decisões avulsas de tribunais. Os direitos 
sociais, econômicos e culturais são coletivos, não po-
dem os juízes revestidos de paladinos justiceiros deci-
direm caso a caso. Estas intervenções só desorgani-
zam os serviços públicos e acentuam as desigualdades 
existentes. É inconcebível aceitar que os tribunais pos-
sam atacar a atitude do Executivo, descrevendo como 
não cumprimento da Constituição, quando se justifica 
através de lei orçamentária, aprovada pelo legislativo, 
a indisponibilidade de recursos públicos para atender 
a pretensões de direitos subjetivos (Ação civil pública, 
Processo nº. 090, 085.00162-7, 27, 10, 2009). 

Para Barros (2010, p.153), a escassez de recursos 
orçamentários pode atrasar a efetividade de direitos 
subjetivos reflexos, porém não deve ser regra, diante 
da necessidade de privilegiar as obrigações constitu-
cionais. Isto pode acontecer quando para aplicabilidade 
imediata de direitos individuais haja o comprometimen-
to de políticas públicas. 

O STJ tem se pronunciado com ponderação frente 
a cada caso. No caso de portador de “Linfoma de Ho-
dkin”, com indicação de transplante de células de cor-
dão umbilical a ser realizado em centro de referência 
mundial, no exterior, custeado pela União, argumentou:
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[...] a quantia extremamente vultosa para a 
realização do transplante do autor da ação 
no exterior, US$ 300.000,00(trezentos 
mil dólares), poderia beneficiar um sem 
números de pacientes também necessitados 
de tratamento (STJ – decisão monocrática 
– Mi. Edson Vidigal – SLS nº 90/PA – DJ de 
22.02.05, p.1).

Concebeu, portanto o douto julgador, juízo de pro-
porcionalidade valorizando a reserva do possível.

No entanto, em decisão, julgada em sede do STF, 
STA 175 /2010, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, foi 
indeferido o agravo regimental da União contra a deci-
são da Presidência do STF e mantém tratamento, ao 
custo de R$ 52.000,00 (cinqüenta e dois mil reais) men-
sais, não previstos nos protocolos de tratamentos do 
SUS, á jovem portadora de doença neurodegenerativa 
rara Niemann-Pick Tipo C. O referido julgado ensejou o 
leading case das decisões do STF para os julgamentos 
no âmbito da saúde.

Os motivos alegados pela União e pelo Município 
de Fortaleza/CE,  compreendem a não comercialização 
do medicamento Zavesca no Brasil por falta de regis-
tro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVI-
SA); violação ao principio da separação dos poderes e 
as normas e regulamentos do SUS, desconsideração a 
função exclusiva da administração em definir políticas 
públicas, evidenciando a interferência do Poder judiciá-
rio nas diretrizes de políticas de saúde; inexistência de 
responsabilidade solidária entre os integrantes do SUS 
ante a ausência de previsão normativa e ilegitimidade 
passiva da união com ofensa ao sistema de repartição 
de competências.

Em seu voto do Ministro Gilmar Mendes (Suspen-
são de Tutela Antecipada STA 175 CE), declarou a jus-
tafundamentalidade ao direito à saúde, defendeu que o 
Estado deve dispor de valores variáveis em função das 
necessidades individuais de cada cidadão e que a ju-
dicialização para as demandas que requerem políticas 
públicas já existentes é plenamente pertinente. Relata 
ainda, que o poder judiciário pode intervir em pleitos in-
dividuais ou coletivos para a dispensação dos mesmos 
tratamentos disponíveis na rede privada.

[...] em consulta ao sítio da ANVISA na internet, 
verifiquei que o medicamento ZAVESCA 
(princípio ativo miglustate), produzido pela 
empresa ACTELION, possui registro (n.º 
155380002) válido até 01/2012.
O medicamento Zavesca, ademais, não consta dos 
Protocolos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, sendo 
medicamento de alto custo não contemplado pela 
Política Farmacêutica da rede pública.

Apesar de a União e de o Município de Fortaleza 
alegarem a ineficácia do uso de Zavesca para 
o tratamento da doença de Niemann-Pick 
Tipo C, não comprovaram a impropriedade do 
fármaco, limitando-se a inferir a inexistência de 
Protocolo Clínico do SUS.
Por outro lado, os documentos juntados 
pelo Ministério Público Federal atestam que 
o medicamento foi prescrito por médico 
habilitado, sendo recomendado pela Agência 
Européia de Medicamentos (fl. 166).
Ressalte-se, ainda, que o alto custo do 
medicamento não é por si só, motivo para o 
seu não fornecimento, visto que a Política de 
Dispensação de Medicamentos excepcionais 
visa a contemplar justamente o acesso da 
população acometida por enfermidades raras 
aos tratamentos disponíveis.
A análise da ilegitimidade ativa do Ministério 
Público Federal e da ilegitimidade passiva da 
União e do Município refoge ao alcance da 
suspensão de tutela antecipada, matéria a ser 
debatida no exame do recurso cabível contra 
o provimento jurisdicional que ensejou a 
presente medida. (fls. 180-183)
[...] Passo então a analisar as questões 
complexas relacionadas à concretização do 
direito fundamental à saúde, levando em conta, 
para tanto, as experiências e os dados colhidos 
na Audiência Pública – Saúde, realizada neste 
Tribunal nos dias 27, 28 e 29 de abril e 4 6 e 7 
de maio de 2009. 
[...] A dependência de recursos econômicos para 
a efetivação dos direitos de caráter social leva 
parte da doutrina a defender que as normas que 
consagram tais direitos assumem a feição de 
normas programáticas, dependentes, portanto, 
da formulação de políticas públicas para se 
tornarem exigíveis. Nesse sentido, também se 
defende que a intervenção do Poder Judiciário, 
ante a omissão estatal quanto à construção 
satisfatória dessas políticas, violaria o princípio 
da separação dos Poderes e o princípio da 
reserva do financeiramente possível.
[...] defensores da atuação do Poder Judiciário 
na concretização dos direitos sociais, em 
especial do direito à saúde, argumentam que tais 
direitos são indispensáveis para a realização da 
dignidade da pessoa humana. Assim, ao menos 
o “mínimo existencial” de cada um dos direitos 
– exigência lógica do princípio da dignidade da 
pessoa humana – não poderia deixar de ser 
objeto de apreciação judicial.
O fato é que o denominado problema da 
“judicialização do direito à saúde” ganhou 
tamanha importância teórica e prática, que 
envolve não apenas os operadores do direito, 
mas também os gestores públicos, os 
profissionais da área de saúde e a sociedade 
civil como um todo. Se, por um lado, a atuação 
do Poder Judiciário é fundamental para o 
exercício efetivo da cidadania, por outro, as 
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decisões judiciais têm significado um forte 
ponto de tensão entre os elaboradores e os 
executores das políticas públicas, que se veem 
compelidos a garantir prestações de direitos 
sociais das mais diversas, muitas vezes 
contrastantes com a política estabelecida 
pelos governos para a área de saúde e além 
das possibilidades orçamentárias.
[...] No âmbito do Supremo Tribunal Federal, 
é recorrente a tentativa do Poder Público de 
suspender decisões judiciais nesse sentido. 
Na Presidência do Tribunal existem diversos 
pedidos de suspensão de segurança, de 
suspensão de tutela antecipada e de suspensão 
de liminar, com vistas a suspender a execução 
de medidas cautelares que condenam a 
Fazenda Pública ao fornecimento das mais 
variadas prestações de saúde (fornecimento 
de medicamentos, suplementos alimentares, 
órteses e próteses; criação de vagas de UTIs e 
leitos hospitalares; contratação de servidores 
de saúde; realização de cirurgias e exames; 
custeio de tratamento fora do domicílio, 
inclusive no exterior, entre outros).
Assim, levando em conta a grande quantidade 
de processos e a complexidade das questões 
neles envolvidas, convoquei Audiência Pública 
para ouvir os especialistas em matéria de Saúde 
Pública, especialmente os gestores públicos, 
os membros da magistratura, do Ministério 
Público, da Defensoria Pública, da Advocacia 
da União, Estados e Municípios, além de 
acadêmicos e de entidades e organismos da 
sociedade civil.
Após ouvir os depoimentos prestados 
pelos representantes dos diversos setores 
envolvidos, ficou constatada a necessidade de 
se redimensionar a questão da judicialização 
do direito à saúde no Brasil. Isso porque, na 
maioria dos casos, a intervenção judicial não 
ocorre em razão de uma omissão absoluta 
em matéria de políticas públicas voltadas à 
proteção do direito à saúde, mas tendo em vista 
uma necessária determinação judicial para o 
cumprimento de políticas já estabelecidas. 
Portanto, não se cogita do problema da 
interferência judicial em âmbitos de livre 
apreciação ou de ampla discricionariedade 
de outros Poderes quanto à formulação de 
políticas públicas.
Esse foi um dos primeiros entendimentos que 
sobressaiu nos debates ocorridos na Audiência 
Pública - Saúde: no Brasil, o problema talvez 
não seja de judicialização ou, em termos mais 
simples, de interferência do Poder Judiciário na 
criação e implementação de políticas públicas 
em matéria de saúde, pois o que ocorre, 
na quase totalidade dos Casos, é apenas a 
determinação judicial do efetivo cumprimento 
de políticas públicas já existentes.
[...] Por ser um tratamento ainda não testado 
pelo SUS, mas disponível na rede privada: 

o Poder judiciário poderá intervir, em ações 
individuais e coletivas, para que o SUS dispense 
aos seus pacientes o mesmo tratamento 
disponível na rede privada, mas desde que 
haja instrução processual probatória, o que 
inviabiliza o uso de liminares (grifos nosso).

Quanto à previsão do STF em intervir em pleitos indi-
viduais e coletivos para a dispensação de medicamen-
tos aos seus pacientes o mesmo tratamento na rede 
privada, Nunes (2010, p. 127), critica: 

Fica aberta a possibilidade para transformação 
dos cofres públicos em planos de saúde 
individuais. O SUS se transformaria em 
segurador universal de saúde de cada individuo 
o que é para dizer o mínimo idílico. A reserva 
do possível limita este tipo de procedimento, 
pois não há recursos públicos para custeio 
desse ideal de saúde individual – Infelizmente.

A implementação da política de saúde depende da 
acomodação de seus custos com os recursos garan-
tidos através de planejamentos intitulados Sistema Or-
çamentário, composto do Plano Plurianual, lei das Di-
retrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, na 
forma do art. 165 da CF. Contudo, a aprovação da lei 
orçamentária pelo poder legislativo confere ao Execu-
tivo a liberdade de aplicar os recursos de acordo com 
as políticas de governo que forem mais convenientes e 
oportunas. 

Scaff, (2005, p. 225), aduz que

a teoria da reserva do possível somente 
poderá ser invocada se houver comprovação 
de que os recursos arrecadados estão sendo 
disponibilizados de forma proporcional 
aos problemas encontrados, e de modo 
progressivo a fim de que os impedimentos 
ao pleno exercício das capacidades sejam 
sanados no menos tempo possível.

Segundo Weichert (2010, p. 135-136), conclui 

Não é admissível a frustração de direitos 
fundamentais mediante o subterfúgio da 
inviabilidade econômica, especialmente 
enquanto os governos e demais instituições 
públicas não cumprirem exaustivamente 
com suas responsabilidades mínimas de 
probidade, boa governança e igualdade 
material na distribuição dos encargos e 
serviços do Estado.
[...] Não é legitimo na atual conjuntura 
econômica e política e social, elidir a 
responsabilidade estatal com fundamento na 
reserva do possível
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 Verifica-se, portanto, que o ativismo judiciário na 
esfera do direito á saúde tem gerado discórdias doutri-
narias e jurisprudenciais, alguns defendendo a ideia de 
que a intromissão do Estado Juiz configura um super 
poder nocivo à democracia e desorganizando as polí-
ticas programadas através de leis orçamentárias, e há 
aqueles que entendem o Judiciário como um Guardião 
da constituição, maior expressão da vontade popular, 
e consequentemente garantidor dos direitos fundamen-
tais. Observa-se também um avanço do judiciário em 
promover audiências públicas antes de deferir seus 
pronunciamentos acerca de questões especificas da 
saúde, tentando ponderar entre a política e o direito, 
aproximando-se da realidade sóciopolítica do país.

6 CONSIDERAçÕES FINAIS 

A história denuncia a saúde como um valor mano-
brado pelos detentores do poder de acordo com seus 
interesses sociais e econômicos.

 A partir da constituição de 1988, o Brasil inseriu 
a saúde dentre os direitos fundamentais e a reconhe-
ceu como um direito de todos, difuso, público e social. 
Prescreveu sua operacionalização através da lei do SUS 
(8080/90), e garantiu recursos mínimos em percentuais 
a serem definidos em lei complementar (art.198 da CF), 
para sua implementação.

Porém, a realidade mostra que mesmo garantido 
constitucionalmente o direito à saúde ainda continua 
sendo manipulado pelos detentores do poder. A opera-
cionalização das Políticas de saúde pelo Legislativo e 
Executivo, projeta uma imagem de banalização, à mercê 
do poder discricionário da Administração Pública sob 
o argumento da reserva do possível, comprometendo 
o mínimo existencial, e, por conseguinte impedindo o 
direito fundamental a muitos.

Considerada um direito fundamental, a saúde se re-
lativiza quando visualizada constitucionalmente também 
como direito de todos a ser conquistado através de po-
líticas públicas. Percebe-se então o confronto entre o 
individual e o social, entre o direito e a política, questões 

que vêm sendo discutidas entre o Estado e a sociedade, 
sob o olhar do judiciário.

O Estado juiz progride diante de inúmeras criticas 
quanto sua atuação, decidindo pelo direito subjetivo, 
individual e emergente - a saúde e a vida. Questiona-
-se sua legitimidade para interferir nas políticas sociais, 
interroga-se a violação ao principio da independência 
dos poderes, a reserva do possível e teme-se que o Ju-
diciário transforme-se em um super poder prejudicial à 
democracia.

É importante lembrar que a democracia brasileira é 
incipiente, a sociedade ainda é marcada pelos traços de 
exploração da época de sua colonização, e tem desco-
berto a cada dia o potencial dos tribunais atenderem às 
suas reivindicações, pressionando os demais poderes a 
atenderem às necessidades latentes. Por isto, para que 
seja garantida uma real democracia não se pode negar 
ao Judiciário a característica de um contrapoder, e en-
veredar no controle da Constitucionalidade e legalidade 
das políticas públicas, controlando gastos públicos, fis-
calizando verbas vinculadas constitucionalmente, atra-
vés de audiências públicas, inteirando-se da realidade 
da saúde quanto à política, necessidades coletivas e 
individuais, a fim de controlar os abusos dos demais 
poderes no exercício de suas competências, permitin-
do sempre que os princípios e garantias fundamentais, 
como a universalização, a integralidade, o acesso iguali-
tário e a participação da comunidade sejam respeitados.

Segundo Vianna, (1997, p. 371), entende-se, pois, 
que “Não se trata, pois de uma migração do lugar da de-
mocracia para o da justiça, mas de sua ampliação pela 
generalização da representação que pode ser ativada 
tanto pela cidadania política nas instituições clássicas 
da soberania quanto pela cidadania social” 

Assim, diante da abordagem descrita, as criticas 
e questionamentos que vêm se levantando quanto ao 
ativismo judicial na saúde, é positivo, demonstra a evo-
lução de uma sociedade compatível com sua carta po-
lítica, que busca o respeito de sua vontade e a garantia 
de seu direito entendendo que o Estado é uno, seja na 
lei, na política e na fiscalização do cumprimento destas.
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Resumo
O presente trabalho propõe-se a refletir sobre uma análise retórica do Direito e em que tal olhar consiste. Para tanto, apresentamos a definição mais 
difundida, a nosso ver, da retórica, bem como o nosso entendimento sobre o tema. Em seguida, nos voltamos à apreciar o Direito sob  essa visão 
retórica e quais os efeitos dessa mirada quanto à validade das normas jurídicas e quanto ao processo decisional no âmbito jurídico. 

Palavras-chaves: Retórica. Linguagem. Direito. Validade das normas. Decisão.

A RHETORICAL ANALYSIS OF THE LAW

Abstract
This paper proposes a reflection about a rhetorical analysis of the Laws and as such it´s look like. Therefore, we present the most 
widespread definition, in our view, of rhetoric, as well as our understanding of this theme. Then we turn to analyze the law under this 
rhetoric view and what effects this point of view on the validity of legal rules and on the decision-making process within the legal points.

Keywords: Rhetoric. Language. Law. Validity of legal rules. Decision.
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1 INTRODUçÃO

Há séculos filósofos vêm se dedicando à retórica, 
compreendendo-a sob os mais diversos enfoques. 
Hoje, defende-se, dentre as muitas posições possí-
veis, que a retórica é um instrumento de compreen-
são do entorno em que vivemos, a qual, por sua vez, 
funda-se na premissa de que a realidade não pas-
sa de uma construção lingüística e que como tal se 
transmuda conforme os acordos lingüísticos sejam 
substituídos por outros consensos firmados entre os 
utentes daquele universo comunicacional, essencial-
mente retórico.

Considerando que o Direito, assim como a reali-
dade, é fruto da linguagem e que a retórica está inti-
mamente relacionada a essa construção lingüística, 
passaremos a refletir sobre o processo de constru-
ção de sentido jurídico, ou processo decisional, bem 
como sobre a validade de tais decisões, enquanto 
normas individuais e concretas, a partir desse refe-
rencial teórico.

2 A RETÓRICA COMO MERO 
ORNAMENTO

Ao falarmos em retórica, a primeira ideia que cer-
tamente vem à cabeça da maioria das pessoas é a de 
alguém fazendo uso ardiloso da boa oratória para ten-
tar convencer alguém a fazer algo, que, provavelmente, 
não faria sem ser subjugada por esse subterfúgio.

Essa visão pejorativa, fruto da injusta (para alguns) 
interpretação dada às ideias dos Sofistas, de que a 
retórica não passa de mero ornamento, usada muitas 
vezes com intuitos escusos, não condiz com a sua 
grandeza.

Consideravam sofismas as técnicas de persuasão 
sem compromisso ético e os discursos vazios usa-
dos exclusivamente para convencer auditórios pelo 
simples prazer de convencer, quaisquer que fossem 
as teses defendidas. Isso fez com que enxergassem 
a retórica dialética como algo inconsistente e jocoso.  

A arte de persuadir e convencer, sem visar como 
resultado a verdade absoluta, levou a retórica ao lu-
gar de desprezo tanto pelo cristianismo, que pregava 
a verdade divina como a única possível e não aceitava 
a multiplicidade de premissas admitida pela retórica, 
como pelo racionalismo, que considerava a ciência 
como o único caminho ao conhecimento. 

Essa racionalidade científica deu força à retórica 
analítica fundada em silogismos demonstráveis a par-

tir de proposições evidentes, supostamente capazes 
de levar a uma conclusão verdadeira. Ao contrário da 
dialética, que se expressa por meio de argumentos 
fundados em enunciados prováveis, donde só se che-
ga, no máximo, a conclusões verossímeis. 

3 A RETÓRICA COMO MÉTODO, 
METODOLOGIA E METÓDICA PARA 
ENTENDER O MUNDO

Vemos que, marginalizar a retórica, não fez com 
que a retórica deixasse de se mostrar efetivamente 
presente, até porque é impossível a comunicação sem 
ela, ainda que com outros nomes ou roupagens. Isso 
porque, como diz João Maurício Adeodato, a retórica é 
muito mais que ornamento, é um instrumento para si-
tuar o ser humano de modo mais adequado no mundo 
(ADEODATO, 2010, p. 17, 18). 

Aliás, para Adeodato: “A retórica é método, no sen-
tido de condição humana para agir no mundo; é uma 
metodologia, como coordenação de estratégias para 
agir nesse mundo e obter efeitos desejados; e é uma 
metódica, enquanto análise tentativamente neutra e 
desinteressada dessas “realidades em que vivemos” 
(ADEODATO, 2010, p. 6).

Discute-se se a retórica seria uma espécie de filo-
sofia ou não. O filósofo pernambucano do direito, cita-
do acima, afirma que, se entendermos a filosofia como 
a busca pela verdade, não há como a associarmos à 
retórica, vez que, como vimos, esta não é uma preocu-
pação do presente tema. Por outro lado, se excluirmos 
a verdade como um dos pressupostos de investigação, 
aí a retórica ganha ares filosóficos se opondo diame-
tralmente à ontologia e reestabelecendo a dicotomia 
básica da filosofia ocidental.

Essas duas correntes filosóficas, retórica e onto-
logia, que chegam à contemporaneidade com imensa 
força, são reconstruções das oposições travadas na 
Grécia antiga por Parmênides, de um lado, e Heráclito, 
de outro. Para o primeiro, de viés ontológico, o conhe-
cimento é imanente e imutável. Já o segundo, retórico, 
acredita que a única certeza inafastável é a da eterna 
mudança e a da transcendentalidade do conhecimento. 

Para a ontologia, a linguagem é mero instrumen-
to para a descoberta da verdade. Esta existe em si 
mesma, para uns, ou revela-se em sua aparência, 
para outros.

Já para os retóricos, a crença na existência de uma 
verdade é a grande ilusão dos humanos, a linguagem 
não é o meio, é o fim, ou melhor, é a única forma de 
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contato com o mundo circundante, uma vez que este é 
construído pela própria linguagem. 
4 A CONSTRUçÃO LINGÜÍSTICA DA 
REALIDADE PELA RETÓRICA

Nós retóricos acreditamos que a realidade linguís-
tica não é apenas o máximo de acordo comunicativo 
possível, mas o único. O que não quer dizer que esse 
acordo seja eterno e imutável. Pelo contrário, por mais 
paradoxal que possa parecer, temos a plena consciên-
cia de que os acordos linguísticos são contextualiza-
dos, passageiros e circunstanciais.

Conscientizar-se dessas realidades lingüísticas 
temporárias é, ao mesmo tempo, aceitar a precarie-
dade humana, as limitações inerentes à própria hu-
manidade, a qual torna impossível a percepção sobre 
qualquer ‘verdade’ fora do seu contexto linguístico, 
absoluta e imutável.

A partir desse panorama, até a cientificidade prega-
da pelo racionalismo passa a ser relativizada, à medida 
que, retoricamente, a ciência é só um meta acordo lin-
guístico construído por e para um auditório específico.  

A retórica enquanto filosofia lingüística funda-se 
em três pilares: o historicismo, o humanismo e o 
ceticismo. 

Tomamos o historicismo como integrante da retórica 
grega da Antiguidade, formado por relatos sobre condu-
tas positivas ou negativas que serviam de exemplo para 
a formação de uma argumentação convincente.

No dizer de Adeodato (2010, p. 26):

A história não deve ser pensada em termos 
causais nem caminha para algum ponto 
previamente determinável, exatamente porque 
os consensos temporários de sentido são 
circunstanciais e infinitamente variáveis, por 
vezes contraditórios. Assim como Sísifo não 
sabe até onde, montanha acima, conseguirá 
transportar a pedra, a humanidade não sabe 
aonde vai chegar. E cada tempo histórico é 
construído a cada momento. 

O historicismo, de certo modo, faz par com o ce-
ticismo, na medida em que reconhece a impossibili-
dade de compreender em uma forma definitiva qual-
quer coisa que tenha parte na história, parafraseando 
Nietzsche. Para ele: “Todos os conceitos nos quais se 

compõe semioticamente um processo inteiro escapam 
à definição; definível é somente aquilo que não tem his-
tória” (ADEODATO, 2010, p. 29).

As coisas humanas modificam-se de tempos em 
tempos, em face dos consensos linguísticos e do pa-
norama em que aquela realidade lingüística foi cons-
truída e, após, são substituídas por outras mais ade-
quadas aos atuais interesses dos integrantes daquela 
mesma comunidade lingüística.

O ceticismo pirrônico1 funda-se em dois concei-
tos básicos, a isostenia que consiste na tentativa de 
afastamento de qualquer juízo definitivo, a partir do 
reconhecimento da igualdade da força dos argumen-
tos; e a ataraxia, por meio da qual, reconhece-se que 
o acaso e as perturbações fazem parte da vida e que 
é possível seguir em frente mesmo sem termos o 
controle sobre eles. 

O humanismo realça a intersubjetividade, a inviabi-
lidade do solipsismo egoísta para a comunicação hu-
mana. Tal ideia vai ao encontro da retórica linguística, 
a qual exige a pluralidade de ideias e de participan-
tes, requer interrelação entre os sujeitos e deságua na 
construção de inúmeras “verdades”, a partir dos con-
sensos gerados entre os integrantes daquela conversa 
e em última instância na relativização da verdade. O 
humanismo crê no conhecimento retórico, aquele que 
é somente possível dentro do universo linguístico, es-
sencialmente relativista.  

Como diz Adeodato (2011, p.07): 

Para a filosofia retórica, que parte de uma 
antropologia carente, a linguagem não é um 
meio para o mundo real, ela é o único mundo 
perceptível. Simplesmente não existem 
elementos externos a ela, que constitui o 
meio ambiente do ser humano. Todo objeto 
é composto pela linguagem, o que significa 
dizer que o conhecimento é formado por 
acordos linguísticos intersubjetivos de maior 
ou menor permanência no tempo, mas todos 
circunstanciais, temporários, autorreferentes 
e assim passiveis de constantes rompimentos. 

Essa visão lingüística do mundo já era realçada por 
outros filósofos, ainda que sem a roupagem expres-
samente retórica. Hessen, enquanto relativista, inter-
pretando uma frase de Oswaldo Spengler (“Só há ver-
dades em relação a uma humanidade determinada”), 

1    Pirronismo segundo o Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano, é a forma extrema de ceticismo grego, tal como defendida por Pirron de Élis.
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aduz que “O círculo de validade das verdades coincide 
com o círculo cultural e temporal do qual procedem os 
seus defensores. As verdades filosóficas, matemáticas 
e das ciências naturais só são válidas dentro do círcu-
lo cultural a que pertencem.” (HESSEN, 1979, p.48). 
A partir dessas ideias, o conhecimento deixa de ser 
visto como a apreensão da coisa em si, previamente 
estabelecida e independente da proposição lingüística 
que a ela se refere, para ser tido como o processo de 
criação da realidade através da linguagem.Em outras 
palavras, passa-se a defender que, como bem define 
Fabiana Del Padre Tomé (2005, p.02), “o mundo exte-
rior nem sequer existe para o sujeito cognoscente sem 
uma linguagem que o constitua”.

Aliás, melhor ideia não seríamos capazes de ex-
ternar em relação à importância da linguagem para o 
conhecimento, do que o fez a jovem doutrinadora cuia-
bana acima mencionada. Vejamos: 

Só há realidade onde atua a linguagem, assim 
como somente é possível conhecer o real 
mediante enunciados linguísticos. Quaisquer 
porções do nosso meio-envolvente que 
não sejam formadas especificamente pela 
linguagem permanecerão no campo das meras 
sensações, e, se não forem objetivadas no 
âmbito das interações sociais, acabarão por 
dissolver-se no fluxo temporal da consciência, 
não caracterizando o conhecimento na forma 
plena (TOMÉ, 2005, p. 03).

No mesmo diapasão, entende Reale (2000, p. 
42,44): 

enquanto este (o conhecimento) não se 
torna objetivo e comunicável, não há como 
se falar em conhecimento propriamente 
dito. Em outras palavras: é que enquanto o 
“conhecido” não se exterioriza, revelando-
se objeto cultural, como tal, não há ainda 
plenitude de conhecimento e comunicação.

Não é destoante o posicionamento do Prof. Paulo 
de Barros: 

Objetos, em tal sentido amplo, nascem com 
o discurso, surgem com o exercício de atos 
de fala, ou seja, não o precedem, muito 
ao contrário do que comumente se pensa. 
Os objetos nascem quando deles se fala: 
o discurso, na sua amplitude, lhes dá as 
condições de sentido mediante as quais os 
recebemos e os processamos (CARVALHO, 
2008, p. 13).

Todavia, é importante que se assevere, para que 

não se tenha uma ideia deturpada de tão importante 
corrente doutrinária, que não se nega a existência físi-
ca das coisas materiais, mas se entende que aquelas 
só passarão a fazer parte do mundo do sujeito cognos-
cente se a sua existência lhe for relatada em linguagem 
competente, ou seja, o indivíduo não irá descobrir as 
coisas em si, mas irá constituí-las através da lingua-
gem, fazendo com que os objetos, somente quando 
conhecidos, passem a integrar o seu mundo. Nas pa-
lavras de Lenio Streck, “aquele real que estava fora do 
meu mundo, compreendido através da linguagem, pas-
sa a ser realidade” (STREK, 2003, p.178).

Quando usamos a expressão objeto conhecido, não 
estamos nos reportando àquele na sua concreção, 
mas, sim, à sua significação expressada linguistica-
mente. Isso porque, ao adotarmos tais ideias, deixa-
mos de enxergar o conhecimento como uma relação 
entre sujeito e objeto e o vemos como uma relação 
entre significações. 

Assim, as proposições lingüísticas não se referem 
às coisas corporificadas, mas, sim, a um enunciado 
elaborado anteriormente, revelando a autoreferencia-
lidade da linguagem. Daí porque Hegenberg em seu 
interessante estudo, “Saber de e saber que: alicerces 
da racionalidade”, assim se posiciona: “O mundo não 
é um conjunto de coisas que primeiro se apresentam 
e, depois, são nomeadas ou representadas por uma 
linguagem. Isso que chamamos de mundo nada mais é 
que uma interpretação, sem a qual nada faria sentido” 
(HEGENBERG, 2002, p.25).

Maturana e Varela (apud TOMÉ, 2005, p.02), inspi-
radores das ideias Luhmannianas acerca da autopoie-
se sistêmica, diziam que “todo ato de conhecimento 
produz um mundo” (grifo nosso). 

Nesta singela oração, além da capacidade criativa 
do conhecimento através da linguagem, podemos ver 
com bastante nitidez que cada ato de conhecimento é 
único e irrepetível e tem resultados inimitáveis, justa-
mente porque o sujeito que dele participa não é idên-
tico a nenhum outro, assim como o mesmo muda em 
relação a si próprio. Isto porque, dadas as suas expe-
riências passadas, o mundo cultural que o circunda é 
só seu e de mais ninguém, e vai se alterando conforme 
tais atos cognoscitivos vão construindo o seu existir, 
o que faz com que cada experiência cognoscitiva não 
tenha par.

Linguisticamente, o signo é uma unidade relacional 
entre um suporte físico e seu significado; é, portanto, 
aquilo que representa algo ou alguém e que cria na 
mente do intérprete uma ideia individualizada acerca 
daquele objeto, a qual se denomina “significação”.
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5 O DIREITO SOB ESSE OLHAR 
RETÓRICO

Comparando-se tais conceitos semióticos com o 
Direito, vemos com hialina clareza que a norma, en-
quanto signo, relaciona um suporte físico a um sig-
nificado, que varia conforme as fases do processo de 
positivação do Direito.

No âmbito das normas gerais e abstratas, as leis, 
em sentido lato, enquanto veículos introdutores de 
normas, servem de suportes físicos que representam 
as condutas intersubjetivas reguladas pelo Estado 
(significado), e o sentido construído a partir daquele 
suporte físico é a norma geral e abstrata, que consiste 
na significação ou, no dizer de Pierce, no interpretante.

Analisando esta relação semiótica, a professora 
Clarisse Araújo classifica as leis como signos do tipo 
símbolos, isto porque, ao relacionar-se com o signifi-
cado ou objeto por convenção, o que o fundamenta é 
“a imputação” que exige uma interpretação habitual, 
tendente à previsibilidade, conhecida, estipulada, no 
que diz respeito às relações entre o signo e o objeto. 
Decorre desse fato o caráter representativo do símbolo 
que exige um interpretante direcionado, mais condicio-
nado (ARAÚJO, 2005a).

É justamente isso que se dá no âmbito jurídico. 
Muitos dos princípios ínsitos na nossa Lei Maior, as-
sim como outras convenções estabelecidas pelo nos-
so Ordenamento Jurídico, supostamente direcionam a 
interpretação que se deve dar aos dispositivos legais, 
de modo que seus destinatários sejam convencidos a 
agir conforme seus ditames, o que revela a natureza 
simbólica das leis.

Nesse sentido, Clarisse Araújo (2005a, p. 341) se 
posiciona: 

O texto legal, na sua condição de linguagem 
impressa, possui a natureza de signo 
linguístico. A interpretação de tais textos 
produz uma miríade de efeitos que são 
denominados interpretantes do signo. A 
ideia que produzimos em nossa mente 
em decorrência da compreensão dessa 
linguagem é denominada norma jurídica 

(interpretante imediato: aquele efeito que 
a lei, em sua condição de signo, está apta 
a produzir. Ou seja, a norma é o efeito, a 
ideia ou o significado produzido na mente do 
intérprete pela compreensão do texto legal2.  

Já na última fase de positivação do direito, isto é, 
no momento em que se dá a incidência jurídica, os su-
portes físicos serão as sentenças, os atos administra-
tivos ou negócios jurídicos que se referem ao evento 
juridicizado ou, mais precisamente, ao fato social, o 
qual por sua vez representa, ainda que parcialmente, 
o evento, que por ser objeto dinâmico é inatingível, 
sendo possível apenas indicá-lo. Já a interpretação 
daquele gera na mente do intérprete a norma individual 
e concreta ou o fato jurídico (significação). Seguindo o 
mesmo raciocínio elaborado para a lei, Clarisse Araújo 
entende que o veículo introdutor de norma individual 
e concreta tem natureza indicial, já que não são mais 
abstratos, mas, sim, estão contaminados por índices 
dos eventos que os fatos jurídicos se propõem a rela-
tar (ARAÚJO, 2005a, p. 342) 

O Prof. Paulo de Barros, ao tratar do fenômeno da 
positivação do Direito enquanto fenômeno linguístico, 
aponta para existência de três tipos de linguagem: (i) 
a linguagem social, que constitui a realidade social que 
nos cerca; (ii) a linguagem do Direito Positivo, prescri-
tiva de condutas, através de normas gerais e abstratas 
de natureza conotativa; e (iii) a linguagem da facticidade 
jurídica, que corresponde à intersecção entre os dois 
primeiros tipos e que constitui em fatos jurídicos, os fa-
tos sociais, através de normas individuais e concretas, 
de natureza denotativa (ARAÚJO, 2005a, p. 351).

Nesse sentido, afirma Augusto Becker (apud ARAÚ-
JO, 2005b, p. 18): 

O mundo jurídico é um mundo mesquinho. 
Ele substitui o mundo dos fatos reais por um 
universo de palavras. Onde há uma floresta 
amazônica, o legislador determina que deva 
existir uma flor de papel. Tudo se converte 
em papel e em signos gráficos no papel: as 
palavras. Os próprios juristas passam a vida 
a investigar palavras, a escrever palavras a 
propósito de palavras3.

2 A autora adota a teoria peirceniana, portanto o que denomina de signo linguístico é para nós, que adotamos a teoria husseliana, o suporte físico, da mesma forma que 
interpretante equivale à significação. Ademais, pensamos que, ao usar a expressão significado, ela não a usa na acepção husserliana, mas, sim, para dar idéia de sentido.

3 As palavras do mestre retro citado parecem ter sempre a intenção de polemizar, o que explica a sua preferência por frases de efeito, mais impactantes. Daí porque certas 
expressões devem ser apreendidas com um certo tempero. A respeito do excerto transcrito, a sua pretensão, sempre bem sucedida, era de realçar a natureza lingüística do 
Direito. Achamos por bem ressaltar que o Direito não substitui o mundo “real”. Todavia, concordamos com o que pensamos ser a ideia geral por ele lançada, qual seja a de 
que o Direito cria seu próprio mundo, de natureza linguística, visando regular as condutas intersubjetivas, presentes no mundo “real”.
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4   El derecho como texto. p. 32 “O assassinato não existe na realidade natural, senão só na realidade normativa (direito, moral, religião, etc.). Na realidade natural existirá, em 
todo caso, o “matar”, mas matar não é o mesmo que “cometer assassinato”. Para se cometer assassinato, há que se cumprir os requisitos que a norma exige: capacidade, ação de 
determinadas características, etc.” (tradução nossa).

Uma mesma conduta intersubjetiva pode ser verti-
da em incontáveis tipos de linguagem, a depender de 
quem a observa. Por exemplo, a morte pode ser anali-
sada por um biólogo, um antropólogo, um médico, um 
padre, um jurista, dentre outros, e cada um terá uma 
visão diferente desse mesmo fenômeno. Isto porque o 
contexto em que aquele observador se encontra inser-
to é diverso, assim como distinto é o seu objetivo; por 
conseguinte, os efeitos daquela mirada também não 
devem coincidir. Portanto, a natureza de um elemento 
não se revela nas suas propriedades físico-químicas, 
e, sim, no que ele significa dentro do sistema de refe-
rência em que se encontra.

Gregório Robles, em sua importante obra, O direito 
como texto, nos brinda com um exemplo que bem ex-
plica o raciocínio aqui desenvolvido: “El asesinato no 
“existe” en la realidad natural, sino solo en la realidad 
normativa (derecho, moral, religión, etc.). En la reali-
dad natural existirá, en todo caso, el “matar”, pero ma-
tar no es identificable con “cometer asesinato”. Para 
cometer asesinato hace falta cumplir los requisitos que 
la norma exige: capacidad, acción de determinadas ca-
racterísticas, etc. (ROBLES, 1998, p. 32)”4. 

Assim, como diz A. Castanheira Neves (1993, 
p.90), não há como escapar desta constatação: 

o direito é linguagem, e terá que ser 
considerado em tudo e por tudo como uma 
linguagem. O que quer que seja e como quer 
que seja, o que quer que ele se proponha e 
como quer que nos toque, o direito é-o numa 
linguagem e como linguagem - propõe-se 
sê-lo numa linguagem (nas significações 
lingüísticas em que se constitui e exprime) e 
atinge-nos através dessa linguagem.

Quando dizemos que Direito é linguagem, estamos 
nos reportando não só ao Direito Positivo, como tam-
bém à Ciência do Direito. Todavia, há de se entender 
essa nossa assertiva com parcimônia. Dizer que o di-
reito é linguagem não passa de um modo dizer que 
o Direito se expressa, só e somente só, através da 
linguagem, e que sem ela não há Direito. Ao mesmo 
tempo, reconhecer a sua natureza linguística é dizer 
que o direito é eminentemente retórico, não no sentido 
de mero ornamento, que tanto combatemos.

O fato de o Direito existir através da linguagem confere-

-lhe uma natureza conceitual. Melhor dizendo, ao constituir 
a sua própria realidade através da linguagem, o jurista não 
pode fazê-lo de outra forma senão através de conceitos.

Dizemos que as normas gerais e abstratas têm na-
tureza conotativa, porque trazem conceitos ou descri-
ções sistemáticas de fatos hipotéticos, que, uma vez 
ocorridos no mundo fenomênico, farão nascer rela-
ções jurídicas. Já as normas individuais e concretas 
são denotativas, justamente porque se referem a fatos 
já ocorridos e que ganham o status jurídico, ao serem 
previstos pelas normas legais.

A natureza conceitual do Direito faz com que o seu 
conhecimento só seja possível através da atividade 
hermenêutica, isto é, tudo dependerá de interpretação 
no mundo do Direito, admitindo tal vocábulo como 
processo de construção do sentido.

 Ao assim nos posicionarmos, estamos deixando 
implícito que não vemos sentido no velho brocardo la-
tino in claris cessat interpretatio. Nesse sentido, posi-
ciona-se Riccardo Guastini (1999, p.346): “todo texto 
normativo es susceptible de una pluralidad de interpre-
taciones” (Tradução nossa).

Esta infinidade de possíveis sentidos a serem dados 
aos enunciados se dá, justamente, porque a interpre-
tação, enquanto resultado do processo de construção 
de sentido, é fruto de acordos linguísticos firmados 
dentro de sistema. Assim, é que um consenso prees-
tabelecido, passo a passo, é substituído por outro, que 
ganha status de discurso vencedor, numa medida em 
que o último sempre desbanca o anterior, o que acaba 
por ocorrer também com os conceitos jurídicos que 
seguem o mesmo movimento.

Tal língua (o Direito) faz uso da linguagem prescritiva 
que se compromete a estabelecer comandos, ordens ou 
simplesmente prescrever condutas a serem observadas 
pelas pessoas, ingerindo, ainda que indiretamente, no 
comportamento humano. É esta a função adotada por to-
das as organizações normativas, ao pretenderem direcio-
nar as condutas humanas para a realização dos valores 
que lhes são caros, como é o caso do Direito. Diferente-
mente das proposições ‘descritivas’, as prescrições não 
podem ser valoradas como verdadeiras ou falsas, mas, 
sim, como válidas ou não válidas com relação ao sistema 
dentro do qual elas são formuladas. Daí porque se diz que 
elas se submetem à lógica deôntica ou do dever-ser.
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É importante que se diga que a linguagem do Direi-
to Positivo, além de prescritiva é também construtiva, 
de modo que as normas são estruturadas a partir do 
texto legal e não se trata de mera repetição da letra da 
lei, até porque sabemos ser isso impossível dentro do 
processo hermenêutico.

Nesse aspecto, não podemos deixar de voltar a fa-
lar na imprescindibilidade do consenso existente entre 
emissor e receptor da mensagem, para que a comu-
nicação alcance o seu desiderato. Como diz a Clari-
ce Araújo: “qualquer comunicação seria impossível 
na ausência de um certo repertório de possibilidades 
pré concebidas ou de representações pré fabricadas” 
(ARAÚJO, 2005b, p. 47).

Transpondo tal ideia para o mundo jurídico, pensamos 
que essas palavras reforçam o nosso entendimento de 
que o repertório da comunicação no Direito há de ser ex-
clusivamente jurídico; as ditas representações pré-fabri-
cadas consistem, ao nosso ver, em conceitos legais, que 
só fazem sentido dentro do âmbito normativo.

Diz-se que o Direito é um código artificial, também 
em razão da valoração por ele dada para certos com-
portamentos sociais por ele juridicizados. Ora permite 
ou obriga os comportamentos que deseja ver pratica-
dos, ora proíbe aqueles que entendem como indese-
jados. Extrai, assim, os comportamentos do mundo 
social, onde aparecem em linguagem natural, e lhes 
veste a roupagem jurídica, a partir da sua própria lin-
guagem, conferindo-lhes um status diferente.

Ao conceituar, o Direito revela a sua necessidade de 
selecionar propriedades de um dado fato ou objeto. Como 
dissemos acima, muitos são os sentidos possíveis de se 
construir a partir de um só acontecimento. Sem falar que 
nem todas as propriedades se revelam interessantes para 
o mundo jurídico. Daí porque Vilanova (2005, p. 88) afir-
ma que, “No campo do direito, especialmente, a hipótese, 
apesar da sua descritividade, é qualificadora normativa 
do fáctico.” Eleger situações objetivas para juridicizá-las 
é valorá-las positiva ou negativamente. Em face dessa 
constatação, perguntamos: o Direito pode fazer isso com 
total liberdade? Tendo em vista a inexistência do com-
promisso de que o Direito coincida com a sua realidade 
social ou moral, haveria limites para esse poder seletivo? 

6 A VALIDADE DAS NORMAS 
JURÍDICAS A PARTIR DESSA VISÃO 
RETÓRICA

A questão colocada no final do capítulo anterior nos 
instiga a continuar perguntando: as normas jurídicas 

fundam-se na ética e, portanto, está acima de qualquer 
poder constituinte originário, sendo válidas em si mes-
mas ou as normas são frutos das escolhas do direito 
positivo, mais precisamente dos órgãos que têm poder 
de transformar suas convicções éticas em Direito?

Defende-se que, por questões históricas, sociais e 
lingüísticas, houve um esvaziamento de conteúdo ético 
preestabelecido no Direito, em face do fortalecimento do 
Positivismo, o que se justificaria pelo visível aumento da 
complexidade social, a qual por sua vez, gerou um distan-
ciamento entre os significantes e os significados jurídicos, 
ocasionando uma dissonância entre os veículos introduto-
res de normas e as significações construídas a partir dele

Em face de tal constatação, teorias extremadas ten-
tam explicar as decisões jurídicas. De um lado, põe-se 
aqueles que defendem que o texto legal, se bem in-
terpretado, só pode levar a uma única decisão corre-
ta. Do outro lado, estão aqueles que acreditam que, 
toda decisão é completamente indutiva e casuística, 
de modo que o texto serve, a posteriori, de justificação 
para legitimar aquela escolha do julgador.

Do ponto de vista axiológico, aqueles que acre-
ditam serem as normas válidas em si mesmas, co-
locam-se em posição diametralmente oposta àqueles 
que conferem plenos poderes aos órgãos julgadores, 
outorgados pelo poder constituinte originário, para fa-
zer qualquer escolha ética.

Ter uma postura retórica perante o mundo implica 
em negar a existência de verdades éticas pré-conce-
bidas e alheias a qualquer contexto, por defender que 
a construção de uma decisão está intimamente rela-
cionada ao contexto e às variáveis que a envolve, de 
modo que, alterando-se as circunstâncias, altera-se a 
decisão, ainda que se permaneça no mesmo espaço. 

Ademais, vale ressaltar que o Direito habita o mundo de-
ôntico (do “dever-ser”), onde a causalidade é normativa e 
construída pelo homem, selecionando um fato e vinculando-
-o a uma correspondente relação jurídica, mediante conecti-
vo implicacional deôntico. Diferentemente do mundo ôntico, 
em que a causalidade entre a causa e o seu efeito é natural.

Portanto, na lei de causalidade jurídica é o próprio 
sistema que determina, dentre as possíveis hipóteses e 
consequências, as relações que devem se estabelecer. 
Em outras palavras, é a vontade da autoridade legislativa 
que estabelece a conexão deôntica entre proposição-an-
tecedente (hipótese) e proposição-tese (consequência).

Com isso, o Direito constrói a sua própria realidade, admi-
tindo e conhecendo como reais apenas os fatos produzidos na 
forma lingüística prescritiva que o ordenamento jurídico exige.

Por conseguinte, uma norma “N” é válida no sis-
tema jurídico “S” se, e somente se, pertencer a esse 
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conjunto. Para tanto, deve ser produzida por órgão 
previsto pelo sistema, consoante procedimento espe-
cífico nele também estipulado.

Vê-se que, no universo positivista em que vive-
mos, não há um conteúdo ético prévio que serve de 
fundamento de validade para todas as normas jurí-
dicas que compõem um sistema. Neste, a validade 
está vinculada ao binômio autoridade competente + 
procedimento. Mesmo a chamada validade material, 
a qual consiste na consonância do conteúdo das nor-
mas inferiores, com as que lhes são hierarquicamente 
superiores, depende dos procedimentos preestabele-
cidos acerca da forma de escolha de tais conteúdos 
e dos órgãos competentes para tanto. Dentro desse 
contexto, observa-se que a partir de um só texto legal 
positivado, as autoridades julgadoras, se reconheci-
das como competentes pelo sistema, têm autonomia 
e legitimidade para construir as mais diversas nor-
mas individuais e concretas, todas igualmente váli-
das, desde que observado o procedimento previsto 
na Constituição Federal em vigor. 

Nesses moldes, o próprio ordenamento jurídico 
institucionaliza e legitima a constante mutabilidade do 
conteúdo do Direito, a depender das circunstâncias em 
que aquela decisão esteja inserida.

7 ÚLTIMAS CONSIDERAçÕES

Como dissemos acima, as “verdades” para a retóri-
ca, nada mais são do que fatos linguísticos, resultados 

de um consenso estabelecido entre os utentes de um 
dado sistema. Tendo em vista que os seres humanos 
estão em constante mutação, os acordos firmados 
entre aqueles também acompanham a sua evolução 
(ou involução, em alguns casos) e também se alteram, 
estabelecendo-se “novas verdades”. 

Percebe-se, destar te, uma sobreposição de dis-
cursos, os quais, enquanto aplicáveis como fonte 
de legitimação para as condutas, são considerados 
vencedores.

No ordenamento jurídico pátrio, o Supremo Tribunal 
Federal foi “eleito” como órgão legitimado a dizer o Di-
reito em última instância, sendo, portanto, aquele que 
dita os discursos temporariamente vencedores, goste-
mos do seu conteúdo ou não. Feliz ou infelizmente, a 
nossa história está repleta de exemplos de situações 
ou conceitos jurídico-tributários, os quais não temos 
aqui espaço para nomeá-los, que ganharam novas in-
terpretações pela Corte Maior brasileira e nos obrigou 
a adotar novos padrões de conduta.

Seguindo a ideia defendida por Hannah Arendt 
do direito como organizador, o vislumbramos dentro 
desse ambiente retórico, permeado por diversas pre-
missas e conclusões possíveis e todas plenamente de-
fensáveis, como a única forma de garantia do espaço 
público e do exercício das faculdades humanas.

O respeito às múltiplas faculdades exercidas a um 
só tempo em mesmo espaço exige, por outro lado, o 
exercício da tolerância, sem a qual a comunicação re-
tórica faz-se impossível.
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Resumo
As tecnologias trouxeram inovações para diversas atividades praticadas pelo homem, tais avanços atingiram a área da medicina, que, de forma 
extraordinária, faz-se visível nas cirurgias plásticas. As novidades são quase que diárias, ou melhor, instantâneas, e os que procuram essas cirurgias 
querem a garantia da beleza imediata e, principalmente, que o resultado seja atingido com rapidez e eficiência. A problemática ocorre, quando tal 
objetivo não é atingido, fazendo surgir ações judiciais indenizadoras, que visam  responsabilizar as instituições e, até mesmo, os médicos, por não 
ter atingindo o prometido, ou ido além, de forma danosa , ao que foi compactuado. Este estudo visa à análise da responsabilidade referente a tal 
prática profissional, esmiuçando quem se responsabilizará, caso algum erro ocorra, além de fazer uma sucinta abordagem sobre a natureza jurídica 
dessa obrigação. 

Palavras-chaves: Cirurgia Plástica. Responsabilidade Civil. Obrigação de Meio. Obrigação de Resultado.

LIABILITY OF PLASTIC SURGEON

Abstract
The technology brought innovations for various activities practiced by man, such advances have reached the area of medicine, which 
dramatically is visible in plastic surgery. The news is almost daily, or rather, instant, and those seeking such surgeries want a guarantee 
of immediate beauty, and mainly the result to be achieved quickly and efficiently. The problem occurs when this goal is not achieved, 
giving rise to lawsuits aimed indemnity accountable institutions and even the doctors or the resulting lower than expected. This study 
concerns the analysis of liability relating to such practice, detailing who is responsible if an error occurs, in addition to a succinct 
approach to the legal nature of this obligation.

Keywords: Plastic surgery. Liability. Obligation of means. Obligation of result.

Verbum

1 Entende Antônio Elias de Queiroga (2003, p. 37) com relação ao dano: “a palavra derivada do latim damnum e quer dizer, num sentido amplo, o prejuízo experimentado por 
uma pessoa no seu patrimônio material ou moral”. Em outras palavras, é o prejuízo sustentado por uma parte devido a um ato causado por um terceiro.



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

80

Ano 6, n. 1 - out. 2012/mar. 2013

Verbum

2 Contrato é um acordo convergente de vontades que têm por finalidade produzir os efeitos pretendidos pelos seus contraentes, tais efeitos teriam por fim criar, modificar ou extinguir 
um direito. Neste sentido ver: RODRIGUES, Silvio. Direito civil, volume 3: dos contratos e das declarações unilaterais de vontade. – 30. ed. Atual. De acordo com o novo Código Civil (lei 
n. 10.406, de 10-1-2002). – São Paulo: Saraiva, 2009. p. 9.; RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. – Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 5.; GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, 
volume III: contrato e atos unilaterais. – 6. ed. rev.  – São Paulo: Saraiva, 2009. p. 2. ; e COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil, volume III. – São Paulo: Saraiva, 2005. p. 18.

1 INTRODUçÃO

Neste estudo, analisamos a responsabilidade civil do 
cirurgião plástico, em conexo com as diversas possibili-
dades de ação indenizatória, mediante erros que podem 
ser gerados pelo profissional. Atualmente, no Brasil, são 
realizadas uma média de 645.464 cirurgias plásticas, 
sendo, deste total, 69% para fins estéticos e 31% objeti-
vam a reparação (AZAMOR, 2010).

A demanda só tem aumentado. Dentre as cirurgias 
para fins estéticos e reparadores, destacam-se os im-
plantes de silicone, lipoaspiração, pálpebras, nariz, ore-
lha, pescoço (AZAMOR, 2010), e todas as variedades 
possíveis que transformem o que seria um incômodo, 
na aparência, em um motivo de alegria. 

É um mercado que tem, por prestação, a venda e a 
padronização da beleza. Começou com o intuito de atin-
gir as mulheres, mas, hoje, recebe o reconhecimento 
masculino (TEIXEIRA, 2012).  É uma busca incansável 
que se instalou no seio da sociedade e trouxe, em seu 
bojo, diversos problemas (BOSCOLI, 2012), principal-
mente, quando há a possibilidade de uma cirurgia ser 
dependente de uma resposta corporal, um exemplo a tal 
situação é a cirurgia para o rejuvenescimento da face, 
conhecida como ritidoplastia, que tem seu resultado fi-
nal muito dependente da vascularização da pele da face. 

O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial 
de cirurgias plásticas, sendo considerado o número um 
em relação ao aprimoramento de novas técnicas e ao 
aperfeiçoamento dos cirurgiões (MONTENEGRO, 2011).

Em um primeiro momento, faz-se relevante analisar 
qual a natureza jurídica de tal prestação, pela ótica juris-
prudencial e doutrinária, esmiuçando-a distintamente. 

No segundo momento, vislumbraremos as corren-
tes que tentam explicar a caracterização e a respon-
sabilidade do médico cirurgião plástico, comentando, 
brevemente, conceitos sobre responsabilidade civil ob-
jetiva e subjetiva, assim como os tipos obrigacionais 
que abarcam tal negócio jurídico, sendo eles obrigação 
de meio e resultado, e seu cabimento no ordenamento 
jurídico brasileiro. 

Em um terceiro momento, trataremos, minuciosa-
mente, da inexecução de tal prestação e da execução 
além do esperado, das possíveis reações do cliente/

paciente que venha a ficar insatisfeito e, por oportuno, 
vislumbraremos o princípio da integridade do corpo hu-
mano, uma norma de ordem pública, não se fazendo 
valer a máxima volenti non fit injuria.

Por fim, na última fase deste estudo, delimitaremos 
a responsabilidade do médico cirurgião plástico e sua 
posição obrigacional no contrato realizado entre o mé-
dico e o paciente, destacando sua finalidade com a exe-
cução contratual, que pode ser meramente estética ou 
reparadora, atingindo, em seu seio, uma sucinta análise 
das sanções cabíveis nos casos de falha do profissional 
especializado na cirurgia plástica.

2 DA NATUREZA JÚRIDICA E DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E 
SUBJETIVA

A natureza jurídica do vínculo jurídico existente entre 
o médico cirurgião plástico e o paciente é meramente 
contratual2, isto é, coloca-se, nas cláusulas contratuais, 
todas as vontades e as possibilidades benéficas e os 
possíveis riscos pertencentes à cirurgia pretendida. 

É dentro desse contrato que se encontram as ad-
vertências que o profissional deve fazer ao paciente 
antes da cirurgia, assim como as medidas de seguran-
ça plausíveis para o feito, além de dever estar, explici-
tamente, descrita, em uma das cláusulas contratuais, 
qual a postura que o paciente deve ou não tomar após 
a intervenção cirúrgica.

Ensina Gonçalves (2009, p. 238) que “não se pode 
negar a formação de um autêntico contrato entre o 
cliente e o médico, quando este o atende. Embora mui-
to já se tenha discutido a esse respeito, hoje não pai-
ra mais dúvidas a respeito da natureza contratual da 
responsabilidade médica”. Segue essa mesma linha de 
pensamento Maria Helena Diniz (2004, p. 299), quando 
ressalva que, apesar do Código Civil regular a responsa-
bilidade médica no capítulo atinente aos atos ilícitos3, tal 
responsabilidade, a seu ver, é contratual4. 

Com base no exposto acima, pode-se entender que 
o inadimplemento, ou a má execução deste serviço, 
prestação, pode gerar sim indenização para a parte que 
sofreu um dano, visto que a execução foi realizada ina-
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3  Cabimento jurídico no Art. 186 do Novo Código Civil que relata: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 
que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Pode-se perceber que até mesmo no Código civil de 1916 já trazia em seu Art. 159 uma redação semelhante: “Aquele que, por ação ou 
omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”.

4  Em regra, a relação entre cirurgião plástico e paciente decorre de um contrato de prestação de serviço, a qual as partes estabelecem o vínculo baseado na autonomia de suas 
vontades.

5 Entende Antônio Elias de Queiroga (2003, p. 37) com relação ao dano “a palavra derivada do latim damnum e quer dizer, num sentido amplo, o prejuízo experimentado por uma 
pessoa no seu patrimônio material ou moral”. Em outras palavras, é o prejuízo sustentado por uma parte devido a um ato causado por um terceiro.

6  Pode-se definir risco como a possibilidade que um evento no qual se vislumbre benefícios, tenha um final indesejado, danoso.  Segundo Marcelo Kokke Gomes (2001, p. 42) a teoria 
do risco divide-se em: a) Risco profissional, b) Risco Benefício ou risco proveito, c) Risco criado e d) Risco integral.

7  Durante muito tempo o conceito do que seria culpa desafiou os doutrinadores e mestres, hoje a hermenêutica foi pacificada, e quem trouxe com mais clareza essa definição foi o 
Código Civil de 2002, em seu art. 186. Compreendemos então que na culpa estão centralizadas a imprudência, a negligência e a imperícia.

8  Existem duas espécies de dano. Aquiliano quando decorrer de ato ilícito e o Contratual derivado do inadimplemento do contrato, acarretando a perdas e danos.

9 Assim entende Maria Helena Diniz (2004, p. 300 – 302) que o médico tem os seguintes deveres: 1) Dar conselho ao seu cliente, logo, o médico responderá por violação ao dever 
de aconselhar seu cliente no que concerne às precauções exigidas pelo estado; 2) De cuidar do enfermo com zelo, diligência, utilizando todos os recursos da medicina. Assim, será 
responsabilizá-lo caso não ofereça assistência ao seu cliente ou negligenciá-lo as visitas, abandonando-o; e por fim, 3) De abster-se do abuso ou do desvio de poder, pois o médico não 
terá o direito de tentar experiências médicas sobre o corpo humano, a não ser que isso seja imprescindível para enfrentar o mal que acarreta perigo de vida ao paciente.

Verbum

dequadamente, isto é, não atingindo o prometido, ou 
indo além, de forma danosa5, ao que foi compactuado.

Segundo Pablo Stole Gagliano (2011, p. 51), a res-
ponsabilidade civil deriva da agressão a um interesse 
eminentemente particular, sujeitando o infrator, assim, 
ao pagamento de uma compensação pecuniária à víti-
ma, caso não possa repor in natura o estado de coisas.

Pode-se analisar a responsabilidade civil por duas 
correntes, a primeira visa, meramente, à ideia de res-
ponsabilidade, independentemente da comprovação de 
culpa, bastando, apenas, a relação de causalidade entre 
a ação e o dano, esta nominada como responsabilida-
de objetiva. Uma das teorias que procuram justificar a 
responsabilidade objetiva é a teoria do risco6, que, em 
tese, entende que toda pessoa que exerce alguma ativi-
dade cria um risco de dano para terceiro, e é obrigada 
a reparar o dano, ainda que sua conduta seja isenta de 
dolo; neste caso, a responsabilidade civil desloca-se da 
noção de culpa7 para a ideia de dano8. Por sua vez, a se-
gunda corrente encontra suas raízes na culpa, isto é, se 
o agente não agir com culpa, não terá responsabilidade. 
Essa teoria foi recepcionada pelo ordenamento jurídico 
brasileiro, tendo seus pilares no Código Civil de 2002, 
nominada responsabilidade subjetiva ou teoria da culpa. 

3 ESPÉCIES DE CIRURGIAS PLÁSTICAS 
E OBRIGAçÃO DE MEIO E RESULTADO 

A cirurgia plástica tem por objetivo principal repa-
rar ou corrigir algum defeito corporal, recuperando ou 
melhorando a aparência do corpo humano (WIKIPÉDIA, 
2012). Por sua vez, pode ser ramificada em dois tipos, 

cirurgia plástica reparadora e cirurgia plástica estética.
A cirurgia plástica reparadora ou corretiva é uma in-

tervenção cirúrgica realizada para corrigir deformidades 
físicas traumáticas, congênitas ou adquiridas, sendo 
exemplo desta a eliminação de uma cicatriz; por sua 
vez, a estética é a intervenção cirúrgica solicitada pelo 
cliente ao médico cirurgião plástico com o intuito de 
melhorar a aparência, ou seja, melhorar algum aspecto 
físico que não lhe agrada, sendo exemplos desta as ci-
rurgias que se destinam a reduzir o tamanho dos seios 
ou aumentá-los (SILVA, 2009).

Pois bem, dentro desse cenário, surge a problemáti-
ca: em que momento a cirurgia plástica será considera-
da de meio ou de resultado? Pode, no ramo da medici-
na, um médico afirmar, com veemência, a integralidade 
de sua prestação e que esta irá se adequar e suprir a 
todas as expectativas do paciente? 

Com relação à responsabilidade do médico9, ex-
cluindo-se o caso do médico cirurgião plástico para 
fins estéticos e quando há no contrato uma cláusula 
de incolumidade, toda a atividade prestada por esse 
profissional é uma obrigação de meio. Cabe salientar 
que obrigação de meio é toda aquela que a prestação 
tem por finalidade, não um resultado, mas sim uma ob-
servância, fornecendo, apenas, os meios necessários 
para a realização de um feito intentado pelo credor, não 
garantido a finalização do procedimento (GONCALVES, 
2009; COELHO 2005; AZEVEDO, 2004); podemos ci-
tar, como exemplo, um médico, em atividade, não pro-
mete curar o doente, mas a proceder de acordo com 
as regras e os métodos da sua profissão. Entende de 
tal forma Carlos Roberto Gonçalves:
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10 “Contratada a realização da cirurgia estética embelezadora, o cirurgião assume a obrigação de resultado (responsabilidade contratual ou objetiva), devendo indenizar pelo não 
cumprimento da mesma, decorrente de eventual deformidade ou de alguma irregularidade. No procedimento cirúrgico estético, em que o médico lida com paciente saudável que 
apenas deseja melhorar sua aparência física e, conseqüentemente, sentir-se psiquicamente melhor, estabelece-se uma obrigação de resultado que impõe ao profissional da medicina, 
em casos de insucesso da cirurgia plástica, presunção de culpa, competindo-lhe ilidi-la coma inversão do ônus da prova, de molde a livrá-lo da responsabilidade contratual pelos 
danos causados ao paciente em razão de atos cirúrgico”. (REsp. 81.101- PR, rel. Min. Waldemar Zveiter, DJU, 31-5-1999, RSTJ, 119/290 e RT, 767/111).

11 “Contratada a realização de cirurgia estética embelezadora, o cirurgião assume obrigação de resultado, sendo obrigado a indenizar pelo não cumprimento da mesma 
obrigação, tanto pelo dano material quanto pelo moral, decorrente de deformidade estética, salvo prova de força maior ou caso fortuito (REsp 10536 RJ 1991/0008177-
9)” e “Responsabilidade Civil. Cirurgia Plástica. Dano Estético. Obrigação de indenizar. Demonstrado através de perícia o erro médico, impõe-se o dever de indenizar, 
independentemente da culpa, já que a cirurgia plástica é obrigação de resultado, e, não de meios. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA – TJSC. Apelação Cível nº 
2006.014183-0, de Xanxerê, Relator Desenbargador Luiz Carlos Freyesleben.)”.

12 REsp 236.708-MG, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz convocado do TRF da 1º Região), julgado em 10/2/2009; TJDF - Apelação Cí¬vel: APL 316331620078070001 DF 
0031633-16.2007.807.0001; TJRS - Apelação Cível: AC 70039180633 RS; REsp 326.014-RJ, DJ 29/10/2001; REsp 81.101-PR, DJ 31/5/1999; REsp 10.536-RJ, DJ 19/8/1991.

Verbum

Isto porque a obrigação que tais profissionais 
assumem é uma obrigação de “meio” e não 
de “resultado”. O objeto do contrato médico 
não é a cura, obrigação de resultado, mas a 
prestação de cuidados contenciosos, atentos, 
e salvo circunstâncias excepcionais, de acordo 
com as aquisições da ciência. Compromete-se 
o médico a tratar o cliente com zelo, utilizando-
se de recursos adequados, não se obrigando, 
com tudo, a curar o cliente (GONÇALVES, 
2009, p. 239).

Esse entendimento já se encontra pacificado na 
doutrina e na jurisprudência. Por sua vez, o paciente/
vítima será indenizado, se for comprovada culpa ou 
dolo do agente, sendo estes por negligência, imperícia 
ou imprudência. 

Diferentemente desse entendimento, a obrigação 
de resultado10 visa a um fim específico, que deve ser 
alcançado. Cabendo, como exemplo, a intervenção ci-
rúrgica estética embelezadora, na qual, o paciente não 
se encontra, necessariamente, doente, apenas deseja 
melhorar algum aspecto seu, que considera desagradá-
vel. Querendo a excelência como resultado, pois alguém 
que procura um médico, nesse estado, não deseja inefi-
cácia, até porque isso seria ilógico. Não é viável um ser 
humano submeter-se a uma intervenção cirúrgica, que, 
a priore, tinha por objeto a melhoria de uma situação, e 
que, por fim, apresentou-se de forma negativa11 ou, no 
mínimo, aquém das expectativas. 

No caso do médico cirurgião plástico, a corrente ma-
joritária12, em nosso ordenamento, é que tal profissional 
tem uma obrigação de resultado. Mas há doutrinadores 
que divergem desse entendimento, dentre eles, destaca-
-se Raul Canal (2000), que defende a corrente da obri-
gação de meio nos casos das intervenções cirúrgicas 
estéticas embelezadoras, por vislumbrar que, por mais 
formas técnicas utilizadas, a cirurgia estética depende 
de uma resposta do corpo humano, isto é, por mais per-

feita que seja a cirurgia, ela estará sujeita às diferentes 
reações do organismo humano, e, nesse âmbito, não 
há como o médico se responsabilizar plenamente, visto 
que tal reação irá variar de acordo com cada pessoa.

4 DA IDENIZAçÃO PELO DANO E 
DAS CAUSAS DE EXCLUDENTES DE 
RESPONSABILIDADE

O Novo código Civil, que entrou em vigor em 2002, 
trouxe relatado, no caput do seu Art. 927, a possibili-
dade de indenização por dano. In verbis: “Aquele que, 
por ato ilícito (arts. 186 e 187), causa dano a outrem 
fica obrigado a repará-lo.”, Percebe-se, claramente, que 
a intenção do legislador foi demonstrar a responsabili-
dade subjetiva, principalmente quando ele cita, no corpo 
do texto, os artigos 186 e 187, que tratam do instituto do 
ato ilícito, que só poderá ser arguido mediante compro-
vação de negligência, imprudência e imperícia. Cabendo 
conceituá-las da seguinte forma: a) Negligência decorre 
da realização de um ato negativo, quando o agente tinha 
por obrigação prestar determinado serviço, e mesmo 
assim, não o fez, acarretando a inadimplência em um 
ato danoso; b) imprudência é todo aquele, que, no ser-
viço de sua atividade, sendo esta profissional ou não, 
age sem a cautela necessária; e c) Imperícia é a falta de 
conhecimentos técnicos, que sejam suficientes e satis-
fatórios, para a prática de determinada atividade profis-
sional (ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR..., 2010).

Por sua vez, o parágrafo único do Art. 927 aduz: “Ha-
verá obrigação de reparar o dano, independentemente de 
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando ativi-
dade normalmente desenvolvida pelo autor do dano im-
plicar, por sua natureza, riscos para o direito de outrem”. 
Nesse caso, depara-se com a responsabilidade objetiva 
demonstrada pelo nexo casual entre ação e dano.
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13 “Ação Indenizatória - Dano Moral e estético - Admissibilidade da cumulação dos pedidos, ainda que derivados do mesmo fato, desde que passíveis de apuração em separado. 
Ementa de Redação: É perfeitamente possível a cumulação de pedidos indenizatórios por dano moral e estético, ainda que derivados do mesmo fato, desde que passíveis de apuração 
em separado. (REsp. 116.372- MG - 4ª T. - j. 11.11.97 - rel. Min. Sálvio de Figueredo Teixeira - DJU 02.02.1998 - RT 751/230)”.

14 “Responsabilidade civil. Dano estético. Prova pericial de medicina. Indeferimento. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Como decorrência da falta de impugnação 
específica em contestação, as lesões sofridas são qualificadas como fato incontroverso. Desnecessidade de prova pericial para aferir a existência da repercussão danosa. 
Questão se torna exclusivamente à aplicação do direito vigente à espécie. Recurso desprovido (Agravo de instrumento - TJSP: AI 1221544020118260000 SP 0122154-
40.2011.8.26.0000).”

15  Deve-se observar que a excludente de ilicitude não gera a impossibilidade do paciente de buscar o ressarcimento do médico, mas sim, gera ao médico a possibilidade 
de, ficando comprovada a culpa de terceiro, poder o médico buscar ação regressiva.

16 Em verdade, esta cláusula não é bem vista pelo ordenamento jurídico brasileiro, visto que ela cerceia a liberdade de decisão. O código de defesa do consumidor, em seu 
Art. 25, não valida a inserção desta cláusula em contratos: “É vedada a estipulação contratual que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nessa 
e nas sessões anteriores”.

17  Afirma RIZZARDO (2006, p. 875) a cláusula de não indenizar constitui um ajuste feito pelas partes envolvidas em uma relação contratual pelo qual se estabelece que 
não respondem, elas, pelo dano ou prejuízo que possa advir da inexecução ou execução deficiente de um contrato.

Verbum

Cumulando tais artigos expostos acima com o art. 
951, em que se estabelece que aquele que, no exercício 
de atividade profissional, por negligência, imprudência 
ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe 
o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho, 
caberá o dever de indenização. Encontra-se, então, o 
cabimento para a indenização da cirurgia plástica, seja 
ela para fins estéticos, seja, meramente, reparadores. 

A preexistência da responsabilidade civil é indispen-
sável, ou seja, é condição sine qua non que exista uma 
ação e um resultado danoso, prejudicial para a parte, 
mas cabe salientar que esse ato ilícito terá que ser pro-
vado, e, no que se refere à intervenção cirúrgica plás-
tica, para a apuração da razão do dano, a investigação 
desse nexo de casualidade se dará através da perícia, 
que atingirá desde o procedimento cirúrgico até a reali-
zação de uma avaliação se o paciente, realmente, seguiu 
o tratamento prescrito. 

Pode a indenização por dano estético ser con-
templada pela indenização por dano material, mesmo 
havendo um dano associado moral, sendo possível a 
possibilidade de indenização autônoma própria. Sa-
lienta-se, então, a possibilidade da cumulação, haven-
do jurisprudência13 já nesse sentido, cabendo, apenas, 
a ressalva que sua alegação, pois só terá cabimento 
quando ocorrer se tratar de situações graves, onde 
o dano causado produza na vítima deformações que 
acarretem vergonha e rejeição no âmbito social, caso 
contrário, a ação será indeferida14.

Com relação às causas de excludentes de respon-
sabilidades, Carlos Roberto Gonçalves (2009, p. 435 
– 456) aborda a existência do estado de necessidade, 
legitima defesa, o exercício regular do direito, o estrito 
cumprimento do dever legal, a culpa exclusiva da víti-
ma, fato de terceiro, caso fortuito e força maior, cláu-

sula de irresponsabilidade ou de não indenizar e, por 
fim, a prescrição. O que será oportunamente analisado 
no decorrer deste trabalho, desde o conceito à possi-
bilidade de cabimento.

No que tange ao estado de necessidade, Pablo Sto-
le Gagliano (2011, p. 144) defende-o em uma situação 
de agressão a um direito alheio, de valor jurídico igual 
ou inferior àquele que pretende proteger; e para remo-
ver perigo iminente, quando as circunstâncias do fato 
não autorizarem outra forma de atuação. Esse instituto 
encontra assento legal nos arts. 188, II, 929 e 930 do 
Código Civil. Por sua vez, a legítima defesa, o estrito 
cumprimento do dever legal e o exercício regular de 
um direito têm fundamento no mesmo art. 188, sendo 
que no inciso I.

Ocorre a culpa exclusiva da vítima quando a pró-
pria dá causa ao prejuízo experimentado por ela. Nesse 
caso, desaparece a responsabilidade do profissional. É 
o que se dá quando o paciente deixa de tomar os medi-
camentos na hora certa, acarretando em ineficácia do 
procedimento cirúrgico. Tal instituto encontra cabimen-
to jurídico no Art. 945 do Código Civil.

 Já no fato de terceiro, o ato danoso não é cometido 
pela vítima, nem pelo autor, mas sim por um terceiro; 
salientando-se que a culpa de terceiro não exonera o 
autor direto do dano do dever jurídico de indenizar15. O 
caso fortuito e força maior têm assento jurídico no Art. 
393, parágrafo único, do Código Civil; o caso fortuito 
decorre de um evento alheio à vontade da parte, e a 
força maior, por sua vez, é derivada de acontecimentos 
naturais. 

Com relação à cláusula de irresponsabilidade16 ou 
de não indenizar17, é um contrato bilateral que tem por 
objeto afastar as consequências da inexecução ou da 
execução parcial. 
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Por fim, a prescrição é a condição de afastar qual-
quer possibilidade de recebimento de indenização, sen-
do esta a perda do direito subjetivo de ação, tendo seu 
cabimento jurídico no Art. 206, § 3º, inciso V.

5 CONSIDERAçÕES FINAIS
 
Diante dos avanços das técnicas utilizadas na área 

da estética, da incansável busca pelo corpo perfeito, 
da pressão social por um padrão de beleza que tende a 
deteriorar o corpo humano, da influência da mídia e da 
popularização destas cirurgias, o tema ganhou relevân-
cia no âmbito da ciência jurídica e, indo além, atingindo, 
também, a comunidade médica e o meio social. 

A cirurgia estética é utilizada para modificar algo 
que esteja incomodando o cliente/paciente, esta visa 
não ao restabelecimento da saúde, mas sim a uma mu-
dança física externa, em outras palavras, uma busca 
pelo que seria belo.

Após uma longa análise jurisprudencial e doutrinária, 
percebe-se que se estabeleceu um entendimento, quase 
que unânime, de que a cirurgia plástica para fins esté-
ticos é uma obrigação de resultado, isto é, o médico é 
totalmente responsável, caso ocorra uma inadimplência 
ou um erro em sua execução, bastando, apenas, provar 
o nexo de casualidade e o dano sustentado pela víti-
ma, não se fazendo necessária a comprovação de que 
o profissional agiu com imprudência, negligência ou im-
perícia. Nesse caso, a culpa do médico será presumida, 
responsabilidade objetiva. 

Por sua vez, a intervenção cirúrgica para fins repa-
rador ou corretivo é uma obrigação de meio, em outras 
palavras, o médico não promete que o resultado de seu 
procedimento vai agradar o cliente, apenas se compro-

metendo em agir com toda a cautela, zelo e atenção 
possível, utilizando-se de seu conhecimento científico 
e das tecnologias que estiverem ao seu alcance para 
atingir a um melhor resultado. Nesse caso, para que a 
ação indenizatória seja levantada pela vítima, far-se-á 
necessário provar a culpa do profissional, via responsa-
bilidade subjetiva. 

Destarte, deve o médico agir conforme seu código 
de ética, que lhe incumbe o dever de agir com zelo e 
prudência, aconselhar o paciente das possíveis reações 
que podem vir a ocorrer e, até mesmo, desestimulá-lo, 
caso perceba que a intervenção cirúrgica vai acarretar 
mais danos do que benefícios.

Nos casos de inexecução ou execução parcial, pode 
a vítima arguir a ação indenizatória, salientando-se que, 
dependendo do caso, terá a vítima o ônus de provar 
ou não a culpa do agente18, e este poderá se utilizar, 
sempre que couber o cabimento, das excludentes de 
responsabilidade, tais como culpa exclusiva da vítima, 
caso fortuito ou força maior, fato de terceiro, entre ou-
tras possibilidades.

Em breves considerações, o médico não tem por fi-
nalidade fazer um milagre, trazendo a cura ou transfor-
mando, de forma esplêndida, atingindo, exatamente, nos 
mínimos detalhes, o que foi desejado pelo paciente. Visto 
que, em regra, a obrigação oriunda dessa relação é de 
meio, incumbe, somente, que, no exercício de sua pro-
fissão, aja com diligência e cuidados necessários, não se 
comprometendo com um resultado que o próprio profis-
sional tem ciência da impossibilidade de sua execução.

Ressalta-se que fica claro, quando tratar-se das ci-
rurgias embelezadoras, tem-se o entendimento ser esta 
de resultado, restando essa possibilidade frustrada ape-
nas se esta não for meramente para fins estéticos.
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Resumo
O sistema constitucional da Administração Pública brasileira foi estabelecido como um conjunto de princípios, subprincípios e algumas regras, 
considerados necessários à garantia de sua ordem e unidade internas, a fim de que as entidades e órgãos possam atuar, na maior harmonia 
possível, para a consecução dos seus fins. Em uma estrutura geral, no primeiro momento, ter-se-á como parâmetro a busca por uma definição de 
ato da Administração Pública e sua separação em ato vinculado e discricionário. Em rigor esse último possui uma margem de liberdade frente a uma 
circunstância concreta. Se no exercício desse ato (em favor dessa margem de liberdade) houver a violação de um princípio constitucional, estaremos 
diante não apenas de um desequilíbrio sistemático específico, mas também de todo um sistema de comandos. Trar-se-á à baila a resposta para as 
seguintes indagações: o que vem a ser um ato discricionário? Até que ponto os atos discricionários da Administração pública podem ser atuados 
com certa “liberdade” vinculada? Poderá haver controle (intervenção) por parte do Judiciário caso essa discricionariedade ultrapasse os ditames 
não apenas infralegais, como também supralegais? O presente texto possui por objeto de estudo o controle jurisdicional dos atos discricionários 
da Administração Pública, analisado à luz da doutrina, com a finalidade de se identificar de que forma e com que alcance o controle da atividade 
administrativa não vinculada é exercido pelo poder Judiciário brasileiro. Chegando a uma conclusão concreta, será garantida uma irrefutável e 
insubstituível segurança da ordem constitucional como expressão satisfatória do Estado em face do exercício de seus próprios desejos.

Palavras-chave: Atos da Administração Pública. Discricionariedade. Poder Judiciário. Ordem Constitucional.

THE DISCRETIONARY ACTS SUBMISSION OF PUBLIC ADMINISTRATION, THE CONTROL 
OF THE JUDICIARY, AS A MEANS OF PROTECTION ORDER CONSTITUCIONAL

Abstract
The constitutional system of the Brazilian Public Administration was established as a set of principles, sub and some rules, considered 
necessary to guarantee its internal order and unity, so that governmental entities and agencies can work in greater harmony as possible 
to the achievement of its purposes. In a general structure, at first, it will switch the search for a definition of the Public Administration Act 
and its separation into bound and discretionary act. Strictly speaking the latter has a margin of freedom from a concrete circumstance. 
If the exercise of that act (on behalf of the threshold) there is a violation of a constitutional principle, we are faced not only a specific 
writ imbalance, but also from a command system. It will be the starting point for the focus of the study. Will bring to the forefront will 
be the answer to these questions: what is to be a discretionary act? To what extent the discretionary acts of public administration 
can be actuated with a certain "freedom"? There may be control (intervention) by the judiciary if such discretion was not only beyond 
the dictates infra, but also above? This work has as its object of study the jurisdictional control of the discretionary acts of public 
administration, seen in the light of the doctrine, jurisprudence, and legislation homeland in order to identify how and to what extent the 
control of administrative activity unbound power is exercised by the Brazilian judiciary. Reaching a concrete conclusion, an efficient and 
irreplaceable security irrefutable constitutional order as an expression satisfying the rule in relation to the exercise of their own desires. 

Keywords: Acts of Public Administration. Discretion. Judiciary. Constitutional Order. 
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1  CONSIDERAçÕES INICIAIS

De acordo com o princípio da legalidade, a Adminis-
tração Pública somente está autorizada a atuar dentro 
dos limites da lei, razão pela qual todos os atos admi-
nistrativos possuem os atributos da presunção de vera-
cidade e da legitimidade. A veracidade tem relação com 
o conteúdo do ato administrativo, o qual se presume ser 
verdadeiro; e a legitimidade tem pertinência com a com-
petência para a prática do ato, a qual se presume ser 
correta. Referida presunção é relativa, juris tantum, da 
qual cabe prova em contrário, com a exceção de poucos 
atos administrativos, que possuem presunção absoluta, 
jure et de jure, não admitindo qualquer produção proba-
tória em sentido contrário.

Esta presunção possui grande relevância em termos 
processuais, diante do ônus da prova no direito pro-
cessual civil, regido pela Lei Federal nº. 5.869 de 1973. 
Logo, não é abalada por meras alegações genéricas, ou 
desprovidas de efetivo suporte.

Em razão disto, para fazer frente aos efeitos de atos 
administrativos que não sejam válidos, os administrados 
enfrentam uma luta processual que já se inicia desequi-
librada, diante da verticalidade jurídica entre o poder pú-
blico e os particulares. É nesse ponto que buscaremos 
versar na produção em tela, sob a égide dos atos vincula-
dos e a necessidade da validação dos atos discricionários 
submetidos ao controle do Poder Judiciário.

2 A PROBLEMATIZAçÃO 
DOS CONCEITOS ENTRE ATO 
ADMINISTRATIVO E ATOS DA 
ADMINISTRAçÃO PÚBLICA

Não é de se estranhar que haja autores que divirjam 
quanto à definição dos institutos que gravitam ao redor 
do Direito Administrativo, já que esta ciência tem como 
objeto central os estudos dos meios utilizados para a 
consecução dos fins desejados pelo Estado, e que este 
por sua vez, externiza-os por meio de “atos”. Convém 
apresentar uma distinção e similitude que caminha lado 
a lado sob os aspectos conceituais do que venha ser Ato 
Administrativo e Ato da Administração Pública.

Hely Lopes Meirelles (2010, p. 146) nos traz o se-
guinte conceito de ato administrativo: 

“(...) é toda manifestação unilateral de vontade da 
Administração Pública que, agindo nessa qualidade, te-
nha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, mo-
dificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações 
aos administrados ou a si própria”.

A expressão “atos da administração” tem sentido 
mais amplo e abrange todos aqueles atos praticados pela 
Administração Pública. Já os “atos administrativos” re-
presentam uma categoria dos atos da administração, e 
se caracterizam como sendo aqueles praticados no exer-
cício da função administrativa (MEIRELLES, 2010 p. 146).

Segue posição doutrinária quanto à definição de Ato 
Administrativo, de Maria Sylvia Z. di Pietro (2004, p. 181):

“A declaração do Estado ou de quem o represente, 
que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância 
da Lei, sob o regime jurídico de direito público e sujeita 
a controle pelo Poder Judiciário”. 

Na lição de D.Gasparini (2010, p. 55):

Toda prescrição, juízo ou conhecimento, 
predisposto à produção de efeitos jurídicos, 
expedida pelo Estado ou por quem lhe faça 
as vezes, no exercício de suas prerrogativas 
e como parte interessada numa relação, 
estabelecida na conformidade ou na 
compatibilidade da Lei, sob o fundamento de 
cumprir finalidades assinaladas no sistema 
normativo, sindicável pelo judiciário. 

Seguindo a docência de Celso A. Bandeira de Mello. 
(2010, p. 330-331): 

Declaração do Estado (ou de quem lhe faça as 
vezes – como por exemplo um concessionário 
de serviço público), no exercício de 
prerrogativas públicas, manifestadas mediante 
providências jurídicas complementares da Lei 
a título de lhe dar cumprimento, e sujeitas a 
controle de legitimidade por órgão jurisdicional. 

Ato da Administração e ato administrativo são con-
ceitos que não se confundem. Desde já, a precisa lição 
de Celso Antônio Bandeira de Mello (2005, p. 356) re-
vela a diferença:

(...) A noção de ato administrativo não deve 
depender, isto é, não deve ser tributária, da noção 
de Administração Pública (conjunto de órgãos do 
Poder Executivo, autarquias e demais sujeitos da 
Administração indireta), porque, de um lado, nem 
todo ato da Administração é ato administrativo 
e, de outro lado, nem todo ato administrativo 
provém da Administração Pública.

Perscrutando-se o tema com mais detença, pode-
mos extrair a distinção entre um e outro a partir dos 
conceitos de ato administrativo dados pela doutrina, 
com ênfase em Justen Filho (2009), ato administrativo 
é uma manifestação de vontade funcional apta a gerar 
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efeitos jurídicos, produzida no exercício da função ad-
ministrativa. 

E leciona Carvalho Filho (2004, 356p):

Declaração do Estado (ou de quem lhe faça as 
vezes – como, por exemplo, um concessionário 
de serviço público), no exercício de 
prerrogativas públicas, manifestada mediante 
providências jurídicas complementares da lei 
a título de lhe dar cumprimento, e sujeitas a 
controle de legitimidade por órgão jurisdicional.

Independentemente dos conceitos formulados pelos 
autores acima nominados e por outros de renomada, 
que também operam na seara do direito administrati-
vo, emergem dois aspectos de importância crucial para 
distinção entre atos administrativos e atos da Adminis-
tração. O primeiro deles concerne ao sujeito.

Em relação ao sujeito, Celso Antônio Bandeira de 
Mello (2005) já ressalta que há atos que não são pra-
ticados pela Administração Pública, mas que devem 
ser incluídos entre os atos administrativos, porquanto 
se submetem à mesma disciplina jurídica aplicável aos 
demais atos da Administração, habitualmente reputados 
como atos administrativos.

Diversamente dos atos da Administração Pública, 
que, com o perdão da tautologia, só podem ser pratica-
dos pela própria Administração Pública, os atos admi-
nistrativos também podem ser praticados por aqueles 
que lhe façam as vezes.

Isso se dá porquanto o ato administrativo é produzi-
do no desempenho de função administrativa, cujo exer-
cício, em muitos casos, é atribuído a particulares que 
são delegatários de serviço público.

O segundo aspecto que desnuda a dessemelhança 
entre ato administrativo e ato da Administração é jus-
tamente o regime ao qual está submetido o primeiro, 
isto é, os atos administrativos, necessariamente, sub-
metem-se ao regime jurídico de direito público, não se 
lhes aplicando o regime jurídico de direito privado.

Dessa submissão ao regime jurídico de direito públi-
co, deflui-se que aos atos administrativos atribuem-se 
todas as prerrogativas e, consequentemente, todas as 
restrições inerentes ao Poder Público.

Todavia, os atos da Administração, sobre poderem 
sujeitar-se ao regime de direito privado, também podem 
ser identificados em situações outras que não se vincu-
lam ao exercício da função administrativa, considerando 
a acepção estrita de ato administrativo.

A respeito do exercício da função administrativa que se 
vincula ao conceito de ato administrativo em sentido estri-

to, o escólio percuciente de Weida Zancaner (2008, p.29):

Ademais, a expressão ‘ato administrativo’ 
pode ser usada em sentido amplo e em 
sentido estrito. Em sentido amplo serve para 
abarcar os atos praticados no exercício da 
função administrativa que têm regime jurídico 
semelhante, quais sejam: os atos unilaterais 
gerais, os atos unilaterais concretos e os 
chamados contratos administrativos. Por sua 
vez, a mesma expressão, quando utilizada em 
sentido estrito, serve para designar apenas 
os atos unilaterais concretos expedidos no 
exercício da função administrativa, buscando, 
pois, uma semelhança ainda maior quanto ao 
regime jurídico que se lhes aplica.

Assim, conforme a preleção de Celso Antônio Ban-
deira de Mello (2005, p. 365), a Administração Públi-
ca pratica inúmeros atos que não interessa considerar 
como atos administrativos, tais:

a) Atos regidos pelo Direito Privado, como, por 
exemplo, a simples locação de uma casa para 
nela instalar-se uma repartição pública. O Direito 
Administrativo só lhes regula as condições de 
emanação, mas não lhes disciplina o conteúdo e 
correspondentes efeitos.
(...)
b) Atos materiais, tais o ministério de uma aula, 
uma operação cirúrgica realizada por médico 
no exercício de sua atividade como funcionário, 
a pavimentação de uma rua, etc. Por não serem 
sequer atos jurídicos, também não há interesse 
em qualificá-los como atos administrativos. 
Esses comportamentos puramente materiais 
da Administração denominam-se ‘fatos 
administrativos’.
c) Atos políticos ou de governo, praticados 
com margem de discrição e diretamente em 
obediência à Constituição, no exercício de 
função puramente política, tais o indulto, a 
iniciativa de lei pelo Executivo, sua sanção ou 
veto, sub color de que é contrária ao interesse 
público, etc. Por corresponderem ao exercício 
da função política e não administrativa, não 
há interesse em qualificá-los como atos 
administrativos, já que sua disciplina é peculiar. 
Inobstante também sejam controláveis 
pelo Poder Judiciário são praticados de 
modo amplamente discricionário, além de 
serem expedidos em nível imediatamente 
infraconstitucional – ao invés de infralegal -, o 
que lhes confere fisionomia própria

Desse modo, levando em consideração a diferença 
conceitual proposta neste trabalho, o ato unilateral concre-
to expedido na função administrativa não é ato da Admi-
nistração, mas sim ato administrativo em sentido estrito.
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3 A VINCULAçÃO E A 
DISCRICIONARIEDADE COMO 
GRAU DE LIBERAçÃO DO ATO DA 
ADMINISTRAçÃO PÚBLICA

A classificação mais importante dos atos adminis-
trativos, enquanto objeto de nosso trabalho, relaciona-
-se com o grau de liberdade de atuação da Administra-
ção Pública.

Assim sendo, os atos administrativos também se 
classificam em vinculados e discricionários. Os pri-
meiros são os atos que a Administração Pública pra-
tica sem qualquer margem de liberdade de atuação, 
tendo em vista que a lei já tipificou o único comporta-
mento possível diante de determinada hipótese objeti-
vamente prevista. Os segundos são os atos que a Ad-
ministração Pública pratica dispondo de certa margem 
de liberdade de atuação, tendo em vista que a lei não 
tipificou um único comportamento possível diante de 
determinada hipótese objetiva, pelo contrário, deixou 
um campo aberto para a atuação subjetiva do agente 
público, no que diz respeito ao mérito do ato admi-
nistrativo, cabendo-lhe, portanto, atuar da forma que 
melhor atenda aos interesses públicos, dentro de um 
juízo de conveniência e oportunidade.

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello 
(2002, p. 380):

Atos vinculados seriam aqueles em que, 
por existir prévia e objetiva tipificação 
legal do único possível comportamento da 
Administração em face de situação igualmente 
prevista em termos de objetividade absoluta, 
a Administração, ao expedi-los, não interfere 
com apreciação subjetiva alguma. Atos 
‘discricionários’, pelo contrário, seriam 
os que a Administração pratica com certa 
margem de liberdade de avaliação ou 
decisão segundo critérios de conveniência 
e oportunidade formulados por ela mesma, 
ainda que adstrita à lei reguladora da 
expedição deles.A diferença nuclear entre 
ambos residiria em que nos primeiros a 
Administração não dispõe de liberdade. 

E conclui:
A diferença nuclear entre ambos residiria em 
que nos primeiros a Administração não dispõe 
de liberdade alguma, posto que a lei já regulou 
antecipadamente em todos os aspectos o 
comportamento a ser adotado, enquanto 
nos segundos a disciplina legal deixa ao 
administrador certa liberdade para decidir-se 
em face das circunstâncias concretas do caso, 
impondo-lhe e simultaneamente facultando-lhe 
a utilização de critérios próprios para avaliar ou 
decidir quanto ao que lhe pareça ser o melhor 
meio de satisfazer o interesse público que a 
norma legal visa a realizar”.66 Como exemplo 
de ato vinculado tem-se a aposentadoria 
compulsória pela idade; e como exemplo de 
ato discricionário tem-se a autorização para o 
porte de arma (MELLO, 2002, p.380).

4 A APRECIAçÃO (CONTROLE 
E EXTENSÃO) DOS ATOS 
DISCRICIONÁRIOS PELO PODER 
JUDICIÁRIO COMO FORMA 
DE PROTEçÃO DA ORDEM 
CONSTITUCIONAL

a)  O OBJETO DO CONTROLE

O controle judicial é exercido pelo poder Judiciário, 
com base na sua função constitucional de apreciador 
eqüidistante da constitucionalidade e legalidade de atos 
e normas jurídicas, fiscalizando, desta forma, a ativida-
de administrativa exercida pelo poder Executivo, pelo 
poder Legislativo, pelo Ministério Público, e pelo próprio 
poder Judiciário (CARVALHO FILHO, 2008).

Um importante instrumento que auxilia no exercício 
deste controle judicial veio com a Emenda Constitucio-
nal nº. 45 de 20041, que, em seu art. 2º, inseriu o art. 
103-A na Constituição Federal, criando a súmula vin-
culante, posteriormente regulamentada pela Lei Federal 
nº. 11.417 de 20062. Por seu regramento, pode vir a ser 
aprovada pela decisão de 2/3 (dois terços) dos mem-
bros do STF, seja de ofício ou por provocação, após rei-
teradas decisões sobre a matéria constitucional, sendo 

1 Emenda Constitucional nº. 45, de 30/12/2004. Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102,

103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras providências. 
D.O.U. de 31.12.2004.

2  118 Lei nº. 11.417, de 19/12/2006. Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o 
cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências. D.O.U..de 20.12.2006.

Verbum



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

Ano 6, n. 1 - out. 2012/mar. 2013

91

que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá 
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do poder 
Judiciário e Administração Pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal, podendo o STF, por 
decisão de 2/3 (dois terços) de seus membros, restringir 
tais efeitos, ou decidir que estes só tenham eficácia a 
partir de outro momento, por razões de segurança jurídi-
ca ou excepcional interesse público. Ademais, importante 
registrar que mencionado efeito não afeta a atividade pre-
cípua do poder Legislativo, puramente normativa, o que 
nada tem a ver com sua atividade administrativa.

b)  OS INSTRUMENTOS DO CONTROLE E EXTEN- 
           SÃO DA DISCRICIONARIEDADE

São inúmeros os instrumentos de controle judicial 
dos atos administrativos; podem ser classificados em 
meios inespecíficos e em meios específicos. 

Os primeiros são as ações judiciais que qualquer inte-
ressado pode manejar; não demandam a presença obri-
gatória do poder público em um dos pólos do processo, 
tal como ocorre com as ações ordinárias em geral. 

Os segundos são as ações judiciais destinadas es-
pecificamente para a tutela de direitos individuais ou 
coletivos contra ilegalidades e inconstitucionalidades 
decorrentes da prática de atos administrativos, sejam 
estes comissivos ou omissivos, e que, em regra, exi-
gem a presença da autoridade administrativa responsá-
vel pela edição do ato impugnado em um dos pólos do 
processo, tal como ocorre com a ação popular, manda-
do de segurança, etc.129 Os instrumentos específicos 
de controle serão brevemente conceituados a seguir.

O mandado de segurança é ação judicial de funda-
mento constitucional (art. 5º, LXIX da CF) pela qual se 
busca a proteção jurisdicional do Estado em razão de 
ameaça ou efetiva lesão a direito líquido e certo não am-
parado pelo writ de habeas corpus ou de habeas data, 
em virtude de ato inválido praticado por autoridade in-
vestida na função administrativa.

Sua previsão infraconstitucional encontra-se disci-
plinada na lei Federal nº. 1.533 de 1951.

O habeas corpus é uma ação de fundamento cons-
titucional (art. 5º, LXVIII da CF) que visa proteger o pa-
ciente sempre que sofrer ou estiver ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por 
ilegalidade ou abuso de poder. Sua previsão infracons-
titucional está positivada no Código de Processo Penal.

O habeas data é uma ação de fundamento constitu-
cional (art. 5º, LXXII da CF) que visa garantir ao impe-
trante o conhecimento de informações relativas à sua 
pessoa, constantes de registro ou banco de dados de en-

tidades governamentais ou de caráter público; ou para a 
retificação de dados, quando não prefira fazê-lo por pro-
cesso sigiloso, judicial. Sua previsão infraconstitucional 
encontra-se disciplinada na Lei Federal nº. 9.507 de 1997.

A ação popular é outra ação de fundamento consti-
tucional (art.. 5º, LXXIII, CF) pela qual qualquer cidadão 
pode buscar a invalidação de ato praticado pelo poder 
público (ou por entidade de que este participe) lesivo 
à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ou ao 
patrimônio histórico e cultural, com a condenação dos 
responsáveis em perdas e danos. A disciplina infra-
constitucional desta ação está prevista na Lei Federal 
nº. 4.717 de 1965.

Por fim, a Ação De Improbidade Administrativa tam-
bém possui fundamento de validade constitucional (art. 
37, § 4º da CF) e infraconstitucional (Lei Federal nº. 
8.429 de 1992135), sendo destinada a apurar respon-
sabilidades e impor sanções por atos de improbidade 
praticados por qualquer agente público, servidor ou 
não, contra a Administração Pública.

c)  A APRECIAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE AD- 
          MINISTRATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO E A     
          REALIZAÇÃO DO CONTROLE

Conforme restou exposto anteriormente, existem 
casos em que a lei prevê a existência de determinadas 
situações de fato diante das quais disciplinam previa-
mente a conduta do agente público, estabelecendo, por 
critérios estritamente objetivos, qual o comportamento 
único que este deverá adotar, sem qualquer margem de 
liberdade. Nestes casos, o ato que vier a ser praticado 
pela autoridade administrativa é chamado de vinculado.

No entanto, segundo Celso Antônio Bandeira de 
Mello (2007, p. 258): 

[...] casos há, embora excepcionais, em que 
a regra de Direito se omite em mencionar a 
situação de fato. O normal, sem dúvida, é que a 
lei a refira, entretanto, ao fazê-lo, frequentemente 
descreve-a mediante expressões que recobrem 
conceitos algo fluidos, algo imprecisos, também 
chamados de vagos ou indeterminados ou 
elásticos, tais como ‘situação urgente’, ‘notável 
saber’, estado de pobreza’, ‘ordem pública’ 
(portanto, suscetíveis de interpretações ou 
intelecções variadas) ou, então, ainda quando 
a descreve em termos estritamente objetivos, 
defere, no comando da norma, certa margem 
de liberdade ao administrador.

Esta relativa liberdade, ora enseja-lhe praticar ou 
não praticar o ato diante daquela situação (que é o que 
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se passa quando a lei diz ‘pode’, ao invés de ‘deve’), 
ora outorga-lhe competência para ajuizar sobre o mo-
mento adequado para fazê-lo, ora permite-lhe uma op-
ção quanto à forma que revestirá o ato, ora finalmente, 
autoriza-o a decidir sobre a providência a ser tomada, 
entre pelo menos duas alternativas abertas pela norma 
aplicada (MELLO, 2007).

Nestes casos, o ato praticado pela autoridade admi-
nistrativa é denominado discricionário, uma vez que se 
sujeita à interferência de um juízo subjetivo do adminis-
trador no que é pertinente ao reconhecimento ou não 
da situação fática contemplada na norma, a agir ou não 
agir, à escolha do momento adequado para a prática do 
ato, à forma pela qual praticará o ato, ou à qual será a 
medida tida por idônea para atender à situação de fato 
(FAGUNDES, 1957).

O fato de a Administração Pública ter que sempre 
adotar o comportamento ideal diante da situação de 
fato apresentada não significa que o ato discricionário 
que vier a praticar é, em verdade, ato vinculado dissimu-
lado, pois a providência a ser tomada permanece objeti-
vamente incognoscível, estando, em verdade, dentro de 
um número limitado de opções tidas por razoáveis para 
atender à prognose da norma e ao interesse público no 
caso concreto.

Esta gama de opções em aberto autorizada por lei é 
um elemento necessário para completar a definição dos 
elementos essenciais para a prática do ato pela Admi-
nistração Pública, em especial o motivo e o objeto. Dio-
go de Figueiredo Moreira Neto (2002, p. 34) expõe que: 

Na referência ao atendimento de um interesse 
público específico, enfatiza-se que esses 
dois elementos que devem ter seu conteúdo 
integrado pela Administração, o motivo e o 
objeto, caracterizam uma definição derivada e 
particularizada do interesse público contido na 
definição originária e generalizada, presente, 
explícita ou implicitamente na lei. É por essa 
razão que a definição legal do interesse 
público deverá sempre existir em qualquer 
manifestação de vontade administrativa, seja 
no ato administrativo, seja no contrato ou seja 
no ato administrativo complexo, como um 
elemento juridicamente vinculado: a finalidade. 
[...] se a finalidade é sempre vinculada, tanto o 
motivo quanto o objeto é nela que encontrarão 
os seus limites. Em outros termos: a 
discricionariedade não pode ser exercida 
contra a finalidade nem mesmo sem ela, mas, 
apenas, em favor dela.

A discricionariedade é, portanto, a competência atri-
buída ao poder público, no exercício de suas funções 

administrativas, de forma a possibilitar a integração 
da vontade da lei durante a execução de seu conteú-
do diante de determinada situação, constituindo-se em 
verdadeiro poder vinculado ao atendimento da finalida-
de pública que dita a sua existência.

Esta vinculação ao interesse público constitui o limite 
interno da atuação do Estado, imposta pela sociedade, 
cujo descumprimento enseja a ilegitimidade do ato, mar-
cando a má-administração. Como limite interno da atua-
ção do Estado encontra-se a lei, imposta por ele próprio, 
cujo descumprimento enseja a ilegalidade do ato.

Logo, para a Administração Pública, sempre ao lado 
do aspecto atributivo da função administrativa, que é 
o poder, deve haver o aspecto limitativo, que é o de-
ver. Neste caso: tanto o dever de obedecer à legislação, 
como o dever de ter uma boa administração.

Daqui em diante segue-se a posição essencial da 
presente produção, respaldando a defesa da necessida-
de do controle dos atos discricionário da Administração 
Pública pelo Pode Judiciário, visando proteger a matriz 
material das normas: a Constituição.

Desta feita, nada como relembrar que a inafastabili-
dade do controle jurisdicional é princípio constitucional, 
assim previsto no art. 5º, XXXV da Constituição Federal 
da República Federativa do Brasil de 1988, que afirma: 
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário le-
são ou ameaça a direito.

Um princípio é o mandamento nuclear de um siste-
ma jurídico; sua violação é muito mais grave que a vio-
lação a uma regra, visto que não configura uma ofensa 
pontual a um mandamento obrigatório, mas um verda-
deiro atentado ao sistema jurídico, como um todo, aba-
lando as vigas mestras nas quais as regras encontram 
suporte (MELLO, 2002).

José dos Santos Carvalho Filho (2002) defende 
que o controle judicial sobre os atos administrativos 
se dá exclusivamente no plano da legalidade, ou seja, 
que ao poder Judiciário cabe apenas competência para 
confrontar os atos da Administração Pública com a lei 
ou com a Constituição Federal, verificando sua confor-
midade com o ordenamento jurídico, anulando os atos 
inválidos. 

Com relação ao controle dos atos discricionários, 
referido autor afirma que: 

O que é vedado ao Judiciário, como 
corretamente têm decidido os Tribunais, é 
apreciar o que se denomina normalmente 
de mérito administrativo, vale dizer, a ele é 
interditado o poder de reavaliar critérios de 
conveniência e oportunidade dos atos, que 
são privativos do administrador público. Já 
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tivemos a oportunidade de destacar que, 
a se admitir essa reavaliação, estar-se-ia 
possibilitando que o juiz exercesse também 
função administrativa, o que não corresponde 
obviamente à sua competência (CARVALHO 
FILHO, 2008, p.900).

Além do mais. A invasão de atribuições é vedada na 
Constituição e, face do sistema da tripartição de Pode-
res (art. 2º). Alguns autores têm cometido o exagero de 
ampliar os limites de atuação do Judiciário, invocando 
princípios que, em última análise, acabam por recair no 
aspecto fundamental – o exame de legalidade.

A despeito dessa evidente distorção, os Tribunais, 
sensíveis às linhas que demarcam a atuação dos Po-
deres, têm sistematicamente rejeitado essa indevida 
ampliação e decidido que o controle do mérito dos atos 
administrativos é da competência exclusiva da Adminis-
tração (CARVALHO FILHO, 2008).

No entanto não se pode admitir que a Administração 
Pública, sob o pretexto de estar praticando ato administra-
tivo discricionário (cujo mérito seria insuscetível de contro-
le judicial), possa atentar contra a finalidade pública.

Os princípios da realidade e da razoabilidade atuam 
sobre o motivo e o objeto do ato, na condição de ele-
mentos do ato administrativo, cuja integração é realiza-
da pela análise da conveniência e oportunidade, dimen-
sionando o mérito administrativo e, em última análise, 
delimitando os limites à discricionariedade.

É o desvio da finalidade que, por decorrer do des-
cumprimento dos limites da discrição administrativa, 
autoriza o Judiciário a invalidar os atos discricionários 
praticados pela Administração Pública em descumpri-
mento da competência que lhe foi atribuída por lei (prin-
cípio da legalidade) para o exercício de suas funções. 

Portanto, no choque entre os princípios constitucio-
nais da inafastabilidade da jurisdição, de um lado, e da 
separação e independência dos poderes da República, 
de outro, aquele deve prevalecer, sempre que a Admi-
nistração Pública atue contra o direito, ou melhor, con-
tra o próprio equilíbrio do sistema constitucional. 

Importante ressaltar que a prática de ato inválido 
acobertado pelo manto da discricionariedade é extre-
mamente perigosa, muito mais do que a prática, por 
exemplo, de um ato vinculado patentemente anulável, 
justamente porque não importa em uma violação aber-
ta, aferível de plano, mas em uma violação que por mui-
tas vezes é mais difícil de ser percebida.

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Melo escla-
rece que  é precisamente em casos que comportam dis-
crição administrativa que o socorro do Judiciário ganha 
foros de remédio mais valioso, mais ambicionado e mais 

necessário para os jurisdicionados, já que a pronúncia 
representa a garantia última para contenção do adminis-
trador dentro dos limites de liberdade efetivamente con-
feridos pelo sistema normativo (MELLO, 2002).

É inegável que em países que adotam o sistema de 
jurisdição dual o controle dos atos administrativos discri-
cionários evoluiu muito mais rapidamente que nos países 
que adotam o sistema da unicidade de jurisdição, em vir-
tude do nível de especialização da matéria submetida a 
julgamento perante os tribunais administrativos. Porém, 
isto não significa que em países como o Brasil, o poder 
Judiciário não deva assumir esta envergadura, pois, caso 
isto não aconteça, a defesa dos administrados em juízo 
restará profundamente prejudicada. 

Assim procedendo, o poder Judiciário não elimina a 
discricionariedade, pois não ultrapassa os limites objeti-
vos de significação da norma, mantendo integro o campo 
de apreciação subjetiva do administrador, como deve ser 
apenas em um Estado Democrático de Direito, mas em 
um Estado Garantidor das Garantias Constitucionais.

E é justamente com a utilização dos princípios ins-
trumentais da realidade e da razoabilidade que esta ta-
refa se torna possível, permitindo ao poder Judiciário 
examinar se o mérito do ato administrativo foi devida-
mente integrado de acordo com o interesse público que 
sua norma de regência se presta a tutelar. Para Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto (2002, p. 153): 

O silogismo judiciário pode ser precisamente 
montado, com a premissa maior na finalidade 
da norma e a premissa menor no mérito do ato, 
de modo a evidenciarem-se o pertinet ou as 
impertinências: o respeito ou a exorbitância dos 
limites à discricionariedade. Observe-se que, 
nesta tarefa, o instituto da discricionariedade 
não fica comprometido mas, ao contrário, 
valorizado, na medida em que sua proteção 
não mais se vincula a uma praxe acomodada 
da doutrina e dos tribunais, mas a um sistema 
racional e permanentemente aprimorável.

De fato, com a paulatina eliminação dos desvios de 
finalidade que decorrem do abuso da Administração 
Pública no exercício do poder discricionário, a prática 
destes atos tenderá cada vez mais a guardar sintonia 
com o interesse público contido em sua finalidade legal, 
de sorte que o exercício da discrição administrativa será 
constantemente aperfeiçoado, em benefício da socie-
dade brasileira como um todo.

Para tanto, no entanto, o poder Judiciário deve efe-
tivamente atuar de forma comissiva, e de fato invalidar 
os atos que excedam os limites da discricionariedade, 
deixando de realizar uma análise restrita de legalidade 
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para passar a realizar uma análise principiológica e te-
leológica dos atos administrativos diante do sistema 
jurídico pátrio (...) visando sempre à proteção de uma 
ordem constitucional presente, sempre, em um Estado 
em que a atuação deste para determinados fins, estará 
sempre pautado em uma vinculação normativa.

4 CONSIDERAçÕES FINAIS

O controle da Administração Pública funda-se no 
princípio da legalidade, e possui por objetivo primordial 
a fiscalização das políticas administrativas, a fim de as-
segurar que o poder público alcance o interesse coleti-
vo, e a finalidade pública imanente às normas jurídicas, 
sem que a sua liberdade de atuação atente contra o or-
denamento jurídico pátrio.

Com relação aos atos administrativos vinculados, 
não existe ressalva a ser feita. Quanto aos discricioná-
rios, ainda há polêmica permeando a questão da pos-
sibilidade de controle pelo poder Judiciário, pois tais 
atos dispõem de certa margem de liberdade de atuação, 
tendo em vista que a lei não tipificou um único com-
portamento possível da Administração Pública diante 
de determinada hipótese objetiva, deixando um campo 
aberto para a atuação subjetiva do agente público, no 

que diz respeito ao mérito do ato administrativo, caben-
do-lhe, portanto, atuar da forma que melhor atenda aos 
interesses públicos, dentro de um juízo de conveniência 
e oportunidade. 

A competência discricionária, no entanto, encon-
tra limites nos princípios da realidade e razoabilidade, 
que atuam sobre o motivo e o objeto do ato, cuja in-
tegração, realizada pela análise da conveniência e da 
oportunidade, dimensiona o mérito administrativo e, 
em última análise, delineia os contornos dos limites do 
controle judicial.

O controle judicial, nesta hipótese, é, portanto, ple-
namente possível, diante de uma análise principiológica 
e teleológica dos atos administrativos, com fulcro no 
princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdi-
ção, e em busca da finalidade pública tutelada em sua 
norma de regência. 

Referido controle, além de manter integro o campo 
de apreciação subjetiva do administrador, coíbe a prática 
de atos maculados por desvios de finalidade, decorrentes 
dos abusos da Administração Pública, de sorte a tornar 
viável um constante aperfeiçoamento do exercício da dis-
crição administrativa, em benefício da sociedade brasilei-
ra como um todo, prezando sempre pela imutabilidade do 
sistema constitucional e suas garantias.
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Resumo
o presente artigo científico pretendeu expor aspectos relevantes da Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN -, tendo em vista as estratégias 
para conservação da biodiversidade por meio de áreas protegidas pelo Poder Público em consonância com os proprietários de imóveis rurais. 
Estratégias estas de natureza patrimonial particular, isto é, a novidade trazida pela Lei nº 9.985/00 que elevou o instituto de conservação das terras 
particulares ao nível de Unidades de Conservação da Natureza, cujo Decreto nº 5.746/06 conceituou a RPPN em: “unidade de conservação de domínio 
privado, com o objetivo de conservar a diversidade biológica, gravada com perpetuidade, por intermédio de Termo de Compromisso averbado à 
margem da inscrição no Registro Público de Imóveis”. Entendido nesse trabalho como uma vantagem norteadora para a política de sustentabilidade 
econômica, uma vez que não ocorreria a perda do direito de propriedade aos donos de imóveis rurais, além de se implementar a criação de reserva 
de preservação ambiental sem gerar maiores ônus tanto para o Poder Público (pois não há o dispêndio com o instituto da desapropriação) quanto 
para a sociedade civil (direito à disponibilidade de vender, transferir e hipotecar seu bem, apenas havendo restrição quanto ao uso em benefício da 
sustentabilidade ecológica). O estudo utilizou-se do método dissertativo exploratório com questionamentos. Sendo tal instituto da RPPN de caráter 
perpétuo garantido em lei e mais oportuno que a Servidão Ambiental.

Palavras chave: RPPN. Conservação ambiental. Sustentabilidade.

RPPN: ENVIRONMENTAL PROTECTION BY A PRIVATE INITIATIVE

Abstract
the present work had for objective to rescue information on the aspects of the Private Natural Reserves – RPPN -, getting a point out about 
conservation of biodiversity approach by governmental protected reserves as well as owners of country area.  These approaching private 
environment possess, this is, the piece of news brought the law nº 9.985/00 that took the private environment reserve up on same level 
of Nature Reserve Entity, of which Union Decree nº 5.746/06 signified the RPPN in: “private reserve entity, heading ecological diversity 
conservation for, in perpetuity order by official epistle obligation it recognized on the special Public Notary’s Office”. Inserted in this work 
as a big great political environment sustainability opportunity, so important also included fact that private ecologic landowner’s wouldn’t 
lose theirs rights in it, to overreach than the protected areas creation is tax governmental off (because it doesn’t process bureaucracy 
too much in law) than the civil society is vantage (It’s possible to sell, to transmit and to mortgage the private natural reserve, as long 
as the following conditions are met in useful ecologic rights). The aim of this study was a questions argumentative scientific method. The 
RPPN institute of environmental preservation is infinity on foundation and more opportune than Ambient Servicing. 

Keywords: RPPN. Environmental preservation. Sustainability. 
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1 INTRODUçÃO

Preservar o meio ambiente tem sido uma utopia 
frente à realidade acarretada pelas atividades econômi-
cas tradicionais, imediatistas e rudimentares. Um cená-
rio ambiental mundial que tenta se socorrer de idéias 
de sustentabilidade, isto é, da conciliação política entre 
economia e conservação da biodiversidade.  Harmoni-
zação que, ironicamente, acaba por cair por terra quan-
do da omissão do Poder Público quanto às iniciativas de 
proteção ambiental escusadas pela falta (ou má gestão) 
de recursos financeiros governamentais necessários 
para fiscalização, manutenção e desapropriação dos 
bens ambientais. 

Ainda, destarte, persiste como solução palpável a 
salvaguarda da natureza mediante criação de áreas pro-
tegidas, no Brasil regulamentadas como Unidades de 
Conservação da Natureza, integrantes do Sistema Na-
cional de Gerenciamento de Unidades de Conservação 
– SNUC, aos quais se bifurcam em dois grandes grupos: 
a) Unidades de Proteção Integral; e b) Unidades de Uso 
Sustentável. Sendo uma recente evolução de tal sistema 
a Lei nº 9.985/00 que elevou o instituto de conservação 
das terras particulares, da legislação de 1990, ao nível 
de Unidades de Conservação da Natureza. Hoje, abra-
çado pelo Decreto nº 5.746/06, com a conceituação de 
sua oportuna Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN) em “unidade de conservação de domínio priva-
do, com o objetivo de conservar a diversidade biológica, 
gravada com perpetuidade, por intermédio de Termo de 
Compromisso averbado à margem da inscrição no Re-
gistro Público de Imóveis” (art. 1º do referido decreto).

No Brasil, a RPPN é a única categoria de 
UC possível de ser criada a partir de um ato 
voluntário e em uma única propriedade privada, 
passando a ser averbada cartorialmente 
ad perpetum. A compreensão do papel da 
RPPN e a participação civil em sua criação, 
reconhecimento e gestão são passos que 
promovem e fortalecem a cidadania e 
as relações socioambientais (Dra. Sônia 
Wiedmann, procuradora do IBAMA).

2  DESENVOLVIMENTO
 

2.1 RESERVA PARTICULAR DO 
PATRIMÔNIO NATURAL – RPPN

Em razão de improdutividade agrícola e pressão 
sobre a caça predatória, sobre as mesmas alguns pro-
prietários conheceram proteção oficial das suas pro-

priedades rurais através da Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural, a partir do ano de 1977. Através 
desta iniciativa, foi editada a Portaria 327/77, do extinto 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF, 
criando os Refúgios Particulares de Animais Nativos – 
REPANs, que mais tarde foi substituída pela Portaria 
217/88 que lhes deu o novo nome de Reservas Parti-
culares de Fauna e Flora. Decreto Federal 98.914 de 30 
de janeiro de1990 criador das RPPNs no Brasil foi atua-
lizado mediante o decreto 1.922 de 5 de junho de 1996. 

Tal atualização nasce com o escopo de conserva-
ção integral dos recursos pelas Unidades de Conserva-
ção de Uso Indireto dos recursos naturais aos quais as 
atividades permitidas se dão com fins exclusivamente 
educativos, científicos e de ecoturismo. Assim reza o 
decreto a definir referido instituto ambiental:

Área de domínio privado a ser especialmente 
protegida, por iniciativa de seu proprietário 
mediante reconhecimento do Poder Público, 
por ser considerada de relevante importância 
pela sua biodiversidade, ou pelo seu aspecto 
paisagístico, ou ainda por suas características 
ambientais que justificam ações de recuperação 
(IBAMA, 1990).

O dono do imóvel rural é quem decide se quer ou 
não fazer de sua propriedade, ou apenas parte dela, uma 
reserva, sem que isso acarrete perda do direito de pro-
priedade, não existindo limite mínimo nem máximo e 
qualquer pessoa física ou jurídica, empresas de todos os 
portes, podem requerer o reconhecimento de sua pro-
priedade como RPPN, isto é, a criação de uma RPPN é 
voluntária. As Reservas Particulares do Patrimônio Natu-
ral representam um dos primeiros passos para envolver a 
sociedade civil (iniciativa privada) na conservação da bio-
diversidade. Frise-se que as RPPNs deverão ser utilizadas 
para o desenvolvimento de atividades de cunho científico, 
cultural, educacional, ecoturismo, recreativo e de lazer, 
mediante autorização do órgão especial responsável pelo 
reconhecimento do instituto, realizadas de modo a não 
afetar o equilíbrio ecológico ou colocar em ameaça a so-
brevivência das espécies ali viventes. 

Quando a área florestal ou campesina for relevante 
berço para biodiversidade originária ou pelo seu aspecto 
paisagístico ou ainda por ter características ambientais 
(fauna e flora, recursos hídricos, etc.) que justifique sua 
recuperação será adotada como RPPN. Cooperando, en-
tão, para a proteção de áreas significativas dos diversos 
biomas existentes em nossa Região (a ver que a biodiver-
sidade não tem fronteira distrital), trazendo benefícios da 
manutenção da sua biodiversidade às gerações futuras. 
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Uma vez firmada uma RPPN, seus proprietários (ou pos-
suidores) passam a ter vantagens, direitos tais: 

n  Maior facilidade de acesso ao crédito agrícola nos 
bancos oficiais;
n  Ajuda e orientação do Poder Público responsável 
quanto ao manejo e gerenciamento da RPPN;
n  Prioridade na análise e concessão de recursos do 
FNMA – Fundo Nacional do Meio Ambiente;
n  Apoio, cooperação e respeito das organizações am-
bientalistas;
n  Reconhecimento do ambiente natural de sua proprie-
dade, através do contato freqüente com instituições de 
pesquisa científica;
n  Isenção de pagamento do ITR – Imposto Territorial 
Rural, na área reconhecida como RPPN;
n  Oportunidade de ganhos financeiros extras, através 
do desenvolvimento do turismo ecológico, lazer, recrea-
ção e educação ambiental.

Destarte esses direitos, há como deveres dos pro-
prietários: garantir a manutenção das característicos 
existentes na RPPN; encaminhar anualmente relatórios 
ao Poder Público responsável, ou sempre que solicita-
do, e submeter à aprovação do Poder Público responsá-
vel o zoneamento e plano de utilização da Reserva (art. 
24 e incisos, Dec. 5.746, 2006).

Para ter seu imóvel, integral ou parcialmente, reco-
nhecido como RPPN, o proprietário interessado deverá 
apresentar ao órgão ambiental especial, os seguintes 
documentos, junto com o requerimento do IBAMA, pre-
ferencialmente aquele modelo em anexo no apêndice do 
mesmo decreto reformulador da RPPN (IBAMA, Dec. 
5.746 de 2006):

n  Cópia autenticada do comprovante de inscrição no 
CPF e Identidade do proprietário, procurador ou repre-
sentante legal, quando se tratar de pessoa jurídica;
n  Cópia autenticada do comprovante de pagamento do 
último ITR (Imposto Territorial Rural);
n  Certidão atualizada e autenticada em Cartório, de in-
teiro teor, referente a matricula do Imóvel;
n  Ato de designação de representante (quando se tratar 
de pessoa jurídica);
n  Planta do Imóvel, indicando limites e confrontantes 
da propriedade, área a ser reconhecida e sua localização 
no município ou região;
n  Termo de compromisso em 02 vias, assinado pelo 
proprietário;
n  Croqui de acesso pormenorizado (com as respecti-
vas distancias).

È um pedido e preocupação de todos a necessidade 
de se adotar precauções legais a fim de que oportu-
nistas não façam mau uso desta legislação ambiental, 
quão honrada, que não deve se contaminar de alego-
rias, ideologias, manipuladores de tão-só interesses 
econômicos. Importante comentar, também, que ao 
longo de pouco mais de duas décadas de existência 
do instituto ambiental RPPN (1990) foi-se verificado 
real empenho, tanto do Estado quanto da sociedade ci-
vil, pela conservação ecológica. Nesse período quase 
mil proprietários comovidos com a questão ambiental 
declararam suas propriedades e posses rurais como 
RPPNs em todo o Brasil. Para esses nobres fins há de 
se lutar por meios políticos, sem, no entanto, desvirtu-
ar a concepção das RPPNs elaboradas com embasa-
mento legal e técnico.  Corroborando esse raciocínio, 
declarou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis 

[...] a RPPN não é moeda de troca para 
se privilegiar financiamentos e beneficiar 
grandes empresários e latifundiários que 
querem proteção ambiental para se livrar da 
desapropriação em favor do Movimento dos 
Sem Terras – MST. Para estes fins há que se 
buscar e criar outros mecanismos políticos, 
mas, jamais deturpar a concepção das RPPNs, 
elaborada com fundamento legal e técnico 
(IBAMA,1990).

2.1.1 As RPPNs no Brasil

Atualmente o Brasil já tem mais de 1.000 RPPNs. 
Destacadamente no estado do Mato Grosso do Sul são 
quase 100 mil hectares protegidos por RPPNs Federais 
e Estaduais, distribuídos em 15 municípios, sendo que 
quase 90% destas áreas estão dentro do Pantanal. São 
36 RPPNs em território sul-mato-grossense. Seus pro-
prietários criaram a Associação dos Proprietários de 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural – REPAMS. 
E foi esse Governo Estadual quem pioneiramente insti-
tuiu, por meio do decreto n0  7.251/93, as RPPNs esta-
duais com o objetivo de aumentar as áreas protegidas 
em Mato Grosso do Sul. Até agora, as RPPNs estaduais 
somam 117.380,45 hectares em Mato Grosso do Sul, 
ocupando assim a 2a maior área de reservas particula-
res no país (REPAMS, 2010).

Estimular a criação de RPPNs é um dos caminhos 
que há para a conservação do patrimônio ambiental, 
que, aliás, é papel basilar da sociedade e do Estado ao 
mesmo tempo, ação que deve ser respaldada não so-
mente pelos Governos, mas igualmente, pelas entidades 
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ambientalistas não governamentais (Associações Ver-
des, ONGs, Sociedades Filantrópicas, etc.), sejam elas 
nacionais ou internacionais.

A seguir, informações gerais sobre uma RPPN que 
há no Estado Potiguar pesquisada neste trabalho.

2.1.1.1. RPPN Regional Macambira (AL, PB, RN):

Figura 1: RPPN Macambira (divisa entre RN e PB).

Fonte: www.rppn.com.br.

Sob a forma de Associação de Proprietários de Re-
servas Particulares nasceu em 2008 a RPPN Macam-
bira que está situada em várias zonas rurais de municí-
pios que compreendem os Estados do Alagoas, Paraíba 
e Rio Grande do Norte. Com rica fauna e flora típicas 
da Caatinga do Nordeste, além de rios temporários que 
alimentam bacias hidrográficas relevantes na região.

Área cuja extensão ultrapassa as fronteiras dos es-
tados federativos. Passado por diversos municípios e 
fazendas, lugares em terras particulares que se fossem 

desapropriadas pelo Poder Público chegaria a valores fi-
nanceiros bastante onerosos para o Brasil. Sem desme-
recer tal necessidade, haja vista que reserva ambiental 
em mãos de particulares pode ser perigoso (no sentido 
de destruição da fauna e flora) e arriscadíssimo sob a 
fiscalização do governo. Sabemos das ineficiências dos 
administradores e administrados de bolsões ecológicos.

Localizada, parte dela, mesorregião do Oeste Potiguar 
e na microrregião da Serra de São Miguel, Caicó e Jucu-
rutu, no Rio Grande do Norte, Brasil, onde estão inseridas 
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Figura 2: RPPN Macambira, RN

Fonte: http://www.reservasnaturais.org.br/site/index.php

a comunidade de Laginhas e, outra RPPN: Stoessel de 
Britto, respectivamente, a vegetação da RPPN é típica do 
semi-árido seridoense podendo-se encontrar espécies da 
Mata de Caatinga em algumas partes da RPPN devido 
à proximidade do Parque da Pedra Encantada, Brejo do 
Cruz, PB. Sua área, de 642 hectares, é usada para o eco-
turismo e esportes de aventura (rapel, trilha).  

Um dos mais bonitos e concorridos pontos turísticos 
do Rio Grande do Norte, a Fazenda Estrelão, município 
de Serra de Luiz Gomes, por meio de RPPN, preserva as 
nascentes do Rio Piranhas. O ecoturismo é apenas uma 
das possibilidades de sustentabilidade da RPPN. A ver 
suas águas que são transparentes e, em toda a sua ex-
tensão, o turista depara-se com um ambiente ainda fas-
cinante; senão, em realidade, há a triste ação predatória 
dos agropecuaristas que a ameaça. Percebemos que 
o ecoturismo nessa região ainda é pouco difundido ou 
mantido diante das paisagens naturais deslumbrantes.

Para realizar remada, turistas podem alugar ca-

noas de pescadores. Todos os passeios são acom-
panhados por guias (moradores locais), ainda não 
foram disponibilizados totalmente guias contratados 
por empresas de turismo.

Inúmeros cardumes de carás e traíras circundam 
as canoas durante os passeios de flutuação. Também 
é possível excursão à cavalo, jumento e à pé (trilha). 
São possíveis banhos em cachoeiras ao final do passeio 
pelo rio. Há uma trilha monitorada empiricamente que 
leva à nascente do Rio Piranhas.

O acesso à fazenda é feito por via terrestre, segue-
-se a partir de Natal, capital, em direção à cidade de 
Jardim do Seridó, Parelhas, pela rodovia BR-226, RN-
177, possível pegar atalhos por poucas estradas. A 
distância é de aproximadamente 300 quilômetros. Já 
em Parelhas, segue-se pela Estrada do Carcará - Rio 
Paçoca. Não há acesso por via fluvial e tampouco uma 
pista de pouso na RPPN ou na Fazenda Estrelão. Há 
alterações sazonais no clima.
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3 QUESTIONAMENTOS FREQÜENTES 
SOBRE RPPN

n  Áreas degradadas podem ser transformadas em 
RPPN?
A RPPN poderá ser criada abrangendo até 30% de áreas 
para a recuperação ambiental, com o limite máximo de 
mil hectares, a critério do órgão ambiental competente, 
observado o parecer técnico de vistoria. Os projetos de 
recuperação somente poderão utilizar espécies nativas 
dos ecossistemas onde está inserida a RPPN (Aplica-se 
para RPPN Federais).

n  Quem pode requerer a criação de uma RPPN?
Pessoas físicas, empresas de todos os portes, assim 
como entidades civis e religiosas.

n  A RPPN pode ser criada sob condição resolutiva 
indicada no título de domínio do imóvel?

Sim, desde que o proprietário apresente anuência da 
instituição que cedeu o título de domínio do imóvel.

n  A RPPN pode ser vendida?
Sim, pode ser vendida ou desmembrada, doada ou her-
dada, permanecendo sempre o gravame de perpetuida-
de da reserva.
n  A RPPN pode ser criada em área hipotecada?
Sim, desde que o proprietário apresente anuência da 
instituição credora.

4 CONCLUSÃO

A RPPN significa, pois, área de domínio privado com 
o escopo legal de manejo à proteção integral, além da 
possibilidade de permissão de uso indireto dos recursos 
naturais por meio de atividades econômicas de ecotu-
rismo, pesquisa científica e educação ambiental. Instru-
mento importantíssimo para sanar a escusa do Poder 
Público com os gastos financeiros provenientes da de-
sapropriação, haja vista ser o pedido de surgimento de 
RPPN voluntário e que não acarreta a perda do direito 
de propriedade ao particular, podendo as terras serem 
vendidas a qualquer tempo, ou, se for o caso, hipoteca-
das, mediante anuência do credor e do órgão ambiental 
responsável municipal, estadual ou federal a fim de per-
manência da RPPN.

A iniciativa da sociedade civil, fato notório a todos, é 
comprovadamente muito mais ágil e eficiente do que o 
Poder Público quando há interesse voluntário, sem con-

tendas ou maiores dispêndios, ao seja, favorecida pelo 
binômio possibilidade/necessidade, além de ambos já 
enxergarem ser importante a conservação da biodiver-
sidade brasileira, seja através de áreas de preservação 
permanente, seja por meio de reservatórios artificiais. 
Esta última é nossa solução complementar, pois o Bra-
sil ao longo da história destruiu grande parte das áreas 
nativas ou de mata virgem com o processo de urbaniza-
ção e de atividades agropecuaristas, de mineração, pre-
datoriamente desmatando-se ou mesmo inundando-se 
milhares de hectares de matas com represas e açudes. 
Com isso, há a contenda entre políticas desenvolvimen-
tistas e aquelas preservacionistas, sendo, frise-se, a 
saída para isso, a utilização sustentável, a restauração 
dos cenários ambientais ou dos recursos minerais por 
meio de reservas particulares, algo resolvido com a im-
plementação de reservas artificiais.

No entanto, tal medida particular não descabece ne-
cessariamente dos incentivos relevantes por parte do 
Poder Público, uma vez que as RPPNs não acarretem de 
plano despesas ao governo (como incidem às Unidades 
de Conservação Públicas e suas desapropriações one-
rosas, tecnistas e burocráticas). Logo, devem receber 
alguma isenção fiscal ou direito ao uso gratuito de recur-
sos materiais do Estado como, por exemplo, utilização 
de mudas e sementes de plantas para reflorestamento, 
ou também de máquinas retroescavadeiras para desas-
soreamento de rios ou para desfazimento de barreiros e 
diques. Clarificando com o real, a desertificação do Ser-
tão do Rio Grande do Norte, fruto direto das queimadas, 
pastagens para o gado ou arrancada da vegetação para 
produção de carvão vegetal a fim de arder os fornos 
das padarias, olarias e caieiras, trouxe o “abandono” de 
grandes faixas de terras pela razão muito simples: au-
sência de recursos naturais para o prosseguimento das 
atividades econômicas rudimentares. Imóveis rurais 
aparentemente sem proprietários ou possuidores, mas 
que, possuem seus titulares indispostos à desapropria-
ção, por mais que dignificante seja o valor restaurador 
da reserva artificial ambiental. Assim, necessário se faz 
a ação governamental por meio de incentivo econômico 
ou fiscal com o objetivo de atrair mais atitudes volun-
tárias por parte dos donos particulares de terras, sem, 
eis o ponto maior, tirar-lhes a propriedade. Produzindo 
não só conservação/restauração do meio ambiente, 
mas também a prestação de serviços ecológicos, como 
produção e proteção de recursos hídricos, produção de 
oxigênio e purificação do ar pelas plantas, plantio de 
plantas medicinais, controle do clima, manutenção da 
biodiversidade, etc.

A estratégia de fomento, criação e estudo das RPPNs 
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existe pela realidade de grande parte dos remanescen-
tes ambientais de biodiversidade se encontrar em terras 
particulares aos quais seus proprietários estão indis-
postos à desapropriação proposta pelo Poder Público 
que quase sempre vê por demais oneroso o instituto da 
desapropriação, e, doutra parte já sabido por todos, a 
conservação das riquezas vivas, minerais e paisagísti-
cas naturais ser uma necessidade para a humanidade, 
portanto, algo que deve ser buscado de várias formas, 

preferencialmente legal. Ademais, o proprietário de uma 
RPPN pode ter perpetuamente o uso de seu bem prote-
gido por lei e suas sanções, sem que futuros proprietá-
rios tornem-se “predadores oportunistas” para com o 
trabalho ambiental alhures realizado. Trata-se, pois, de 
conservação e restauração em caráter perpétuo; uma 
evolução frente ao instituto da Servidão Ambiental que 
possui caráter temporário e vulnerável quanto à assegu-
ração legal.
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA JURIS RATIONIS

1 Da finalidade: A Revista Júris Rationis, revista científica semestral da escola do Direito, publica trabalhos inéditos sob a 
forma de artigo científico.

 
2 Dos textos: Os artigos devem ser inéditos, de responsabilidade de seus autores e enviados conforme normas estabelecidas 

pela Revista.

3 Da Quantidade de páginas
A Revista Juris Rationis contém duas partes para publicação de artigos científicos: 
Parte I – contempla artigos científicos com um mínimo de 15 (quinze) e o máximo de 25 (vinte e cinco) páginas.
Parte II – Espaço Verbum - contempla trabalhos de iniciação científica, em formato de artigo científico, com o mínimo de 10 

(dez) e o máximo de 15 (quinze) páginas.

OBS: Em cada edição semestral, 09 artigos serão publicados, totalizando a publicação de 18 artigos por ano.

4 Do formato dos artigos: Os artigos devem ser entregues via e-mail (e configurados para papel A4, observando as seguin-
tes indicações:

g margens esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior, 2 cm;
g os parágrafos devem ser justificados;
g recuo da primeira linha em 2 cm da margem esquerda;
g espaçamento um e meio (1,5 linha) entre linhas, exceto nas notas de fim; 
g a fonte a ser utilizada é a Arial, tamanho 12, exceto nas notas de fim (Arial, 10).

5 Da estrutura textual: A estrutura do artigo deve obedecer às normas da ABNT e deve conter os seguintes elementos: 

5.1 Elementos Pré-textuais (nesta ordem):
 g Título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos; 
 g Nome do autor, acompanhado de breve currículo que o qualifique na área de conhecimento do artigo, com a respectiva  
  titulação acadêmica e endereço eletrônico e/ou físico (facultativo);
 g Resumo na língua do texto: Consiste na apresentação concisa dos pontos relevantes do texto, fornecendo elementos  
  que permitam o leitor obter conhecimento prévio sobre o assunto a ser abordado.
 g Palavras-chave: Palavras simples ou compostas que, além do título, identificam os assuntos tratados no artigo. São  
  utilizados na indexação dos artigos.

5.2 Elementos textuais:
- Introdução: delimitação do assunto tratado e objetivos da pesquisa;
- Desenvolvimento: explanação ordenada e pormenorizada do assunto tratado;
- Conclusão: conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.

5.3 Elementos pós-textuais (nesta ordem): 
- Em língua estrangeira: título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos.
- Em língua estrangeira: versão do resumo na língua do texto, seguido das palavras-chaves, em inglês e/ou espanhol (ABSTRACT 
e KEYWORDS, no inglês; e RESUMEN e PALABRAS-CLAVE, no espanhol);
 - Notas explicativas: em fonte Arial 10, letra menor do que a usada no texto.
- Referências das obras consultadas no trabalho em fonte Arial 12; alinhados a esquerda e com espaçamento simples entre 
linhas.

6 Do Resumo: O Resumo no idioma do texto deve conter 100 a 250 palavras, em seqüência de frases concisas e objetivas e não 
uma simples enumeração de tópicos. O espaçamento entre linhas é simples. 
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7 Das Palavras-Chave: as palavras-chave são descritores que representam o conteúdo do trabalho. São palavras simples ou 
compostas que, identificam os assuntos tratados no artigo e o título. São separadas por ponto e finalizadas por ponto. O número 
máximo de palavras-chave são 6 (seis), para adequação ao Currículo Lattes do autor. 

8 Da tradução: Caso o autor não tenha conhecimentos suficientes em inglês e espanhol, o Conselho Editorial da Revista Júris 
Rationis encarregar-se-á de providenciar a tradução.

9 Da numeração progressiva: A numeração progressiva deve ser adotada para sistematizar o conteúdo do trabalho nas seções 
do texto. Após a numeração da seção, usa-se apenas 1(um) espaço de caracter, conforme orienta a norma da ABNT (NBR 6024).

 Divisão     Exemplo
 Seção Primária     1 CAIXA ALTA E NEGRITO
 Seção Secundária    1.1 CAIXA ALTA E SEM NEGRITO
 Seção Terciária    1.1.1 Caixa baixa e com negrito
 Seção Quaternária    1.1.1.1 Caixa baixa e sem negrito
 Seção Quinária     1.1.1.1.1 Caixa baixa e com grifo
 Após a seção quinária recomenda-se não subdividir a) alínea 
 mais e adotar o uso de alíneas:  a).... b)...

10 Das citações: As citações podem ser diretas e indiretas e deverão ser feitas de acordo com a norma da ABNT (NBR 10520) 
da seguinte forma:

10.1 Citação direta no texto:
- Citações de até três linhas, devem estar contidas entre aspas duplas. 
Ex.: "a iniciativa econômica era o atributo de uma minoria, hoje todos devem ter (e perseguir constantemente) esse atributo" 
(SCHUMPETER, 1982, p. 20).

- Citações de mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda com letra menor que a do texto 
(Arial 10), espaço simples entre linhas e sem aspas.
Ex.: 

Há quatro instituições básicas que não podem ser esquecidas, quando se pretende entender o que foi o século XIX, e suas 
conseqüências para o século imediatamente posterior. Dessas instituições duas são de natureza econômica e duas de natureza 
política (MOTTA, 1986, p. 49).

 Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a expressão “grifo nosso” entre parên-
teses após a chamada da citação ou “grifo do autor”, caso o destaque já faça parte da obra consultada.
 As citações devem vir acompanhadas das referidas fontes, ano de publicação e paginação, respectivamente, respeitando os 
direitos autorais do autor. 

10.2 Citação indireta no texto: São transcrições ou reproduções da idéia do texto original sendo transcritas com outras palavras. 
Nesta citação é importante a indicação de autoria, porém não necessita das aspas e a paginação é um elemento opcional.

Ex.: Segundo Martinelli (1994, p. 476), a primeira referência ao termo ocorreu no século XVI e definia o capitão que contratava 
soldados mercenários para servir ao rei.

10.3 Citação com reticências: é usada quando houver omissão de parte do texto transcrito no início, no meio ou final da citação, 
usa-se a reticência entre colchetes.
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- Com omissão no início da citação:
Ex.: “[...] um programa de computador inteligente, que usa conhecimento e procedimentos de inferência para solucionar proble-
mas que são suficientemente difíceis para requerer um significante grau de conhecimento humano na sua solução".
 
- Com omissão no final da citação:
Ex.:  Fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racional. E é menos arriscado do que continuar a trajetória com 
a confortável convicção de que nada vai mudar [...].

- Com omissão no meio da citação:
Ex.: 

[...] tentar fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racional. E é menos arriscado do que continuar a trajetória com 
a confortável convicção de que nada vai mudar [...]. O propósito da tarefa de construir o futuro não é decidir o que deve ser feito 
amanhã, mas o que deve ser feito hoje, para que haja um amanhã [...]. Impor ao futuro, que ainda não nasceu, uma nova idéia que 
tenda a dar uma direção e um formato ao que está por vir. Isso poderia ser chamado de fazer o futuro acontecer (FARIAS, 2005, p. 
147).

A citação de citação deve ser evitada, já que a obra original não foi consultada e há risco de falsa interpretação e incorreções.
Indica-se uma citação de citação pelas expressões "apud" ou "citado por".
Deve ser indicada obedecendo à seguinte ordem: sobrenome do autor do documento original, seguida da expressão "apud" ou 
"citado por", e sobrenome do autor da obra consultada e da data. Na lista de referências bibliográficas, deve-se colocar somente 
a obra consultada.

Ex.: [...] reconhecendo a contribuição do profissional a partir da análise de uma série de dimensões e motivações que o impele a 
esforçar-se mentalmente e fisicamente e a alocar seus esforços de uma maneira que sirva aos interesses da organização (MIL-
GROM; ROBERTS apud HIPOLITO, 2001, p. 26).

11 Das Ilustrações: São consideradas ilustrações os gráficos, desenhos, mapas, fotografias, lâminas usadas para enriquecer 
o texto. Devem ser citas no texto em ordem seqüencial, sendo citadas no texto entre parênteses ou integrando-se ao texto. As 
ilustrações devem seguir os seguintes passos:

- A legenda deve ser clara, breve e objetiva, com ponto final. Deve ficar sem negrito, precedida da palavra figura numerada 
consecutivamente, com algarismos arábico, em negrito e na ordem de sua ocorrência no texto;
- Os textos de legenda, podem ser justificados, alinhados à esquerda ou à direita, e posicionados ao lado ou abaixo da figura;
- As figuras já publicadas devem conter a fonte de onde foram extraídas, localizada abaixo da legenda e grafada em fonte menor 
que a do texto e com espaçamento simples entre linhas.

Ex.: 

 

Figura 1: Docente UnP.
Fonte: Assessoria de Imprensa da UnP.
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12 Das tabelas: As tabelas são utilizadas no texto com o propósito de apresentar resultados numéricos e valores comparativos. 
Para a elaboração das tabelas, deve-se seguir as Normas de Apresentação Tabular do IBGE e obedecer os seguintes passos:

 - A palavra “Tabela” deve vir na parte superior da mesma, seguida do número de ordem (em algarismos arábicos) de acor-
do com a ocorrência da mesma no texto e o título que explique seu conteúdo. A fonte de onde foi extraída deve ser colocada 
logo abaixo da tabela. Sua localização deve ser a mais próxima do texto, ou conforme a apresentação gráfica do trabalho. 
A fonte deve ser menor que a do texto e o espaçamento entre linha simples;
- Devem ser citados no texto em ordem seqüencial e suas citações devem vir entre parênteses ou integrada ao texto;
- Não deve-se usar traços horizontais e verticais no corpo da tabela e nem fechar as laterais.

Ex.: 

     Tabela 1: Quantitativo anual de publicações.
     ANO  QUANTIDADE
     2010  20
     2009  11
     2008  07
           Fonte: Do autor,

13 Das referências e notas com indicação da fonte de pesquisa: devem incluir apenas as referências mencionadas no texto 
e em tabelas e ilustrações. Devem aparecer em ordem alfabética e seguindo as normas estabelecidas pela NBR 6023 da ABNT. 
Segundo a norma, as referências são alinhadas à margem esquerda da página com espaçamento simples entre linhas e sepa-
radas entre si por espaço duplo.
Segue alguns exemplos de referências:

 • Livro:

BARBOSA, D. B. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003.

KIYOSAKI, R. T.; LECHTER, S. L. Empreendedor rico: 10 lições práticas para ter sucesso no seu próprio negócio. Rio de Janeiro: 
Campus – Elsevier, 2005.

 • Com mais de três autores:

LEMOS, M. B. et al. O arranjo produtivo da Rede Fiat de fornecedores. In: Arranjos produtivos locais e as novas políticas de 
desenvolvimento industrial e tecnológico: projeto de pesquisa. Rio de Janeiro: IE/UFRJ, 2000.

 • Revista científica:

MÉNDEZE, G. Origem, sentido e futuro dos direitos humanos: reflexões para uma nova agenda, Revista SUR: Revista Internacio-
nal de Direitos Humanos, São Paulo, V. 1, n.1, p. 12, 2004.

 • Monografia, Tese e Dissertação:

ALVES, Antonio Marcos dos Santos. Auditoria de resultado: receitas e despesas em uma entidade do Terceiro Setor, 2004. 
127fls. Monografia (Especialização em Auditoria e Perícia Contábil)-. Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2004.

 • Trabalhos apresentados em congressos:

BATISTA, P. C. S. ; GRADVOHL, R. F.; LEMOS, A. Q. . O pensamento do empreendedor cearense sobre a inovação organizacional. In: 
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XXV SIMPÓSIO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 2008, Brasília. Anais... Brasília: SIMPÓSIO 2008, p.1-15.

 • Em meio eletrônico:

FONSECA, A. M. E. O discurso das mudanças e a comunicação organizacional. In: XXV Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação, Salvador/BA:2002. Disponível em: <http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/culturaorganizacional/0168.
pdf>. Acesso em: 19 nov. 2004, 01:26:10.

14 Da Normalização: Os artigos que não se ativerem a estas Normas serão devolvidos a seus autores que poderão reenviá-los, 
desde que efetuadas as modificações necessárias. Caso deseje, o autor poderá consultar as normas técnicas da ABNT neces-
sárias à elaboração dos artigos, quais sejam, NBR 10520, NBR 6022, NBR 6023, NBR 6024, NBR 6027, NBR 6028, ou entrar em 
contato com os professores responsáveis pela publicação da revista, cujos endereços eletrônicos encontram-se indicados no item 
“Endereço da Revista”.

15 Dos Direitos Autorais: Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou qualquer outra remuneração em espécie pela 
publicação de trabalhos na Revista Júris Rationis. 

16 Da apreciação dos textos: Os artigos enviados aos Editores da Revista serão submetidos à apreciação do Conselho de 
Consultores, a quem cabe o parecer recomendando ou não a publicação. Os artigos não aceitos para publicação serão devolvidos 
aos respectivos autores.

17 Do Processo de Avaliação: Os textos são avaliados em duas etapas, segundo os critérios de originalidade, relevância do 
tema, consistência teórica/metodológica e contribuição para o conhecimento na área. 

1 – Realização de uma análise prévia pelo editor da revista para verificar se o texto se enquadra dentro das linhas editoriais da 
mesma. 
2 - Envio do texto para, no mínimo, dois avaliadores que, utilizando o sistema blind review, procederão à análise. Depois de apro-
vado, o texto passará por aconselhamento editorial, normalização, revisão ortográfica e gramatical.

18 Do Endereço da Revista: O email para contato é edunp@unp.br, não sendo este o endereço de submissão de textos para a revista.

19 Da submissão de artigos: Os artigos devem ser submetidos por meio do Repositório Científico da UnP pelo endereço 
http://www.repositorio.unp.br.
Para isso, o autor deve se cadastrar na revista e seguir os 5 passos da submissão.

20 Da disponibilização dos artigos científicos no repositório científico da Universidade Potiguar: Os artigos selecionados 
e publicados na Revista Juris Rationis serão disponibilizados no Repositório Científico da Universidade Potiguar, com acesso livre 
à informação publicada pelos pesquisadores/autores, aos leitores e usuários do repositório.
Ao submeterem seus textos, os autores concedem a todos os usuários e leitores do Repositório Científico da UnP o acesso livre a 
sua obra e autoriza a Revista Juris Rationis a disponibilizar gratuitamente, sem ressarcimento dos direitos autorais, permitindo a 
cópia, o uso, a distribuição, a transmissão e exibição pública do texto,em qualquer meio, para uso pessoal e acadêmicos, desde 
que citado a fonte.




