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EDITORIAL
É com imenso orgulho que observamos o nasci-

mento da quarta edição da Juris Rationis. Queremos 
agradecer, mais uma vez, a participação, colaboração, 
dedicação e, sobretudo, o sucesso da nossa terceira 
edição. Recebemos inúmeros artigos, o que ajuda, cada 
vez mais, a consolidar a nossa Revista.

Temos a satisfação de apresentar a quarta 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 O PRE-
ÂMBULO E AS SOCIEDADES CONSTITUCIONAIS: POR 
UMA REVISÃO CONCEITUAL DAS FUNÇÕES E DA RE-
PRESENTATIVIDADE JURÍDICA DO PRÓLOGO CONSTI-
TUCIONAL, de Humberto Lima de Lucena Filho, no qual, 
o autor analisa os diversos tratamentos dispensados ao 
Preâmbulo Constitucional na seara doutrinária, juris-
prudencial e do direito estrangeiro, abordando o refe-
rido instituto jurídico tanto sob a ótica de suas funções 
quanto da representatividade jurídica.

O Segundo artigo tem como título O PRINCÍPIO DA 
AFETIVIDADE COMO NORTE DO DIREITO DE FAMÍLIA 
NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO, de Clarin-
do Epaminondas de Sá Neto. Segundo o autor, o presen-
te artigo cuida em dar tratamento ao afeto como respon-
sável pelas inovações em nosso direito, assim como em 
descrevê-lo segundo os ditames de uma sociedade que 
evolui, necessitando, dessa forma, de tutela específica.

Um terceiro artigo, de Ana Karol Castro Bezerra, sob 
o título O TRATAMENTO DADO AO INSTITUTO DA SEPA-
RAÇÃO JUDICIAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRA-
SILEIRO APÓS A EC Nº66/2010, analisa se a separação 
judicial foi, totalmente, aniquilada do Ordenamento Jurí-
dico Brasileiro, visto que tal indagação trouxe algumas 
divergências na doutrina brasileira. 

O quarto artigo A RELAÇÃO ENTRE ANTROPOLOGIA 
E DIREITO: UMA DISCUSSÃO SOBRE AS PROBLEMÁ-
TICAS JURÍDICAS DE FUNDO CULTURAL, de José Al-
benes Bezerra Júnior e Fábio Fidélis de Oliveira, busca 
analisar a antropologia no campo jurídico, abordando 
o terceiro humanismo sobre os problemas jurídicos 
de fundo cultural. Aborda, também, a interface entre a 
antropologia e algumas questões jurídicas específicas, 
como enfoque pluralista, as consequências da globali-
zação e as redefinições acerca dos direitos humanos.

Destacamos o quinto artigo EIRELI: UMA ANÁ-
LISE CRÍTICA E PERFUNCTÓRIA DOS SEUS ASPEC-
TOS GERAIS E RELEVANTES, de Mariana Bezerra de 

Araújo. Este tem por finalidade discorrer sobre a Lei 
12.441/2011, que instituiu a Empresa Individual de Res-
ponsabilidade Limitada e alterou, sobremaneira, o Có-
digo Civil Brasileiro, analisando-a de maneira dialética, 
crítica e sumária, à luz da Constituição Federal de 1988, 
de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, com 
relação aos seus inúmeros pontos controvertidos e lap-
sos ainda não reparados, embora já denunciados aos 
poderes Judiciário e Legislativo, objetivando demons-
trar a sua inconstitucionalidade decorrente da afronta 
aos princípios constitucionais, e a sua inaplicabilidade 
no atual cenário empresarial.

O sexto artigo, de Samuel Max Gabbay e Albert 
Barcessat Gabbay, sob o título de PROTEÇÃO DO CON-
SUMIDOR: UMA ANÁLISE JURÍDICA APLICADA ÀS 
RELAÇÕES DE CONSUMO NO MERCADO DE COMBUS-
TÍVEIS, analisa quais são os direitos fundamentais dos 
consumidores no mercado de combustíveis a partir do 
Código de Defesa do Consumidor. Para isso, o trabalho 
busca definir quais relações estão presentes no merca-
do de combustíveis e busca delimitar quais princípios 
do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às 
relações de consumo no mercado de combustíveis, ex-
traindo-se, daí, os direitos fundamentais que decorrem 
dessa principiologia.

O sétimo artigo é A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO NO 
BRASIL: aspectos históricos e jurídicos acerca da fle-
xibilização do seu monopólio, de Grazielly Anjos Fontes 
e Karolina Anjos Fontes. Segundo as autoras, o novo 
cenário petrolífero brasileiro, baixo risco exploratório, 
surpreende os mercados econômicos, e o novo marco 
regulatório cria uma nova expectativa para a área, prin-
cipalmente para o setor social. Trata-se de um desafio 
para a comunidade jurídica nacional, tendo em vista que 
o marco regulatório vigente refere-se a uma situação 
de comprometimento financeiro diferenciado das novas 
jazidas descobertas, denominada pré-sal.

O oitavo artigo tem como título O FENÔMENO DO 
TRANSCONSTITUCIONALISMO COMO INSTRUMEN-
TO DE AMPLIAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA DO ESTADO 
NACIONAL SOBERANO NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS E HUMANOS DO CIDADÃO, de Alex-
sandro Costa Rodrigues. Segundo o autor, o presente 
trabalho visa a estabelecer um método lógico acerca 
de como integrar normas constitucionais de um Estado 
soberano a outro, sem, obviamente, ferir ou adentrar, 
abusivamente, na jurisdição constitucional de um deles. 
Partindo do pressuposto de que existem normas/direi-
tos/princípios de proteção internacional, como é o caso 
dos direitos humanos que tutelam, universalmente, a 
proteção do Ser Humano em todas as suas dimensões, 
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não se pode olvidar, ou, simplesmente, enrijecer, na 
aplicação - tão somente – de uma ordem jurídica inter-
na, em detrimento de outras visões mais abrangentes 
e protetivas de tais direitos, mesmo que tais visões ad-
venham de ordens jurídicas externas, isto é, de outros 
Países. Dessa forma, pode-se dizer que não está a nor-
ma externa sendo sobreposta à norma constitucional 
nacional, pelo contrário, o que passa a existir, a partir 
desse método de proteção do Homem (cidadão), é um 
diálogo entre fontes normativas diversas.

Nesta edição, não tivemos textos para o Espaço 
Verbum. No entanto, reforçamos a importância e a ne-
cessidade de incentivo aos estudantes iniciantes. Esse 
espaço é destinado aos alunos que estão iniciando suas 
pesquisas no espaço acadêmico. É uma oportunidade 

de incentivá-los a buscar a pesquisa como meio de de-
senvolvimento acadêmico. Sem dúvidas, contaremos 
com textos no Espaço Verbum da quinta edição.

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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O PREÂMBULO E AS SOCIEDADES CONSTITUCIONAIS: 
POR UMA REVISÃO CONCEITUAL DAS FUNÇÕES E 
DA REPRESENTATIVIDADE JURÍDICA DO PRÓLOGO 
CONSTITUCIONAL
HumbERTO LImA DE LucEnA FILHO
Mestre em Direito Constitucional. Professor do Centro Universitário do Rio Grande do 
Norte - UNI-RN. 
E-mail: betolucena@yahoo.com.br

Envio em: Fevereiro de 2013
Aceite em: Fevereiro de 2013

Resumo
O presente trabalho objetiva tratar dos diversos tratamentos dispensados ao Preâmbulo Constitucional na seara doutrinária, jurisprudencial e do 
direito estrangeiro, abordando o referido instituto jurídico tanto sob a ótica de suas funções quanto da representatividade jurídica. Para tanto, 
buscar-se-á demonstrar que o Preâmbulo exerce um papel além daquele conferido pela doutrina majoritária e do Supremo Tribunal Federal, qual 
seja de mero enunciado ideológico e histórico, a partir da experiência do direito alienígena e da melhor lição sobre o tema. Ao final, concluiu-se pelo 
caráter normativo indireto, interpretativo e integrador do Preâmbulo. Aplicou-se o método lógico-dedutivo para a confecção do escrito com o recurso 
da dialética imanente à Ciência Jurídica. 

Palavras-chaves: Preâmbulo. Funções. Representatividade Jurídica.

THE PREAMBLE AND THE CONSTITUTIONAL SOCIETIES: THE NEED OF A CONCEPTUAL 
REVIEW OF THE FUNCTIONS AND JURIDICAL REPRESENTATIVENESS OF THE 
CONSTITUTIONAL PROLOGUE

Abstract
The current paper aims to approach the observation given to the Constitutional Preamble in the doctrine, jurisprudence and in the foreign 
Law, considering its functions and juridical representativeness. In order to achieve it, we’ll try to demonstrate that the Preamble is  
beyond the one taught by majority doctrine and the Federal Supreme Court, which is the mere ideological and historical enunciation, from 
the foreign Law experience and the best teaching about the theme. By the end, it was concludes that the Preamble is indirectly normative, 
should be used as an interpretative and integrative matter. The logical-deductive method has been applied to write this article and the 
with the aid of the dialectic immanent in  Law.

Keywords: Preamble. Functions. Juridical Representativeness.
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1 InTRODuÇÃO

A Constituição não é uma lei, tampouco uma lista 
positiva de intenções. Ainda que soe tautológico (e, 
de fato, tal constatação lógica é inarredável em uma 
leitura imediata da construção frasal que se segue), a 
Constituição é a Constituição... Do Estado, do sistema 
jurídico-normativo, dos direitos fundamentais. Ela é 
uma tipologia singular, pois dotada de características 
próprias, de modo que se sobrepõe à ditadura das leis e 
dos regulamentos na medida em que detém supremacia 
formal e material, sem perder a capacidade de se aco-
plar, para usar uma locução mais Luhmanniana.

É límpido que a Constituição não se restringe apenas 
a organizar o Estado ou delimitar seu poder. Ela é polis-
sêmica, mas sem se perder nas suas próprias definições, 
nem se contradizer nos valores propalados. Justamente 
por causa dessa multissignificação, a abundância de re-
presentações decorrentes dos direitos fundamentais na 
condição de elementos da ordem objetiva corre o risco de 
ser subestimada (e, possivelmente, malbaratada), caso 
tal miríade de compreensão interpretativa constitucional 
seja reduzida a uma dimensão simplista de inclinação 
meramente valorativa (SARLET, 2008, p.14). Não se pode 
negar a influência de determinações de ordem axiológica 
nas disposições constitucionais, mas é indispensável o 
cuidado para não se autorizar a redução da polissemia 
interpretativa constitucional à Teoria de Valores, sob pena 
de se vilipendiar a objetividade do próprio ordenamento 
jurídico como um todo esquemático.

Sabe-se que o Direito – e a Constituição nesse con-
texto está inserida – é resultado da prevalência das for-
ças de poder superiores. O Texto Maior não é uma be-
nesse divina, muito menos fruto de uma liberalidade das 
estruturas de governo. É assentado sobre poder, riqueza 
e entendimento, mas se preocupa, fundamentalmente, 
em organizar as relações entre o poder político e o cida-
dão (CANOTILHO, 2008, p.21-22). Por óbvio, não é uma 
Carta de Flores no sentido mais romântico da locução. 
Todavia, a Constituição é a representação dos valores 
considerados como mais relevantes pela Nação – na 
concepção de Constituição promulgada e de origem 
legítima – e nela estão dispostas as influências de di-
versos setores da composição social: economia, saúde, 
trabalhadores, burocratas e minorias. O fato da Consti-
tuição nascer sobre forças econômicas não implica que 
nela não existam catálogos de direitos fundamentais 
conquistados e aplicáveis aos homens. Ela é formal e 
materialmente superior às outras normas e disso se de-
duz seu tratamento diferenciado. É dizer que, do ponto 
de vista do Direito, a Constituição é tanto o elemento de 

ligação entre o mundo do dever-ser com o mundo do 
ser, como a instância mais ampla do arcabouço jurídico, 
validada por elementos temporais, pessoais, territoriais 
e que “perpassa transversalmente todo o sistema jurí-
dico, dando-lhe consistência” (NEVES, 2009, p.59), de 
maneira a autofundamentar todo o Direito.

A Norma Normarum deve ser lida e encarada como 
texto unitário, harmonioso e que, independente da forma 
como se organiza (escrita ou não), é dotada de normati-
vidade e supremacia nos ordenamentos constitucionais. 
Ela é o fruto das aspirações de um determinado povo em 
certa época. Resta cristalino o entendimento de que todas 
as partes do corpo devem estar em harmonia e guardar 
coerência entre si. Da mesma forma, é possível afirmar 
que todos os elementos integrantes devem ser estudados 
cuidadosamente, pois cada setor do texto constitucional 
contribui com significativo papel e relevância para o sen-
tido científico-espiritual da Constituição.

Em razão disto, busca o presente escrito analisar um 
campo específico do texto constitucional de 1988: o Pre-
âmbulo. Justifica-se a escolha do tema em razão da qua-
se generalizada indiferença dos doutrinadores quanto à 
representatividade jurídica do Preâmbulo no contexto da 
interpretação constitucional e, a depender do caso, como 
integrante do bloco de constitucionalidade. Destaca-se 
também a alta carga valorativa e principiológica depositada 
na declaração pré-textual da Assembleia Nacional Consti-
tuinte, que deve necessariamente ser objeto do estudioso 
do Direito Constitucional. De igual forma, o Prelúdio Cons-
titucional é o ponto de partida para uma nova ordem jurí-
dica, que rompe com a antecessora, e configura-se como 
o estabelecimento de marcos para o sistema de constitu-
cionalidade que se inicia. A ideologia, os valores, os an-
seios e fundamentos da nova ordem são expostos no texto 
preambular. Indubitavelmente há de se esclarecer quais as 
repercussões disto no campo do Direito.

Aqui emergem as indagações: pertence, de fato, o 
preâmbulo ao texto constitucional? Qual sua origem? 
Em que consiste? Tem natureza de lei? Possui força 
normativa? Quais suas funções no sistema constitucio-
nal atual? Como é visto em outros Estados Constitucio-
nais? O Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre 
os efeitos da interpretação preambular?

Tem, portanto, este trabalho o escopo de responder 
tais questionamentos, de modo a detalhar as funções 
e possível normatividade do Prólogo Constitucional na 
Ordem Jurídica de 1988, delimitando, destarte, o enten-
dimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema.

Com o fim de alcançar os objetivos propostos, bus-
car-se-á, de início, abordar a origem, conceito e funções 
do preâmbulo, a evolução histórica das narrativas pre-
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ambulares nas Constituições Brasileiras e os princípios 
inseridos na Carta de 1988, o tratamento dado ao as-
sunto no Direito Estrangeiro, o entendimento da Corte 
Suprema tangente à normatividade do Introito, e, por 
fim, algumas ponderações conclusivas.

2 pREÂmbuLO cOnsTITucIOnAL: 
cOncEITO E FunÇÕEs

A raiz etimológica do preâmbulo abriga-se na ex-
pressão latina praembulus, a qual designa o que vai 
adiante ou o que precede. Há significações também no 
sentido das palavras ou dos atos que antecedem coisas 
definitivas, como prefácio, antelóquio, que precedem 
qualquer diploma legislativo ou executivo, dentre outros 
(MARÇAL, 2001, p.10-11).

De um prisma notadamente jurídico, entende-se 
o preâmbulo como uma afirmação principiológica, o 
resumo do pensamento que permeou a Assembleia 
Constituinte no trabalho de elaboração constitucional. 
Ele enuncia “por quem, em virtude de que a autoridade 
e para que fim foi estabelecida a Constituição” (SILVA, 
2007, p.21). Entretanto, percebe-se, na doutrina cons-
titucionalista, definições mais abstratas, como o texto 
inaugural ser a Constituição das Constituições, funcio-
nando como verdadeira ponte no tempo, ao evocar ou 
ao abandonar o passado, falar sobre o presente e fincar 
objetivos futuros aos povos (HÄBERLE, 2001, p.276). 
Seria, assim, o apontador da compreensão que deter-
minado povo tem de si no tocante à história, à cultura, 
à individualidade e ao papel na construção das nações.

Distingue-se o Preâmbulo da Exposição de motivos. 
Enquanto esta implica a oportunidade e a justificativa 
da criação de um ato normativo ordinário, mediante a 
inserção de tais razões no Projeto de Lei e diz respeito 
às razões pelas quais se deve regular uma determinada 
matéria, o Preâmbulo nada mais é que uma introdução 
dos documentos legislativos já aprovados. A exposição 
de motivos é voltada ao legislador, enquanto que o pre-
âmbulo é por ele elaborado (TEJADA, 1997, p.11-13).

Uma relevante discussão doutrinária tem por objeto 
definir a natureza jurídica normativa do preâmbulo cons-
titucional. O tópico ganha relevância por estabelecer se 
o elemento em comento integra ou não o corpo Cons-
titucional e se tem eficácia normativa e, consequente-
mente, agrega o bloco de constitucionalidade, de forma 

que seja dotado caráter deôntico.
Há três correntes sobre o tema da eficácia normativa 

preambular. A primeira, denominada tese da irrelevância 
jurídica, entende que o prelúdio não está situado no mun-
do jurídico, sendo próprio da História ou da Política (J.J. 
Gomes Canotilho e Vital Moreira) . Outro entendimento 
o enquadra no mesmo campo das disposições consti-
tucionais (G. Bidart, Georges Burdeau, Hans Nawiasky 
e F. Gieses). E o terceiro, por fim, advoga pela tese da 
relevância jurídica específica ou indireta, defendendo a 
participação específica do preâmbulo nas características 
específicas da Constituição, mas sem se confundir com 
o articulado (MENDES; COELHO; BRANCO, 2009, p.12).

Quanto à controvérsia acerca de seu caráter legal 
propriamente dito, também há duas vertentes. Uns, 
como Giese, Lauro Nogueira e Jorge Miranda, defendem 
que é parte integrante da Constituição e é lei no sentido 
jurídico (FERREIRA, 1989, p.71). Por outro lado, existe 
quem negue seu aspecto de legalidade, conferindo-lhe 
mera tipologia introdutória e definindo-lhe função mera-
mente de sentido e de finalidade, a exemplo de Harvey 
Walker, J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira (MENDES, 
COELHO, BRANCO, p.33)1.

Por conseguinte, viável ilustrar nossa frontal discor-
dância com o entendimento de que o preâmbulo não 
tem “merecido estudos mais aprofundados por parte da 
doutrina constitucional” (Idem, p.28). Acatar o raciocí-
nio de que seja um mero enunciado constitucional se-
ria pensar de forma reducionista, relegando a natureza 
ético-normativa do preâmbulo a um plano inferior e o 
destituindo da posição que ocupa de condutor inicial da 
Constituição. A teoria da visão preambular como apên-
dice da Constituição defenestra o sentimento social que 
moveu a Assembleia Nacional de 1988 e impele a me-
mória popular ao abismo do tecnicismo e do bel-prazer 
dos legisladores e dos poderes públicos. A justaposição 
do prólogo constitucional não se ajusta ao entendimen-
to doutrinário que lhe dispensa uma natureza eminen-
temente decorativa ou retórica. Em tempos de crise de 
identidade dos Estados Constitucionais, o resgate dos 
valores fundamentais revela-se uma alternativa para o 
reencontro do caminho que se perdeu.

2.1 FUNÇÕES

Se o preâmbulo existe e precede o texto constitucio-

1  Partilha-se aqui do entendimento que critica o descaso dispensado ao estudo do preâmbulo, em especial no Brasil (BORGES, 2008, p.52-53). Caso não tivessem uma 
importância peculiar de natureza inspiradora, interpretativa e até mesmo normativa, não comporiam ou tampouco estariam no mesmo contexto da maior expressão de 
soberania e de legitimidade popular: as Constituições. Além disso, percebe-se uma escassez de argumentos e de insuficiência teórica daqueles que defendem a ineficácia 
normativa, por exemplo
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nal é porque possui alguma utilidade, consubstanciada 
aqui sob a alcunha de funções. Ele possui três funções 
principais: normativa indireta, interpretativa e política. 

A normatividade indireta consiste na possibilidade 
que o intérprete tem de “obter a norma valendo-se – ou 
combinando – tanto das disposições dos artigos como 
das do preâmbulo” (TEJADA, 1997, p.26-27). Funcio-
na como um suporte às fontes formais constitucionais 
diretas, dado que, por si, não são capazes de gerar di-
reitos subjetivos. Decorrem determinados efeitos dessa 
função: a) em caso de discrepância entre disposições 
preambulares e regras constitucionais, prevalecem as 
últimas; b) não é possível obter produtos normativos 
tendo como fonte única o prefácio constitucional; c) o 
prólogo não integra o parâmetro de constitucionalidade 
utilizado pela Justiça Constitucional2.

Pela função interpretativa, tem-se que, no preâmbulo, 
está gravada a vontade do autor – voluntas legislatoris –, 
de forma que é possível o intérprete se valer de três ações 
interpretativas diversas: a) compreender o preâmbulo 
como um padrão hermenêutico vinculante e principal, só 
podendo as disposições realmente normativas serem lidas 
como objetivadoras dos fins inseridos no preâmbulo; b) 
recorrer à teleologia e à psicologia do texto constitucional, 
com base no preâmbulo, ou seja, tracejar os fins a serem 
alcançados pela Constituição e a vontade dos constituintes 
ao redigirem o texto, respectivamente; c) fornecer subs-
trato à interpretação histórica, ao mesmo tempo em que 
provê antecedentes históricos, no intuito de dirimir dúvi-
das interpretativas, elegendo o significado mais compatível 
com aquele dado pelos legisladores ao tema objeto de dis-
cussão no decorrer da história (TEJADA, 1997, p.33-48).

A faceta política da função preambular é estudada sob 
enfoque tríplice: decisão política fundamental de um povo, 
teto ideológico da fórmula política da Constituição, bem 
como fator de integração nacional. Visto que Carl Sch-
mitt, em sua teoria decisionista, encarou a Constituição 
como ato de decisão política fundamental e não como ato 
normativo ou de vontade, o preâmbulo assumiu o papel 
de aplicação dos preceitos constitucionais. Explica-se. 
Se o texto constitucional, na visão em tela representa a 
decisão unitarista de um povo, a função do Prefácio Fun-
damental é sintetizar a declaração e a vontade popular na 
decisão tomada. Assim, seriam os enunciados normati-
vos apenas o reconhecimento de uma unidade nacional 
previamente descrita no preâmbulo.

As identidades ideológicas de um determinado Esta-
do e a síntese de sua Constituição material e formal são 
previstas em seu preâmbulo, qual seja demoliberal, fas-
cista, socialista, comunista, irradiando no ordenamento 
jurídico infraconstitucional, inclusive. Como resultado, 
as políticas de Estado para os cidadãos são firmadas, 
com base em um compromisso público constituinte 
num determinado sentido. É o preâmbulo a residência 
primeira da manifestação do corpo político do povo e de 
como esse será conduzido, seja mediante perspectiva 
mais social, de valorização do Estado e de sua econo-
mia centralizada ou por critérios mistos.

Como fator de integração nacional, o Estado existe 
unicamente em razão das manifestações e das expres-
sões sociais, uma espécie de plebiscito que se reno-
va a cada dia (RENAN, 1957, p.62-63). A Constituição 
tem o papel de integração nacional, nas seguintes es-
pécies: pessoal, funcional e material. É sobre a inte-
gração material que atua o prefácio constitucional. A 
tipologia integrativa referenda a existência de valores 
substantivos de uma comunidade na participação es-
tatal, os quais estão, em regra, contidos no texto do 
preâmbulo constitucional, entabulados sob a forma de 
objetivos a serem alcançados pelo Estado e como fins 
de sua própria existência. 

Por fim, exerce o preâmbulo a tarefa árdua de disse-
minar no seio social o sentimento de constitucionalidade, 
compreendido como a sensação coletiva de que há uma 
correspondência entre normas e realidade ou, ainda, que 
se opera na conduta de massa e individual de aderência 
às normas constitucionais de um país. O ensino do Direi-
to Constitucional nas escolas revela-se como elemento 
fundamental nesse processo, visto que o inscrição pre-
ambular clarifica a própria finalidade da Carta Maior e 
hospeda os princípios ideológicos do regime político. É 
bem verdade que, no momento atual do constitucionalis-
mo brasileiro, há um ambiente cético quanto à efetividade 
dos direitos fundamentais e ao respeito dos conteúdos 
mínimos de moralidade, de dignidade humana e de con-
cretização do patamar básico civilizatório. Mas a propos-
ta aqui delineada seria bem-vinda em solo nacional, tão 
deficiente em termos de educação cívica, pois configura-
ria um primeiro passo no conhecimento do telos da Carta 
de 1988 e de seu catálogo de direitos.

No que diz respeito ao temário da seção que ora se 
encerra, tem-se que o Preâmbulo aponta a solução pa-

2  Tejada esclarece que o Tribunal Constitucional Espanhol ratificou a tese do valor normativo indireto na sentença 36/1981 de 12 de novembro. Ressalta também que a 
exceção conhecida quanto ao item c é o preâmbulo da Constituição Francesa de 1958, que foi reconhecido pelo Conselho Constitucional como detentor de normatividade 
em decisão do ano de 1971.
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cífica das controvérsias como um norte a ser seguido, 
tanto na ordem interna como na externa. Sob o viés in-
terpretativo do texto, a orientação deixada àqueles que 
governarão e legislarão nas décadas futuras é de seguir 
a direção constitucional. Ademais, todo o direito ordiná-
rio e cada ato procedimental processual deve levar em 
conta este o valor propugnado pela Constituição Fede-
ral. A eleição das formas mais pacíficas de solução de 
litígios – ainda que em sede jurisdicional – configura-se 
como um atendimento direto aos anseios do Consti-
tuinte Originário e, por via reflexa, aos do próprio povo 
brasileiro. 

A materialidade preambular pode se manifestar sob 
duas formas: a utilização diária da tentativa de pacifica-
ção dos conflitos nos atos processuais e a formulação 
de políticas públicas referentes à gestão das controvér-
sias, ambas com arrimo nos valores emanados pelo 
prólogo constitucional. 

3 O pREÂmbuLO nAs cOnsTITuIÇÕEs 
bRAsILEIRAs

Todas as constituições brasileiras foram precedi-
das de um preâmbulo, sendo o mais extenso o inscrito 
no texto de 1937 e o mais breve o da Norma Básica de 
1967. À exceção das Constituições de 1891 e de 1937, 
sempre houve alusão à figura de Deus no texto intro-
dutório, ainda que a separação entre Igreja e Estado 
fosse prevista desde 1891, apontando para a existên-
cia de influência do humanismo cristão na sociedade 
brasileira (MARÇAL, 2001, p.54). Assim, a laicidade 
deve ser lida “como distinção dos poderes político e 
religioso e não mais a exclusão da religião do campo 
social” (ANATRELLA, 1997, p.63), razão pela qual não 
se deve confundir laicidade com ateísmo “ [...] para re-
conhecer a crença espiritual como um dado sociológi-
co, apenas sem a proclamação de uma religião oficial” 
(NÓBREGA, 1998, p.62).

Cada preâmbulo representou o momento histórico-
-político vivido pelo Brasil. Tanto o é que todas as Cons-
tituições que tiveram como marco a dissolução do Con-
gresso ou golpes a direitos fundamentais não tiveram 
introduções com ênfase libertária (MENDES; COELHO; 
BRANCO, 2009, p.37).

A Constituição de 1824 teve como Preâmbulo ape-

nas “em nome da Santíssima Trindade”, mas guardou 
uma série de movimentos revolucionários antes de sua 
vigência. A referência religiosa constante no preâmbu-
lo tem suporte na adoção do catolicismo como religião 
oficial do Império. A mesma alusão não foi repetida 
no preâmbulo de 1891, mas foi retomado no texto de 
1934. Em 1937, o preâmbulo foi um verdadeiro dis-
curso de autoritarismo Varguista, sendo resultado da 
isenção de participação legislativa e popular e de uma 
Constituição outorgada com o apoio das forças mili-
tares. Viu-se um abandono generalizado das institui-
ções democráticas, com a concentração do poder nas 
mãos do Chefe do Executivo. Nove anos depois, a nova 
Constituição, além de resgatar a figura de Deus, elegeu 
o regime democrático como aquele a ser adotado pela 
Assembleia Constituinte.

O preâmbulo de 1969 silenciou a respeito do aspecto 
ideológico e político da Constituição, apenas inserindo 
a proteção de Deus nos mandos e nos desmandos dos 
governos militares, que por ela seriam acobertados. 
Repetiu-se em 1969 o exórdio de 1967.

Em 1988, sob o clima de democracia e de renovação 
de esperanças, a Assembleia Constituinte aprovou a 
Constituição da República Federativa do Brasil, a qual é 
prefaciada por um dos mais belos preâmbulos de que se 
tem conhecimento. Nele, estão projetados a Democra-
cia, os direitos fundamentais, a justiça como valor infor-
mativo do Brasil, o princípio da não-discriminação que 
ganha roupagem normativa no texto constitucional. A 
sintetização do novo momento democrático foi feita em 
palavras solenes de compromisso com o povo brasilei-
ro, mas com cunho vinculante para o legislador ordiná-
rio3. Há nele uma remissão àqueles que estabeleceram 
a Constituição (o povo brasileiro) com um fim específi-
co (instituição de um Estado Democrático de Direito), 
objetivos definidos (assegurar o exercício de direitos 
sociais e individuais, como a liberdade, a segurança, o 
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça), 
fundada em valores (harmonia social) e comprometida, 
na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias, sob cláusula de promulgação.

Aspecto relevante do texto preambular são os valores 
supremos eleitos pela descrição textual. Trata-se de uma 
função de garantia dogmático-constitucional com a inten-
ção de “prescrever ao Estado uma ação em favor da efetiva 
realização dos ditos valores em direção (função diretiva) de 

3  Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de 
Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
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destinatários das normas constitucionais que dão a esses 
valores conteúdo específico” (SILVA, 2007, p.23). Certo é 
que a previsão inaugural dos dogmas constitucionais fun-
damenta as normas redigidas em sequência, a exemplo do 
art. 3º, inciso V (o bem de todos como objetivo da Repú-
blica Federativa do Brasil), 170, caput, (fundamentação da 
Ordem Econômica na existência digna) e 193 da CF/1988 
(o bem-estar como meta da Ordem Social). Todos os valo-
res supremos insculpidos no proêmio são reafirmados na 
parte positiva do texto e reforçam sua função hermenêutica 
e integrativa para com as normas constitucionais, não sen-
do possível, destarte, conforme doutrina majoritária, con-
ferir-lhes um sentido distinto do pretendido pelas normas 
constitucionais. Não é, todavia, texto desprovido de utilida-
de, em face de abrigar a intencionalidade do legislador que 
o confeccionou (MAUÉS, 2001, p.75). Nele habitam princí-
pios orgânicos, revelados nos textos constitucionais, razão 
pela qual não se pode ignorar sua valoração, visto que uma 
árvore é a extensão de sua raiz (SAMPAIO, 1989, p.20).

4 O pREÂmbuLO nO DIREITO 
EsTRAnGEIRO

Nesta seção, buscar-se-á tratar do Preâmbulo no Di-
reito Alienígena, de forma a proporcionar o entendimento 
existente sobre o tema em outros ordenamentos jurídicos 
e compatibilizá-lo, dentro das possibilidades e peculiari-
dades do sistema brasileiro, com o sistema nacional.

4.1 O PREÂMBULO DA CONSTITUIÇÃO DOS 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, DE 17874

O preâmbulo norte-americano é conhecido como o 
primeiro da história do constitucionalismo clássico e se 
calca num dos princípios mais valorizados na sociedade 
estadunidense – a liberdade. Assume o valor de pro-
mulgação formal da Constituição e se caracteriza como 
poesia libertadora e proclamação de valores balizadores 
para o futuro do povo norte-americano, funcionando 
como instrumento de integração política e cultural, em-
bora seja reconhecida a sua ausência de normatividade.

A Suprema Corte Norte-Americana, no caso Jaco-
bson v. Massachusetts, 197 U.S. 11, 22 (1905) – que 

envolvia a constitucionalidade de determinados disposi-
tivos da Lei de Massachusetts obrigando a vacinação e 
a revacinação de indivíduos daquele Estado para conter 
doenças possivelmente epidêmicas em contraposição 
ao direito individual de liberdade dos indivíduos –, uti-
lizou o preâmbulo como fundamento interpretativo. Na 
ocasião, quando invocada a liberdade contida no pre-
âmbulo, foi decidido que ele indicava apenas fins gerais 
para o povo, não podendo ser considerado como fonte 
de poder substantivo, esse sim atribuído ao Governo dos 
Estados Unidos e aos seus serviços. Os ditos poderes 
“abarcam apenas aqueles expressamente garantidos no 
corpo da Constituição e aqueles que podem ser deduzi-
dos daqueles expressamente garantidos”5.

4.2 O PREÂMBULO DA DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DE DIREITOS HUMANOS, 
DE 1948 

Após o Segundo Grande Conflito Armado Mundial, 
como fruto do nazismo, surgiram sociedades sem identida-
de de humanismo, havendo a banalização do mal. As atro-
cidades cometidas e respaldadas pelos sistemas jurídicos 
vigentes impeliram uma nova forma de pensar o homem e 
seus direitos, fato que permitiu um ambiente propício para 
o nascedouro de uma teoria dos direitos fundamentais.

Em 1948, elaborou-se a Declaração Universal de Di-
reitos Humanos, documento muito mais de afirmação 
axiológica, não reconhecido como fonte formal do di-
reito internacional. Nela há a marca da mudança de pa-
radigma quanto ao tratamento dispensado aos homens, 
funcionando como um norte no controle dos abusos 
dos Estados contra seus cidadãos. 

Muito embora a definição do instituto preambular diga 
respeito a um texto constitucional, cristalizando os an-
seios de uma nação, o termo foi empregado para a De-
claração em epígrafe no sentido de elemento introdutó-
rio, visto que não se trata de um Documento Político de 
determinado Estado, e, por conseguinte, nada tem a ver 
com as aspirações de uma comunidade. Logo, a referida 
Declaração desempenhou papel de eco para os chefes de 
Estado, os particulares, além de todo e qualquer huma-
no quando enfatizou o compromisso com os direitos do 

4  Nós, o Povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma União mais perfeita, estabelecer a Justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o 
bem-estar geral, e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da Liberdade, promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos 
da América.  

5O preâmbulo indica a fins gerais para que o povo ordenou e estabeleceu a Constituição, nunca foi considerada como a fonte de qualquer poder substantivo atribuídas ao 
Governo dos Estados Unidos ou em qualquer dos seus serviços. Tais poderes abarcam apenas aqueles expressamente garantidos no corpo da Constituição e aqueles que 
podem ser deduzidos daqueles expressamente garantidos. Fonte: http://supreme.justia.com/us/197/11/.
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homem, de modo que “sua força é tamanha que muitos 
já entendem como lei obrigatória o respeito ao homem e 
seu espaço no mundo moderno” (MARÇAL, 2001, p.24).

4.3 A CONSTITUIÇÃO FRANCESA DE 1958 
E A EXCEPCIONALIDADE NORMATIVA DO 
PREÂMBULO6 

Ao contrário da maioria dos sistemas constitucionais, 
o Preâmbulo da Constituição Francesa de 1958 integra 
seu corpo textual e o bloco de constitucionalidade. Trata-
-se de uma exceção ao entendimento da ineficácia nor-
mativa do preâmbulo. Para que se possa compreender 
essa realidade, é necessário esclarecer que a referida 
Constituição não dispõe de uma declaração de direitos 
fundamentais. No caso francês, o Preâmbulo funciona 
como elemento repristinatório (ou anômalo) de normati-
vidade, anterior à Constituição, na medida em que elege 
os direitos encartados na Declaração do Homem e do Ci-
dadão de 1789 e no Preâmbulo da Constituição de 1946.

O Conselho Constitucional Francês não entendia o pre-
âmbulo de 1946 como fonte normativa, dado que prevalecia 

o entendimento de que os princípios expostos no prólogo 
só eram dotados de eficácia caso previstos no próprio texto 
constitucional, haja vista serem meras fórmulas de promul-
gação da respectiva Carta. Sabe-se que o valor jurídico da 
deonticidade do texto introdutório não era reconhecido pelo 
Conselho, até mesmo porque o Preâmbulo não era uma 
unanimidade entre os tribunais judiciários e os Conselhos de 
Estado. Os tribunais defendiam que os comandos preambu-
lares só ganhavam eficácia se previstos em leis ordinárias; o 
Conselho de Estado, por sua vez, os definia como princípios 
gerais de Direito. Porém, com o advento da Constituição de 
19587 – que, aliás, conduzia ao preâmbulo de 1946 – a juris-
prudência estabilizou-se, junto com o Conselho de Estado, 
no sentido de que os ditames do preâmbulo eram princípio-
lógicos (BORGES, 2008, p.154).

Porém, em 16 de julho de 1971, o Conselho Cons-
titucional Francês, por meio da Decisão n° 71-44 DC, 
reformulou seu entendimento quanto ao bloco de Cons-
titucionalidade e afirmou ter o preâmbulo constitucional 
força normativa, nos mesmos moldes das outras normas 
presentes na Constituição de 19587. A alteração de enten-
dimento representou o fim da soberania da lei e a ascen-
são da supremacia constitucional sob todas as formas89.

6  O povo francês proclama solenemente a sua adesão aos Direitos Humanos e aos princípios da soberania nacional tal como foram definidos pela Declaração de 1789, 
confirmada e complementada pelo Preâmbulo da Constituição de 1946. Em virtude destes princípios e do princípio da livre determinação dos povos, a República oferece 
aos Territórios Ultramarinos que manifestem vontade de a ela aderir novas instituições baseadas no ideal comum de liberdade e fraternidade, concebidas com vistas a sua 
evolução democrática.

7 A decisão considerou que a exigência de autorização prévia, administrativa ou judicial, para a constituição de uma associação violava a liberdade de associação. Dominique 
Rousseau detalha o caso que deu origem à decisão que é considerada como o marco do renascimento do Conselho Constitucional francês, ipsis litteris: “Em 25 de janeiro 
de 1971, o tribunal administrativo de Paris anulou, de acordo com a sua jurisprudência uniforme, o acto de recusa do Prefeito da Polícia de Paris de entregar ao fundador da 
associação “Os amigos da Causa do Povo” o recibo da declaração dos estatutos, baseando-se na circunstância de a lei de 1º de julho de 1901, sobre associações, não atribuir 
à autoridade administrativa o poder de apreciar preventivamente a licitude da associação e a legalidade dos seus estatutos. Em vez de recorrer ao Conselho de Estado, o 
Governo fez aprovar no Parlamento, em 23 de junho de 1971, uma lei que alterava a lei de 1901 e nos termos da qual se instituía, por iniciativa do Prefeito, um controlo a 
priori das associações por parte das autoridades judiciais. Essa lei foi aprovada apesar da oposição do Senado, liderada por PIERRE MARCILHACY, que considerava que as 
suas normas violavam a liberdade de constituição de partidos políticos reconhecida pelo artigo 4º da Constituição. O Presidente da Assembleia Nacional, ALAIN POHER, foi 
mais ou menos obrigado a apelar ao Conselho, pedindo-lhe que apreciasse a constitucionalidade daquela reforma legislativa. (ROUSSEAU, 2004, p.92). 

8 Cf. FAVOREU, L.; PHILIP, L. Les grandes decisions du Conseil Constitutionnel. Paris: Dalloz, 2004.

9 Eis a decisão, ipsis litteris: Vista a lei de 10 de janeiro de 1936, relativa aos grupos de combate e às milícias privadas; 1. Considerando que a lei referida, ao exame do 
Conselho Constitucional, foi submetida ao voto de duas assembleias, em respeito a um dos procedimentos previstos pela Constituição, no curso da sessão do Parlamento 
aberta em 02 de abril de 1971; 2. Considerando que, entre os princípios fundamentais reconhecidos pelas leis da República e solenemente reafirmados pelo preâmbulo da 
Constituição, encontra-se o princípio da liberdade de associação; que esse princípio está na base das disposições gerais da lei de 1° de julho de 1901, relativa ao contrato de 
associação; que, em virtude desse princípio, as associações se constituem livremente e podem se tornar públicas apenas sob a ressalva do depósito de uma declaração; que, 
assim, à exceção das medidas suscetíveis de serem tomadas em relação a categorias particulares de associações, a constituição de associações, ainda que elas pareçam 
eivadas de nulidade ou tenham um objeto ilícito, não pode ser submetida, para sua validade, à intervenção prévia da autoridade administrativa ou mesmo da autoridade 
judiciária; 3. Considerando que, se nada mudou no que concerne à constituição até mesmo das associações não declaradas, as disposições do artigo 3° da lei cujo texto é, 
antes de sua promulgação, submetido ao Conselho Constitucional para o exame de sua conformidade à Constituição, têm por objeto instituir um procedimento de acordo 
com o qual a aquisição da capacidade jurídica das associações declaradas poderá ser subordinada a um controle prévio, pela autoridade judiciária, sobre sua conformidade 
à lei; 4.  Considerando, por isso, que há lugar para declarar não conformes à Constituição as disposições do artigo 3° da lei submetida ao exame do Conselho Constitucional, 
as quais completam o artigo 7° da lei de 1° de julho de 1901, e assim, por via de consequência, que a disposição da última frase da alínea 2 do artigo 1° da lei submetida 
ao Conselho Constitucional a elas faz referência; 5. Considerando que não resulta nem do texto de que se trata, tal qual ele foi redigido e adotado, nem dos debates aos 
quais a discussão do projeto de lei deu lugar diante do Parlamento, que as disposições precitadas sejam inseparáveis do conjunto do texto da lei submetida ao Conselho; 6. 
Considerando, enfim, que as outras disposições desse texto não são contrárias à disposição alguma da Constituição; Decide: Artigo primeiro: São declaradas não conforme 
à Constituição as disposições do artigo 3° da lei submetida ao exame do Conselho Constitucional, as quais completam as disposições do artigo 7° da lei de 1° de julho de 
1901, assim como as disposições do artigo 1° da lei submetida ao Conselho que a elas fazem referência. Artigo 2°: As outras disposições do dito texto de lei são declaradas 
conforme à Constituição. Artigo 3°: A presente decisão será publicada no Jornal oficial da República francesa. Jornal oficial de 18 de julho de 1971, p. 7114. Coletânea, p. 
29” [Tradução livre]. C.C. 71-44 D.C. 16 juil. 1971. Disponível em: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/
decisions-depuis-1959/1971/71-44-dc/decision-n-71-44-dc-du-16-juillet-1971.7217.html. Acesso em 22 de maio de 2012.
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A revolução interpretativa do Conselho Constitu-
cional ocorreu primeiramente com a referência feita 
ao Preâmbulo da Constituição de 1958 – remissi-
vo – como bloco de constitucionalidade, já que “no 
articulado da Constituição de 1958 não era possível 
encontrar qualquer norma consagradora da liberdade 
de associação” (ROUSSEAU, 2004, p.93)10. O segun-
do efeito do novo entendimento foi a adoção de um 
paradigma de materialidade de controle de constitu-
cionalidade, de forma que o Conselho Constitucio-
nal tornou-se o guardião dos direitos fundamentais 
previstos na Declaração de 1789 e no Preâmbulo de 
1946. O abandono de uma perspectiva meramente 
formalista do controle de constitucionalidade e a uti-
lização da lente dos valores e das normas previstos 
no Preâmbulo proporcionaram força normativa ao 
que antes se entendia apenas por caráter diretivo e 
ideológico. 

O Conselho voltou a se manifestar sobre a norma-
tividade do preâmbulo em 1987 (Decisão nº 86-225-
DC11), 1992 (Decisão nº 92-308-DC12) e 1999 (Deci-
são nº 98-408-DC13), reiterando em todos os casos 
o entendimento proferido no leading case de 1971, 
em particular no tocante à composição do bloco de 
constitucionalidade.

5 O pREÂmbuLO nA 
juRIspRuDÊncIA DO supREmO 
TRIbunAL FEDERAL

Não há duvidas de que o Supremo Tribunal Federal 
é o guardião da Constituição, a ele cabendo realizar 
o controle de constitucionalidade das leis e dos atos 

normativos federais e estaduais, bem como das nor-
mas internacionais em relação à Lex Magna. Nessa 
linha, a interpretação dada pelo STF às leis e à Cons-
tituição é o único Direito considerado como válido em 
última instância, em razão da vinculação de suas de-
cisões, nos termos do art. 102, §2º da CF/88.

Embora parte da doutrina entenda que determi-
nada matéria deva ser compreendida sob um signi-
ficado específico, não se pode proceder ao estudo 
do instituto sem o arrolar do posicionamento da 
Corte Máxima. O mais conhecido julgado é a ADI 
n. 2.076/AC, relatada pelo Ministro Carlos Velloso, 
quando o Partido Socialista Liberal alegou inconsti-
tucionalidade por omissão da Constituição Acreana 
por ter omitido de seu preâmbulo a expressão “sob 
a proteção de Deus”. Com efeito, a Corte Suprema 
decidiu, sob o manto da unanimidade de votos, que 
o Preâmbulo da Constituição não constitui norma 
central, razão pela qual não se trata de norma de re-
produção obrigatória na Constituição estadual, não 
tendo força normativa14.

O Ministro Velloso, foi reducionista, ao consignar, 
em seu voto, que o preâmbulo está à margem do Di-
reito, sendo componente dos meandros da política, e 
reflete a posição ideológica do Constituinte, não lhe 
deferindo relevância jurídica. Não se discorda do en-
tendimento do Supremo ao afirmar que a expressão 
“sob a proteção de Deus” não é norma de reprodução 
obrigatória nas Constituições Estaduais, em obedi-
ência ao princípio da simetria. Porém, contesta-se 
visceralmente a tese jurisprudencial de irrelevância 
jurídica absoluta do Preâmbulo.

Ainda que não se possa pregar uma força norma-
tiva direta da descrição introdutória, pois não é da 

10   Embora a expressão e teoria bloco de constitucionalidade (composto pela Constituição de 1958 e seu preâmbulo, o Preâmbulo da Constituição de 1946 e os princípios 
fundamentais reconhecidos pelas leis da República) seja atribuída a Louis Favoreu, há casos apontados pela doutrina que conectam a datas do início do século XX. (MANILI, 
2002, p.284-288). 

11 Nesta decisão, a alínea 11 do Preâmbulo da Constituição de 1946 foi tomada como parâmetro de constitucionalidade, em declaração de conformidade com a Constituição 
do artigo 4º. In: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/depuis-1958/decisions-par-date/1987/86-225-dc/decision-n-86-225-
dc-du-23-janvier-1987.8333.html. Acesso em 22 de maio de 2012.

12 A Decisão nº 92-308-DC diz respeito à aprovação do Tratado da União Europeia. As normas do Preâmbulo foram utilizadas para sustentar a aprovação, tomando como 
base a disposição preambular de 1946, na qual a República francesa se conforma às regras de direito internacional público. In: http://www.conseil-constitutionnel.
fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/depuis-1958/decisions-par-date/1992/92-308-dc/decision-n-92-308-dc-du-09-avril-1992.8798.html. Acesso em 22 de 
maio de 2012.

13 Teve como objeto a aprovação do Estatuto da Corte Penal Internacional e se fundamentou em dispositivos constitucionais e no preámbulo para aprová-lo, mediante revisão 
da Constituição.

14 EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONSTITUIÇÃO: PREÂMBULO. NORMAS CENTRAIS. Constituição do Acre. I. - Normas centrais da Constituição Federal: essas normas são 
de reprodução obrigatória na Constituição do Estado-membro, mesmo porque, reproduzidas, ou não, incidirão sobre a ordem local. Reclamações 370-MT e 383-SP (RTJ 
147/404). II. - Preâmbulo da Constituição: não constitui norma central. Invocação da proteção de Deus: não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição 
estadual, não tendo força normativa. III. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. ADI 2076 / AC – Relator: Min. VELLOSO Julgamento: 15/08/2000 
Tribunal Pleno DJ DATA-08-08-2003.
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cultura constitucionalista nacional, é inegável o seu 
caráter de força interpretativa e integradora. Se assim 
não o fosse, qual seria a sua utilidade e finalidade 
ao ser inserido na Constituição Federal? Meramente 
decorativo ou arte poético-jurídica? Certamente não. 
Os argumentos do magistrado sucumbem diante de 
um estudo mais profundo acerca do tema, conforme 
já exposto neste escrito e revelam o preâmbulo como 
um prólogo esquecido, empoeirado, que só serviu à 
Assembleia Constituinte e que atualmente não convi-
ria para ser relembrado e reafirmado a cada decisão 
judicial dentro de seu contexto, resultado da luta e do 
quão caro foi à sociedade brasileira ter garantido o 
acesso à democracia.

A carga valorativa e principiológica arraigada no 
seio preambular funciona como uma bússola tan-
to para o texto positivo propriamente dito que se 
segue quanto para o legislador e os agentes políti-
cos. Negar-se-ia que a garantia dos direitos sociais 
e individuais, a exemplo da liberdade, da segurança, 
do bem-estar, do desenvolvimento e da igualda-
de devem permear as ações do Estado Brasileiro? 
Seria insensato afirmar que a política de métodos 
pacíficos de solução de conflitos adotada pelo Po-
der Judiciário, encampada pelo Conselho Nacional 
de Justiça, mediante a Resolução nº 125, de 29 de 
novembro de 2010, e por particulares é reflexa ao 
fundamento da pacificidade na resolução das lides 
inserido no Prólogo Constitucional? Parecem aco-
modadas e superficiais as construções argumenta-
tivas qualificadoras do prefácio como mero discurso 
político-ideológico. Imperiosa uma mudança na lei-
tura interpretativa de sua função.

Constatou-se uma sensível mudança na ADI N. 
2.649/DF, relatada pela Ministra Carmem Lúcia. A 
ação, impetrada pela ABRATI – Associação Brasilei-
ra das Empresas de Transporte Interestadual, Inter-

municipal e Internacional de Passageiros, perseguia 
a inconstitucionalidade da Lei N. 8.899, de 29 de 
junho de 1994, que concede passe livre às pessoas 
com deficiência. Embora ainda tímida, a argumenta-
ção da Ministra relatora abrigou-se no conjunto de 
valores e princípios vinculantes, ao menos para o 
legislador, do prelúdio15. Emanando posicionamento 
diferente do esposado em 2003, mas se apoiando 
na normatividade do preâmbulo, depreende-se do 
voto transcrito uma via diretiva da axiologia pre-
ambular. Já é um passo de progresso interpretativo 
que, quiçá, um dia poderá culminar num destino de 
valorização dos clamores sociais e de um momento 
histórico definidor de uma nova fase na vida consti-
tucional e democrática brasileira.

Em julgados mais recentes, o STF demonstra um 
abrandamento do posicionamento antes consolida-
do. O juízo de que o preâmbulo é destituído de nor-
matividade, não possuindo valor jurídico, tem sido 
abrandado por uma nova interpretação apresentada 
em algumas decisões fundamentais e de repercus-
são social. 

A primeira delas, o HC 94.163-RS, teve como 
relator o Ministro Carlos Ayres de Brit to, que refe-
renciou o Preâmbulo Constitucional como um dos 
argumentos interpretativos da Lei de Execução 
Penal à luz da Constituição, sob a perspectiva da 
fraternidade como elemento nor teador da socie-
dade brasileira16. Seguindo a mesma linha, dois 
julgados corroboraram a retomada valorativa do 
preâmbulo. No Recurso Ordinário em Mandado de 
Segurança 26071-DF, ao tratar sobre a reserva de 
vagas em concurso público, a argumentação da 
relatoria defendeu que o Prefácio deveria ser o 
marco inicial na busca de uma sociedade fraterna, 
razão pela qual se justificaria a política de ação 
afirmativa, objeto da discussão17. Outra decisão, 

15   Devem ser postos em relevo os valores que norteiam a Constituição e que devem servir de orientação para a correta interpretação e aplicação das normas constitucionais 
e apreciação da subsunção, ou não, da Lei 8.899/1994 a elas. Vale, assim, uma palavra, ainda que brevíssima, ao Preâmbulo da Constituição, no qual se contém a 
explicitação dos valores que dominam a obra constitucional de 1988 (...). Não apenas o Estado haverá de ser convocado para formular as políticas públicas que podem 
conduzir ao bem-estar, à igualdade e à justiça, mas a sociedade haverá de se organizar segundo aqueles valores, a fim de que se firme como uma comunidade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos (...). E, referindo-se, expressamente, ao Preâmbulo da Constituição brasileira de 1988, ensina José Afonso da Silva que ‘O Estado Democrático 
de Direito destina-se a assegurar o exercício de determinados valores supremos. ‘Assegurar’, tem, no contexto, função de garantia dogmático-constitucional; não, porém, 
de garantia dos valores abstratamente considerados, mas do seu ‘exercício’. Este signo desempenha, aí, função pragmática, porque, com o objetivo de ‘assegurar’, tem o 
efeito imediato de prescrever ao Estado uma ação em favor da efetiva realização dos ditos valores em direção (função diretiva) de destinatários das normas constitucionais 
que dão a esses valores conteúdo específico’ (...). Na esteira destes valores supremos explicitados no Preâmbulo da Constituição brasileira de 1988 é que se afirma, nas 
normas constitucionais vigentes, o princípio jurídico da solidariedade. (ADI 2.649, voto da Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 8-5-2008, Plenário, DJE de 17-10-2008).

16 HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 
LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE (FUGA). DATA-BASE DE RECONTAGEM DO PRAZO PARA NOVO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ORDEM CONCEDIDA. (HC 94163, 
Relator: Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 02/12/2008, DJe-200. Divulgado em 22-12-2009. Publicado em 23-10-2009). 

17 RMS 26071, Rel.: Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 13/11/2007, DJe-018. Divulg. 31-01-2008.
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18 CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE BIOSSEGURANCA. IMPUGNAÇÃO EM BLOCO DO ART. 5º DA LEI Nº 11.105, DE 24 DE MARÇO 
DE 2005 (LEI DE BIOSSEGURANCA). PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO À VIDA. CONSITUCIONALIDADE DO 
USO DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS EM PESQUISAS CIENTÍFICAS PARA FINS TERAPÊUTICOS. DESCARACTERIZAÇÃO DO ABORTO. NORMAS CONSTITUCIONAIS 
CONFORMADORAS DO DIREITO FUNDAMENTAL A UMA VIDA DIGNA, QUE PASSA PELO DIREITO À SAÚDE E AO PLANEJAMENTO FAMILIAR. DESCABIMENTO DE UTILIZAÇÃO DA 
TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA ADITAR À LEI DE BIOSSEGURANCACONTROLES DESNECESSÁRIOS QUE IMPLICAM RESTRIÇÕES ÀS PESQUISAS E TERAPIAS 
POR ELA VISADAS. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO. [...] II - LEGITIMIDADE DAS PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS PARA FINS TERAPÊUTICOS E O 
CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. [...] A escolha feita pela Lei de Biosseguranca não significou um desprezo ou desapreço pelo embrião "in vitro", porém uma mais firme 
disposição para encurtar caminhos que possam levar à superação do infortúnio alheio. Isto no âmbito de um ordenamento constitucional que desde o seu preâmbulo qualifica 
“a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça" como valores supremos de uma sociedade mais que tudo "fraterna". O que já significa 
incorporar o advento do constitucionalismo fraternal às relações humanas, a traduzir verdadeira comunhão de vida ou vida social em clima de transbordante solidariedade 
em benefício da saúde e contra eventuais tramas do acaso e até dos golpes da própria natureza. Contexto de solidária, compassiva ou fraternal legalidade que, longe de 
traduzir desprezo ou desrespeito aos congelados embriões "in vitro", significa apreço e reverência a criaturas humanas que sofrem e se desesperam. Inexistência de ofensas 
ao direito à vida e da dignidade da pessoa humana, pois a pesquisa com células-tronco embrionárias (inviáveis biologicamente ou para os fins a que se destinam) significa 
a celebração solidária da vida e alento aos que se acham à margem do exercício concreto e inalienável dos direitos à felicidade e do viver com dignidade (Ministro Celso de 
Mello). [...]. ADI 3510-DF, Rel.: Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, julgado em 19/05/2008, DJe-096. Divulg: 27-05-2010. Publicado: 28-05-2010.

a ADI 351018  – cujo objeto são dispositivos da 
Lei de Biossegurança –, faz menção ao Prólogo 
como vetor axiológico integrante da hermenêutica 
de concretização de direitos fundamentais.

6 cOncLusÃO

Ao fim deste trabalho, espera-se ter alcançado os 
objetivos propostos, particularmente no intuito de tra-
zer à tona um assunto recorrentemente esquecido pela 
doutrina e jurisprudência. A realidade do Estado Brasi-
leiro e da eficácia das normas constitucionais tem de-
monstrado uma crise de credibilidade nas instituições 
democráticas e no catálogo de direitos outorgados aos 
cidadãos. Há, em certa medida, uma baixa autoestima 
constitucional e, a nosso ver, deve-se, em parte ,ao pa-
tente desprezo com que as raízes da democracia brasi-
leira são tratadas.

A história nacional é nítida ao expor os períodos de 
tirania e repressão vividos pelo povo brasileiro. Isto se 
reflete numa indignação introspectiva, acomodação, 
senso de conformação e incredulidade generalizadas 
quanto aos fins e métodos de atuação da Constituição. 
Relembrar os fatos, o contexto e as conquistas do nas-
cimento da Lei Maior, assim como suscitar esperanças 
para o futuro é uma das tarefas precípuas do Preâmbu-
lo. É não somente elemento de fé no porvir, mas ponto 
de apoio e de exigência para a realização de valores, 
garantias e princípios nele previstos. É vetor de unidade 
cultural, política e de integração entre indivíduos dis-
tintos, mas com um denominador de vínculo jurídico-
-político comum.

O Preâmbulo não é uma declaração de amor ao 
povo brasileiro. Entendemo-lo como membro fun-

cional da Constituição formal, mesmo sem emanar e 
poder prescrever direitos diretamente, e que, portan-
to, tem sua representatividade jurídica reconhecida. 
Logo, está sujeito a todos os preceitos da eficácia e 
concretização das normas constitucionais a ponto de 
ser considerado e levado em conta quando das deci-
sões do caso concreto. É um compromisso público, 
um viés interpretativo e integrador da teoria material 
da Constituição, uma saída legítima para o resgate da 
identidade de uma nação grande em número e virtude, 
mas diminuída nos seus direitos e no acesso aos ser-
viços públicos básicos. Dele emana um postulado para 
o legislador e para qualquer agente que tenha como 
encargo administrar um conflito ou elaborar políticas 
voltadas para sua solução: a busca pela paz.

Sugere-se aqui uma nova mentalidade quanto ao 
assunto, tomadas por base as experiências do direito 
estrangeiro. Um mesmo preâmbulo para um novo tem-
po, no qual a retomada da história da Constituição e o 
estudo aprofundado das repercussões jurídicas e so-
ciais que o Preâmbulo pode ter - seja como estrutura 
mestra do ensino da Constituição, seja como mecanis-
mo de união nacional  – papel basilar no suprimento do 
déficit de sentimento de constitucionalidade. As, ainda 
tímidas, referências feitas ao Preâmbulo como fontes de 
argumentação de decisões do Supremo Tribunal Federal 
indicam uma lenta mudança paradigmática funcional do 
prólogo. Porém, sugere-se aqui a normatividade pream-
bular no que pertine à vinculação do legislador ordinário 
no tocante à concretização das premissas axiológicas. 
Portanto, ciente da relevância histórica, política e cultu-
ral do Preâmbulo, tem a autoridade gestora das políticas 
públicas judiciárias um respaldo constitucional para de-
sempenhar seu papel da forma mais coerente possível.
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Resumo
O afeto ganha espaço nas relações familiares tuteladas pelo direito. Em verdade ele passa a ser o principal vetor do novo direito de família em 
nosso Ordenamento Jurídico, amparando inúmeras decisões judiciais que o colocam como vértice da dignidade da pessoa humana e, como 
consequência, do Direito Constitucional moderno. O presente artigo cuida em dar tratamento ao afeto como responsável pelas inovações em 
nosso direito, assim como de descrevê-lo segundo os ditames de uma sociedade que evolui, necessitando, dessa forma de tutela específica.

Palavras-chave: Afeto. Família. Direito.

EL PRINCÍPIO DE LA AFECCTIVIDAD CÓMO NORTE DEL DERECHO DE FAMÍLIA EN EL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO BRASILEÑO

Abstract
El afecto gana espacio en las relaciones familiares protegidas por el Derecho. En verdad él pasa a ser el principal vector de nuevo Derecho de 
familia en nuestro Ordenamiento Jurídico amparando muchas decisiones judiciales que lo ponen como vértice de la dignidad humana y, del 
derecho constitucional moderno. El presente articulo pone en atención al afecto como responsable por las innovaciones en nuestro derecho, 
así como lo describe  según el dictamen de una sociedad que evalúe, necesitando tutela especifica.

Key-words: Afecto. Familia. Derecho.
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1 InTRODuÇÃO

A construção legal do direito de família acompanha 
efetivamente os reflexos da sociedade de cada época. 
O Código Civil de 1916 somente regulava a família do 
século passado que era constituída unicamente pelo 
matrimônio, impedindo, inclusive sua dissolução, corro-
borando numa estreita e discriminatória visão da famí-
lia. Além disso, como ensina Maria Berenice Dias, fazia 
distinções entre seus membros e trazia qualificações 
discriminatórias às pessoas unidas sem casamento e 
aos filhos havidos dessas relações (DIAS, 2011, p.30). 

A evolução da sociedade e por conseguinte de seu 
núcleo central, a família, acaba forçando a criação e al-
teração dos dispositivos legais aplicáveis ao Direito de 
Família. Já em 1962, uma das mudanças mais expres-
sivas no Ordenamento Jurídico foi a criação do Estatuto 
da Mulher Casada, Lei. 4.121/62, que, sobremaneira, 
deferiu às mulheres casadas capacidade plena, além de 
assegurar-lhes a propriedade exclusiva dos bens adqui-
ridos com o fruto de seu trabalho. 

O Direito de Família, em 1977 sofre uma grande mu-
dança em um dos seus maiores paradigmas: a possi-
bilidade de dissolução do casamento. Esse fato, sem 
sombra de dúvidas, inscreveu no casamento uma visão 
mais legalista do instituto, deixando de lado a visão sa-
cramental conferida pela Igreja Católica. 

Com efeito, o conceito de família passa a englobar 
outras instituições além do modelo clássico. Agora o 
elo principal da proteção jurídica dada à família ultrapas-
sa os fins meramente patrimoniais e da diversidade de 
sexos. Surge o afeto que, sob um prisma constitucional, 
passa a fazer parte das relações familiares.

Exemplo disso é a promulgação da Constituição de 
1988, que nos dizeres de Zeno Veloso (1999, p. 3), es-
pancou num único dispositivo, séculos de hipocrisia e 
preconceito, ao instaurar a igualdade material entre o 
homem e a mulher, além de alargar o conceito de famí-
lia, passando, sobretudo, a tutelar de forma igualitária 
todos os seus membros. 

Diante de tais fatos, a doutrina passou a identifi-
car o Direito de Família como o Direito das Famílias, 
mormente pela construção Jurisprudencial de julga-
dos que passaram a tutelar e decidir questões su-
pra legais, gerando o entendimento de que o objetivo 
precípuo do Direito das famílias é, sobremaneira, as 
relações afetivas, o afeto. 

Assim sendo, surge no Ordenamento Jurídico um 
princípio que representa a evolução tão esperada do 
Direito de Família, um princípio que lança um novo 
olhar sobre as questões atinentes à família, procu-

rando insculpir no direito brasileiro a ideia de que não 
se deve, nem se pode, insistir no ato obsessivo de 
ignorar as profundas modificações culturais e cien-
tíficas ocorridas na sociedade sob pena de se estar 
cristalizando um mundo irreal. 

O princípio da afetividade compreende, sobretudo, 
a evolução do direito tornando um instituto aplicável a 
todas as formas de manifestação da família, abrangidas 
ou não pela legislação codificada, tendo como premissa 
uma nova cultura jurídica que possa permitir a proteção 
estatal de todas as entidades familiares, repersonalizan-
do as relações sociais, centrando-se no afeto como sua 
maior preocupação.

2 O AFETO sOb O pRIsmA 
cOnsTITucIOnAL

Tendo em vista que nosso Ordenamento Jurídico 
é centrado numa Ordem Constitucional que possui 
fundamentos essenciais à manutenção do primado da 
democracia, é de suma importância visualizar a ob-
servância, pelo legislador constituinte, da aplicação 
do afeto como um direito fundamental decorrente do 
princípio da dignidade da pessoa humana, trazido no 
art. 1º, III, da Carta Magna. 

Inobstante não existir na Constituição a palavra 
afeto, em diversas passagens do texto constitucional 
observa-se que o legislador o trouxe no âmbito de sua 
proteção, como por exemplo, no fato de reconhecer a 
união estável como entidade familiar e dar-lhe proteção 
jurídica, deixando claro que o selo do casamento não 
é prescindível para que haja afeto entre duas pessoas, 
além da constitucionalização de um novo modelo de fa-
mília conhecida como eudemonista que propugna pela 
felicidade individual, onde é o afeto e não a vontade, o 
elemento constitutivo dos vínculos interpessoais, ense-
jando o reconhecimento desse afeto, como ensina Ma-
ria Berenice Dias, como único modo eficaz de definição 
da família (DIAS, 2011, p.52). 

Imperioso, então, reconhecer o afeto como direito 
fundamental. O rol de direitos individuais e coletivos 
elencados no art. 5º da Constituição é fruto da imposi-
ção, pelo próprio Estado, de obrigações para com seus 
cidadãos, como forma de garantir-lhes a dignidade. En-
tão, se no âmbito do direito das famílias o afeto deriva 
do primado da dignidade da pessoa humana, e se este 
está presente em cada um dos setenta e oito incisos do 
mencionado artigo, resta evidente o reconhecimento do 
afeto como direito fundamental. 

O professor Paulo Lôbo (1999), em sua obra – Có-
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digo Civil Comentado – identifica que na Constituição 
existem quatro fundamentos essenciais do princípio da 
afetividade. Inicialmente, ele verifica a igualdade de to-
dos os filhos independentemente da origem (art. 227, 
§6º, CF), em seguida, a adoção como escolha manejada 
em virtude do afeto, dando ao adotado direitos iguais 
ao do filho biológico (art. 227, §§ 5º e 6º, da CF), men-
ciona, também, o reconhecimento e a tutela estatal da 
comunidade formada por qualquer dos pais e seus des-
cendentes, incluindo os adotivos (art. 226, §4º, CF) e, 
por fim, o direito à convivência familiar como prioridade 
absoluta da criança e do adolescente (art. 227, CF). 

Destarte, tais fundamentos são de suma importância 
para visualização do principio da afetividade esculpido 
no texto constitucional, mesmo que de maneira implí-
cita, como mencionado acima, já que há não menção 
expressa da incidência desse princípio.

3 O pRIncÍpIO DA AFETIVIDADE E O 
cÓDIGO cIVIL DE 2002 

Conforme mencionado no introito desse artigo, o 
projeto do Código atual foi gerado em 1975, o que gerou 
a necessidade de modificá-lo por inúmeras vezes, tudo 
como o fito de adequá-lo às diretrizes consignadas no 
texto constitucional vigente. Apesar das emendas efetu-
adas no texto legal, em 11 de janeiro de 2003, passa a 
vigorar a nova legislação civil no Brasil, sem, contudo, 
trazer em seu texto a clareza e a sutilidade necessárias 
para reger a sociedade dos dias de hoje. 

Imperioso destacar que alguns avanços foram tra-
zidos no novo texto legal. A determinação compulsória 
da perda do sobrenome do marido do nome da mulher, 
quando da conversão da separação em divórcio, foi re-
tirada, bem como se excluiu o dispositivo que instituía 
que o responsável pela separação não tinha direito a ali-
mentos, mesmo sem ter meios de sobreviver. 

O legislador, claramente cometeu alguns erros que 
numa análise mais aprofundada levariam ao reconhe-
cimento de uma patente inconstitucionalidade. A título 
de exemplo, vale citar o tratamento desigual dado às 
entidades decorrentes do casamento e da união está-
vel, visto que a Constituição, texto maior, não estabe-
leceu qualquer hierarquia entre as entidades sobre as 
quais o Estado emprestou especial atenção, conforme 
art. 226, CF/88, de maneira que, se não houve, por 
parte do constituinte a distinção entre os dois institu-
tos, impossível seria essa diferenciação por meio de lei 
ordinária (LÔBO, 1999). 

Há de se observar que os legislados deixaram de 

inserir no texto do Código Civil alguns aspectos que 
promoveriam inúmeros avanços no Direito das Famílias, 
como, por exemplo, a não instituição da guarda com-
partilhada, que somente foi positivada posteriormente, 
a filiação socioafetiva, deixando ainda de normatizar as 
relações entre pessoas do mesmo sexo, denominadas 
pela jurista Maria Berenice Dias (2011), como uniões 
homoafetivas, além de não disciplinar as famílias mo-
noparentais já reconhecidas pela Constituição de 1988 
como entidade familiar. 

Diante disso, deve-se reconhecer que o Código Civil 
procurou atualizar aspectos relevantes do Direito das 
Famílias, entretanto, não deu o passo mais significativo, 
olvidando-se, inclusive, de temas já consagrados pela 
Constituição, sendo, por este motivo, alvo de variadas 
interpretações, comentários e sugestões de emendas. 

Aspecto que merece destaque é o uso da palavra “afe-
tividade” pelo legislador quando das disposições da pro-
teção dos filhos nos casos de dissolução de sociedade 
ou do vínculo conjugal. O parágrafo único do art. 1.584, 
CC/2002 dispõe que quando for observado que os filhos 
não devem permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, 
o juiz deferirá a sua guarda à pessoa que revele compa-
tibilidade com a natureza da medida, levando em consi-
deração o grau de parentesco e relação de afinidade e 
“afetividade”, nos termos da legislação específica. Sobre 
essa passagem do Código, manifesta-se Maria Berenice 
Dias (2011) aduzindo que, ainda que tenha havido gran-
de esforço por parte do legislador na elevação do afeto a 
valor jurídico, o mesmo mostrou-se tímido ao criar as dis-
posições legais, delimitando apenas situações pontuais. 

Inobstante o entendimento da ilustre jurista, enten-
demos que um passo já foi dado e que a construção 
doutrinária e jurisprudencial poderá insculpir nas mu-
danças vindouras um caráter afetivo nas normas de 
Direito das Famílias, como já se observa no estabele-
cimento da comunhão plena de vida no casamento (art. 
1.511) e na consagração da igualdade de filiação (art. 
1.596), trazidos pelo Código Civil de 2002. 

4 O pRIncÍpIO DA AFETIVIDADE 

O conceito de família sem sombra de dúvidas mudou. 
A família se transforma na medida em que se acentu-

am as relações de sentimentos entre seus membros. O 
entendimento estabelecido sobre a família, como base 
da sociedade, consignou a ideia de que as relações in-
terpessoais, independente de previsão legal, são dignas 
de tutela, mesmo havendo a inércia do legislador quanto 
à disciplina de determinadas matérias. 

Diante da falta de previsão legal para regulamentar 
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uma situação específica, o legislador mostra-se tími-
do na hora de assegurar direitos, entretanto, a falta de 
tutela específica não significa a inexistência de direito 
à tutela jurídica. Nesse aspecto, emerge o princípio da 
afetividade com a intensão de embasar as decisões cuja 
matéria carece de previsão legal, pondo humanidade e 
dando valor jurídico ao afeto. 

O princípio da afetividade é o responsável pela cons-
tituição de novas teses jurídicas que abarcam situações 
sociais patentes, mas que, não foram legalizadas, pela 
infeliz inércia do legislador. Atos como o do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, que definiu a competência 
dos juizados especializados da família para apreciar as 
uniões homoafetivas, inserindo-as no âmbito do Direito 
de Família e deferindo a herança ao parceiro sobreviven-
te, a determinação dos Tribunais de Justiça dos Estados 
de Alagoas e Rio de Janeiro que através de correspon-
dentes portarias, e amparados na decisão proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal que reconheceu às uniões ho-
moafetivas o status de família, regulamentaram o pro-
cesso de habilitação para o matrimônio igualitário, são 
exemplos da aplicação do principio da afetividade no di-
reito brasileiro que responde à evolução e modernização 
das relações sociais e como consequência, reconhece 
esse novo tipo de entidade familiar. 

O afeto, segundo Sérgio Resende Barros, não é so-
mente um laço que envolve os integrantes de uma família, 
é mais, é um viés externo que põe mais humanidade em 
cada família, compondo o que ele chama de família uni-
versal, cujo lar é a aldeia global, mas cuja origem sempre 
será, como sempre foi, a família (BARROS, 2003). 

Tomando como base o principio da afetividade, a 
jurisprudência vem construindo um novo perfil para o 
direito das famílias. O casamento, antes tido como obri-
gação, vem sendo revestido de aspectos tendentes a 
realizar os interesses afetivos e existenciais dos seus 
integrantes. A culpa pela dissolução da sociedade ou do 
vínculo conjugal deixa de ser ponto fundamental na hora 
de decidir sobre uma separação; na verdade, não há que 
se falar em culpa quando se trata de afetividade, é algo 
bastante subjetivo onde não se justifica delimitar ações 
judicantes apenas com base no patrimonialismo. 

O reconhecimento da afetividade como primado do 
direito das famílias já vem sendo difundido em diversos 
Estados. Além do pioneiro Rio Grande do Sul, é possível 
encontrar julgados do Tribunal de Alçada de Minas Ge-
rais sustentando seus acordãos em consonância com o 
entendimento concebido pelo princípio da afetividade. 

A fim de exemplificar, trazemos Acordão do Tribu-
nal de Alçada de Minas Gerais (AC nº 408.550-5, de 
01.04.2004), por sua Sétima Câmara Cível, que dispôs: 

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – RELAÇÃO 
PATERNO-FILIAL – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA – PRINCÍPIO DA AFE-
TIVIDADE. A dor sofrida pelo filho, em virtude 
do abandono paterno, que o privou do direito à 
convivência, ao amparo afetivo, moral e psíqui-
co, deve ser indenizável, com fulcro no princí-
pio da dignidade da pessoa humana. 

Por óbvio, a aplicabilidade do princípio da efetividade 
está adstrita à observância do princípio da dignidade da 
pessoa humana. No caso acima descrito, após separa-
ção do casal, a guarda do filho ficou incumbida à mãe. O 
pai, por sua vez, a despeito de estar sempre atendendo 
à obrigação de prestar alimentos, manteve-se ausente 
da vida do menor, apesar dos incessantes pedidos da 
criança. Não importava o quanto este clamasse pela 
presença do pai, este, confundindo a relação conjugal 
com a relação parental, julgando estar cumprindo com 
todos os seus deveres ao prestar a assistência material, 
apenas ignorava. Todavia, o comportamento do genitor 
trouxe ao filho consequências danosas consideráveis, 
especialmente no sentido moral e psíquico, motivos 
pelo quais, em cumprimento ao princípio da afetividade, 
o Tribunal de Alçada de Minas Gerais determinou a inde-
nização dos danos sofridos. 

O afeto é, sem sombra de dúvida, o principal fun-
damento das relações familiares (DIAS, 2011). Nesse 
sentido, a valorização desse princípio remonta às ar-
gumentações expostas pelo jurista João Batista Vilella, 
na década de 1980, quando o mesmo escreveu sobre a 
desbiologização da paternidade, trabalho, cuja essência, 
era de demonstrar que o vinculo familiar ultrapassa o 
vínculo biológico, concluindo que a parentalidade socio-
afetiva, baseada na posse de estado de filho, era uma 
nova forma de parentesco civil. 

 Sobre a valorização desse vínculo, o autor Pau-
lo Luiz Netto Lôbo (1999, p.97) ensina que: 

O modelo tradicional e o modelo científico par-
tem de um equívoco de base: a família atual não 
é mais, exclusivamente, a biológica. A origem 
biológica era indispensável à família patriarcal, 
para cumprir suas funções tradicionais. Con-
tudo, o modelo patriarcal desapareceu nas re-
lações sociais brasileiras, após a urbanização 
crescente e a emancipação feminina, na segun-
da metade deste século. No âmbito jurídico, en-
cerrou definitivamente seu ciclo após o advento 
da Constituição de 1988. O modelo científico é 
inadequado, pois a certeza absoluta da origem 
genética não é suficiente para fundamentar a 
filiação, uma vez que outros são os valores que 
passaram a dominar esse campo das relações 
humanas. Os desenvolvimentos científicos, que 
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tendem a um grau elevadíssimo de certeza da 
origem genética, pouco contribuem para clarear 
a relação entre pais e filhos, pois a imputação 
da paternidade biológica não substitui a con-
vivência, a construção permanente dos laços 
afetivos. O biodireito depara-se com as conse-
quências da doação anônima de sêmen humano 
ou de material genético feminino. Nenhuma le-
gislação até agora editada, nenhuma conclusão 
da bioética, apontam para atribuir a paternidade 
ao doador anônimo de sêmen.
  Por outro lado, a inseminação artificial hete-
róloga não tende a questionar a paternidade e a 
maternidade dos que a utilizaram, com material 
genético de terceiros. Situações como essas 
demonstram que a filiação biológica não é mais 
determinante, impondo-se profundas transfor-
mações na legislação infraconstitucional e no 
afazer dos aplicadores do direito, ainda fascina-
dos com as maravilhas das descobertas cien-
tíficas. Em suma, a identidade genética não se 
confunde com a identidade da filiação, tecida na 
complexidade das relações afetivas, que o ser 
humano constrói entre a liberdade e o desejo 
(Princípio jurídico da afetividade na filiação). 

   Nesse mesmo diapasão, não parece difícil entender 
que o princípio da afetividade tem fundamento constitucio-
nal, mais precisamente na dignidade da pessoa humana e 
na solidariedade social estampada no art. 3º, I, da CF/88. 

Finalizando seu entendimento e consagrando suas 
declarações acerca do princípio da afetividade, afirma 
Lôbo (1999, p. 97-98): 

Impõe-se a distinção entre origem biológica e 
paternidade/maternidade. Em outros termos, a 
filiação não é um determinismo biológico, ainda 
que seja da natureza humana o impulso à pro-
criação. Na maioria dos casos, a filiação deriva-
-se da relação biológica; todavia, ela emerge da 
construção cultural e afetiva permanente, que se 
faz na convivência e na responsabilidade. No es-
tágio em que nos encontramos, há de se distin-
guir o direito de personalidade ao conhecimento 
da origem genética,  com esta dimensão,  e o 
direito à filiação e à paternidade/maternidade, 
nem sempre genético. O afeto não é fruto da bio-
logia. Os laços de afeto e de solidariedade deri-
vam da convivência e não do sangue. A história 
do direito à filiação confunde-se com o destino 
do patrimônio familiar, visceralmente ligado à 
consanguinidade legítima. Por isso, é a história 
da lenta emancipação dos filhos, da redução 
progressiva das desigualdades e da redução 
do quantum despótico, na medida da redução 
da patrimonialização dessas relações (Princípio 
jurídico da afetividade na filiação, op. cit.). 

5 cOnsIDERAÇÕEs FInAIs 

O Direito de Família sem sombra de dúvida vem pas-
sando por transformações significativas no que se refe-
re à sua proteção. Essas transformações acompanham 
o desenvolvimento da sociedade, que, em virtude da 
quebra de paradigmas no que se refere à família, cons-
troem um novo conceito daquilo que se entende como 
entidade familiar digna de tutela jurisdicional. 

O direito deve refletir a sociedade, seus anseios, 
costumes e práticas cotidianas e o Direito de Família 
não foge à regra. Não conceder tutela às entidades que 
prescindem de um regramento formal, é, no mínimo, 
travestir o papel do direito. 

Assim, a desculpa de que não há no ordenamento 
disposições legais atinentes a determinadas matérias 
não deve servir de pano de fundo para a disseminação 
de tratamentos que infrinjam o principio da dignidade da 
pessoa humana, consagrado na Constituição Federal. 

Se é possível observar na sociedade a formação de 
famílias que não acompanham a estrutura tradicional, 
significa dizer que esse fato social também merece ser 
tutelado, não com base na alegação de que se deve uti-
lizar da analogia para dirimir questões atinentes a, por 
exemplo, relações homoafetivas, mas sim, deve-se le-
var em conta que acima de tudo, quando se trata de 
relações que tenham um laço familiar, o afeto deve ser 
lançado como principal direcionamento no que se refere 
à tutela jurisdicional. 

Como bem assevera Maria Berenice Dias, o afeto 
é digno de tutela porque responde fielmente àquilo 
que se observa na sociedade. Fingir que não existem 
famílias que não correspondem à estrutura consigna-
da na Lei é restringir o direito a todos que dele preci-
sam, ou melhor, é transformar as relações sociais em 
algo mínimo, perfazendo-se tal conduta em um ato 
claro de inconstitucionalidade, pois o afeto é intrín-
seco ao homem, e desconsiderá-lo é, sobremaneira, 
violar sua dignidade. 

Diante dos argumentos expostos nesse trabalho, 
espera-se que o Poder Judiciário abra seus olhos 
para os novos conceitos referentes às relações fa-
miliares, fazendo com que seus componentes sejam 
sensíveis às questões que envolvam o afeto, dando-
-lhe mais significância, em detrimento da letra fria da 
Lei, assemelhando-se aos Tribunais do Sul onde há, 
sobretudo, magistrados que defendem a nova con-
cepção do Direito de Família.
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Resumo
A família sempre foi a instituição que mais recebeu proteção Estatal por ser a base da sociedade e aclamar para si a responsabilidade de toda uma 
estrutura social. Em virtude disso, a legislação de outrora que era fortemente influenciada pelos dogmas da igreja proibia e repudiava qualquer 
outro tipo de constituição de família alheia ao matrimônio, impedindo, inclusive, a ruptura do referido laço familiar. No entanto, paulatinamente, 
impulsionado pela aceitação do desquite, o Divórcio foi ganhando certo espaço. Conquista sacramentada com a Constituição Federal de 1988. 
Todavia, a Carta Magna impôs um lapso temporal inconveniente ao extremo, visto que não é aceitável que pessoas que não mais almejam permanecer 
ligadas de nenhuma forma sejam obrigadas a se verem impedidas de constituir legalmente uma nova família sem antes cumprir o prazo de um 
ano para separação judicial e dois anos para separação de fato. Em atenção a isto, surgiu a Emenda Constitucional nº66/2010, que extirpou os 
prazos já mencionados da Carta Constitucional de 1988. Assim, o presente estudo visa analisar se a separação judicial foi totalmente aniquilada do 
Ordenamento Jurídico Brasileiro, visto que tal indagação trouxe algumas divergências na doutrina brasileira. 

Palavras-chave: Divórcio. Família. Separação Judicial. Emenda Constitucional nº 66/2010. 

THE TREATMENT OF THE INSTITUTE OF JUDICIAL SEPARATION IN BRAZILIAN LAW AFTER 
EC NO. 66/2010

Abstract
Abstract: The family has always been the institution that received State protection to be the basis of society and cheer on the responsibility 
of an entire social structure. As a result, the legislation once it was strongly influenced by the tenets of the church repudiated and forbade 
any kind of a family unrelated to marriage, preventing even the breaking of that family bond. However, gradually, driven by the acceptance 
of divorce, the divorce was gaining some space. Conquest enshrined in the Constitution of 1988. However, the Constitution imposes a 
time gap to the extreme disadvantage, since it is not acceptable that people no longer yearn to stay connected in any way be forced to 
see themselves prevented from legally constitute a new family without first meeting the deadline of one year for judicial separation and 
separation for two years in fact. In response to this, came the Constitutional Amendment No. 66/2010, which cut off the time mentioned 
the Constitutional Charter of 1988. Thus, this study aims to analyze the legal separation was totally annihilated the Brazilian legal 
system, since this question has brought some divergence in the Brazilian doctrine. 

Keywords: Divorce. Family. Judicial Separation. Constitutional Amendment No. 66/2010.
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1 InTRODuÇÃO
 
A problemática do moderno estudo tem como escopo 

analisar se houve a revogação da Separação Judicial com 
o advento da Emenda Constitucional nº 66/10.

Com base nesta indagação, analisaremos as diversas 
tentativas da criação da Emenda do Divórcio, traçaremos 
alguns pontos relevantes acerca do casamento em suas 
principais vertentes, as formas de dissolução do casa-
mento, além da repercussão doutrinária e jurisprudencial 
em relação ao instituto da Separação Judicial gerada com 
o advento da Emenda Constitucional nº 66/10.

A escolha do tema para desenvolver o presente artigo 
surgiu diante da necessidade de analisar as mudanças, 
ou pelo menos, expectativas de mudanças bastante sig-
nificativas para a sociedade moderna, após a vigência da 
Emenda em apreço.

Baseado em estudos doutrinários, jurisprudenciais, 
monográficas, etc., o presente estudo se fixa na explica-
ção sobre o instituto do casamento, com considerações 
acerca do seu relato histórico, sua definição, e suas for-
mas de dissolução.

Destarte, por fim, mencionaremos a Emenda Constitu-
cional nº66/2010 e o Instituto da Separação Judicial, por 
onde explanamos o projeto da referida Emenda com suas 
consequências, vantagens e desvantagens. E por fim, as 
divergências doutrinárias e jurisprudenciais no que tange 
à revogação ou não da separação judicial no ordenamento 
jurídico brasileiro, ponto que gerou inúmeras controvér-
sias, pois além de doutrinadores, existem jurisprudências 
que defendem a subsistência do instituto em análise, e ou-
tra parte, que constitui a maioria que tem o entendimento 
que a separação judicial foi totalmente extinta.

Toda essa caminhada tem como objetivo maior, pes-
quisar junto aos doutrinadores renomados no assunto, 
para conseguir entender o foco do tema em questão e ter 
subsídios para ao final chegar a uma conclusão de forma 
coerente se a Emenda Constitucional n. 66 revogou ou 
não a Separação Judicial.

2 O InsTITuTO DO cAsAmEnTO

2.1 BREVE RELATO HISTÓRICO

Em tempos remotos, a única forma de constitui-
ção de família era através do casamento, instituto este 
que, ainda na época do Brasil Império, era possibilitado 
àqueles que se vinculavam à religião católica, pois era 
a Igreja Católica que obtinha o “comando” nas realiza-
ções dos matrimônios. Assim, segundo Arnoldo Wald 

(apud DIAS, 2011, p.146) “os não católicos não tinham 
acesso ao matrimônio”.

Para mais esclarecimentos, extraímos um trecho da 
Monografia de Bruna d’ Angelo Alves. 

Com o crescente aumento populacional, dado 
inclusive pela imigração, aumentou-se o nú-
mero de acatólicos, o que fez com que fos-
se editada a Lei 1.144 de 11 de setembro de 
1861, a qual foi regulamentada pelo Decreto 
3.069 de 17 de abril de 1863, passando a ser 
permitido o casamento dos não católicos, 
obedecendo às regras de suas religiões, ha-
vendo, portanto, três tipos de ato nupcial: o 
católico, fundado nas normas do Concílio de 
Trento e das Constituições do Arcebispado 
baiano; o misto, realizado entre católicos e 
não católicos, regido pelo direito canônico; 
e o acatólico, que unia pessoas de crenças 
diversas (ALVES, 2010, p.8-9).

Em síntese, com a evolução da sociedade e constante 
mudança de pensamento, o número de pessoas com re-
ligiões diversas ao catolicismo foi crescendo e buscando 
espaço, almejando o direito de formar uma família.

Como já suso mencionado, o casamento era o único 
meio apto para constituir família, não havendo sequer a 
possibilidade de sua dissolubilidade. Nesse sentido, aduz 
Maria Berenice Dias, in verbis:

A família tinha viés patriarcal, e as regras legais 
refletiam esta realidade. Somente era reconhe-
cida a família ungida pelos sagrados laços do 
matrimônio. Não havia outra modalidade de 
convívio aceitável. O casamento era indissolú-
vel. A resistência do Estado em admitir relacio-
namentos outros era de tal ordem, que a única 
possibilidade de romper com o casamento era 
o desquite, que não dissolvia o vínculo matri-
monial e, com isso, impedia novo casamento 
(DIAS, 2011, p.146).

Tais paradigmas começaram a ser relativizados com 
o surgimento da Lei Ordinária nº 4.121/62, que é o Esta-
tuto da Mulher Casada, e a possibilidade da dissolução 
do casamento através da Emenda Constitucional nº 9/77 
e Lei nº 6.515/77, a Constituição da República Federativa 
do Brasil, Código Civil Brasileiro de 2002, entre diversas 
outras Leis e Emendas que introduziram significativas 
mudanças no âmbito familiar.

2.2 DEFINIÇÃO

Baseando-se nos ensinamentos de José Lamartine 
Corrêa de Oliveira (apud GONÇALVES, 2010, p. 40) con-
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sidera-se o casamento como:

Negócio jurídico de Direito de Família por meio 
do qual um homem e uma mulher se vinculam 
através de uma relação jurídica típica, que é a 
relação matrimonial. Esta é uma relação per-
sonalíssima e permanente, que traduz ampla e 
duradoura comunhão de vida.

Domingos S. Lima (apud DINIZ, 2007, p.36), destaca 
que tal instituto “afigura-se como uma relação dinâmica 
e progressiva entre marido e mulher, onde cada cônjuge 
reconhece e pratica a necessidade da vida em comum”. 

Assim o casamento constitui em um laço formado por 
duas pessoas que aceitam dividir os prós e contras da 
vida em comum, prontificando-se em cumprir com todos 
os deveres designados no art. 1566 do Código Civil. Nes-
se sentido, aduz Caio Mário da Silva Pereira (apud DINIZ, 
2007, p.127) “Com o ato matrimonial nascem, automa-
ticamente, para os consortes, situações jurídicas que 
impõem direitos e deveres recíprocos, reclamados pela 
ordem pública e interesse social, e que não se medem em 
valores pecuniários”.

Segundo Diniz (2007) é indispensável o consentimen-
to e comprometimento de ambas as partes, sob pena do 
casamento ser inválido.

2.3 FORMAS DE DISSOLUÇÃO DO 
CASAMENTO

O presente trabalho já mencionou diversas vezes o 
quão a família esteve ligada ao matrimônio em todo o seu 
contexto histórico, fato que fez com que a legislação, e 
até mesmo uma visão moral da sociedade, repudiasse 
qualquer acontecimento, qualquer empecilho que afetas-
se a estrutura familiar.

Importante destacar a visão de Maria Berenice Dias,

Sob a égide de uma sociedade fortemente 
conservadora e influenciada pela Igreja, jus-
tificava-se a concepção do casamento como 
instituição sacralizada. Quando da edição do 
Código Civil de 1916, o enlace juramentado 
era indissolúvel. A única possibilidade legal de 
romper com o matrimônio era o desquite, que, 
no entanto, não o dissolvia. Permanecia intacto 
o vínculo conjugal, a impedir novo casamento, 
mas não novos arranjos familiares, pois cessa-
vam os deveres de fidelidade e de manutenção 
da vida em comum sob o mesmo teto. Rema-
nescia, no entanto, a obrigação de mútua as-
sistência a justificar a permanência do encargo 
alimentar em favor do cônjuge inocente e pobre 
(DIAS, 2011,p.294).

Há uma distinção entre o término da sociedade conju-
gal e a dissolução do vínculo matrimonial.  Assim dispõe 
o Código Civil, vejamos:

Art. 1.571. A sociedade conjugal termina:
I - pela morte de um dos cônjuges;
II - pela nulidade ou anulação do casamento;
III - pela separação judicial;
IV - pelo divórcio.
§ 1o O casamento válido só se dissolve pela 
morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, 
aplicando-se a presunção estabelecida neste 
Código quanto ao ausente.
§ 2o Dissolvido o casamento pelo divórcio di-
reto ou por conversão, o cônjuge poderá man-
ter o nome de casado; salvo, no segundo caso, 
dispondo em contrário a sentença de separa-
ção judicial.

Nesse contexto, é importante observar que o térmi-
no, dar-se-á pela morte, nulidade ou anulação do ca-
samento, pela separação e ainda o divórcio, já a dis-
solução ocorre apenas pelo divórcio ou pela morte. O 
término da sociedade conjugal impede que o cônjuge 
contraia novas núpcias, ou seja, restará suspenso todos 
os deveres do casamento entre os cônjuges, mas os 
mesmos ainda se veem “presos” um ao outro.

Segundo Pereira (2011), no caso de falecimento de 
cônjuge separado judicialmente (término da sociedade 
conjugal), o cônjuge sobrevivo será viúvo, já para aque-
le que é divorciado (dissolução do vínculo conjugal), ele 
continuará sendo divorciado. Outra distinção feita é no 
que concerne àqueles divorciados que pretendem reatar 
a relação, nesse caso, terão de se submeter a um novo 
processo de habilitação de casamento, já os separados 
apenas poderão peticionar ao Juiz.

Para Gonçalves (2010, p.201), “A separação ju-
dicial, embora coloque termo à sociedade conjugal, 
mantém intacto o vínculo matrimonial, impedindo os 
cônjuges de contrair novas núpcias”. Porém, após 
inúmeras tentativas, com iniciativa do Instituto Bra-
sileiro de Direito de Família, a Emenda Constitucional 
nº 66/2010 foi aprovada, fato que, para a maioria da 
doutrina, fez com que o término da sociedade conjugal 
pela separação desaparecesse.

Em linhas gerais, de acordo com o entendimento de Dias 
(2011), com o advento da EC 66/2010, o art.1571 susomen-
cionado perdeu o total sentido, pois não há mais término da 
sociedade conjugal, subsistindo somente extinção pelo divór-
cio e pela morte. Isso porque, no que tange à anulação e nuli-
dade do casamento, não podemos afirmar que se trata preci-
samente de um término, pois é apenas o trânsito em julgado 
da sentença das mesmas que irá extirpar o matrimônio.
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3 A EmEnDA cOnsTITucIOnAL nº 
66/2010 E InsTITuTO DA sEpARAÇÃO 
juDIcIAL.

Outrora sob o comando de uma sociedade extre-
mamente conservadora e influenciada pelos dogmas 
da Igreja, a dissolução da sociedade conjugal era vista 
como uma infração, como algo impossível. Assim, sob a 
vigência do Código Civil de 1916 quando os cônjuges não 
suportavam mais a vida em comum, poderiam recorrer 
ao instituto do desquite, que claro, não dissolvia o matri-
mônio. Segundo Maria Berenice Dias:

Permanecia intacto o vínculo conjugal, a im-
pedir novo casamento, mas não novos arran-
jos familiares, pois cessavam os deveres de 
fidelidade e manutenção da vida em comum 
sob o mesmo teto. Remanescia, no entanto, a 
obrigação de mútua assistência, a justificar a 
permanência do encargo alimentar em favor do 
cônjuge inocente e pobre (DIAS, 2011, p.294).

Paulatinamente, o Divórcio foi encontrando o seu 
espaço, mais precisamente isso teve sua gênese com 
a Emenda Constitucional nº 9/77, depois com a Lei do 
Divórcio (Lei 6.515/77), e finalmente com a Constituição 
Federal de 1988 e a Emenda Constitucional 66/2010.

3.1 O PROJETO DA EMENDA DO DIVÓRCIO

De plano o art. 226 § 6º da Carta Magna de 1988 
introduziu alguns prazos a serem cumpridos para con-
cessão do divórcio. Assim dispunha:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem es-
pecial proteção do Estado.
(omissis)
§ 6º O casamento Civil pode ser dissolvido 
pelo divórcio, após prévia separação judicial 
por mais de um ano nos casos expressos em 
lei, ou comprovada separação de fato por mais 
de dois anos.

Contudo o anseio social pugnava por uma maior 
sensibilidade dos legisladores, pois não era cabível 
impor que os cônjuges fossem obrigados a se verem 
ligados uns aos outros em uma relação que não mais 
existia amor, compreensão, companheirismo, assistên-
cia mútua, enfim, nenhuma característica que impera 
nas relações humanas.

E mesmo que aquelas pessoas não fossem obrigadas 
a coabitar, estavam sujeitas a se ver enlaçadas juridica-
mente com o outro, pois de maneira alguma poderiam 

constituir um novo matrimônio enquanto não houvesse 
transcorrido o lapso temporal estipulado no artigo supra-
mencionado.

Segundo Da Silva (2011) no ano de 1999 a Câmara 
dos Deputados recebeu a proposta de Emenda à Cons-
tituição nº22, que visava modificar o parágrafo 6º do 
art.226 da Carta Constitucional para “O casamento civil 
pode ser dissolvido pelo divórcio, após comprovada se-
paração de fato ou de direito por mais de 1 (um) ano”. 
Por conseguinte surgiu também a PEC nº413 de 2005, 
dispondo “O casamento civil pode ser dissolvido pelo di-
vórcio consensual ou litigioso, na forma da lei”. Ainda, de 
acordo com a autora, surgiu também o projeto da Emen-
da Constitucional nº 33 com a mesma redação da PEC 
413/2005. Em síntese, depois de muitas modificações, 
tramitação em apenso, no dia 14 de julho de 2010 foi 
aprovada, a Emenda Constitucional nº66/2010 que fora 
apresentada com a mesma redação da PEC nº28/2009 
– “O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”.

Ressalte-se, que a referida Emenda é fruto de um tra-
balho constante do Instituto Brasileiro de Família – IB-
DFAM com um único escopo – a facilitação do divórcio.

3.2 CONSEQUÊNCIAS: VANTAGENS E 
DESVANTAGENS

Muito se discutia se cabia ao Estado intervir na vida 
das pessoas a todo custo e sem limites. Pode-se dizer até 
que a criação de um direito das famílias é o símbolo de 
uma grande interferência estatal nesta seara. Álvaro Villa-
ça de Azevedo (apud DIAS, 2011, p.29) cita que “sempre 
se considerou que a maior missão do Estado é preservar 
o organismo familiar sobre o qual repousam suas bases”.

Pedro Thomé de Arruda Neto (apud DIAS, 2011, p.30) 
defende que.

Ainda que tenha o Estado interesse na preser-
vação da família, cabe indagar se dispõe de 
legitimidade para invadir a auréola da privaci-
dade e de intimidade das pessoas. É necessá-
rio redesenhar o papel do Estado, devendo ser 
redimensionado, na busca de implementar, na 
prática, um papel minimizante de sua faceta 
interventora no seio familiar.

Foi vislumbrando a diminuição desta interferên-
cia que paulatinamente foi se pensando em retirar os 
prazos estabelecidos no parágrafo 6º do art. 226 da 
Constituição Federal de 1988, de separação judicial 
por mais de um ano ou separação de fato por mais de 
dois anos. E assim foi feito.  

A cada norma nova no ordenamento jurídico brasileiro 
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familiar, o divórcio ia sendo facilitado. E foi justamente, no 
dia 14 de julho de 2010, que a sociedade se deparou com 
a vigência de uma Emenda que, de uma vez só, possibili-
tou uma maior acessibilidade ao divórcio.

Pois bem, muitos então se perguntaram – qual a van-
tagem trazida pela referida alteração constitucional?

No Poder Judiciário, podemos constatar que o núme-
ro de processos de separação judicial caiu significativa-
mente, elidindo, cada vez mais, a morosidade da justiça. 
Nesse passo, o benefício restou também estendido a to-
dos aqueles que não mais almejam conviver em um âm-
bito familiar infrutífero, não precisando esperar nenhum 
tipo de prazo para interpor uma ação de divórcio.

A tese defendida por aqueles que julgavam necessá-
rios os prazos, os antidivorcistas, era que ainda poderia 
existir um restabelecimento da sociedade conjugal, do 
vínculo afetivo. Pensamento extremamente arcaico, além 
de que é apenas uma parcela mínima que reata após uma 
separação. Relatam ainda que o instituto do casamento 
será cada vez mais banalizado.

Outro benefício notável é o encontro com a felicidade 
daqueles que gozam de um relacionamento conturbado 
e intolerável com o seu cônjuge, são essas pessoas as 
maiores beneficiárias da Emenda do Divórcio, que inclu-
sive, fora também chamada de Emenda da Felicidade. Em 
suma, o casamento deve estar intimamente ligado à rela-
ção de afeto existente entre os cônjuges.

Já para uma parte da doutrina, os antidivorcistas, 
a alteração trouxe um grande prejuízo ao cônjuge ino-
cente, pela desvalorização da culpa. Para eles, desig-
nar o culpado era uma forma de proteger a dignidade 
humana do cônjuge inocente, conforme reza Regina 
Beatriz Tavares da Silva.

Por exemplo, na legislação vigente, na sepa-
ração judicial há previsão legal da perda pelo 
cônjuge culpado, como aquele que viola o de-
ver de fidelidade, do direito à pensão alimentí-
cia plena (que envolve todas as despesas do 
alimentando com manutenção de seu padrão 
de vida conjugal) e do direito de usar o so-
brenome marital. Caso seja aprovada aquela 
proposta de emenda, essa sanção ao cônjuge 
culpado, que corresponde a uma proteção ao 
cônjuge inocente, não mais existirá, criando 
situações atentatórias à dignidade humana: 
o cônjuge traído deverá prestar alimentos de 
conteúdo amplo ao cônjuge infiel. Por outras 
palavras, a fidelidade, a assistência mútua, o 
respeito e todos os demais deveres conjugais 
tornar-se-ão meras faculdades, sem sanção 
jurídica na órbita civil. Até mesmo a violência 
doméstica não dará causa à decretação da 
culpa, de modo que, se o cônjuge é violento 
no âmbito do casamento, sendo esse cônjuge 

quem não trabalha e depende financeiramente 
do cônjuge vitimado pela agressão física ou 
moral, continuará com o direito de receber 
da vítima pensão alimentícia plena para o seu 
sustento, já que não será mais possível a de-
cretação da sua culpa, por deixar de existir a 
separação judicial, o que violará o princípio 
constitucional que protege a dignidade da 
pessoa humana. A reparação de danos mo-
rais e materiais decorrente da grave violação 
a dever conjugal, instituto jurídico que se ba-
seia no princípio constitucional de proteção à 
dignidade da pessoa humana, também ficará 
sujeito à inaceitabilidade no Direito Brasileiro 
(SILVA, 2009).

De acordo com Pereira (2011), a linha de pensamento 
dos antidivorcistas, em continuar aceitando a separação 
judicial só resultará em mais gastos financeiros, emperra-
mento do judiciário e desgastes emocionais para ambos, 
e principalmente, não devemos esquecer que os maiores 
prejudicados de todo esse desgaste serão os filhos, o que 
não é aceitável, enfim, não é uma escolha inteligente.

3.3 DIVERGÊNCIAS DOUTRINÁRIAS 
E JURISPRUDENCIAIS ACERCA DA 
REVOGAÇÃO OU NÃO DA SEPARAÇÃO 
JUDICIAL

Após a publicação da Emenda Constitucional em aná-
lise no Diário Oficial da União, pensamentos divergentes 
vieram à tona.  Surgiram então, livros, artigos, jurispru-
dências, visando pacificar a maior de todas as dúvidas 
suscitadas – a separação judicial subsiste?

Surgiram então três correntes, a Abolicionista, Exegé-
tica-racionalista e Eclética, no entanto não irei me apro-
fundar acerca de cada corrente para não tirar o foco o 
presente trabalho.

A primeira corrente fomenta pela total extinção da 
separação, perfazendo o entendimento majoritário. A se-
gunda, entende que como o Código Civil ainda disciplina 
a separação, o referido instituto ainda subsiste, ocasião 
que a Emenda apenas a desconstitucionalizou. Para a 
terceira e última corrente, a Emenda do Divórcio apenas 
permitiu a desnecessidade dos prazos exigidos para o 
divórcio, podendo, inclusive, a culpa no rompimento do 
laço matrimonial ser analisado.

Regina Beatriz Tavares da Silva (2011) enfatiza que a 
Emenda 66/2010 poderá estar eivada de inconstitucio-
nalidade, dependendo de como se der sua interpretação. 
Para ela, extirpar as espécies dissolutórias e a imputação 
da culpa na dissolução do casamento irá macular o Prin-
cípio da Dignidade da Pessoa Humana. Lembremos aqui 
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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).

o entendimento da doutrinadora:

A dignidade será preservada se continuar a ser 
possibilitada a intervenção do Poder Judiciário 
no desfazimento de uma relação conjugal, com 
a decretação da culpa, desde que tal intervenção 
seja solicitada por um dos cônjuges e com apoio 
legal constante no Código Civil, art.1572, caput. 
(SILVA, 2011, p.71).

Muitos relacionamentos terminam em virtude do co-
metimento de graves agressões, sejam elas morais, fí-
sicas, honrosas, por parte de um dos cônjuges. Nesse 
ínterim, não é aceitável que o mesmo saia impune. Aduz 
Regina Beatriz Tavares da Silva:

Em suma, casos há em que o rompimento 
do casamento decorre da conduta de um dos 
cônjuges  que coloca em risco a integridade 
física, moral e psíquica do consorte. O côn-
juge lesado, em obediência ao princípio da 
proteção à dignidade da pessoa humana, 
merece a devida tutela, com as consequên-
cias antes vistas sobre a decretação da cul-
pa (SILVA, 2011, p.70).

Para os antidivorcistas, a possibilidade jurídica do 
pedido de separação judicial significa o exercício da 
autonomia privada, e o impedimento dessa forma dis-
solutória significa, ao contrário do que os divorcistas 
pensam, uma grande intervenção estatal na esfera deci-
sória dos cidadãos. 

É de salutar importância expor o entendimento fixado 
em algumas súmulas do Tribunal de Justiça do Rio Gran-
de do Sul.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO JU-
DICIAL CONSENSUAL. EMENDA CONSTITU-
CIONAL N° 66/2010. NOVA REDAÇÃO DADA 
AO ART. 226, § 6°, DA CF/88 QUE ELIMINA OS 
REQUISITOS À DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. 
INSTITUTO DA SEPARAÇÃO JUDICIAL QUE 
NÃO FOI SUPRIMIDO DO ORDENAMENTO 
JURÍDICO. REQUISITOS TEMPORAIS PARA 
SUA DECRETAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. Per-
sistindo no ordenamento jurídico o instituto 
da separação judicial, e não mais subsistindo 
com o advento da EC n° 66/2010 os requisi-
tos temporais (separação de fato por mais de 
dois anos ou da separação judicial por mais 
de um ano) para a decretação do divórcio, 

não se afigura razoável, por conseguinte, exi-
gir das partes para a decretação da separação 
judicial (cujas consequências jurídicas são 
mais brandas do que as do divórcio) o preen-
chimento dos requisitos estampados no CC, 
quais sejam, de um ano de separação de fato 
para a separação litigiosa (art. 1.572, §1º) e de 
um ano de casamento para a consensual (art. 
1.574, caput). Entendimento pacificado no 4º 
Grupo Cível. APELAÇÃO PROVIDA, EM MONO-
CRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70047937933, 
Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado 
em 28/05/2012) Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO DIRETO. EMEN-
DA CONSTITUCIONAL N° 66. SENTENÇA DE 
EXTINÇÃO DO FEITO, NÃO CUMPRIMEN-
TO DO REQUISITO TEMPORAL DE PRÉVIA 
SEPARAÇÃO DE FATO. UNIFORMIZAÇÃO DE 
ENTENDIMENTO PELO 4º GRUPO CÍVEL. 
SÚMULA 37 DO TJRS. SENTENÇA DESCON-
STITUÍDA PARA ASSEGURAR O PROSSEGU-
IMENTO DA AÇÃO. 1. Malgrado a convicção 
deste Relator, no sentido de que a EMENDA 
CONSTITUCIONAL N° 66/2010 não ensejou 
a automática revogação da legislação infra-
constitucional que regulamenta a matéria, o 
que somente poderia ocorrer após as devidas 
alterações na disciplina contida no Código 
Civil, mas a fim de propiciar maior segurança 
jurídica e atento à necessidade de se empregar 
o máximo de efetividade às decisões judicia-
is, deve prevalecer o entendimento posto na 
Súmula 37 desta Corte (A partir da EMENDA 
CONSTITUCIONAL N° 66/2010, que deu nova 
redação ao § 6º do art. 226 da Constituição 
Federal, é possível postular, a qualquer tem-
po, divórcio direto, sem que seja necessário 
perquirir acerca dos prazos de um (1) ano 
ou de dois (2) anos, previstos no art. 1.580 
do CC) DADO PROVIMENTO À APELAÇÃO 
EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (SEGREDO DE 
JUSTIÇA) (Apelação Cível Nº 70047986575, 
Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 
18/04/2012)

INCIDENTE DE PREVENÇÃO OU COMPOSIÇÃO 
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL 
CONSENSUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 
66/2010. RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO. 
UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO ÂM-
BITO DO 4º GRUPO CÍVEL. 1. EMENDA À INI-
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CIAL PARA PEDIDO DE DIVÓRCIO. O advento 
da Emenda Constitucional nº 66, que deu nova 
redação ao § 6º do art. 226 da CF, não baniu do 
ordenamento jurídico vigente o instituto da se-
paração judicial. Não se cogita da subsistência 
de determinação judicial ordenando às partes a 
emenda da petição inicial para mudar o pedido 
de separação judicial para divórcio. 2. Em uma 
interpretação lógico-sistêmica, não há como 
entender preservados os requisitos de um ano 
de separação de fato, quando litigioso o pedido 
(art. 1.572, § 1º, do CC), ou ano de casamento, 
quando consensual (art. 1.574 do CC), na me-
dida em que, para o divórcio, este mesmo Co-
legiado já disse não mais subsistirem (Súmula 
nº 37). Ocorre que, notoriamente, o instituto do 
divórcio possui efeitos muito mais contunden-
tes do que o da separação judicial, pois rompe 
o vínculo matrimonial, enquanto esta última 
desfaz apenas a sociedade conjugal. Logo, não 
se mostra coerente exigir mais para o menos 
e menos para o mais ! 3. ASSISTÊNCIA JUDI-
CIÁRIA GRATUITA. A renda do varão, servidor 
público estadual, bem como a da mulher, as-
sistente administrativa, não alcança a quantia 
de dez salários mínimos, que representa o pa-
râmetro que se tem adotado para ponderação 
do status de necessitado, na acepção legal 
do termo. CONHECERAM DO INCIDENTE DE 
PREVENÇÃO/COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA 
E DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INS-
TRUMENTO. MAIORIA. (SEGREDO DE JUSTI-
ÇA) (Agravo de Instrumento Nº 70047190533, 
Quarto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil San-
tos, Julgado em 13/04/2012) Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PEDI-
DO DE CONVERSÃO EM DIVORCIO. IMPOSSIBILIDADE. 
EMENDA CONSTITUCIONAL 66/2010. NOVA REDAÇÃO 
AO § 6º do art. 226 da Constituição Federal. vigência da 
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (ART. 1.580 DO 
CÓDIGO CIVIL). REQUISITOS PRESERVADOS, POR ORA. 
1. A aprovação da Emenda Constitucional nº 66/2010, ao 
dar nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição Fede-
ral, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil 
pelo divórcio, efetivamente suprimiu, do texto constitucio-
nal, o requisito de prévia separação judicial por mais de 1 
(um) ano ou de comprovada separação de fato por mais 
de 2 (dois) anos. 2. Não houve, porém, automática revo-
gação da legislação infraconstitucional que regulamenta a 
matéria. Para que isso ocorra, indispensável seja modifi-
cado o Código Civil, que, por ora, preserva em pleno vigor 
os dispositivos atinentes à separação judicial e ao divór-
cio. Inteligência do art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução ao 
Código Civil (Decreto-Lei nº 4.657/42).( Apelação Cível Nº 
70039476221, 8ª Câmara Cível, TJRS, Relator: Luiz Felipe 

Brasil Santos, Julgado em 13/01/2011) Grifo nosso.
Resta-nos, agora, dissecar alguns pontos de grande 

relevância da doutrina majoritária que defende o desapa-
recimento da separação judicial no ordenamento civilista 
brasileiro. Para eles a Emenda só acarretou vários bene-
fícios, pois veio a dar uma celeridade para a justiça, dimi-
nuir a onerosidade da ruptura do vínculo conjugal, além 
de evitar maiores desgastes emocionais para os cônju-
ges e seus filhos. Enfim, bom para todos.

É como se o Estado ficasse limitado a não interce-
der demais nas relações familiares, impôs um limite, não 
podendo galgar nenhum imposição do vínculo afetivo. A 
sociedade já não aguentava mais submeter-se obrigato-
riamente a uma imposição constitucional, em manter um 
vínculo “falso” com outrem.

A Emenda n. 66, nada mais é do que um grande avanço 
da legislação brasileira. Rebatendo a tese da vigência da le-
gislação infraconstitucional, assevera Maria Berenice Dias:

Agora o sistema jurídico conta com uma única 
forma de dissolução do casamento: o divórcio. 
O instituto da separação simplesmente desa-
pareceu. Ao ser excluído da Constituição Fe-
deral, foram derrogados todos os dispositivos 
da legislação infraconstitucional referentes ao 
tema. Não é necessário sequer expressamente 
revogá-los. Não é preciso nem regulamentar a 
mudança levada a efeito, pois não se trata de 
nenhuma novidade, eis que o divórcio já se en-
contra disciplinado.

A nova redação do §6 do art. 226 da Constituição Fe-
deral “O casamento civil pode ser dissolvido pelo divór-
cio”, assinalou uma única condição para a decretação do 
divórcio, um casamento anterior devidamente comprova-
do. Só se divorcia quem é casado.

Conforme Maria Berenice Dias (2011), qualquer restri-
ção para o divórcio desapareceu com a Emenda n. 66. E no 
tocante à legislação infraconstitucional referente ao tema é 
fato que todas elas foram derrogadas. Para a doutrinadora, 

Não é necessário sequer serem expressamente 
excluídos para sepultar de vez a inútil tentativa 
de restringir o divórcio. Não é preciso nem re-
gulamentar a mudança levada a efeito, pois não 
se trata de nenhuma novidade, uma vez que o 
divórcio já se encontra disciplinado na lei civil 
(DIAS, 2011, p.300).

No que pertine às ações de separação em curso du-
rante a publicação e vigência da alteração constitucional 
em apreço, como elas ficaram?

Havia juízes e doutrinadores que argumentavam que o 
Judiciário poderia converter automaticamente a separa-
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ção em divórcio, cabendo ao julgador decretar o divórcio 
de imediato. Outros afirmavam que deveria ser concedido 
um lapso temporal para requerimento das partes. 

Delineamos aqui os ensinamentos de Maria Bere-
nice Dias.

O avanço é significativo e para lá de salutar, 
pois atende ao princípio da liberdade e respei-
ta a autonomia da vontade. Afinal, se não há 
prazo para casar, nada justifica a imposição 
de prazos para o casamento acabar. Com a 
alteração, acaba o instituto da separação. As 
pessoas separadas judicialmente ou separadas 
de corpos, por decisão judicial, podem pedir a 
conversão da separação em divórcio sem ha-
ver a necessidade de aguardar o decurso de 
qualquer prazo. Enquanto isso, elas devem 
continuar a se qualificarem como separados, 
apesar do estado civil que as identifica não 
mais existir. Mas nada impede a reconciliação, 
com o retorno ao estado de casado (CC 1.577). 

Além do proveito a todos, a medida vai produzir sig-
nificativo desafogo do Poder Judiciário. Cabe ao juiz dar 
ciência às partes da conversão da demanda de separa-
ção em divórcio. Caso os cônjuges silenciem, tal signifi-
ca concordância que a ação prossiga com a concessão 
do divórcio. A divergência do autor enseja a extinção do 
processo por impossibilidade jurídica do pedido, pois não 
há como o juiz proferir sentença chancelando direito não 
mais previsto na lei. Já o eventual inconformismo do réu 
é inócuo (DIVÓRCIO JÁ, 2010, WEB).

Para Newton Teixeira Carvalho, nas ações de separa-
ção judicial em andamento,

O juiz ou o Tribunal deverá facultar as partes, no 
prazo de 10 (dez) dias, requerer, nos próprios 
autos, a conversão da separação em divórcio, 
inclusive se já prolatada sentença, porém sem 
o trânsito em julgado. Caso não modificado o 
pedido de separação para divórcio, aos autos 
deverão ser extintos, por impossibilidade jurídi-
ca do pedido. Não há que se falar em direito ad-
quirido contra a Constituição Federal, mesmo 
em se tratando de emenda Constitucional. Evi-
dentemente que, se existirem pedidos cumu-
lados, a ação prosseguirá, normalmente, com 
relação aos pedidos remanescentes e indepen-
dentes, como por exemplo, alimentos, guarda 
etc. (O FIM DA SEPARAÇÃO...2010, WEB).

São várias soluções suscitadas para sanar o espa-
ço deixado pelo fim da separação, cada julgador aplica 
conforme melhor entende. Uns decretam o divórcio 

inaudita altera pars, outros chamam os cônjuges para 
propor o divórcio e outros, muitos daqueles que opi-
nam pela subsistência da separação no ordenamento 
civilista brasileiro, continuam com ação sem se preo-
cupar com o divórcio, como se a Emenda 66/2010 não 
surtisse nenhum efeito. 

4 cOncLusÃO

O presente trabalho leva-nos à conclusão de que to-
dos os argumentos utilizados pelos antidivorcistas, ou 
seja, aqueles que acreditam na subsistência da  separa-
ção judicial, cai por terra quando focamos nas benfeito-
rias trazidas pela referida alteração constitucional. 

Se a separação era um meio, um estágio para se 
chegar ao divórcio, por imposição constitucional, porque 
continuar defendendo a sua existência se nos foi facilita-
do a ruptura do vínculo conjugal?

A tese de que a separação deferia um tempo para 
maior reflexão dos cônjuges não merece prosperar, 
pois a reflexão tem que ser praticada antes de tomar a 
decisão. Não cabe à legislação, impor um tempo àque-
les que acreditam não existir afeto, companheirismo e 
carinho na relação.

  Não pode o Estado ingressar nas questões matrimo-
niais impondo todo e qualquer tipo de empecilho para que 
uma família frustrada se desvincule. Temos que entender 
que a família deve estar atrelada ao vínculo socioafetivo e 
não a disposições legais, se não há afeto não há família.

Assim a separação judicial sempre foi uma medida 
de extrema desnecessidade, e finalmente, o Instituto 
Brasileiro de Direito de Família, conseguiu, honrosa-
mente, expurgar um instituto ocioso do Ordenamento 
Jurídico Pátrio.

Não podemos também aceitar o argumento de que 
o casamento será banalizado, pois não é por que surgiu 
uma Emenda facilitando o divórcio que todo e qualquer 
casal, que convive na plena felicidade, irá decidir romper 
o vínculo matrimonial, só por “testar”.  

Enfim, no que tange às normas contidas no Código 
Civil regulamentando a separação, podemos afirmar que 
houve uma derrogação das mesmas, ou seja, uma revo-
gação parcial, pois os referidos dispositivos perderam a 
eficácia. Tudo isso, deve-se ao fato de que a Emenda n. 
66/2010, provocou irretorquíveis mudanças, e é de eficá-
cia plena tendo aplicabilidade imediata.. 

juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

Ano 6, n. 2 - abr. /set. 2013

37

juris
rationis

REFERÊncIAs
BORGES FILHO, Adalberto. O novo panorama do divórcio no Brasil: O Fim da separação judicial. Âmbito Jurídico. Disponível em: <http://
www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista=revista_artigos_leitura&artigo_id=9667>. Acesso em 24 nov. 2011.

BRASIL. Constituição (1988) Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988.

CARVALHO, Newton Teixeira. O fim da separação no ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em: http://www.ibdfam.org.
br/?artigos&artigo=631. Acesso em: 07/06/12.

DIAS. Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8. ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.

DIAS, Maria Berenice. EC 66/10 – e agora? Disponível em: <http://www.mariaberenicedias.com.br/uploads/a_pec_do_casamento.pdf>.
Acesso em 10 de Maio 2012.

______. Divórcio já! Disponível em: http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=628. Acesso em: 07 jun. 2012.

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, 5 volume: Direito de Família. 22 ed. rev. e atual. de acordo com a reforma do CPC. 
São Paulo: Saraiva, 2007.

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. Volume 6. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010.

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. A Emenda Constitucional nº 66/2010: Semelhanças, Diferenças e Inutilidades entre Separação e Divórcio e o 
Direito Intertemporal. Disponível em: <http://rodrigodacunha.adv.br/rdc/?p=621>. Acesso em: 05 dez. 2011.

SILVA, Regina Beatriz Tavares da. A Emenda Constitucional do Divórcio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

SILVA, Regina Beatriz Tavares da. PEC 28/2009 sobre o divórcio e suas reais conseqüências. Disponível em <http://www.saraivajur.com.
br/menuesquerdo/doutrinaArtigosDetalhe.aspx? Doutrina=1095>. Acesso em: 05 de jun. 2012.

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito de Família. 7. ed. – São Paulo: Atlas, 2007. 





juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

Ano 6, n. 2 - abr. /set. 2013

39

A RELAÇÃO ENTRE ANTROPOLOGIA E DIREITO: UMA 
DISCUSSÃO SOBRE AS PROBLEMÁTICAS JURÍDICAS DE 
FUNDO CULTURAL
jOsE ALbEnEs bEzERRA junIOR
Direito pela UFRN, Advogado e Professor da UnP e UNI-RN.
E-mail: albenesjunior@unp.br

FábIO FIDéLIs DE OLIVEIRA
Mestre em Ciências Sociais e Professor da UNI-RN.
E-mail: fabiofabelix@yahoo.com.br

Envio em: Fevereiro de 2013
Aceite em: Fevereiro de 2013

Resumo
O presente artigo busca analisar a antropologia no campo jurídico, abordando o terceiro humanismo sobre os problemas jurídicos de fundo cultural. 
Num primeiro momento, será feita uma análise das três fases do humanismo em Claude Levi-Strauss, percorrendo as etapas que encaminharam 
o olhar humanístico para a sua fase atual, observando as inovações introduzidas pelo olhar antropológico que se estabeleceram em auxílio direto 
às concepções democratizantes e captadoras do homem em sua integralidade. Por fim, será abordada a interface entre a antropologia e algumas 
questões jurídicas específicas, como enfoque pluralista, as consequências da globalização e as redefinições acerca dos direitos humanos.  

Palavras-chave: Antropologia. Direitos Humanos. Humanismo. Pluralismo Jurídico. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN LAW AND ANTHROPOLOGY: A DISCUSSION ON THE LEGAL 
ISSUES OF CULTURAL BACKGROUND

Abstract
This paper analyzes the legal field in anthropology, addressing the third humanism on legal problems of cultural background. At first, 
an analysis will be made of the three phases of humanism in Claude Levi-Strauss, covering the steps that forwarded the humanistic 
look for its current phase, noting the innovations introduced by the anthropological gaze that settled in direct aid to the concepts and 
democratizing captadoras man in his entirety. Finally, we will address the interface between anthropology and some specific legal issues 
such as pluralistic approach, the consequences of globalization and resets about human rights.
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1 pERspEcTIVA InTRODuTÓRIA

UO presente trabalho toma por base o enquadra-
mento das três fases de desenvolvimento do huma-
nismo, segundo a abordagem de Claude Levi- Strauss, 
em sua interface com a observação de problemáticas 
jurídicas de fundo cultural.

Percorrendo as etapas que encaminharam o olhar 
humanístico para a sua fase atual, observamos as ino-
vações introduzidas pelo olhar antropológico que se es-
tabeleceram em auxílio direto às concepções democra-
tizantes e captadoras do homem em sua integralidade.

Quanto a essas questões é que podemos nos inda-
gar em que medida o Direito, como tradicional campo 
de interesse para a disciplina antropológica torna-se, 
além disso, beneficiário dos estudos culturais que o 
enquadram e o explicam. 

Nessas linhas, portanto, nos ocupamos em ques-
tionar as áreas de aproximação entre as modificações 
do olhar humanístico ocidental, em sua última etapa 
de desenvolvimento, e as mutações próprias ao campo 
do direito no enfrentamento de seus problemas con-
temporâneos.  

2 Os TRÊs HumAnIsmOs Em LEVI-
sTRAuss

Segundo Levi-Strauss (1976, p.278), a etapa que 
aqui denominaremos de “primeiro humanismo” tomou 
por lastro norteador o redescobrimento da antiguidade 
greco-romana e, com isto, conseguiu pensar a si mes-
ma na medida em que buscava o entendimento dos 
povos situados em recuado horizonte histórico.

Nos fins da idade média e no desenvolvimento da 
mentalidade renascentista, a atuação do idioma grego 
e a tradição de uma identidade comum na preserva-
ção da língua latina serviram, de fato, como verdadei-
ros mecanismos de sondagem de padrões culturais 
alheios e, ao mesmo tempo, espelho para o entendi-
mento dos elementos próprios (hodiernos) até então 
ignorados em sua ampla significação.

A Renascença forçosamente empreendia metodo-
logia semelhante àquela empregada pela concepção 
etnológica. O estranhamento (depaysement) caracte-
rístico da técnica etnográfica era o mesmo utilizado 
por aqueles que forçavam as barreiras temporais para 
penetrarem mentalmente em significações linguísticas 
próprias das culturas clássicas.

Contudo, deve ser levada em consideração uma na-
tural diferenciação entre o atual enfoque antropológico 

dispensado à observação do homem e os acanhados 
limites da observação do mundo clássico. Quando 
comparamos à missão integral de sondagem das am-
plas regiões que hoje formam nossa diminuta aldeia 
mundial, fica esclarecida a restrição dessa primeira 
modalidade de humanismo que restringia o universo 
de suas pretensões analíticas aos arredores do mar 
mediterrâneo.

Deve ainda ser destacado o fato de que essa mo-
dalidade humanística, extremamente interessada no 
horizonte clássico em seus elementos de maior refina-
mento, sofria severas limitações quanto ao número de 
beneficiários de suas ponderações, pois apenas a uma 
pequena classe de eruditos privilegiados foram, de 
fato, abertas as portas desse passado greco-romano. 

Ao “segundo humanismo” caberia a missão de am-
pliar os horizontes do primeiro. Desenvolvida sob o sig-
no exploração geográfica em curso, essa nova expres-
são de entendimento caminhou no mesmo passo das 
conquistas territoriais que alargariam significativamente 
a expressão do mundo visto pelo olhar do ocidente.

Os novos horizontes criados pelo chamamento ex-
ploratório da cultura europeia, estabelecidos nos sécu-
los XVIII e XIX, proporcionaram nova etapa ao pensa-
mento humanístico mais no sentido de ampliação de 
seu campo geográfico do que em modificações qualita-
tivas sobre o olhar atém então lançado sobre o “outro”.

Nítido também se torna o fato de que essa expres-
são humanística mantinha estreita relação com a ma-
nutenção de interesses comerciais ligados à política 
exploratória e colonizadora, servindo aos interesses 
de dominação através de uma percepção que captava 
o exótico distinto e distante do eurocêntrico modo de 
“civilização”. 

Contudo, ao se estabelecer a terceira expressão 
humanística, experimentamos o impacto de etapa 
mais profunda tendo em vista o enfrentamento de pro-
blemas até então ignorados. Ao “terceiro humanismo” 
estaria reservado o contato mais profundo com os da-
dos apenas plenamente observáveis com o alvorecer 
do olhar antropológico.

 Esses primeiros esforços analíticos fizeram eclo-
dir a necessidade de abordagens investigativas que 
conseguissem sondar, com propriedade, culturas 
ágrafas e com parcos elementos de maior robustez 
técnica ou material. 

Merece, de nossa parte, o devido destaque para as 
importantes diferenciações introduzidas pelo estabe-
lecimento da antropologia como um olhar plenamente 
vocacionado, em amplos sentidos, para a sondagem 
dos grupamentos humanos em maior profundidade e 
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extensão que as etapas humanísticas precedentes.
Segundo Levi- Strauss (1976, p.279): “Os modos 

de conhecimento da etnologia são ao mesmo tempo 
mais exteriores e mais interiores (poder-se-ia dizer 
também mais grosseiros e mais refinados) que os de 
seus predecessores: filólogos e historiadores”.

Ora, esse aparente paradoxo reside no fato de que 
a antropologia esforçou-se em conferir ao pesquisa-
dor a possibilidade de identificação com o grupo es-
tudado, na adoção de uma postura metodológica que 
o colocasse, para efeitos analíticos, em uma imersão 
ao ponto de ser “um entre eles”. Por outro lado, tam-
bém se esforçou em preservar o senso analítico em 
necessário olhar de distanciamento que não turvasse 
as lentes de abordagem.

Isso se estabeleceu tendo em vista a carência de 
maiores elementos analíticos, os quais as sociedades 
tecnicamente mais simples não eram capazes de ofe-
recer. Por essa razão, a antropologia buscava o con-
tato direto com elementos que remontassem a “vida 
psíquica” dos povos em seus menores detalhamentos.

Segundo Laplantine (1988, p.14-15), às longínquas 
sociedades escolhidas para os estudos empreendidos 
pelos primeiros antropólogos foram observadas como 
sociedades: “de dimensões restritas; que tiveram pou-
cos contatos com os grupos vizinhos; cuja tecnologia é 
pouco desenvolvida em relação à nossa; e nas quais há 
uma menor especialização das atividades e das funções 
sociais” eram também qualificadas como “simples” e, 
em consequência disso, passariam a “permitir a com-
preensão, como uma situação de laboratório, da organi-
zação ‘complexa’ de nossas próprias sociedades”. 

Assim, a antropologia buscava maior profundidade 
na medida em que investia todo o seu potencial ana-
lítico na observação das sutilezas de um “diminuto” 
que não poderia mais ser ignorado. Buscando contato 
com grupamentos humanos tecnicamente simples e 
tradicionalmente desprezados quando comparados ao 
requinte dos elementos da vida “civilizada”, essa re-
novada espécie de humanismo penetrava em um nível 
de profundidade tanto no sentido vertical quanto no 
horizontal.

Nessas condições, a antropologia, sempre supe-
rando o humanismo tradicionalmente estabelecido nos 
horizontes anteriores representa uma intensa transfor-
mação do olhar uma vez que estende seus limites à 
vastidão planetária ao mesmo tempo em que busca a 
utilização de novas possibilidades técnicas.

No pensamento de Levi-Strauss, encontramos a 
noção de que os três humanismos podem ser vistos 
em uma perspectiva de integração por direcionarem, 

na progressão de sua última fase, o conhecimento do 
homem na ampliação de sua extensão (superfície para 
a análise), na criação de nova abordagem metodológi-
ca em renovada técnica e na redefinição desse olhar 
que, agora, também pode ser lançado, com a mesma 
acuidade alteritária, sobre si mesmo:

Sucedendo-se, os três humanismos se inte-
gram, portanto, e fazem progredir o conheci-
mento do homem em três direções: em super-
fície, sem dúvida, mas este é o aspecto mais 
“superficial”, tanto no sentido próprio como no 
figurado. Em riqueza dos meios de investigação, 
pois nos percebemos paulatinamente que, se a 
etnologia foi obrigada a forçar novos modos de 
conhecimento, em função das características 
particulares das sociedades “residuais” que lhe 
incumbe estudar, estes modos de conhecimen-
to podem ser aplicados, proveitosamente, ao 
estudo de todas as outras sociedades inclusive 
a nossa (LEVI-STRAUSS, 1976, p. 279).

A aurora do olhar antropológico permitiu, assim, à 
tradição humanística, assumir características inovado-
ras. Se já tomava contato com o passado distante e 
com o entorno exótico, agora procurava descobrir so-
luções para os novos problemas surgidos no contato 
com sociedades por demais distintas.

Contudo, os passos que a antropologia deveria 
empreender para trilhar, com segurança, o atual en-
tendimento da unidade humana, foram estabelecidos 
em um longo percurso que se sujeitou a necessários 
refinamentos. 

Em primeiro lugar, o abandono do impulso quase 
irresistível de medir os povos que se tornavam objeto 
de seus estudos por parâmetros de comparação niti-
damente eurocêntricos surgiu como medida impres-
cindível.

 Apesar dessa medida, devemos lembrar que a uti-
lização de algumas terminologias ainda mantidas pela 
tradição antropológica, como “selvagem”, “arcaico” ou 
“primitivo”, não consegue esconder a tendência, mes-
mo que inconsciente, de situar o outro em categorias 
distantes e, por conseguinte, não tão humanas assim.

Sobre esse ponto, não podemos esquecer que o 
pensamento evolucionista atuou na forte tendência 
de visualização das sociedades tecnicamente mais 
simples como tipos que chegariam, em escala ascen-
sional, ao nível de complexidade das sociedades mais 
desenvolvidas.

Nesta questão, o chamado “relativismo cultural” 
trouxe para a discussão que o progresso (de fato, 
possível) ocorre de maneira descontínua e ainda 
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assim, plenamente sujeito a retrocessos. Portanto, 
o entendimento do relativismo aborda claramente 
a ausência de escalas ou de padrões fixos com os 
quais se possa medir, universalmente, a marcha do 
progresso de comunidades primitivas para tipos cada 
vez mais complexos.

 Nesse sentido, Lévi-Strauss (1986, p.54) nos 
aponta para a clara constatação de que ao examinar 
e comparar, em detalhe, as sociedades do tipo pré-
-industrial, ou seja, em seu enfoque de estudo tradicio-
nalmente preferencial, “a etnologia falha na descoberta 
de um método que permita ordená-las a todas numa 
escala comum”. 

Ainda no sentido de emancipação de antigas abor-
dagens, o novo humanismo também relegaria ao aban-
dono qualquer juízo de valor que tomassem por base 
os próprios padrões culturais. Nessa nova fase, o pon-
to de vista dos grupos estudados sobre esse ou aquele 
tópico moral passava a ser observado pelo metro ana-
lítico do próprio grupo em estudo.

Também devemos lembrar que a utilização do ter-
mo “civilização” foi cedendo lugar ao elemento “cultu-
ra”. Nessa neutralidade terminológica, observamos a 
tentativa de conciliar uma imensa variação de manifes-
tações na noção de uma unidade humana.

Outro ponto não menos importante consistiu na 
percepção de que a especificidade do projeto antro-
pológico também consiste no conhecimento e no re-
conhecimento de uma humanidade plural em que as 
sociedades diferentes da nossa devem também ser 
vistas como diferentes entre si.

A perspectiva desenvolvida a partir desse período 
buscou compreender que as sociedades não europeias 
não eram uma massa indistinta, mas carregavam con-
sigo elementos diferenciadores e justificadores de 
análises direcionadas. 

Essa fase equivale ao período em que o mundo tor-
na-se uno e a exploração das sociedades “atrasadas” 
passa a ser vista como diretamente relacionada ao 
desenvolvimento das sociedades europeias. Para CO-
PANS (1971, p.14), nesse sentido é que “as transfor-
mações, econômicas, políticas e sociais das primei-
ras, provocadas pelas segundas” tornavam arbitrária 
qualquer distinção científica cuja razão de ser, agora, 
indicava um claro perfil ideológico. 

Assim, se na especificidade do estudo das socie-
dades não europeias encontramos a inicial delimitação 
do objeto da pesquisa antropológica, observamos im-
portante etapa de seu desenvolvimento no momento 
em que o método passa a ser utilizado para o entendi-
mento de todas as sociedades.  

Nos passos de sua democratização renovadora, o 
caminho trilhado pela antropologia em seus esforços 
já estendidos ao século XX, seria, sem dúvida, o da 
composição da unidade de seu objeto – o estudo da in-
tegralidade humana – com a observação de variações, 
particularismos e diversidades.

Com o terceiro humanismo, o mundo - já visto como 
um lugar definitivamente delimitado em seus contor-
nos - é convertido em palco para uma democratização 
do olhar, uma vez que nenhum elemento humano po-
derá fugir da marca subjacente que os irmana, apesar 
da constatação de inevitáveis particularizações. 

3 AnTROpOLOGIA, DIREITO E 
pLuRALIsmO juRÍDIcO

Conforme observado, a especificidade antropológi-
ca fornece ao olhar humanístico a amplitude democra-
tizante necessária aos tempos de estreita convivência 
entre variados tipos culturais, agora vistos como sob 
novos paradigmas.

Nesse sentido, tanto a antropologia quanto o direi-
to se encontram conectados ao estudo do homem em 
sua integralidade. Se antropologia, ousando superar 
antigas convenções etnocêntricas e partidárias tomou 
como objeto de seu estudo a realidade cultural de to-
das as sociedades humanas, o direito buscou superar 
a própria tradição de construir um projeto universali-
zante de direitos para o homem, mas um homem visto 
por bases ocidentais. 

A semelhança entre as duas disciplinas torna-se 
nitidamente ressaltada na medida em que tanto a an-
tropologia quanto o direito trabalham com a perspecti-
va de unidade do gênero humano, sem desconsiderar 
variações enriquecedoras. Esse ponto de vista deve, 
necessariamente, abandonar pretensões totalizadoras 
que elegem um único padrão (cultural, normativo etc) 
para lastrear seus entendimentos teóricos.

Seria possível, então, afirmar que uma pluralidade 
de culturas seria um obstáculo para a unidade do gê-
nero humano? Sociologia e antropologia jurídicas nos 
mostram que a qualificação jurídica pode ter geometria 
variável no interior de uma mesma sociedade e que o 
sentido das prescrições jurídicas podem variar confor-
me as sociedades..  

Além desta questão, um dos pontos de conexão 
entre as ciências antropológicas e o direito que mais 
nos chama atenção é evidenciado nos estudos do plu-
ralismo jurídico. Temos, portanto, nessa confluência 
uma das mais elevadas contribuições que a área an-
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tropológica pode oferecer quando em diálogo com a 
dogmática jurídica.

 Se inúmeras doutrinas podem ser identificadas no 
pluralismo de teor antropológico, filosófico, ou polí-
tico, o pluralismo jurídico não deixa por menos, pois 
compreende muitas tendências e caracterizações sin-
gulares, envolvendo um conjunto de fenômenos autô-
nomos e elementos heterogêneos, que não se reduzem 
entre si (WOLKMER, 2009, p.187). 

Certamente foi a decadência do Império Romano 
no Ocidente e com a fixação política na Europa dos 
povos nórdicos que se solidificou a ideia de que a cada 
indivíduo seria aplicado o Direito de seu povo e de sua 
comunidade local. Com a chamada “personalidade 
das leis”, estabeleceu-se que a representação das di-
ferentes ordens sociais corresponderia a uma natural 
pluralidade jurídica. Destacando esse quadro, Norbert 
Rouland situa quatro manifestações legais: um “direito 
senhorial”, fundado na função militar, um “direito ca-
nônico”, baseado nos princípios cristãos; um “direito 
burguês”, calcado na atividade econômica, e, por fim, 
um “direito real”, com pretensões de incorporar as de-
mais práticas regulatórias, em nome da centralização 
política. (WOLKMER, 2009, p.188).

A consolidação da sociedade burguesa, a plena ex-
pansão do capitalismo industrial, o amplo domínio do 
individualismo filosófico, do liberalismo político-eco-
nômico e do dogma do centralismo jurídico-estatal 
favorecem uma forte reação por parte das doutrinas 
pluralistas em fins do século XIX e meados do século 
XX. (WOLKMER, 2009, p.189).

Segundo Boaventura de Sousa Santos (1988, p. 73-
75), O surgimento o pluralismo legal reside em duas 
situações concretas, com seus possíveis desdobra-
mentos históricos: a)A origem colonial; b)A origem 
não-colonial. No primeiro caso, o pluralismo jurídico 
desenvolve-se em países que foram dominados eco-
nômica e politicamente, sendo obrigados a aceitar 
os padrões jurídicos das metrópoles. Já o segundo 
caso, Boaventura divide em três situações distintas. 
Primeiramente, países com cultura e tradições norma-
tivas próprias que acabam adotando o Direito europeu 
como forma de modernização e consolidação do regi-
me político. Num segundo caso, trata-se da hipótese 
de que determinados países, após sofrerem o impacto 
de uma revolução política, continuam mantendo por 
algum tempo seu antigo Direito, ainda que abolido pelo 
novo Direito revolucionário. Por fim, aquela situação 
em que populações indígenas ou nativas, não inteira-
mente dizimadas e submetidas às leis coercitivas dos 
invasores, adquirem a autorização de manterem e con-

servarem o seu Direito tradicional (WOLKMER, 2009, 
p.191).

A pluralidade envolve a coexistência de ordens ju-
rídicas distintas que definem ou não relações entre si. 
O pluralismo pode ter como meta práticas normativas 
autônomas e autênticas geradas por diferentes forças 
sociais ou manifestações legais plurais e complemen-
tares reconhecidas, incorporadas e controladas pelo 
Estado (WOLKMER, 2009, p.193). 

O projeto almejado para o terceiro milênio não será 
mais o pluralismo corporativista medieval, tampouco 
o pluralismo liberal-burguês de minorias exclusivistas, 
discriminadoras e desagregadoras. Tal pluralismo de 
tradição burguesa que foi defendido na primeira meta-
de do século passado, vem sendo reintroduzido como 
a principal estratégia do novo ciclo do Capitalismo 
Mundial – envolvendo descentralização administrativa, 
integração de mercados, globalização e acumulação 
flexível do capital, formação de blocos econômicos, 
políticas de privatização, informalização dirigida de 
serviços, regulação social reflexiva e supranacional 
(WOLKMER, 2009, p.193).

A proposta de um pluralismo jurídico como proje-
to de alteridade para espaços periféricos pressupõe a 
existência e articulação de determinados requisitos, 
senão vejamos: a) a legitimidade de novos sujeitos 
sociais; b) fundamentação na justa satisfação das ne-
cessidades humanas; c) democratização e descentra-
lização de um espaço público participativo; d) a defesa 
pedagógica de uma ética da alteridade; e) consolida-
ção de processos conducentes a uma realidade eman-
cipatória (WOLKMER, 2001, p.29).

Para Marcelo Neves (1991, p.15-21), nosso grande 
desafio não é o de reconhecer a pluralidade de ordens 
jurídicas extraestatais contrapondo-se ao direito po-
sitivo oficial. De maneira diversa, o desafio é garantir 
a autonomia e, com ela, a eficácia do próprio direito 
estatal, superando a miscelânea de códigos jurídicos 
que está na base do endêmico bloqueio e da constante 
seletividade na aplicação dos preceitos legais. 

O projeto da modernidade vive, hoje, num período de 
crise, marcado pelo desencadeamento de um processo 
de défices e excessos irreparáveis, de modo que enquan-
to algumas de suas promessas foram cumpridas em 
excesso, outras foram relegadas a segundo plano. Bas-
ta lembrar, por um lado, nas desigualdades que atingem 
todos os países do globo e, de outro, no espetacular de-
senvolvimento da ciência e os riscos que algumas dessas 
inovações trouxeram (e ainda trazem), como, por exem-
plo, aqueles relacionados à genética, à degradação am-
biental e as armas atômicas. Para Boaventura, somente 
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podemos enfrentar questões como essas mediante a 
formulação de novos instrumentos analíticos, políticos e 
culturais (SANTOS, 2000, p.75-114).

 Essa formação do pluralismo jurídico fornece 
importantes contribuições para as análises do direito 
na medida em que amplia o campo epistemológico, 
bastante restrito do monismo positivista. Se antes o 
jurista se limitava à análise intranormas, isto é, da vali-
dade lógica das leis, a “lupa” do pluralismo traz à tona 
uma serie de fatores que não podem mais ser ignora-
dos. Por exemplo, como refletir sobre o direito no âm-
bito internacional, sem uma problematização em torno 
do poder normativo das agências internacionais e de 
empresas multinacionais?

4 AnTROpOLOGIA juRÍDIcA E 
GLObALIzAÇÃO

A antropologia considerada em seu terreno pro-
priamente jurídico não é recente. Segundo Rouland 
(2008, p.69-70),

Não somos os primeiros a usá-la. A antropolo-
gia jurídica nos mostra que outras culturas, afri-
canas ou orientais, descobriram antes de nós 
suas direções. Entretanto, cumpria interessar-
-se pelas experiências delas. (...) A antropologia 
jurídica se propõe estudar os direitos de cultu-
ras não ocidentais e voltar em seguida com um 
olhar novo, aos das sociedades ocidentais. 

 
É possível afirmar que encontramos precedentes 

para esse campo de estudo na Antiguidade e na época 
moderna, bem como entre os autores e os viajantes 
árabes da idade média. Ela nasce, no entanto, no mes-
mo compasso da construção da disciplina Antropoló-
gica em suas características gerais, conforme obser-
vamos anteriormente, no final do século XIX, em pleno 
triunfo tecnológico e cultural do Ocidente: a Revolução 
Industrial se propaga na Europa, e a colonização se es-
tende na África e na Ásia (ROULAND, 2008, p.70-71).

Com a globalização, surge um natural confronto 
nas formas tradicionais de produzir uma identidade, 
esta sempre vinculada à cultura e sempre marcada 
pela diferença. Um novo padrão cultural, no entanto, 
não suprime os modelos culturais locais ou particu-
lares, mas remodela suas formas de estar no mundo, 
adaptando-as ao tempo da globalização.  

A mundialização da cultura representa uma reação 
aos efeitos irradiadores da globalização, uma vez que, 
ao contrário desta, sustenta-se em um paradigma fle-
xível que evita a homogeneidade e a assimilação, bem 

como permite articular uma reação racional pela va-
lorização de um modelo cultural que se contrapõe de 
forma fática às ligações enraizadas do mercado glo-
bal. A identificação dos espaços culturais como locais 
privilegiados e como exclusivo caracterizador de uma 
dada cultura está cada vez mais fragilizada pelo pro-
cesso de desterritorialização produzido pela diluição 
das fronteiras (ORTIZ, 2000, p.34).

A sociabilidade contemporânea vinculada à globa-
lização produz contradições em todas as esferas so-
ciais. Não é somente a economia que apresenta sua 
face globalizadora. Vislumbra-se, também, uma glo-
balização das biografias (BECK, 1999, p.38). Percebe-
-se, assim, um processo de conexão entre culturas, 
pessoas e locais que tem modificado o cotidiano dos 
indivíduos. 

O efeito da globalização sobre a identidade cultu-
ral não é unívoco. Global e local não se excluem, mas 
se interligam numa relação dialética na transformação 
de identidades. De um lado, as identidades nacionais 
são enfraquecidas pela convivência com interesses de 
natureza global e, por outro lado, veem reforçada sua 
tarefa simbólica de produzir pertença, resultado de 
uma reação às indeterminações e aos esvaziamentos 
provocados pela globalização. 

Do mesmo modo, em vez de as diferenças desa-
parecerem no meio da homogeneidade cultural perpe-
trada pela globalização, que influencia a um só tempo 
todas as realidades particularidades do planeta, novas 
fórmulas identitárias passam a conviver com as identi-
dades nacionais em declínio, ou até mesmo assumem 
o seu lugar. Dessa forma, local e global se interligam, 
fazendo com que novas identidades surjam, outras se 
fortaleçam, algumas enfraqueçam e outras encontrem 
seu ponto de equilíbrio.

Nesse ponto, ao analisarmos o impacto dessas 
questões para a área propriamente jurídica, chega-
mos à conclusão que numa sociedade multicultural, 
a universalidade dos direitos humanos será sempre 
analisada pelas inúmeras diferenças que constituem 
a humanidade presente em todas as experiências his-
tóricas. A universalidade preocupa-se em atender ao 
que é comum aos indivíduos como tal, no entanto, a 
singularidade de cada cultura reivindicará, face a desi-
gualdades, aquilo que constitui parte do homem repre-
sentada em sua particularidade.

É pacífico que numa sociedade que possui uma 
diversidade significativa de culturas distintas produzi-
rá um número elevado de representações, imagens e 
discursos que simbolizam as posições e os limites de 
ideais entre si. Assim, é normal que, ao postularem 
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igual proteção para as suas diferenças, as culturas 
divirjam umas das outras e queiram um tratamen-
to específico e reconhecimento especial para a sua 
classe representacional. 

Na visão de Hoffe (2000, p.138), acontece que as 
culturas não compartilham de uma historicidade úni-
ca e, em função disso, escolhem novos e diferentes 
valores aos pretendidos direitos humanos. Demons-
tram visões de mundos diferentes e dirigem a indivi-
dualidade de cada sujeito de modo bastante distinto 
do que fazem e aceitam outras culturas. Dessa forma, 
para que a universalidade dos direitos humanos não 
seja homogeneizada e, ao mesmo tempo, supere o 
relativismo absoluto sem cair na armadilha de negar 
a riqueza da diversidade, precisa identificar as pecu-
liaridades de cada cultura e distingui-las daquilo que 
pode ser tomado como universal, para que possa, des-
sa maneira, chegar aos direitos humanos em sua real 
conformação, aos direitos humanos como reciproci-
dade a ser reconhecida independentemente da cultura, 
mas decorrente da própria condição do homem como 
um fim em si mesmo; podendo, dessa forma, defender 
sua universalidade em termos interculturais.

Observa-se em Hoffe (2000, p.139), 

a defesa de uma universalidade moderada, que 
rejeita a universalidade uniforme ao reconhecer 
uma espécie de generalidade limitada pelas con-
dições que permitem o não desaparecimento do 
particular. Esse procedimento se desenvolve 
pela formalização bastante aberta dos direitos, 
que não impede que diferentes condições de 
vida e de projetos sociais se realizam.  

Não se pode confundir a universalidade dos direitos 
humanos com a uniformidade de uma cultura única e 
universal, análise própria que ocasionalmente ocorreu 
(BIELEFELDT, 2007, p.207). Seria equivocado imaginar 
que se possam reduzir os direitos humanos à experi-
ência cultural e política do Ocidente, à sua história, e, 
em função disso, negar o seu fundamento intercultu-
ral. Se as condições modernas ocidentais auxiliaram 
na formação da ideia da universalização dos direitos 
humanos, isso de forma alguma minimiza ou retira a 
importância de experiências culturais passadas e das 
realidades contemporâneas no que se refere à defesa e 
ao cultivo dos direitos humanos (HOFFE, 2000, p.143).

Refutando as tradicionais críticas referentes à uni-

versalidade dos direitos humanos, afirma Amartya Sen 
(2000, p.278), na verdade, é possível afirmar que há 
mais interrelações e mais influências culturais mútuas 
no mundo do que normalmente reconhecem aqueles 
que se alarmam com a perspectiva de uma subversão 
cultural. Os que receiam pelas culturas diferentes fre-
quentemente veem nelas grande fragilidade e tendem a 
subestimar nosso poder de aprender coisas de outros 
lugares sem sermos assoberbados pela experiência. 

A grande celeuma, sobretudo, se instala quando a 
cultura adquire um patamar localizado, inclusive, acima 
dos direitos humanos, quando potencializa e protege 
as características da coletividade mesmo quando isso 
implica desrespeito à dignidade de alguns de seus inte-
grantes. Os direitos humanos como tal cobram um res-
peito recíproco entre as culturas, as quais não poderão 
negociar a validade e a abrangência de ditos direitos em 
favor de interesses comunitários. Da mesma forma, o 
Estado não pode negar ao seu cidadão os direitos hu-
manos, também as razões de ordem cultural, religiosa 
e ética não poderão se sobrepor aos direitos que são 
devidos ao homem em função de sua humanidade.

É necessário o reconhecimento e a aceitação das 
diferenças culturais que traduzem formas particulares 
de se produzir uma dignidade mundial. Dessa forma, 
a diversidade se constitui como fonte de inventivida-
de e de renovadas riquezas autênticas merecedoras 
de proteção. A celeuma, contudo, reside em práticas 
culturais que impõem um comportamento inadequado 
para parte de pessoas dessa mesma cultura, ocasio-
nando, assim, uma espécie de poder e de autoridade 
hierárquica. Inclusive, a Declaração Universal da Unes-
co sobre a diversidade cultural busca limitar as experi-
ências de diversidade quando reza que “ninguém pode 
invocar a diversidade cultural para fragilizar os direitos 
humanos garantidos pelo direito internacional, nem li-
mitar seu alcance”1.

Não se trata de uma universalização uniformizadora, 
mas sim de uma universalidade moderada, que poderá 
servir como uma espécie de mediação entre as diferen-
ças e, também, servir de ponto de partida ético para 
uma cultura de tolerância e de emancipação que reco-
nheça as identidades sem apagar e negar aquilo que é 
reclamado pela condição humana universal, por todos 
os povos e culturas.

A universalidade dos direitos humanos precisa ser 

1  De igual forma, o art. 27 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos estabelece que “nos Estados em que existam minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, não 
se negará às pessoas que pertençam as ditas minorias o direito que lhes corresponde, em comum com os demais membros do seu grupo, a ter sua própria vida cultural, a 
professar e praticar sua própria religião e empregar seu próprio idioma”. 
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substituída por um fundamento universalista, sob pena 
de operar apenas em um localismo globalizado e viabili-
zar uma forma de globalização hegemônica. Para que se 
possa construir um projeto cosmopolita para os direitos 
humanos, é preciso que a oposição entre o relativismo 
e universalismo cultural seja substituído por um diálogo 
intercultural. Inúmeras culturas possuem concepções 
de dignidade humana, mas nem todas elas a concebem 
em termos de direitos humanos. Além disso, nenhuma 
cultura apresenta uma resposta completa e acabada 
sobre a concepção de dignidade humana, para que o 
diálogo intercultural poderá auxiliar na percepção de tais 
precariedades (SANTOS apud BALDI, 2004, p.147).

 O diálogo entre as culturas permite a forma-
ção de novos horizontes e predispõe o homem a olhar 
e escutar os outros, alterando suas concepções sobre 
o mundo, o que é condição indispensável para a coe-
xistência pacífica. Isso, contudo, não impede que se-
jam mantidos os vínculos com a própria cultura, com 
sua tradição e seus valores. Da mesma forma que as 
pessoas no passado se adaptaram às circunstâncias do 
mundo que os rodeava, deve-se, também, iniciar uma 
abertura às culturas atuais. Assim, um intercâmbio mais 
ativo permitirá um encontro às novas soluções para as 
nossas diferenças culturais (MONTIEL, 2003, p.43).

Num diálogo entre culturas, não se pode observar 
que cada uma delas e que cada tradição tenha sua rele-
vância histórica no que se refere aos direitos humanos. 
Contudo, é preciso um estabelecimento de bases ideais 
do diálogo, que as culturas interpelem-se mutuamente e 
realizem uma autocrítica de sua participação no proces-
so de promoção dos direitos humanos. Nessa miscelâ-
nea de diferenças culturais, o diálogo intercultural deve 
proteger e respeitar um padrão mínimo de moralidade 
jurídica que a sociedade contemporânea já conquistou e 
que já está presente nos direitos humanos como exigên-
cia recíproca entre os homens (HOFFE, 2000, p.147).

Nessa seara, portanto, defender um diálogo intercul-
tural sem que as culturas e os países se revisem, que 
façam uma crítica interna de sua importância na promo-
ção dos direitos humanos, é a mesma coisa de deixar 
tudo da forma como está. No entanto, retirar o direito de 
o homem pertencer a uma comunidade é o mesmo que 
expulsá-lo da humanidade, é torná-lo um igual sem sen-
tido, um homem sem individualidade. Segundo Hannah 
Arendt (1989, p.335-336) seria,

O paradoxo da perda dos direitos humanos é 
que essa perda coincide com o instante em que 
a pessoa se torna um ser humano em geral – 
sem uma profissão, sem cidadania, sem uma 
opinião, sem uma ação pela qual se identifique e 

se especifique – e diferente em geral, represen-
tando nada além de sua individualidade absoluta 
e singular, que, privada da expressão e da ação 
sobre um mundo comum, perde todo o seu sig-
nificado.

A capacidade de as culturas responderem sozinhas 
a seus problemas sociais é cada vez mais precária no 
contexto de uma sociedade global, uma vez que as de-
mandas e os problemas de um país, de uma cultura, em 
muitas das vezes, não se limitam geograficamente ao 
seu território e às estratégias internas de suas políticas. 
Consciente de que a globalização impõe novas formas 
internas e externas de construir a sociabilidade, é im-
portante que as diferenças e as identidades que pro-
duzem esse universo de aproximações e afastamentos, 
sejam tratadas pelas vias dos direitos humanos, capaz 
de garantir um diálogo intercultural que aproxime as di-
ferentes entidades numa espécie de reciprocidade de 
convivência. 

Numa sociedade em que as diferenças são cada vez 
mais claras e desafiadoras do consenso, não seria sa-
lutar que as portas de cada cultura se fechem e impe-
çam olhares de fora para dentro e de dentro para fora. 
A tarefa dos direitos humanos é permitir que todos os 
homens, em igualdade de condições, acessem o mun-
do com liberdade e dignidade, independentemente dos 
vínculos que possuam. Dessa forma, faz-se necessária 
a promoção de um diálogo intercultural que fortifique as 
demandas comuns do homem e as instituições demo-
cráticas para resolvê-las, facultando uma conversação 
na qual todos os interessados possam em igualdade de 
condições, manifestar as suas preocupações e diferen-
ças, na procura de respostas para os problemas que 
são interculturais. 

É necessário, também, que se procurar evitar, me-
diante procedimentos teóricos obtusos, a extensão da 
ideia de direitos humanos como simples arcabouço de 
sustentação de um ocidentalismo neocolonialista, pa-
trocinado por ONGs, setores organizados, empresários, 
agentes humanitários, organizações internacionais, a 
ser sub-repticiamente implantado aos poucos sobre os 
orientais, a pretexto de se praticar liberdade e democra-
cia.  Aqui não haveria globalização e nem cosmopoli-
tismo, muito menos defesa de direitos humanos, mas 
sim exploração, imperialismo e denominação (BITTAR, 
2009, p.349-350).

Dessa forma, os direitos humanos não podem pro-
vocar o choque de civilizações, caso contrário estarão 
servindo para a opressão cultural. No entanto, as con-
cepções tradicionais de direitos humanos albergam em 
si concepções caracteristicamente liberais, quais se-
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jam: universalidade do indivíduo, certa forma de organi-
zação do Estado, dignidade absoluta, superioridade da 
natureza humana.

Por todo o exposto, é nesse sentido que a antropolo-
gia jurídica faculta renovado entendimento às questões 
relacionadas aos direitos humanos. Assim, não serão 
eles mais vistos sobre a antiga bandeira de conquista 
do Oriente pelo Ocidente, do Sul pelo Norte. Assim, para 
que a afirmação dos direitos humanos no plano interna-
cional realmente corresponda a um projeto cosmopoli-
ta, é necessário o respeito de certas premissas.

5 cOncLusÃO

No percurso de analise dos três humanismos, ob-
servamos que a fase antropológica permitiu um claro 
aprofundamento qualitativo e quantitativo no campo das 
análises culturais. 

Na questão qualitativa, entendemos que a especi-
ficidade do método antropológico permitiu maior nível 
de detalhamento no olhar lançado sobre as culturas, na 
medida em que todos os gestos, do mais simples ao 
mais solene, tornavam-se objetos  dignos de análise, 

em consideração aos elementos mentais conexos a es-
sas práticas e experimentadas por cada grupo. 

No aspecto quantitativo, vemos que a riqueza da 
própria abordagem qualitativa retornou ao seu mundo 
de origem, vez que não mais restrita ao estudo das so-
ciedades exóticas. A aplicação do método antropoló-
gico às sociedades ditas desenvolvidas e a ampliação 
de seu tradicional território analítico no esteio de uma 
mundialização desenvolveu a unificação de seu campo 
de extensão.  

Essas características aproximam fatalmente o cam-
po antropológico aos estudos jurídicos. A Antropologia, 
em auxilio aos dados dogmáticos próprios à área do 
Direito corrobora suas características democratizantes.

A busca da unidade humana equilibrada na compre-
ensão da diversidade cultural é parâmetro para as atuais 
discussões comuns às duas disciplinas. Nesse sentido, 
seja na busca por renovado entendimento dos enfren-
tamentos pluralistas no campo jurídico, nos efeitos da 
mundialização ou na visão contemporânea dos direitos 
do homem, o terceiro humanismo em seu enquadra-
mento jurídico surge como um campo de investigação 
dos mais importantes.       
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Resumo
O presente estudo tem por finalidade discorrer sobre a Lei 12.441/2011, que instituiu a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e alterou 
sobremaneira o Código Civil Brasileiro, analisando-a de maneira dialética, crítica e sumária, a luz da Constituição Federal de 1988, de entendimentos 
doutrinários e jurisprudenciais, com relação aos seus inúmeros pontos controvertidos e lapsos ainda não reparados, embora já denunciados aos 
poderes Judiciário e Legislativo, objetivando demonstrar a sua inconstitucionalidade decorrente da afronta aos princípios constitucionais e a sua 
inaplicabilidade no atual cenário empresarial.

Palavra Chave: Empresa individual de responsabilidade limitada. EIRELI. Lei 12.441/2011.

EIRELI: A CRITICAL AND PERFUNCTORY ANALYSIS ABOUT ITS GENERAL AND RELEVANT 
ASPECTS

Abstract
The present study aims to discourse about the legislation 12.441/2011, which instituted the Personal Enterprise with Individual 
Responsibility and greatly changed the Brazilian Civil Code, analyzing it in a critical dialectic and summary way, based on the federal 
constitution of 1988, and on doctrinal and jurisprudential understandings, with respect to its points at issue and lapses still not repaired, 
although it has already been denounced, in order to demonstrate its unconstitutionality arising from affront to constitutional principles, 
and its inapplicability in the current business scenario.

Key words: Personal Enterprise with Individual Responsibility. 11.
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1 InTRODuÇÃO

A recente Lei 12.441/2011 (BRASIL, 2011), que insti-
tuiu a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 
[Eireli], tem inúmeros lapsos, pontos críticos e também 
relevantes, os quais serão ao longo deste trabalho abor-
dados.

O diploma legal supramencionado acrescentou o 
inciso VI ao artigo 44, assim como o artigo 980-A ao 
livro II da Parte Especial, e, ainda, alterou o parágrafo 
único do artigo 1.033, todos do Código Civil Brasileiro 
(BRASIL, 2002).  

É oportuno informar que apesar do seu curto período 
de vida, desde a promulgação da Lei até os dias atuais, 
ou seja, há cerca de um ano, a norma vem sendo alvo de 
severas críticas, advindas tanto da classe empreende-
dora, de doutrinadores, como dos próprios legisladores 
que a instituíram.

Destaque-se que desde o momento em que foi edita-
da e estabelecida a empresa individual de responsabili-
dade limitada [Eireli] perante a sociedade civil e empre-
endedora, um de seus pontos mais impugnados é o piso 
mínimo estabelecido, equivalente a 100 [cem] salários 
mínimos, que deverá estar devidamente integralizados 
para constituição e formalização da pessoa jurídica, 
conforme prevê o caput do artigo 980-A do Código Civil 
Brasileiro [Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002].

Pelos motivos acima expostos, o texto do referido 
artigo [980-A do Código Civil Brasileiro] é objeto de 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, que tramita pe-
rante o Supremo Tribunal Federal [STF], sob o número 
processual ADI 4637, além de ser alvo de dois projetos 
de lei [PL 2.468/2011 e PL 3.298/2012],  que visam 
sanar alguns dos incontáveis lapsos existentes no texto 
legal, percebidas após inúmeras críticas doutrinárias, 
antes e durante a sua vigência.

A sociedade civil e empreendedora há muito alme-
java a criação de uma pessoa jurídica individual e com 
responsabilidade limitada, porém, de nada adiantou a 
edição da norma, uma vez que seu objetivo principal [a 
estimulação do empreendedorismo com a redução da 
burocracia e consequentemente o crescimento socioe-
conômico do país] não pode ser alcançado devido aos 
entraves contidos no próprio texto legal, que é consi-
derado por muitos como inconstitucional e incompleto, 
contrário aos princípios norteadores da sociedade a luz 
da Constituição Federal de 1988. 

2 EVOLuÇÃO HIsTÓRIcA - cRIAÇÃO 
DA EmpREsA InVIDIDuAL DE 

REspOnsAbILIDADE LImITADA

A ideia para a criação de um tipo de empresa ou em-
presário individual de responsabilidade limitada há dé-
cadas vinha sendo discutida e amadurecida por juristas 
da sociedade brasileira, que, em suas pesquisas e pa-
receres, utilizavam como critérios e exemplos o direito 
comparado, uma vez que obtiveram informações de que 
em diversos países desenvolvidos o instituto já havia 
sido implantado com sucesso e se encontrava em pleno 
funcionamento. 

Os exemplos mais utilizados e citados nas pesquisas 
são países Europeus [Alemanha, França, Itália, Espanha, 
Portugal, Bélgica, Dinamarca e Reino Unido] provavel-
mente por terem sido os locais pioneiros onde a pessoa 
jurídica individual e limitada foi implantada, e onde já se 
encontrava madura o suficiente para demonstrar bons 
resultados. Entretanto, a empresa individual de respon-
sabilidade limitada já estava presente em outros países 
como, por exemplo, no Chile, Paraguai e Peru, ambos 
na América do Sul; e também em diversos estados dos 
Estados Unidos da América, assim como no Japão e 
até mesmo na África do Sul, conforme o entendimento 
de MORAES, Guilherme Duque Estrada (apud MONTES, 
2009).

Da simples leitura do Projeto de Lei nº 4.605/2009 
(BRASIL; MONTES, 2009) verifica que consta no rela-
tório da Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, o voto e relato do Deputado Marcelo Itagiba 
(2009) mais um destaque ao saudoso estudioso e juris-
ta Guilherme Duque Estrada Moraes, onde faz menção 
ao seu artigo divulgado na imprensa em 2003, sob o 
título “Sociedade Limitada e a Nova Lei”, onde defende 
a formalização da nova figura jurídica, a denominada 
“Empresa Individual de Responsabilidade Limitada” ou 
simplesmente “EIRL”, em nosso país, diante da vasta 
experiência em diversos outros países de Primeiro Mun-
do que já a adotavam, de forma a ratificar a sua tese, as-
sim como fez o autor do projeto, votando o relator para 
aprovação do projeto na forma do texto substitutivo que 
incluiu o capital mínimo não inferior a 100 vezes o maior 
salário mínimo, dispositivo que não constava no texto 
original. (MORAES, 2003 apud ITABIGA, 2009)

É oportuno destacar que o Professor Samuel Mene-
zes Oliveira (2011), em seu artigo jurídico “Considera-
ções sobre a nova empresa individual de responsabili-
dade limitada e consequências de sua falência” também 
cita que o jurista Guilherme Duque Estrada de Moraes foi 
o primeiro colaborador para criação da pessoa jurídica 
de responsabilidade limitada, uma vez que o seu artigo 
publicado na imprensa no ano de 2003 serviu de emba-
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samento teórico para o Projeto de Lei nº 4.605/2009, 
quando demonstrou que o Brasil encontrava-se desa-
tualizado no que se referia ao tratamento de empresário 
individual; e ainda, apresentou o segundo colaborador 
para o nascimento da pessoa jurídica, que não fora ci-
tado no projeto de lei, tal seja o professor Paulo Vilela 
Cardoso, que, por sua vez, auxiliou o deputado autor do 
projeto na análise das legislações estrangeiras, ou seja, 
realizou profundamente o estudo do direito comparado, 
no que diz respeito ao instituto da empresa individual de 
responsabilidade limitada em legislações alienígenas à 
brasileira.

No mesmo sentido, merecem destaque outros juris-
tas e cientistas sociais que há décadas já visualizavam 
possibilidades para criação de uma pessoa jurídica com 
responsabilidade limitada, ou mesmo de um empresá-
rio individual com responsabilidade limitada, tais como: 
Calixto Salomão Filho, autor da obra “A Sociedade Uni-
pessoal”; o professor Arnold Wald, que projetou a re-
formulação da antiga e revogada Lei da Sociedade por 
Quotas de Responsabilidade Limitada; e o renomado 
professor Sylvio Marcondes Machado, que na década 
de cinquenta do século passado já defendia a necessi-
dade de um empresário individual de responsabilidade 
limitada, conforme bem demonstra o professor Samuel 
Menezes Oliveira (OLIVEIRA, 2011).

Ante ao exposto, constata-se que no Brasil há muito 
já existia a pretensão para criação de uma pessoa jurí-
dica com responsabilidade limitada, fundamentando-se 
na existência e sucesso do tipo em outros diversos pa-
íses, além do atraso social e econômico do país, con-
quanto, tal pretensão foi sendo deixada de lado pelos 
parlamentares que, naquele momento, preocupavam-se 
com outros projetos, tais como a formulação do novo 
Código Civil, sancionado em 2002, dentre outros, e em 
razão disso somente agora foi instituída, por força da 
Lei 12.441/2011, a empresa individual de responsabili-
dade limitada [Eireli] (OLIVEIRA, 2011).  

3 jusTIFIcATIVAs pARA cRIAÇÃO 
DA EmpREsA InDIVIDuAL DE 
REspOnsAbILIDADE LImITADA (EIRELI) 
LEI 12.441/2011

Para o surgimento da Lei 12.441/2011 e consequen-
te implantação da empresa individual de responsabilida-
de limitada [Eireli] muitos foram os esforços e debates. 
Pesquisadores e juristas, durante muitos anos, defen-
deram e analisaram a sua utilização e implantação no 
Brasil, quando restava evidente o seu sucesso em ou-

tros sistemas e ordenamentos jurídicos, nos quais ha-
via sido aplicada em termos idênticos ou semelhantes, 
conforme já mencionado.

Somente no ano de 2009 surgiram, concretamente, 
perante o Congresso Nacional, através da Câmara dos 
Deputados, dois projetos de lei propondo a criação da 
tão almejada empresa individual de responsabilidade 
limitada, ou, à época, o chamado “empresário indivi-
dual com responsabilidade limitada”, a “sociedade uni-
pessoal” ou o “empreendedor individual”. O primeiro e 
principal projeto foi o de nº. 4.605/2009 de autoria do 
Deputado Marcos Montes, e o segundo, não menos im-
portante, que tramitou apenso ao anteriormente citado, 
foi o de nº. 4.953/2009, de autoria do Deputado Eduardo 
Sciarra.

O autor do Projeto de Lei 4.605/2009, em um dis-
curso proferido em 10/08/2011 (MONTES, 2011) aduziu 
que a constituição da EIRELI visa “reduzir a burocracia 
e pôr um fim à figura do “laranja” na constituição da 
empresa.” uma vez que é patente na sociedade brasi-
leira a presença de sociedades limitadas fraudulentas, 
onde um dos sócios detém um valor ínfimo de quotas, 
no intuito apenas de colaborar para que o outro sócio, 
o majoritário, possa adquirir para a sociedade a condi-
ção de limitada, resguardando assim os seus bens pes-
soais, separando-os do patrimônio da pessoa jurídica, 
em termos de responsabilidade, e atuando, em verdade, 
como empresário individual. 

A opinião do deputado acima mencionado, tanto em 
seu discurso, como na justificativa do projeto de lei, é 
baseada na teoria defendida por inúmeros juristas que 
há décadas lutam para a criação de uma pessoa jurídica 
individual com responsabilidade limitada, objetivando 
combater e reduzir fraudes ao sistema societário, que 
são grandes causadoras de entraves e burocracia ao 
longo dos anos para as sociedades e seus sócios, acar-
retando o retrocesso da sociedade e da economia do 
país.

Em síntese, Marcos Montes (2009) revela que os 
demais parlamentares acreditavam na evolução econô-
mica do Estado quando da criação do instituto, uma vez 
que haveria aumento de arrecadação tributária decor-
rente do maior número de empreendedores que busca-
riam formalizar e organizar suas empresas e atividades 
negociais. No Brasil, o ramo empresarial é um segmen-
to importantíssimo e de acordo com dados fornecidos 
pelo SEBRAE, responde por mais de 80% da geração de 
empregos no País. 

A justificativa para propositura e aprovação do pro-
jeto de Lei 4.605/2009 foi totalmente inspirada no que 
defendia o ilustre jurista Guilherme Duque Estrada de 
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Moraes em seu artigo publicado na Gazeta Mercantil de 
30 de junho de 2003, pág. 1 do caderno “Legal e Juris-
prudência”, sob o título “Sociedade Limitada e a Nova 
Lei”. Como se nota, o parlamentar citou na integra o 
artigo retro mencionado, defendendo-o, de maneira a 
requerer a instituição da EIRELI para extinguir as socie-
dades “faz-de-conta”, além de trazer desenvolvimento 
econômico, melhorias sociais e estatais, com o conse-
quente aumento na arrecadação de impostos (MONTES, 
2009).

 Em consonância com o projeto principal, a justifi-
cativa do projeto de Lei 4.935/2009, de autoria do De-
putado Eduardo Sciarra, foi fundamentada no sucesso 
do tipo jurídico em outros países de forma notória e in-
conteste, citando, nesse ponto, o notabilíssimo jurista 
Guilherme Duque. Outrossim, Eduardo Sciarra defendeu 
ainda que “num momento como o atual, de crise finan-
ceira mundial, é preciso dinamizar e flexibilizar a ativi-
dade negocial, inclusive como forma de impulsionar a 
economia brasileira.” (SCIARRA, 2009).

É importante deixar claro que a Lei 12.441/2011 nas-
ceu da junção e adaptação dos projetos de lei já men-
cionados, após realização de emendas e de um longo 
e burocrático processo legislativo, passando pelo crivo 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, cujo relator designado foi o Deputado Gui-
lherme Campos, assim como pela Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, onde o relator designado foi 
o Deputado Marcelo Itagiba, de igual forma por análise 
da Presidência da República, para um eventual veto, o 
que ocorreu com o parágrafo § 4º e posterior promul-
gação.

4 AspEcTOs GERAIs DA nOVA pEssOA 
juRÍDIcA - EIRELI

Quando instituída a Lei 12.441/2011 criou a pessoa 
jurídica individual de responsabilidade limitada, porém, 
esta não se enquadrou como empresário individual tão 
pouco como sociedade limitada, não seguindo, respec-
tivamente, os artigos 966 e 981 do Código Civil Brasilei-
ro. Segundo Nadialice Franceschini Souza (2011) trata-
-se, na realidade, de um novo tipo jurídico, considerado 
como uma pessoa jurídica de natureza “sui generis”, 
uma vez que a norma alterou a legislação civil, incluindo 
no artigo 44 do Código Civil Brasileiro o inciso VI. (BRA-
SIL, 2002). Nesta esteira, observe-se.

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
I –   as associações;
II –  as sociedades;

III – as fundações; 
IV – as organizações religiosas;
V –  os partidos políticos;
VI – empresa individual de responsabilidade li-
mitada. (grifo nosso)

 
Além do artigo supramencionado, foi alterado o pa-

rágrafo único do artigo 1.033 e incluído o artigo 980-A 
acrescido de 06 parágrafos, ambos no mesmo diploma 
legal, tal seja, Código Civil Brasileiro.

O caput do art. 980-A do Código Civil determina a 
forma e os requisitos para a constituição de uma empre-
sa individual de responsabilidade limitada:

Art. 980-A. A empresa individual de responsa-
bilidade limitada será constituída por uma única 
pessoa titular da totalidade do capital social, de-
vidamente integralizado, que não será inferior a 
100 [cem] vezes o maior salário-mínimo vigente 
no País. (BRASIL, 2002)

Com efeito, uma Eireli só poderá ser constitu-
ída por uma única pessoa que também será única 
titular de todo o capital social, não inferior a 100 
[cem] vezes o salário mínimo vigente no país, o que 
atualmente corresponde à R$ 62.200,00 [sessenta 
e dois mil e duzentos reais], estando comprovada a 
sua integralização.

A saber, o art. 980-A da referida legislação de-
monstra em seus parágrafos, sistematicamente, 
que: o nome empresarial deverá ser formado pela 
inclusão da expressão “EIRELI” após firma ou deno-
minação social; que a pessoa natural somente po-
derá figurar em uma única empresa da modalidade; 
o capital poderá, também, resultar da concentração 
de quotas de outra modalidade societária num único 
sócio; poderá, ainda, ser constituída para prestação 
de serviços de qualquer natureza a remuneração 
decorrente da cessão de direitos patrimoniais de 
autor ou de imagem, nome, marca, ou voz de que 
seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados 
à atividade profissional; e por fim, defende que, se 
aplicam à empresa individual de responsabilidade li-
mitada, no que couber, as regras previstas para as 
sociedades limitadas. 

No que tange à modificação do parágrafo único do 
artigo 1.033 do Código Civil, ficou consignado que não 
se aplicará o disposto no inciso IV [a falta de pluralidade 
de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta 
dias] caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese 
de concentração de todas as cotas da sociedade sob a 
sua titularidade, requeira no Registro Público de Empre-
sas Mercantis a transformação do registro da socieda-
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de para empresário individual ou para empresa indivi-
dual de responsabilidade limitada [Eireli], observando, 
no que couber, o disposto nos artigos 1.113 a 1.115 do 
mesmo código (BRASIL, 2002).

É importante mencionar que o paragrafo 4º da Lei 
12.441/2011 que alterou o Código Civil Brasileiro foi ve-
tado pela Presidência da República, sob a justificativa 
de que o referido parágrafo poderia “gerar divergências 
quando à aplicação das hipóteses gerais de desconsi-
deração da personalidade jurídica, previstas no art. 50 
do Código Civil. Assim, e por força do § 6º do projeto 
de lei, aplicar-se-á à EIRELI as regras da sociedade li-
mitada, inclusive quanto à separação do patrimônio.”, 
o que torna plenamente possível a desconsideração da 
personalidade jurídica e a possibilidade da constrição de 
patrimônio particular do empresário (BRASIL, Presidên-
cia da República, 2011). 

5 A IncOnsTITucIOnALIDADE DO 
cApuT DO ART. 980-A, InTRODuzIDO 
pELA LEI 12.441/2011

Antes mesmo de entrar em vigor, a Lei 12.441/2011 
tornou-se alvo de Ação Direta de Inconstitucionalida-
de cumulada com Pedido Liminar, que foi ajuizada em 
18/08/2011 perante o Supremo Tribunal Federal [STF], 
pelo Partido Popular Socialista [PPS], autuada sob o nº 
ADI 4637, cujo relator designado é o Ministro Gilmar 
Mendes (BRASIL, ADI nº. 4637, 2011).

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (BRASIL, 
ADI nº. 4637, 2011), segue o rito do artigo 12 da Lei 
nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe 
sobre o processo e julgamento da ação direta de in-
constitucionalidade e da ação declaratória de cons-
titucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal 
(BRASIL, 1999), in verbis:

Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o 
relator, em face da relevância da matéria e de 
seu especial significado para a ordem social e 
a segurança jurídica, poderá, após a prestação 
das informações, no prazo de dez dias, e a ma-
nifestação do Advogado-Geral da União e do 
Procurador-Geral da República, sucessivamen-
te, no prazo de cinco dias, submeter o processo 
diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de 
julgar definitivamente a ação. 

O objetivo da demanda é a declaração de incosti-
tucionalidade da parte final do caput do artigo 980-A1, 
introduzido pelo artigo 2º da norma em análise, uma vez 
que este afrontaria  princípio da livre iniciativa e da ve-
dação a indexação do salário mínimo para outros fins 
que não os previstos na Constituição Federal, respec-
tivamente, nos artigos 170 e 7º, inciso IV, além de que 
ser contrário a Súmula Vinculante nº 4 (BRASIL, 2008) 
emanada pelo Supremo Tribunal Fededal, conforme se 
depreende da simples leitura da fundamentação da peça 
exordial da Ação Direta de Inconstitucionalidade (BRA-
SIL, ADI nº. 4637, 2011).

A Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu Art. 
1º inciso IV, leciona:

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, for-
mada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa; (grifos nossos)

No mesmo sentido, o artigo 170, inciso IV, e o seu 
parágrafo único da Constituição Federal, faz menção ao 
princípio constitucional e também comercial acima cita-
do. Observe-se.

Art. 170. A ordem econômica, fundada na va-
lorização do trabalho humano e na livre inicia-
tiva, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios:

[...]

IV - livre concorrência;

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre 
exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei. (gri-
fo nosso)

Sobre o tema em questão o ilustre professor Fábio 
Ulhoa Coelho (2012, p. 70), ensina:

A terceira condição resultante do princípio da 

1  Art. 890-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será construída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, 
que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País. (grifos nosso) (BRASIL, 2011)
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liberdade de iniciativa diz respeito à impor-
tância, para toda a sociedade, da proteção 
jurídica liberada ao investimento privado, 
feito com vistas ao fornecimento de produtos 
ou serviços, na criação, consolidação ou am-
pliação de mercados consumidores e desen-
volvimento econômico. Quando a Constituição 
Federal prescreve, como modo de produção, o 
fundado na liberdade de iniciativa, ela não está 
disciplinando a realidade econômica unicamen-
te focada nos interesses dos empresários. Pelo 
contrário, a norma constitucional que define a 
liberdade de iniciativa como um dos elemen-
tos fundamentais da ordem econômica (ao 
lado da valorização do trabalho, proteção ao 
meio ambiente, do desenvolvimento regional 
etc.) tutela interesse de toda a sociedade. A 
proteção jurídica ao investimento privado, se, 
obviamente, atende aos interesses individuais 
do empresário investidor, atende também aos 
interesses de toda a sociedade. Não há como 
dissociar: a lei, ao proteger o investimento, está 
necessariamente protegendo interesses que 
não se reduzem aos do investidor.
[...]
Por fim, o quarto desdobramento da liberdade 
de iniciativa reconhece na empresa privada um 
importante polo gerador de postos de trabalho 
e tributos, bem como fomentador de riqueza lo-
cal, regional, nacional e global. Em torno da em-
presa, de seu desenvolvimento e fortalecimento, 
gravitam interesses metaindividuais, como são 
os dos trabalhadores, consumidores, do fisco, 
das empresas satélites etc. (grifo nosso)

O artigo 7º, inciso IV da Constituição Federal Brasi-
leira (BRASIL, 1988) e a Súmula Vinculante nº 4, ema-
nada pelo Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2008), 
determinam:

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social:

(...)

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacional-
mente unificado, capaz de atender a suas ne-
cessidades vitais básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência so-
cial, com reajustes periódicos que lhe preservem 
o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação 
para qualquer fim; (grifo nosso)

STF - Súmula Vinculante nº 4. Salvo nos casos 
previstos na Constituição, o salário-mínimo não 
pode ser usado como indexador de base de cál-
culo de vantagem de servidor público ou de em-
pregado, sem ser substituído por decisão judicial 
(grifos nossos).

Com base nos trechos da Carta Magna e da súmula 
acima transcritos, os advogados Renato Campos Galu-
ppo OAB/MG 90.819 e Fabrício de Alencastro Gaertner 
OAB/DF 25.322, defendem na peça vestibular que o va-
lor mínimo exigido “representa um claro cerceamento à 
possibilidade de abertura de empresas individuais de res-
ponsabilidade limitada por pequenos empreendedores.”, 
ferindo o prinprício da livre iniciativa. E que a vedação à 
utilização do salário mínimo como indexador tem como 
objetivo livrá-lo de eventuais reajustes periódicos, de 
forma a preservar o poder aquisitivo, motivo pelo qual o 
texto constitucional foi taxativo ao vedar a sua utilização 
como critério indexador (BRASIL, ADI nº. 4637, 2011).

Diante do que foi exposto, é imperioso destacar que 
nenhuma lei, seja ela ordinária, ou de qualquer outro 
tipo, jamais poderá contrariar a Constituição Federal 
Brasileira. Caso contrarie será considerada inválida ou 
inconstitucional, como será, provavelmente, a norma 
atacada. O notabilíssimo jurista Manoel Gonçalves Fer-
reira Filho (2009, p. 26/27), entende que:

Dessa supremacia facilmente se deduz que, ao 
reverso, a Constituição não pode ser contra-
riada por atos dos poderes constituídos, aqui 
incluídas as leis (ordinárias). O ato que contra-
ria a Constituição, seja em razão do modo por 
que foi editado, seja em decorrencia do seu 
conteudo é inválido – inconstitucional. (grifo 
nosso)

 

No mesmo sentido Olavo A. Alves Vianna Ferreira 
(2011, p. 87) destaca:

“A Constituição Federal é a norma fundamen-
tal, ou seja, é nela que buscamos o fundamen-
to de validade de todas as normas existentes 
no ordenamento jurídico. Todas as situações 
devem com ela guardar relação de compati-
bilidade, sob pena de não nascerem válidas.” 
(grifo nosso)

5.1  PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA

O princípio da livre iniciativa, “liberdade de ação ju-
rídica e econômica”, é fundamento da República Fede-
rativa Brasileira e pilar da ordem econômica. Pode ser 
facilmente encontrado na Carta Maior de 1988, em seus 
artigos 1º, inciso IV, e 170 caput e parágrafo único, to-
dos já devidamente transcritos no corpo deste artigo 
(MAMEDE, 2009, p.36).
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Mamede (2009, p.37) aduz em sua obra que a livre 
iniciativa é diretamente ligada aos valores sociais do tra-
balho, formando com este um “par dialético” e insepa-
rável. E quando somados formam a base constitucional 
do Direito Empresarial Brasileiro. 

Juntos, a livre iniciativa e os valores sociais do traba-
lho tornam possíveis as realizações dos objetivos pre-
vistos no artigo 3º da Carta Magna (BRASIL/1988), uma 
vez que, quando devidamente cumpridos e seguidos por 
toda a população, desencadeiam a erradicação da po-
breza e da marginalização com a redução das desigual-
dades sociais e regionais, trazendo como consequência 
o desenvolvimento nacional, tornando a sociedade mais 
justa, livre e solidária, de forma que o bem seja promo-
vido para todos, sem quaisquer distinções, preconcei-
tos ou discriminações.

Destarte, Gladston Mamede (2009, p. 26) ainda le-
ciona que:

A liberdade de atuação econômica e jurídica que 
permite a indivíduos ou grupos de indivíduos 
organizarem e executarem empreendimentos, 
mesmo a partir da contratação de trabalho alheio, 
remunerado, com o objetivo de otimizarem a in-
tervenção sobre a realidade física e social, e, 
assim, ampliarem os resultados e os benefícios 
sociais da ação humana (grifo nosso).

Do mesmo modo, a expressão “valores sociais e da 
livre iniciativa” induz que poderá ser exercida qualquer 
atividade econômica livremente, independentemente da 
autorização de órgãos públicos, exceto nos casos pre-
vistos em lei, tendo em mira que é o que torna palpável 
e possível o cumprimento dos objetivos da República 
Federativa Brasileira. Enquanto que a livre iniciativa en-
globa a “atividade empresarial, aquela que planeja, in-
veste, estrutura, emprega pessoas, organiza a produção 
do trabalho, remunera-o, inova; trabalho empresarial 
que cria condições para que sejam alcançados os 
objetivos fundamentais da República” (grifos nossos) 
(MAMEDE, 2009, p.27).

A livre iniciativa preserva poderes dos particulares 
ou agentes privados nas articulações negociais, uma 
vez que são daqueles a responsabilidade por empre-
ender e então fazer com que a sociedade alcance 
seus objetivos fundamentais e não do Estado, que 
somente limita a atuação, na forma da lei, atuando, 
só quando necessário. 

Com efeito, observe-se a lição de Gladson Mamede 
(2009, p. 27):

A confiança nos agentes privados e na sua ca-
pacidade de empreender iniciativas hábeis a 

proporcionar o desenvolvimento nacional con-
duz à previsão de que, ressalvados os casos pre-
vistos na Constituição, a exploração direta da ati-
vidade econômica pelo Estado só será permitida 
quando necessária aos imperativos da segurança 
nacional ou a relevante interesse coletivo, confor-
me definidos em lei (artigo 173). (grifo nosso)

Da leitura do trecho acima transcrito, conclui-se que 
o Estado só atuará como empreendedor, explorando di-
retamente a atividade econômica, quando estritamente 
necessário e relevante ao interesse coletivo, conforme 
prevê a Constituição Federal de 1988. Caso o Estado 
atue como empreendedor ou limite a liberdade de ação 
jurídica ou econômica, sua manifestação será inconsti-
tucional, como no caso da legislação em análise, onde 
a imposição de valor mínimo para constituição de uma 
empresa individual de responsabilidade limitada é óbice 
à livre iniciativa de empreender.

De outro lado, é importante observar que a livre ini-
ciativa tem limites, uma vez que “não pode a lei, desar-
razoadamente ou desproporcionalmente, criar impediti-
vos ao gozo de garantias constitucionais.” (MAMEDE, 
2011, p.41). Tais limitações devem atender aos interes-
ses públicos maiores que estão previstos nos incisos I 
a IX do Art. 170 da Carta Maior, observada, é claro, a 
razoabilidade e proporcionalidade.

Em outra visão, para Uadi Lammêgo Bulos (2010, p. 
501/502) a livre iniciativa consiste em: 

A livre iniciativa, em realidade, participa de um 
modelo econômico, calcado no modelo liberal, 
não corroborando elemento inerente à configu-
ração estrutural da República. Bem andaria os 
constituintes de 1988 se tivessem seguido à téc-
nica alvitrada na Constituição Brasileira de 1946, 
cujo art. 45 vaticinou: A ordem econômica deve 
ser organizada conforme os princípios de justiça 
social, conciliando a liberdade de iniciativa com a 
valorização do trabalho humano.

 
O mesmo jurista acima mencionado ainda cita em 

sua obra a jurisprudência pátria. Vejamos:
  

A livre iniciativa está consagrada na ordem eco-
nômica constitucional e como fundamento da 
própria República Federativa do Brasil, podendo 
atuar o particular com total liberalidade, ressal-
vadas apenas as proibições legais. Não se tolera 
restrição a tal liberdade, sem o devido respaldo 
legal. (TRF, 5ª Região, 2ªT., AC 93.05.27765/
CE, Rel. Juiz José Delgado, DJ, 2, de 27-9-
1993,p.40993).

 Na fundamentação da Ação Direta de Inconsti-
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tucionalidade [ADI] nº 4637 os causídicos trazem à bai-
la, como fundamento jurídico, o entendimento dos juris-
tas Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins acerca 
do princípio da livre iniciativa, conforme seus comen-
tários na obra Comentários à Constituição do Brasil, 
Vol. 7, São Paulo: Saraiva, 1990, pág.16, (Celso Ribeiro 
Bastos e Ives Gandra Martins, 1990, apud Renato Cam-
pos Galuppo OAB/MG 90.819 e Fabrício de Alencastro 
Gaertner OAB/DF 25.322), onde aduzem:

A livre iniciativa é uma manifestação dos direitos 
fundamentais e no rol daqueles devia estar in-
cluída. De fato o homem não pode realizar-se 
plenamente enquanto não lhe for dado o direito 
de projetar-se através de uma realização trans-
pessoal. Vale dizer, por meio da organização de 
outros homens com vistas à realização de um 
objetivo. Aqui a liberdade de iniciativa tem cono-
tação econômica. Equivale ao direito de todos 
têm de lançarem-se ao mercado da produção 
de bens e serviços por sua conta e risco (grifo 
nosso) (BRASIL, ADI nº. 4637, 2011)

Ante ao escandido, constata-se que a lei que insti-
tuiu a Eireli é, em parte, inconstitucional, por trazer óbi-
ce à livre ação jurídica e empreendedora quando propõe 
um piso, com valor mínimo de capital social a ser inte-
gralizado, para constituição da empresa, uma vez que 
nem todos os indivíduos que almejam empreender têm 
em mãos os valores fixados, o que caracteriza, ainda, 
a distinção e descriminação, institutos contrários aos 
objetivos da Constituição Federal de 1988.

5.2 VINCULAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO 
COMO INDEXADOR – VEDAÇÃO

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) veda, expres-
samente, em seu artigo 7º, inciso IV, a vinculação do 
salário mínimo para qualquer fim. Observe-se.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social:
(...)
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacional-
mente unificado, capaz de atender a suas ne-
cessidades vitais básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência so-
cial, com reajustes periódicos que lhe preservem 
o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação 
para qualquer fim. (grifo nosso)

Vê-se, nitidamente, nos fundamentos jurídicos da 
ADI 4637 que a vedação a utilização do salário mínimo 

como indexador tem como finalidade preservar o poder 
aquisitivo do trabalhador, uma vez que o texto constitu-
cional menciona ao que ele deve atender, vedando, ex-
plicitamente, a sua vinculação para qualquer outro fim. 
(BRASIL, ADI nº. 4637, 2011)

Ainda na peça portal da ADI proposta perante o Su-
premo Tribunal Federal, foi mencionado como funda-
mento jurídico à ementa do julgamento da ADI 1.425, 
sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, onde ficou 
consolidado que:

(...) ao estabelecer no art.7º, inciso IV, da Consti-
tuição Federal que é vedada a vinculação ao salá-
rio mínimo para qualquer fim, o constituinte quis 
evitar que interesses estranhos aos versados na 
norma constitucional venham a ter influencia na 
fixação do valor mínimo a ser observado.

A súmula vinculante de nº 04 do Supremo Tribunal 
Federal, assim como o inciso IV do art. 7º, veda a vin-
culação do salário mínimo como indexador. Vejamos: 

STF - Súmula Vinculante nº 4. Salvo nos casos 
previstos na Constituição, o salário-mínimo não 
pode ser usado como indexador de base de cál-
culo de vantagem de servidor público ou de em-
pregado, sem ser substituído por decisão judicial. 
(grifo nosso)

 
 A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona no 

sentido de vedar a utilização do salário mínimo como 
indexador, senão, vejamos:

O Supremo assentou o entendimento de que não 
é possível a vinculação do piso-base ao salário 
mínimo, nos termos do disposto na parte final do 
inciso IV do art. 7º da CB. (AI 763.641-AgR, Rel. 
Min. Eros Grau, julgamento em 17-11-2009, Se-
gunda Turma,DJE de 4-12-2009.)  (grifo original)

Salário mínimo. Vinculação proibida. Previdência. 
Contribuição. A razão de ser da parte final do in-
ciso IV do art. 7º da Carta Federal – '(...) vedada 
a vinculação para qualquer fim;' – é evitar que in-
teresses estranhos aos versados na norma cons-
titucional venham a ter influência na fixação do 
valor mínimo a ser observado. (RE 197.072, Rel. 
Min. Marco Aurélio, julgamento em 25-11-1998, 
Plenário, DJ de 8-6-2001.) (grifo original).

Indenização vinculada ao salário mínimo: im-
possibilidade. CF, art. 7º, IV. O que a Constitui-
ção veda – art. 7º, IV – é a fixação do quantum 
da indenização em múltiplo de salários míni-
mos. STF, RE 225.488/PR, Rel. Min. Moreira 
Alves; ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, 
entretanto, em salários mínimos, observado o 
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valor deste na data do julgamento. A partir daí, 
esse quantum será corrigido por índice oficial. 
(RE 409.427-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, jul-
gamento em 16-3-2004, Primeira Turma,DJ de 
2-4-2004.)  (grifo original).

É importante ressaltar ainda que “na esmagadora 
maioria das situações a suficiência do investimento é 
questão que o empresário ou a sociedade empresaria 
estimam e estipulam livremente, conforme o porte da 
atividade negocial que pretendem manter.” (MAMEDE, 
2011, p.50), de forma que não deve a lei, neste caso, 
fixar um valor mínimo e obrigar que os pretensos em-
preendedores integralizem-no para que possam então 
registrar-se perante a Junta Comercial e dar início as 
suas atividades, o que se assim permanecer, acarretará 
no incentivo à irregularidade.

 Diante dos fatos e fundamentos expostos não há 
outra conclusão, senão a de que a Lei 12.441/2011 que 
altera o Código Civil e regulamenta a Empresa Indivi-
dual de Responsabilidade Limitada, é inconstitucional 
em parte, no que tange ao dispositivo que aufere valor 
mínimo a título de capital social, fixado sobre o salário-
-mínimo vigente, uma vez que o salário mínimo não po-
der ser utilizado como critério indexador. Além disso, 
não é possível estipular um valor mínimo para a integra-
lização do capital social, sobre pena de ferir ao princípio 
da isonomia/igualdade, o que afronta fatalmente a Carta 
Magna Brasileira de 1988.

6 cOnTROVéRsIAs E LAcunAs DA LEI 
12.441/2011 

6.1 TITULARIDADE DA EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA

Samuel Menezes Oliveira (2011) defende que o tex-
to da Lei 12.441/2011 (BRASIL, 2011) trouxe algumas 
dúvidas, devido aos lapsos cometidos pelos legisla-
dores. O primeiro questionamento é quanto ao termo 
“pessoa”, utilizado no caput do art. 980-A do Código 
Civil (BRASIL, 2002), se este “se refere à pessoa física 
ou se permitirá também a pessoa jurídica”, uma vez 
que o que no parágrafo segundo da mesma norma o 
legislador utiliza a expressão “pessoa natural” quando 
leciona “a pessoa natural que constituir empresa in-
dividual de responsabilidade limitada somente poderá 
figurar em uma única empresa dessa modalidade”, de 
modo que surge a dúvida com relação ao tipo de pes-
soa que poderá constituir uma Eireli.

Cássio Cavalli (2011) interpretou o parágrafo segun-
do do art. 980-A do Código Civil (BRASIL, 2002), in-
troduzido através da Lei 12.441/2011 (BRASIL, 2011), 
acima mencionado e transcrito, de maneira contrária ao 
que pensa Samuel Menezes Oliveira. Cavalli, em seu ar-
tigo publicado no jornal Valor Econômico aduziu que a 
“redação deixa margem para que as pessoas jurídicas 
constituam não apenas uma, mas diversas Eirelis, para 
segregar os riscos de seus distintos empreendimentos”, 
tendo em vista que não há qualquer vedação expressa à 
constituição do tipo de empresa por pessoa jurídica, e 
sim a limitação de uma pessoa jurídica da modalidade 
por pessoa natural.

Jorge Lobo (2012) em seu artigo “Pessoas Jurídi-
cas Podem Constituir Empresas Individuais” trouxe a 
informação que a Instrução Normativa nº 117, de 2011 
do Departamento Nacional de Registro de Comércio 
[DNRC] “estabeleceu que “a pessoa jurídica não pode 
constituir EIRELI”.” Entretanto, defende que a pessoa 
jurídica poderá sim constituir EIRELI, sendo incorreta a 
interpretação do DNRC, uma vez que o texto legal foi 
amplo, não vedando a utilização da modalidade empre-
sária por pessoa jurídica.

Diante dos incontáveis entendimentos doutrinários, 
constata-se que realmente existe uma dúvida quando ao 
titular da empresa individual de responsabilidade limita-
da, porém, desde a sua promulgação até a presente data 
nenhuma solução foi encontrada. No entanto, os  proje-
tos de lei que visam à alteração do texto encontram-se 
em tramitação perante o  Congresso Nacional e trazem 
alternativas válidas.

CRIAÇÃO DERIVADA DE UMA EIRELI

O parágrafo 3º do art. 980-A do Código Civil (BRA-
SIL, 2002), introduzido pela Lei 12.441/2011 (BRASIL, 
2011) leciona que a empresa individual de responsa-
bilidade limitada poderá ser criada através da con-
centração das quotas de outra modalidade societária 
num único sócio, independentemente das razões que 
motivaram tal concentração, de forma que poderá ser 
formada “a) por vontade de seu sócio; b) ou em virtu-
de de fato imprevisto ou alheio sobre uma sociedade 
empresária, como, por exemplo, o falecimento de um 
dos sócios ou a aquisição da totalidade do capital por 
um sócio” conforme defende Oscar Valente Cardoso 
(2012), entretanto, ele aduz que “a interpretação literal 
do disposivito leva à conclusão de que apenas as so-
ciedades formadas por quotas podem ser transforma-
das em EIRELI, excluídas as sociedades por ações, (o 
que também causará divergências.)”.
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Sabendo-se que o Departamento Nacional de Regis-
tro de Comércio é um órgão rigoroso e que interpreta as 
normas de maneira literal, entende a doutrina que poderá 
ocasionar divergências a utilização da expressão “quo-
tas” no parágrafo terceiro do art. 980-A do Código Civil.

No que tange aos outros inúmeros aspectos contro-
vertidos, tais como: o regime tributário que poderá ser 
seguido por uma EIRELI; a constituição de EIRELI para 
prestação de serviços por pessoas naturais desprovidas 
de empresarialidade, entre outros, por sua complexida-
de, merecem uma obra própria para uma explanação 
mais detalhada e perfeita, o que não cabe no momento, 
devido ao caráter sumário do artigo.

7 pROpOsTAs pARA ALTERAÇÃO 
DO ARTIGO 980-A DO cÓDIGO cIVIL 
bRAsILEIRO (LEI 10.406/2002), 
IncLuIDO pOR FORÇA DA LEI 
12.441/2011

É imperioso destacar que logo após a entrada em vigor 
da Lei 12.441/2011 que alterou o Código Civil Brasileiro, 
incluindo o artigo 980-A e seus parágrafos, surgiram dois 
projetos de Lei, protocolados sob os números 2.468/2011 
e 3.298/2012, que tramitam perante o Congresso Nacional, 
mais especificamente na Câmara dos Deputados, nasce-
douro da norma atacada, onde serão analisados e votados 
de acordo com o devido processo legislativo. 

O projeto de Lei nº 2.468/2011 é de autoria do Depu-
tado Carlos Bezerra e foi apresentado em 05/10/2011. 
No referido projeto propõe-se a redução do limite míni-
mo do capital social integralizado para constituição da 
empresa individual de responsabilidade limitada e esta-
belece a aplicação do tratamento tributário simplificado 
do programa simples nacional (BEZERRA, 2011).

Merecem destaque tanto a proposta como a sua 
justificativa. A proposta requer a alteração do caput do 
artigo 980-A do Código Civil Brasileiro para que passe a 
constar como capital mínimo a ser integralizado o equi-
valente a 50 [cinqüenta] vezes o maior salário mínimo 
vigente no país, e a alteração do § 6º para acrescentar 
que serão aplicadas além das regras previstas para as 
sociedades limitadas, aquelas dispostas no tratamento 
tributário simplificado para as microempresas e empre-
sas de pequeno porte, decorrentes do programa Simples 
Nacional, conforme a Lei Complementar nº 123/2006 e 
suas alterações (BEZERRA, 2011).

A justificativa e motivação para o projeto de lei que 
visa alterar o recente artigo acrescentado ao Código Civil 
Brasileiro [980-A] advieram da severa crítica publicada 

por Cássio Cavalli, Doutor e Professor da Fundação Ge-
túlio Vargas no Rio de Janeiro, em seu artigo “Desafios 
da Empresa Individual Limitada” publicado no Jornal Va-
lor Econômico, página E2, edição de 1º de Setembro de 
2011, que de tão realista e convincente, foi recortada e 
inserida no corpo da justificativa, os quais merecem, re-
almente, destaque e transcrição. Observe-se. 

[...] Agora, com a criação da Empresa Individual 
de Responsabilidade Limitada, seria de se espe-
rar que os pequenos empreendimentos deixem 
de adotar a forma de sociedade limitada. Entre-
tanto, na nova legislação há um forte incentivo 
para a pequena empresa continuar a adotar a 
forma de sociedade limitada.
Para constituir-se uma Eireli, há a exigência de 
que o capital social seja de cem salários míni-
mos, isto é, R$ 54,5 mil em valores atuais. Este 
valor supera, em muito, o valor dos ativos em-
pregados para a organização da maioria das 
pequenas empresas. Não é de se esperar, por 
exemplo, que o proprietário de um carrinho de 
cachorro quente empregue mais de cinquenta 
mil reais como capital social. 
O incentivo legislativo continua sendo voltado 
para a constituição de sociedades limitadas, em 
razão do fato de que não há exigência legal de 
valor mínimo para o capital social. Pode-se cons-
tituir uma sociedade limitada com um capital 
de, por exemplo, R$ 3 mil. 
Este não é o único incentivo contrário à adoção 
efetiva das Eirelis pelos pequenos empresários. 
Deve-se levar em conta, ainda, o tratamento 
tributário dispensado à empresa. Uma das prin-
cipais razões pelas quais as pequenas empresas 
não adotam a forma de sociedades anônimas 
consiste no fato de que esse tipo societário não é 
beneficiado com as regras tributárias do Simples. 
Por isso, as pequenas empresas preferem adotar 
a forma de sociedade limitada. É para aproveitar 
as vantagens tributárias aliadas à limitação da 
responsabilidade que, nos Estados Unidos, mui-
tas empresas preferem adotar a forma de limited 
liability company em detrimento da constituição 
de uma corporation. Até que se regulamente, no 
Brasil, de forma clara, a possibilidade de as Ei-
relis serem enquadradas no regime do Simples, 
continuará em muitos casos a ser mais vantajo-
so constituir-se sociedade limitada. [...] 
Desse modo, pelas razões expostas acima, de 
forma tão competente, pelo eminente professor 
da FGV-Rio, entendemos que o novo tipo de so-
ciedade empresária pode e deve ser aperfeiçoado 
pelo Congresso Nacional, pelo que esperamos 
contar com o apoio de nossos ilustres Pares na 
breve aprovação desta proposição. Sala das Ses-
sões, em de 2011. Deputado Carlos Bezerra.  (gri-
fo nosso) (CAVALLI, 2011 apud BEZERRA, 2011).

De outro lado, o Projeto de Lei 3.298/2012 apresen-
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tado em 29/02/2012 de autoria do Deputado Marcos 
Montes, parlamentar autor do projeto que incentivou e 
deu origem à legislação guerreada, traz mais alternativas 
de alterações além daquelas demonstradas no projeto 
de lei supramencionado e que as completam, tais como: 
acrescentar no caput do artigo 980-A do Código Civil a 
possibilidade de a Empresa Individual de Responsabi-
lidade Limitada ser constituída por uma única pessoa, 
natural ou jurídica, sendo ela nacional ou estrangeira; a 
possibilidade de ser criada apenas uma única empresa 
nesta modalidade por cada tipo de pessoa seja ela física 
ou jurídica; prevê, ainda, o acréscimo de dois parágra-
fos, tais sejam os § 7º e § 8º, que disporão, respectiva-
mente, que no caso do capital da EIRELI ser totalmente 
estrangeiro, este se sujeitará igualmente a Lei 4.131/62 
e suas alterações; e que a empresa individual de respon-
sabilidade limitada deverá efetuar seu registro na Junta 
Comercial, que é o Registro de Empresa Mercantil con-
forme dispõe o Departamento Nacional de Registro do 
Comércio [DNRC]. (MONTES, 2012)

O nobre Deputado Marcos Montes (2012), inicial-
mente, na justificativa do seu projeto menciona que 
com o início da vigência da norma em questão [Lei 
12.441/2011] e alteração do Código Civil Brasileiro, 
surgiram inúmeras dúvidas entre órgãos governamen-
tais, advogados e outros diversos profissionais da 
área, principalmente quanto “a possibilidade da “Eireli” 
ser constituída por pessoa jurídica, além de indagar se 
tais empresas poderiam desempenhar atividades não 
empresariais, a exemplo de atividades intelectuais: de 
natureza cientifica, literária ou artística.” dúvidas que 
ensejaram a elaboração deste projeto de alteração da lei 
visando à consequentemente complementação.

Na oportunidade o Deputado esclareceu algumas 
das inúmeras dúvidas dos pesquisadores e profissio-
nais, afirmando que não há qualquer óbice à possibili-
dade de uma pessoa jurídica constituir uma Eireli assim 
como qualquer pessoa natural; que é possível a consti-
tuição do tipo empresarial por estrangeiro ou com capi-
tal estrangeiro, uma vez que a Magna Carta, no art. 172, 
admite o tipo de investimento; e por fim, aduz que não 
existem dúvidas acerca das atividades empresariais que 
poderão ser desempenhadas por  uma empresa indivi-
dual com responsabilidade limitada. (MONTES, 2012)

Outrossim, Montes (2012) revela em seu projeto que 
existem questões que necessitam de solução, como, 
por exemplo: o registro perante o DNRC [Departamen-
to Nacional do Registro do Comércio], uma vez que tal 
órgão já expediu Instrução Normativa de nº 117/2011, 
que segundo ele, merece ajuste, uma vez que impede 
o registro de pessoa jurídica como constituinte de uma 

Eireli, tendo em vista que a modalidade de empresa não 
poderá ser registrada perante o Registro Civil de Pes-
soas Jurídicas, tendo em mira que o referido órgão é 
competente para registrar somente pessoas jurídicas 
desprovidas de empresarialidade.

Ambos os relatores dos projetos de Lei, os Deputa-
dos João Maia e Guilherme Campos, defendem a apro-
vação dos projetos, por considerarem que as alterações 
serão mais benéficas à classe empreendedora e a so-
ciedade como um todo, de forma a viabilizar e incentivar 
o acesso dos pequenos e micro empreendedores, o que 
acarretará o desenvolvimento econômico do Brasil.

Da simples análise das propostas supramencionadas, 
constata-se que elas se complementam, contudo, ambas 
permanecem eivadas de inconstitucionalidade, em face 
da clara e inequívoca contrariedade ao princípio da livre 
iniciativa e da vedação a utilização do salário mínimo 
como indexador, conforme os motivos já exaustivamen-
te declinados, uma vez que no primeiro projeto cogita-se 
a redução do capital social mínimo integralizado de 100 
[cem]  para 50 [cinqüenta] salários-mínimos, o que não 
afasta a ofensa aos princípios acima mencionados; en-
quanto que no segundo projeto nem se questiona o valor 
mínimo estipulado como capital social, buscando-se a 
alteração de outros pontos diversos deste.

A atitude mais correta, isonômica e proporcional, se-
gundo os ditames Constitucionais, seria a total exclusão 
da parte final do Art. 980-A do Código de Processo Civil, 
que trata do valor mínimo a ser integralizado para a pos-
sibilidade de constituição de uma Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada, como pleiteia a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 4637, e a alteração da lei 
para que as demais regras previstas nos projetos acima 
discutidos sejam incluídas e tornem-se válidas, de for-
ma a complementar e sanar todos os vícios oriundos da 
Lei. 12.441/2011.

8 cOnsIDERAÇÕEs FInAIs

A finalidade da criação de Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada era ocasionar um impacto 
econômico relevante no país, aumentando, considera-
velmente, o número de empreendedores que passariam 
a organizar suas atividades, de maneira a gerar mais 
empregos, arrecadação de impostos, além de renda e 
lucro, alavancando a economia.

Entretanto, o resultado foi reverso, uma vez que com 
o advento da Lei 12.441/2011 surgiu uma nova pessoa 
jurídica, individual e de responsabilidade limitada, com 
inúmeras lacunas, ocasionando questionamentos em 
diversos aspectos, considerada por juristas, doutrina-
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dores, empreendedores e diversos profissionais como 
uma norma inconstitucional, por contrariar princípios 
fundamentais contidos na Constituição Federal Brasilei-
ra de 1988, como o da livre iniciativa e contra a vedação 
a utilização do salário mínimo como indexador, confor-
me já declinado ao longo deste artigo.

Os lapsos existentes no corpo da legislação e as dú-
vidas surgidas decorrem da incompletude da norma e 
da obscuridade do texto legal, que fora escrito de ma-
neira ambígua, passível de diferentes interpretações e 
consequentemente questionamentos.

As maiores dúvidas acerca de constituição da Em-
presa Individual são, por exemplo: Qual tipo de pessoa 
poderá constituir uma Empresa Individual de Respon-
sabilidade Limita [natural ou jurídica; nacional ou es-
trangeira]?  A pessoa física natural só poderá constituir 
uma única Eirele por CPF enquanto que a pessoa jurídica 
poderá constituir mais de uma empresa por CNPJ? O 
capital social empregado na empresa somente pode-
rá ser nacional? Existirá regime tributário diferenciado 
para esta modalidade? Por que o DNRC [Departamento 
Nacional de Registro do Comércio] não regulamentou 
na sua instrução normativa o registro de uma Eireli 
por pessoa jurídica, e somente por pessoa natural/fí-
sica? Por que para o esse tipo empresarial é imposta à 
constituição de capital social mínimo devidamente in-
tegralizado, enquanto que para as demais modalidades 
[Empresário Individual, Sociedade Limitada, Sociedade 
Anônima] não é exigido qualquer valor a título de inte-
gralização do capital? Entre outros.

Muitos dos questionamentos acima citados ainda 
pairam na atmosfera empresarial e outros surgem des-
de a publicação e vigência da Lei. 12.441/2011, porém, 
até a presente data, mesmo devidamente acionados 
os Poderes Judiciário e Legislativo, respectivamente, 
através do Supremo Tribunal Federal e da Câmara dos 
Deputados, nenhum ponto foi pacificado, e nenhuma la-
cuna suprida, o que acarreta à inaplicabilidade da legis-
lação e dúvidas para a sociedade empreendedora que 
se vê ansiosa para constituir empresas individuais de 
responsabilidade limitada, de maneira a organizar suas 

atividades negociais e ter seu patrimônio resguardado.
De acordo com todos os fatos e fundamentos apresen-

tados, conclui-se que a declaração da inconstitucionalida-
de da parte final do artigo 980-A do Código Civil Brasileiro e 
a sua consequente supressão do texto legal será um gran-
de passo para evolução da espécie jurídica, uma vez que 
esta se tornará acessível aos empreendedores de pequeno 
e médio porte, tornando hábil o principal objetivo da norma, 
qual seja: o desenvolvimento sócioeconômico do país, a 
desburocratização e o atendimento aos objetivos da Cons-
tituição Federal Brasileira, conforme a justificativa apresen-
tada no projeto para promulgação da lei 12.441/2011 que 
alterou o Código Civil Brasileiro. 

Ademais, é importante destacar que para que a lei 
questionada torne-se hábil à aplicação perante toda a 
sociedade civil e empreendedora brasileira, não é ne-
cessário apenas que seja declarada a sua inconstitu-
cionalidade parcial, mas também deverá ser alvo de 
alterações e ajustes, como, por exemplo, aquelas apre-
sentadas nos projetos de lei 2.468/2011 e 3.298/2012, 
exceto a alteração que visa à redução do capital míni-
mo de 100 [cem] para 50 [cinquenta] salários mínimos, 
uma vez que o piso mínimo estabelecido deveria ser 
suprimido, reduzido a zero, por ser inconstitucional a 
fixação de valor mínimo para constituição de empresas, 
já que tal imposição fere o princípio da livre iniciativa, e 
consequentemente da igualdade/isonomia, uma vez que 
não se exige capital social integralizado mínimo para o 
nascimento das outras modalidades empresariais. No 
mesmo sentido, tal alteração não merece prosperar por 
ir de encontro à vedação constitucional de não utilização 
do salário mínimo como critério indexador.

Ante a tudo o que foi exaustivamente exposto, cons-
tata-se, claramente, que a lei questionada é imperfei-
ta e necessita de reparos para que possa ser de fato 
aplicada conforme o seu objetivo principal, de acordo 
com as regras e objetivos constitucionais, merecendo, 
portanto, que seja declarada a sua inconstitucionalida-
de em parte, ou ainda, que lei superveniente altere-a ou 
revogue-a, de maneira a complementar e instrumenta-
lizar o instituto.
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Resumo
Desde a abertura do mercado de combustíveis, um dos tópicos de grande importância para a regulação é a proteção do consumidor neste mercado. 
De fato, sendo o consumidor a parte mais vulnerável, a possibilidade de fraudes como adulteração, publicidade enganosa e preços abusivos são 
questões que necessitam de regulação, algo que vem sendo realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. 
Contudo, a proteção do consumidor não deriva da regulação setorial, mas de uma lei fundamental para toda relação de consumo: o Código de 
Defesa do Consumidor. Com base nesta premissa, o presente trabalho analisa quais são os direitos fundamentais dos consumidores no mercado 
de combustíveis a partir do Código de Defesa do Consumidor. Para isso, o trabalho busca definir quais relações estão presentes no mercado 
de combustíveis e busca delimitar quais princípios do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações de consumo no mercado de 
combustíveis, extraindo-se daí os direitos fundamentais que decorrem desta principiologia. 

Palavras-chaves: Mercado de Combustíveis. Consumidor. Código de Defesa do Consumidor. Direitos Fundamentais.

CONSUMER PROTECTION: A LEGAL ANALYISIS APPLIED TO THE CONSUMERS RELATIONS 
ON THE FUEL MARKET

Abstract
Since the opening of the fuel market, a topic of great importance concerning the regulation is the consumer protection of consumers in 
this market. In fact, the consumer is the most vulnerable part of this market, and the possibility of fraud, misleading advertising and 
unfair prices are issues that need legal measures, something that has been done by the National Agency of Petroleum, Natural Gas 
and Biofuels - ANP. However, consumer protection is not derived from regulation, but a fundamental law for every kind of consumption 
market: the Code of Consumer Protection. Based on this premise, this paper analyzes what are the fundamental rights of consumers in 
the fuel market from the Code of Consumer Protection. On this context, this  paper intends to define what relationships are present in 
the fuel market and seeks to define the principles of the Code of Consumer Protection that must be applied to consumer relations in the 
fuel market.

Keywords: Fuel Market. Consumer. Code of Consumer Protection. Fundamentals Rights.
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1 InTRODuÇÃO

Na atual conjuntura do mundo globalizado, a comer-
cialização de combustíveis está ganhando cada vez maio-
res proporções em razão do trânsito sempre crescente de 
mercadorias e pessoas. O consumidor, dependente dela, 
mais do que nunca aparece como ente fragilizado, não ten-
do forças suficientes para fazer suas exigências ou exigir 
seus direitos.

Nesse contexto, a Constituição de 1988 deu um passo 
importante, promovendo a defesa do consumidor a direito 
fundamental. Contudo, a despeito desta previsão, somente 
isto não seria suficiente para realmente resguardar o con-
sumidor, elevando-se também a defesa do consumidor 
como princípio norteador da ordem econômica.

Falando-se em ordem econômica constitucional, com a 
flexibilização do monopólio do petróleo, a instituição da Lei 
do Petróleo e a criação da Agência Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Bicombustível, a defesa do consumidor pas-
sa a também a ser olhada sob a perspectiva da regulação 
dos mercados, especialmente daqueles em que o Estado 
deixou de atuar diretamente para permitir que outros agen-
tes pudessem explorá-lo economicamente. E, visto que o 
consumidor é dependente de produtos desta indústria, sua 
proteção é de especial relevância, mormente no que está 
relacionado ao mercado de combustíveis.

Neste viés, com o surgimento do Código de Defesa do 
Consumidor, bem como o da Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP o consumidor 
passou a contar com instrumentos fiscalizatórios para 
resguardá-lo no mercado de combustíveis.

Diante destas considerações, o presente trabalho bus-
ca estudar como a defesa do consumidor é voltada ao 
mercado de combustíveis dentro do sistema constitucional 
brasileiro.

Para isso, o trabalho investiga a defesa do consumidor 
como direito fundamental. Num segundo momento anali-
sa-se a defesa do consumidor como constituinte da ordem 
econômica constitucional e por fim analisa a proteção do 
consumidor do mercado de combustíveis tomando como 
base a Lei consumerista.

A aplicabilidade do princípio da boa fé no mercado de 
combustíveis, a proteção da vida, saúde e segurança e res-
ponsabilidade pelo fato e vício do produto/serviço no mer-

cado de combustíveis bem como as sanções administra-
tivas e penais no mercado de combustíveis além da tutela 
processual também foram alguns dos aspectos abordados 
no trabalho.

2 As VARIADAs RELAÇÕEs nO 
mERcADO DE cOmbusTÍVEIs sOb A 
ÓTIcA DO bInÔmIO cOnsumIDOR/ 
FORnEcEDOR

Antes de adentrar nas relações no mercado de com-
bustíveis sob a ótica do binômio fornecedor/consumidor 
é necessário definir o que seria consumidor e o que se-
ria fornecedor. 

A lei 8078/90 definiu o conceito de “consumidor” 
como a pessoa “destinatário final” do produto1  ou ser-
viço2  ofertado, bem como qualquer pessoa vítima do 
evento ocorrido pela relação de consumo ou exposta à 
prática nela prevista. A mesma lei também definiu o que 
seria fornecedor em seu art. 33.

 Ao se fazer uma análise através do ponto de vis-
ta do binômio fornecedor-consumidor, percebem-se 
duas relações básicas no mercado de combustíveis: 
o consumidor enquanto destinatário final e comprador 
de combustíveis perante os revendedores varejistas e o 
consumidor enquanto consumidor de serviços presta-
dos pelos postos de combustíveis. Não há que se falar 
em relação de consumo entre outras etapas (produção-
-refino, transporte-distribuição), pois falta o elemento 
necessário dos entes destas etapas da cadeia serem 
destinatários finais e vulneráveis.

No que diz respeito ao consumidor enquanto desti-
natário final e comprador de combustíveis perante os 
revendedores, destaca-se a sua vulnerabilidade quanto 
à formação de cartéis, preços abusivos, adulteração de 
combustíveis entre outras situações. 

Desta feita, devido ao fato de o consumidor ser con-
siderado parte vulnerável nas relações existentes entre 
ele e os elos da cadeia que envolve a comercialização 
de combustível, está constantemente sujeito a fraudes 
como adulteração, publicidade enganosa e preços abu-
sivos que são questões que necessitam de regulação, o 
que necessita de e está tendo regulação ANP.

1 De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

2 De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração.

3 Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
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4 “O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”

5 O CDC explica em no art.81, I que a forma de proteção coletiva dos direitos difusos defendem os direitos tranindividuais que se caracterizam pela pluralidade indeterminada 
de seus titulares e pela indivisibilidade de seu objeto

6 O inciso II do art. 81 do CDC traz que os direitos coletivos são aqueles  transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas 
ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.

7 Por fim, o art.81 também trata dos direitos individuais homogêneos, em seu inciso III define que os direitos individuais homogêneos são aqueles decorrentes de origem 
comum.

8 “o congresso nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da constituição, elaborará código de defesa do consumidor”.

Entretanto, o foco do presente trabalho não vai ser 
colocado na regulação que a agência coloca para co-
ordenar as relações no mercado de combustíveis tendo 
em vista a ótica do consumidor, mas responder que di-
reitos fundamentais possui o consumidor no mercado 
de combustíveis em razão do Código de Defesa do Con-
sumidor.

3 A DEFEsA DO cOnsumIDOR cOmO 
DIREITO FunDAmEnTAL

Antes de se adentar no estudo da defesa do consu-
midor como direito fundamental, deve-se definir o que 
seriam os chamados “direitos fundamentais”.

De acordo com Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins 
(2007, p. 54), os direitos fundamentais são direitos con-
tidos em dispositivos constitucionais – consequente-
mente possuindo grande força normativa - que  limitam 
o exercício do poder estatal, privilegiando a liberdade 
individual.

Neste contexto, o direito do consumidor, enquanto 
direito fundamental, é considerado imprescindível para 
a promoção do desenvolvimento social e econômico, vi-
sando tutelar o destinatário final de produtos e serviços, 
ente atomizado e hipossuficiente, dando-lhe proteção 
jurídica.

Não é à toa que na Constituição Federal é possível 
encontrar a previsão da defesa do consumidor no artigo 
5º, XXXII4, que versa sobre os direitos e as garantias 
fundamentais. Pode-se perceber, deste modo, a preo-
cupação do legislador brasileiro em fazer com que pro-
teção do consumidor fosse resguardada pelo estado e 
qualificada como Direito fundamental.

Com base nesta previsão, deve ser salientado que 
a defesa do consumidor é insertada num contexto que 
ultrapassa a tutela tradicional, focada em conflitos ato-
mizados de caráter individual, para uma tutela moderna, 
vislumbrando estes direitos em uma dimensão coletiva 
em sentido amplo. 

O atual Código de Defesa do Consumidor dispõe em 

seu texto a respeito de três formas da proteção coleti-
va, as quais são enfatizadas no art. 81 do referido texto 
legal, sendo elas: os direitos difusos5, os direitos coleti-
vos6  e os individuais homogêneos7 .

Com isso, temos que hoje existe a proteção deste 
consumidor na dimensão coletiva e na dimensão indi-
vidual. Esta dimensão é de dois aspectos: a) o Estado 
deve promover a concretização de direitos materiais 
para o indivíduo-consumidor e a coletividade-consu-
midor; b) o Estado deve promover a concretização de 
direitos processuais para o indivíduo-consumidor e a 
coletividade-consumidor.

Além disso, no art. 488 dos atos de disposições 
constitucionais transitórias encontra-se a previsão de 
prazo para a elaboração e promulgação do Código de 
Defesa do Consumidor, demonstrando a preocupação 
do legislador constituinte originário em prover uma pro-
teção efetiva ao consumidor.

Nota-se que a preocupação em relação aos direitos 
fundamentais e a tutela do consumidor caminham em 
paralelo. A tutela do consumidor consolida-se como um 
dos direitos do cidadão e instrumento ao lado de outros 
direitos fundamentais para a promoção do desenvolvi-
mento.

Classificado como direito fundamental no atual orde-
namento jurídico do país, a defesa do consumidor deve 
ser pensada não de um ponto de vista setorial, como 
uma legislação que vive num microcosmo próprio. Pelo 
contrário, em razão da escolha da defesa do consumi-
dor como tema de proteção constitucional, deve haver 
um pensamento sistemático, em que a defesa do con-
sumidor assume centralidade e conecta-se com toda a 
legislação infraconstitucional. Dessa forma, normas que 
não estejam em consonância com a defesa do consumi-
dor prevista pela constituição federal devem ser consi-
deradas inconstitucionais e nulas de pleno direito. 

Não obstante, para compreender como a constitui-
ção delineia em toda plenitude a defesa do consumidor, 
deve ser verificada que, para além de apresentar dimen-
são de direito para indivíduos e coletividade, a defesa do 
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consumidor figura como aspecto normativo da ordem 
econômica e financeira constitucional, fazendo esta de-
fesa assumir outros matizes.

4 bREVE AnáLIsE sObRE O mERcADO 
DE cOmbusTÍVEIs nA cOnsTITuIÇÃO 

Atualmente os combustíveis figuram como produto 
de salutar importância para o dia a dia da população 
brasileira. Tanto é que o mercado de combustíveis é 
previsto e regulamentado pela Constituição Federal de 
1988.

É Constitucionalmente previsto (art. 174), que o Es-
tado possui função de agente normativo e regulador das 
atividades econômicas, e nesse contexto está inserida 
a sua função de fiscalizatória e regulatória.

A notoriedade da importância dos combustíveis no 
mundo atual faz com que cada vez mais seja possível 
encontrar previsões constitucionais para o seu mer-
cado. Isso se deve à grande capacidade Hermenêutica 
existente, bem como as conhecidas “Mutações Cons-
titucionais”9 que endossam as previsões na nossa Lei 
Maior. 

Exemplificando o fato supramencionado temos que, 
nos dias atuais, os combustíveis podem ser considera-
dos como produto de primeira necessidade para o dia 
a dia humano enquadrando-se como um Direito Funda-
mental e apresentando garantia constitucional de seu 
fornecimento em todo o território nacional10. 

Desta feita, conseguimos enxergar o mercado de 
combustíveis inserido de forma indireta no texto consti-
tucional. Entre essas formas, podemos notar no que diz 
respeito que a União poderá contar com empresas pri-
vadas ou estatais para a realização de atividades como 
o refino do petróleo (processo em que o petróleo bruto 
é transformado em combustível e outros derivados), as-
sim como para o transporte do petróleo bruto e a impor-
tação e exportação dos produtos o transporte marítimo 
do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados 
básicos de petróleo produzidos no País. Destaca-se 
que em todas essas formas de condução são utilizados 
combustíveis nos meios de transporte. Só estão fora 
da contratação pela União as atividades de distribuição 
e revenda, que nem por isso deixam de ser reguladas 
pelo Estado.

Com isso temos que as previsões legais para a pro-

teção, regulação e fiscalização do mercado de combus-
tível, bem como o seu funcionamento dinâmico são de 
extrema importância para a Economia e para a proteção 
dos consumidores.

Deve ser ressaltado que no âmbito constitucional, o 
papel de regulamentação do mercado de combustíveis 
cabe ao Estado, papel este que deveria ser exercido pelo 
Ministério de Minas e Energia. Porém, atualmente, com 
o surgimento das agências reguladoras nos anos 90, 
esse papel foi transferido à ANP – Agências Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.   

De acordo com Tércio Sampaio Ferraz Junior (2000, 
p. 19), algumas agências reguladoras encontram pre-
visões constitucionais, como é o caso da ANP, a qual 
encontra previsão no art.177 § 2o, III. Desta feita, 
temos constitucionalmente o papel da regulação do 
mercado de combustíveis cabe a ANP.

Por fim, ressalta-se a previsão constitucional de que 
a lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de 
petróleo, álcool carburante e outros combustíveis de-
rivados de matérias-primas renováveis, respeitados os 
princípios desta Constituição.

Portanto, nota-se que o mercado de combustíveis 
está completamente protegido constitucionalmente 
pelo Estado que deverá exercer a sua regulação (de for-
ma indireta, através de ANP), tanto nas suas etapas de 
produção e transporte, como também na distribuição e 
revenda.

5 A pROTEÇÃO DO cÓDIGO DE DEFEsA 
DO cOnsumIDOR E O mERcADO DE 
cOmbusTÍVEIs

O mercado de combustíveis representa o fim da ca-
deia de parte dos derivados de petróleo e do gás natural 
veicular, uma vez que, nesta etapa, ocorre a comerciali-
zação dessas mercadorias junto aos consumidores. Esse 
processo envolve uma gama enorme de agentes econô-
micos e reflete uma atividade de forte impacto no cotidia-
no dos cidadãos. Em razão das inúmeras relações con-
sumeristas existentes, atos abusivos atentando contra o 
direito dos consumidores são inevitáveis, e desta forma, 
visando a uma maior proteção do consumidor, o Código 
de Defesa do Consumidor em conjunto com a ANP regem 
as diretrizes que devem ser seguidas pelos fornecedores 
para não infringirem os direitos dos consumidores.

9 O fenômeno das “Mutações Constitucionais” não representa uma mudança do texto constitucional em si, mas a mudança da interpretação de um dispositivo constitucional.

10 Art.177, §2o, inciso I
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5.1 A BOA FÉ NO MERCADO DE 
COMBUSTÍVEIS

Inicialmente, antes de analisar o mérito do princípio 
da boa fé no mercado de combustíveis, é de significa-
tiva importância explicar brevemente o que seria este 
princípio.

Na atual doutrina no Brasil existem duas espécies 
de boa fé. São elas a objetiva e a subjetiva. No âmbito 
consumerista, o princípio da boa fé objetiva ganha um 
maior destaque devido a sua presença como cláusula 
geral no Código de Defesa do Consumidor (GUGLINSKI, 
2003).

Para Caldeira (2004, p. 194), a boa fé subjetiva re-
presenta à “ignorância” de uma pessoa acerca de um 
modificador ou impeditivo de seu direito.

Caldeira (2004, p. 194) ainda define a boa fé objetiva 
como sendo uma regra de conduta, um dever das partes 
de agir conforme certos parâmetros de honestidade e 
lealdade, com o objetivo de haver equilíbrio nas relações 
de consumo. Um equilíbrio contratual.

Com isso se tem que a boa fé objetiva remete a com-
portamentos como fidelidade e lealdade.

Adentrando no mérito dos mercados de combustí-
veis, se tem que o consumidor possui uma grande vul-
nerabilidade técnica tendo em vista que o mesmo não 
detém conhecimentos técnicos sobre os meios utiliza-
dos nos produto disponíveis no mercado de combustí-
veis. Desta feita, o consumidor é uma figura amplamen-
te vulnerável e hipossuficiente, acreditando fielmente na 
boa fé do fornecedor em agir conforme previsto em lei e 
em normas técnicas previstas pela ANP.

Portanto, ao adquirir estes produtos os consumidores 
se pautam na confiança de que houve boa fé nos serviços 
prestados pelo revendedor de combustíveis.

Ao violar o princípio da boa fé no referido mercado, os 
revendedores de combustíveis, além de desobedecerem 
aos princípios consumeristas, também infringem regras 
especificadas pela ANP. Determinadas violações desres-
peitam a boa-fé contratual que deve reger todas as rela-
ções entre consumidores e agentes econômicos, tendo em 
vista que os destinatários finais (consumidores) confiam 
na lealdade e na qualidade dos combustíveis.

5.2 A PROTEÇÃO DA VIDA, SAÚDE E 
SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE PELO 
FATO E VÍCIO DO PRODUTO/SERVIÇO NO 
MERCADO DE COMBUSTÍVEIS

O Código de Defesa do Consumidor prevê em seu art. 

6o os direitos básicos dos consumidores. Entre eles pode-
mos verificar a proteção da vida, saúde e segurança contra 
os riscos provocados por práticas no fornecimento de pro-
dutos e serviços considerados perigosos ou nocivos.

Tomando como base o art. 8 o do CDC, verifica-se que 
os produtos não devem oferecer riscos à segurança e à 
saúde do consumidor além dos normais e previsíveis. Com 
isso, tem-se que o combustível adulterado é um produto 
perigoso uma vez que oferece riscos além dos normais e 
previsíveis.

A adulteração de combustíveis por ser perigosa, pode 
causar riscos à segurança e a vida do consumidor além 
dos que seriam normal e previsível. Este produto pode co-
locar em risco a vida do consumidor tendo em vista que o 
seu uso pode acarretar falhas mecânicas nos automóveis 
e consequentemente comprometendo a dirigibilidade do 
mesmo, fazendo com que o consumidor esteja mais sus-
cetível a acidentes. Além disso, o PROCON do Rio de Ja-
neiro adverte que o uso deste produto viciado acarreta em 
um aumento significativo na poluição do meio ambiente e 
consequentemente aumentando os riscos à saúde pública.

Deve-se lembrar de que o Código de Defesa do Consu-
midor prevê em seu art. 12 que o fornecedor deve respon-
der pelo fato do produto, ou seja, deverá responder pelos 
acidentes de consumo que dele decorrerem.

Por sua vez, no que tange aos serviços no mercado de 
combustíveis – mais especificamente os serviços presta-
dos pelos postos- é de salutar importância destacar que o 
fornecedor de serviços responderá independente de culpa, 
pela reparação de danos causados aos consumidores por 
defeitos relativos à prestação do mesmo. Entretanto, o Có-
digo de Defesa do Consumidor prevê em ser art.12º que o 
fornecedor do serviço poderá se eximir da responsabilida-
de caso consiga provar que o defeito inexiste ou que ele é 
decorrente de uma culpa exclusiva do consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor ainda trouxe pre-
visões sobre a responsabilidade pelo vício dos produtos. 
O art. 18 do referido Código destaca que o fornecedor do 
produto responderá solidariamente por produtos com ví-
cios que os tornem impróprios para consumo O parágrafo 
6o do já mencionado artigo enfatiza em seu inciso II que os 
produtos adulterados são impróprios para uso e consumo.

Analisando pelo viés do fato do produto, deve-se desta-
car que o fornecedor deverá responder pelos acidentes de 
consumo que dele decorrerem.

Com isso, tem-se que a gasolina adulterada é produto 
impróprio, uma vez que não atendeu às normas regula-
mentares referentes à sua produção e comercialização.

Se esta gasolina ou mesmo outro combustível ape-
nas está numa situação de desconformidade, há o vício 
do produto, mas se ela, para além da desconformidade, 
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também resulta em dano para a saúde e vida do consu-
midor, causando o acidente de consumo, há a respon-
sabilidade pelo fato do produto.

Portanto, nota-se que a proteção da vida, saúde e 
segurança e responsabilidade pelo fato e vício do produ-
to no mercado de combustíveis são resguardadas pelo 
Código de Defesa do Consumidor além de possíveis 
sanções de natureza administrativa, civil e penal para os 
responsáveis pelo vício do produto.

5.3 INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE NO 
MERCADO DE COMBUSTÍVEIS

É sabido que a publicidade encontra-se normatizada 
no Código de Defesa do consumidor por meio de prin-
cípios bastante abrangentes, de forma que busque uma 
maior segurança jurídica ao consumidor.

O atual Código de defesa do Consumidor brasileiro 
regulamentou apenas a chamada publicidade comercial, 
a qual encontra como definição qualquer informação de 
caráter publicitário ou técnicas mercadológicas com o 
intuito de divulgação e aquisição, direta ou indireta (pu-
blicidade promocional ou institucional) de bens e servi-
ços (art. 37 do CDC).

O parágrafo segundo11 deste mesmo artigo institui 
para as relações de consumo uma verdadeira cláusula 
geral de não abusividade. De acordo com Dias (2010, 
p.318), abusividade neste contexto implica em violação 
aos valores da coletividade assegurados em nosso or-
denamento jurídico, vedando ao julgador uma análise 
puramente subjetiva individual e descontextualizada da 
mensagem publicitária. As técnicas publicitárias que, 
embora não previstas de modo específico no CDC, tam-
bém estão sujeitas ao controle de ilicitude.

Dias (2010, p.319) destaca que a responsabilidade 
civil na publicidade tem pressupostos do dever de inde-
nizar como caráter punitivo, o fornecedor anunciante e 
a agência de publicidade respondem objetiva e solida-
riamente pelos danos decorrentes da publicidade ilícita.

A parte ofertante, ao inserir seus produtos ou ser-
viços no mercado, deve  utilizar-se de informações ve-
rídicas para os consumidores, informações que sejam 
capazes de “retratar a verdadeira realidade daquilo que 
está sendo divulgado”.

As penas previstas para aqueles que violarem as 
normas publicitárias contidas no Código de Defesa do 
Consumidor encontram-se previstas no mesmo código, 

mais precisamente nos artigos 66,67 e 68.
No que diz respeito a informações no mercado de 

combustíveis, o Código de Defesa do Consumidor em 
seu art.6º, III classifica como direito básico do consu-
midor a informação adequada e clara, bem como as 
suas devidas especificações, assim como os riscos que 
o produto pode oferecer. Para Silva (2005), o que está 
previsto no Código não seria a exigência de uma simples 
informação, mas sim de uma “informação qualificada” 
tendo em vista que esta tem de ser clara, precisa, com-
preensível e adequada.

De forma a complementar a proteção do consumidor 
no que diz respeito a informações no mercado de con-
sumo, surgiu o decreto 5903/96 o qual dispõe sobre as 
práticas infracionais que atentam contra o direito básico 
do consumidor de obter informação adequada e clara 
sobre produtos e serviços, previstos no Código de De-
fesa do Consumidor.

Entre as proteções trazidas pelo decreto em coe-
rência com o Código de Defesa do Consumidor tem-
-se: a exigência de que os preços de produtos e servi-
ços deverão ser informados adequadamente, de modo 
a garantir ao consumidor a correção, clareza, precisão, 
ostensividade e legibilidade das informações presta-
das; a forma na qual os preços devem ficar visíveis; 
Violações que configuram infrações ao direito básico 
do consumidor à informação adequada e clara sobre 
os diferentes produtos e serviços, sujeitando o infrator 
às penalidades previstas Código de Defesa do Consu-
midor, entre outras.

Diante das inúmeras informações que devem ser via-
bilizadas no mercado de combustíveis, tem-se a obri-
gatoriedade do revendedor a informar ao consumidor, 
de forma clara e ostensiva, a origem do combustível 
comercializado. Os postos de bandeira branca devem 
identificar, de forma destacada e de fácil visualização 
pelos consumidores, em cada bomba abastecedora, o 
distribuidor fornecedor do respectivo combustível.

Adentrando no viés da oferta, aumentam-se as pre-
visões feitas pelo legislador de forma a fornecer maior 
segurança ao consumidor. Os arts. 30 e 31 do Código 
de Defesa do Consumidor trazem que todas as informa-
ções ou publicidade veiculadas obrigam o fornecedor a 
utilizar na integra nos contratos que vierem a ser ce-
lebrados. Ressalta-se ainda que as ofertas devam as-
segurar informações corretas, claras, precisas, ostensi-
vas e em língua portuguesa sobre suas características, 

11 Art.37[...] § 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da 
deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou 
perigosa à sua saúde ou segurança.
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qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 
prazos de validade e origem, entre outros dados, bem 
como sobre os riscos que apresentam a saúde e segu-
rança dos consumidores.

Desta feita, é notória a singular importância da in-
formação e publicidade no mercado de combustíveis 
para a proteção do consumidor nesse mercado onde 
o consumidor é amplamente vulnerável a ser vítima de 
atividades ilícitas com grande frequência.

5.4 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENAIS 
E O MERCADO DE COMBUSTÍVEIS

Conforme já exposto anteriormente, o consumidor 
do mercado de combustíveis é extremamente vulnerá-
vel, pois não possui condições de saber se o produ-
to o qual está consumindo é de boa qualidade ou não, 
confiando-se na boa fé por parte do fornecedor.

Devido a este fato, a intensificação da fiscalização 
por parte do Estado, do PROCON e da ANP é de extrema 
importância assim como a imposição de fortes sanções 
administrativas. Porém, é de grande estima lembrar que 
a punição administrativa não extingue as punições nas 
esferas civil e penal.

No que diz respeito a sanções no âmbito adminis-
trativo, o Código de Defesa do Consumidor previu que 
a União, Estados e o Distrito Federal nas suas áreas de 
atuação administrativa, baixando normas relativas à 
produção, industrialização, distribuição e consumo. De-
vido a este fato, surgiu a Lei 9.847/99 que dispõe sobre 
a função da ANP de fiscalizar a atividade de revenda de 
combustíveis está de acordo com o viés consumerista 
para a aplicação de sanções administrativas1213 no que 
diz respeito ao mercado de combustíveis. O objetivo 
desta lei é manter o funcionamento correto do abasteci-
mento nacional de combustíveis, garantindo segurança, 
qualidade e promoção da concorrência e da eficiência 
econômica prevendo as sanções administrativas  , civis 
e penais a que estão sujeitos os infratores das normas 
legais que regulam a atividade de revenda. Ressalta-se 
que a referida lei está apenas em complementariedade 
ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a 
mesma tem o intuito de estabelecer de forma mais clara 
as possíveis sanções administrativas para aqueles que 
violarem os direitos consumeristas.

Diante do exposto, tem-se que dentre as vedações 
legais, a adulteração de combustíveis e a venda de pro-
dutos em descompasso com a bandeira ostentada pelo 
posto revendedor constituem modalidades de ilícitos 
administrativos às quais estão sujeitas a sanções pre-
vistas pelo art. 56 do Código de Defesa do Consumidor.

No âmbito penal, o Código de Defesa do Consumidor 
prevê (art.61, CDC) que os crimes contra as relações 
de consumo nele previstos, não acarretam prejuízos ao 
disposto no Código Penal e leis especiais.

Diante do exposto, é possível notar no Código de De-
fesa do Consumidor diversas infrações penais que se 
aplicam ao mercado de combustíveis. Podemos encon-
trar essas infrações entre os art. 63 ao76 do Código de 
Defesa do Consumidor.

Dentre estes artigos, destacam-se no mercado de 
combustíveis os arts. 63 ao 66. Tendo em vista que o 
já mencionado mercado comercializa produtos de alto 
grau de periculosidade, o Código de Defesa do Consu-
midor prevê como infração penal a falta de publicidade 
deste fator. O referido código também caracteriza como 
infração penal a sua não comunicação às autoridades 
competentes bem como aos consumidores, caso seja 
descoberto algum fator (adulteração, por exemplo) após 
a colocação do produto no mercado.

Ainda no que tange à periculosidade do mercado de 
combustíveis bem como as suas infrações penais, a 
execução de serviços neste mercado não pode contra-
riar as determinações das autoridades competentes sob 
pena de detenção de seis meses a dois anos e multa.

Através de uma breve análise hermenêutica do art. 
66 do Código de Defesa do Consumidor, observa-se 
a sua grande relevância para o mercado de combustí-
veis uma vez que ele eleva ao nível de infração penal a 
omissão de informações relevantes sobre a natureza, 
característica, qualidade, quantidade, segurança, de-
sempenho e durabilidade. Nota-se que no mercado de 
combustíveis, muitas dessas características se encai-
xam no crime de adulteração de combustíveis. Desta 
forma, além das sanções administrativas há a aplicação 
de sanções penais para o mencionado crime, ambas 
com previsão no Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, cabe destacar mais uma vez que as puni-
ções previstas pelo Código de Defesa do Consumidor 
não extinguem as punições nas esferas civil e penal.

12   As sanções administrativas previstas na Lei 9.847/99 são: multa, apreensão de bens e produtos, perdimento dos produtos apreendidos, cancelamento do registro do 
produto junto à ANP, suspensão do fornecimento de produtos, suspensão temporária, total ou parcial, do funcionamento de estabelecimento ou instalação, cancelamento de 
registro de registro de estabelecimento ou instalação e revogação de autorização para exercício da atividade (art. 2º e incisos).

13 As sanções administrativas previstas pela Lei 9847/99 estão em consonância com as Sanções Administrativas previstas pelo Código de Defesa do Consumidor.
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5.5 TUTELA PROCESSUAL E O MERCADO 
DE COMBUSTÍVEIS

Devido aos danos frequentes gerados ao consumi-
dor e, consequentemente, à sociedade, assim como 
necessidade de aplicação de sanções conforme supra-
mencionado, é comum verificar-se ações civis públicas 
referentes ao mercado de combustíveis.

Os Ministérios Públicos Estaduais são os maiores 
responsáveis por elas onde buscam destacar por meio 
de constatações práticas abusivas no mercado de com-
bustíveis como a formação de cartéis por exemplo. Fri-
sa-se que a atuação do Ministério Público nestas ações 
é legitimada no Código de Defesa do Consumidor atra-
vés do seu art. 91.

O Código de Defesa do Consumidor também previu 
que após a propositura da ação, será publicado edital 
para que os interessados possam intervir no processo 
como litisconsortes.

O já supracitado Código também trouxe previsão so-
bre a execução. O art. 98 do mencionado código trouxe 
que a execução poderá ser coletiva, sendo promovida 
pelos legitimados14 e abrangendo as vítimas cujas inde-
nizações já tiverem sido fixadas em sentença de liquida-
ção, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

Outra hipótese em que se é comum verificar ações 
civis públicas no mercado de combustíveis é quando se 
nota adulteração nos combustíveis, ou seja, quando o 
produto se encontra em condições incompatíveis com 
as normas regulamentares.

Destaca-se que a tutela processual tem como uma 
de suas caraterísticas a defesa de direito difusos. To-
mando como base a Ação Civil Pública, nota-se que há 
um cuidado especial pela defesa do consumidor quando 
comparado com outros direitos difusos. 

Desta feita, ao se analisar a responsabilização por da-
nos causados aos consumidores vítimas de adulteração 
no mercado de combustíveis, percebe-se que não é um 
dano causado exclusivamente a um consumidor, mas 
sim à coletividade e prevendo este fato o Código consu-
merista trouxe em seu Capítulo II as Ações Coletivas para 
a defesa de interesses individuais homogêneos.

Nesses caos, conforme já mencionado e previsto no 
Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Públi-
co possui legitimação para propor ações civis públicas, 

uma vez que a defesa de direitos difusos é uma de suas 
atribuições.

Ainda é de salutar importância lembrar que no 
caso de ações devido à adulteração nos combustí-
veis, revendedor e fornecedor respondem solidaria-
mente no processo.

6 cOnsIDERAÇÕEs FInAIs

Do ponto de vista do binômio fornecedor-consumi-
dor, identificaram-se duas relações básicas no mercado 
de combustíveis: o consumidor enquanto destinatário 
final e comprador de combustíveis perante os revende-
dores varejistas; o consumidor enquanto consumidor de 
serviços prestados pelos postos de combustíveis.

Por meio deste trabalho, notou-se que o consumidor 
enquanto destinatário final e comprador de combustí-
veis perante os revendedores é significativamente vul-
nerável à formação de cartéis, preços abusivos, adulte-
ração de combustíveis entre outras violações ao Código 
de Defesa do Consumidor e a normas da ANP.

Tem-se que o mercado de combustíveis representa 
o fim da cadeia de parte dos derivados de petróleo e do 
gás natural veicular, uma vez que, nesta etapa, ocorre a 
comercialização dessas mercadorias junto aos consu-
midores (destinatário final).

A incidência do princípio da boa-fé no mercado de 
combustíveis é de significativa importância uma vez que 
o consumidor acredita fielmente na boa fé do fornecedor 
em agir conforme previsto em lei e em normas técnicas 
previstas pela ANP.

Verificou-se ainda por parte do legislador (art. 6, 
CDC) uma preocupação com a vida e saúde do con-
sumidor segurança contra os riscos provocados por 
práticas no fornecimento de produtos e serviços consi-
derados perigosos ou nocivos.

Visando fornecer uma maior quantidade de infor-
mações para o consumidor, a ANP passou a exigir por 
parte dos revendedores de combustíveis que algumas 
informações fossem expostas de maneira visível por 
parte do consumidor.

Por fim, conclui-se que é cabível a aplicação de san-
ções administrativas, civis e penais para aqueles que 
violassem as previsões contidas no Código de Defesa 
do Consumidor bem como as recomendações da ANP.

14 Os legitimados a que se refere o artigo são aqueles previstos no art. 82 do Código de Defesa do Consumidor.
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Resumo
indústria petrolífera, no Brasil, apresenta-se de forma a surpreender os mercados econômicos, a era pré-sal aumentou as expectativas, 
principalmente, para o setor social. O sucesso da indústria e os novos cenários liderados pelo pré-sal atingem, diretamente, o ordenamento 
jurídico vigente, motivo este que despertou o interesse pelo presente trabalho através da análise histórico-jurídica. A indústria do petróleo, 
no Brasil, passou por várias etapas durante o processo histórico, econômico, político e social. Todavia, suas significativas mudanças 
ocorreram, nos últimos quinze anos, através da abertura do mercado decorrente da flexibilização do monopólio estatal sobre as jazidas de 
petróleo e seus derivados. Verifica-se um crescimento ordenado do setor petrolífero no Brasil, que ganhou expressividade pós-flexibilização 
do monopólio, conforme fatos e legislações trazidas, sinalizando como decisão acertada a alterantiva dos mercados para proporcionar 
desenvolvimento na presente situação, atividade de alto risco exploratório. O novo cenário petrolífero brasileiro, baixo risco exploratório, 
surpreende os mercados econômicos, e o novo marco regulatório cria uma nova expectativa para a área, principalmente para o setor social. 
Trata-se de um desafio para a comunidade jurídica nacional, tendo em vista que o marco regulatório vigente refere-se a uma situação de 
comprometimento financeiro diferenciado das novas jazidas descobertas, denominada pré-sal. 

Palavras-chave: Constituição. Flexibilização. Monopólio.

OIL INDUSTRY IN BRAZIL: HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS REGARDING THE FLEXIBILITY 
OF ITS MONOPOLY

Abstract
The oil industry in Brazil is presented in order to surprise the economic markets, the pre-salt increased expectations, especially for the social 
sector. The success of the industry and new scenarios led by the pre-salt directly affect the legal force, this motive that sparked interest in 
this work by analyzing historical legal. The oil industry in Brazil has gone through several stages during the historic economic, political and 
social. However, their significant changes occurred in the last fifteen years, through the opening of the market resulting from the relaxation of 
the state monopoly on deposits of oil and its derivatives. There is an orderly growth of the oil sector in Brazil, which won the monopoly flexible 
expressiveness post as facts and laws brought, as flagging the right decision alternative markets to deliver development in this situation, high 
risk exploratory activity. The new Brazilian oil scenario, low exploratory risk, economic surprises the markets, and the new regulatory framework 
creates a new expectation for the area primarily for the social sector. It is a challenge to the national legal community, given that its regulatory 
framework refers to a situation of financial commitment differentiated discoveries of new deposits, called pre-salt.

Key-Words: Constitution. Easing. Monopoly.
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1 InTRODuÇÃO

 A indústria petrolífera, no Brasil, apresenta-se de 
forma a surpreender os mercados econômicos, a era 
pré-sal aumentou as expectativas, principalmente, para 
o setor social. 

O sucesso da indústria e os novos cenários liderados 
pelo pré-sal atingem, diretamente, o ordenamento jurí-
dico vigente, motivo este que despertou o interesse pelo 
presente trabalho através da análise histórico-jurídica. 

A indústria do petróleo, no Brasil, passou por várias 
etapas durante o processo histórico, econômico, políti-
co e social. Todavia, suas significativas mudanças ocor-
reram, nos últimos quinze anos, através da abertura do 
mercado decorrente da flexibilização do monopólio es-
tatal sobre as jazidas de petróleo e seus derivados. 

Data-se, precisamente, essa mudança a partir da 
Constituição de 1988, que marcou a passagem do Esta-
do Brasileiro ao Estado Democrático de Direito, trouxe à 
tona a valorização dos Direitos Fundamentais, inovando, 
excepcionalmente, no momento em que ampliou e reco-
nheceu uma gama de direitos humanos fundamentais 
de segunda geração.

A constitucionalização dos princípios da Ordem Eco-
nômica, desde a Constituição de 1934, criou os cha-
mados direitos econômicos constitucionais, o que se 
sucedeu nas demais constituições.

Assim, vem o presente trabalho analisar, através dos 
fatos históricos e dos marcos regulatórios, o curso da 
atividade em questão.

2 EVOLuÇÃO HIsTÓRIcA DO pETRÓLEO 
nO bRAsIL

A indústria de petróleo, no Brasil, teve início e desta-
que, no cenário mundial, após 1930, quando o fortaleci-
mento do Estado ascendeu-se através da aliança Estado 
e Exército. (DRAIBE , 2008) 

Todavia, a percepção da presença de óleo, no Bra-
sil, está caracterizada desde o início da colonização do 
país, com o uso do petróleo, nas flechas utilizadas pelos 
índios, na defesa contra a colonização portuguesa (SMI-
TH, 1978, p.23).

Apesar da independência do Brasil, em 1822, as pro-
priedades continuavam pertencentes à coroa imperial e 
mantinha-se a legislação sobre mineração que aduzia 

ser a propriedade do subsolo pertencente à coroa por-
tuguesa, podendo ser concedida sua propriedade aos 
interessados para efetuarem as devidas pesquisas de 
exploração do hidrocarboneto. A livre iniciativa e sua re-
gulamentação marcam a primeira fase da indústria do 
petróleo.

Nesse interstício, no final do século XIX e começo 
do século XX, não  houve evolução sobre a busca do 
petróleo, por falta de recursos e incentivos do governo. 
Em 1930, com a Revolução industrial, começou a rees-
truturação das atividades econômicas, principalmente, 
no mercado do petróleo. 

A criação da primeira escola de mineração no país 
inseriu o Brasil no contexto internacional quanto à pes-
quisa e estudos geológicos por estrangeiros, em 1876 
(SOUZA, 1997, p 195). No final do século XIX, grandes 
áreas foram concedidas, inicialmente, para fins de pes-
quisa, Ilhéus, Camaú, províncias de São Paulo, todavia, 
sem êxitos (MINADEO , 2002, p. 77).

A tentativa partia sempre da iniciativa privada, não 
existindo regulamentação nem fiscalização por parte da 
Administração Pública. Não havia, no ordenamento jurí-
dico, normas que tratassem, especificamente, da ativi-
dade petrolífera. A legislação que fazia alusão à atividade 
petrolífera era a que tratava de minas (CAMPOS, 2007, 
p. 161). Ressalva-se que a Lei de Terra nº 601/1850 era 
quem definia os aspectos da atividade de minas.  Todos 
os atos emitidos pelas autoridades à época quanto à 
atividade de petróleo tinham como fundamento essa lei.

Em 1860, criou-se a Secretaria de Estados e Negó-
cios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas atra-
vés do Decreto nº 1.067/1860, foi o primeiro órgão da 
Administração Pública que tratou de assuntos ligados 
à mineração, incluindo-se o petróleo e seus derivados 
(MATOS, 2007).

O Decreto nº 4.755/1871 foi o primeiro docu-
mento formal a trazer em seus textos a palavra 
petróleo, já que se cobrava uma taxa em prol da 
pesquisa e exploração, denominada “regalia”1.  
Os conhecimentos técnicos quanto à existência 
de minerais no subsolo eram resumidos, o que 
permitia a concessão das terras para explora-
ção. As concessões ensejam necessariamente 
a elaboração de relatórios e pareceres técnicos 
sobre a existência de petróleo no Brasil, o que 
despertou para a aposta na possibilidade de re-
cursos minerais no território brasileiro (SOUZA, 
1997, p. 187-218).
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1 Refere-se, esse sistema, aos direitos e privilégios que os antigos reis e imperadores reservavam para si mesmos. BARBOSA, Alfredo Ruy. A natureza jurídica 
da concessão para exploração do petróleo e gás natural. In: Temas de Direitos do Petróleo e Gás Natural II ( Org. Paulo Valois). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2005, p. 5.
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A mudança de Império para República implicou mu-
danças direta no direito de propriedade, quando o solo 
e subsolo passaram a ser propriedade plena do proprie-
tário (MENEZELLO, 2000 p. 30). Os estados passaram 
a ter competência de regulamentação do setor, impedi-
do que o ente federal exercesse, diretamente, comando 
sobre a atividade, a não ser regulamentação sobre a 
indústria.

Diante de estudos iniciais sobre a presença de jazi-
das petrolíferas em território nacional, decorrente de es-
tudos realizados no território da Bahia, em 1984 (MENE-
ZELLO, 2000, p. 31), tem-se que o ente federal passou 
a pressionar os proprietários, por não ter acesso aos 
estudos das propriedades privadas, e, em 1907, criou 
o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (SGMB), 
pertencente ao Ministério de Agricultura, para as terras 
federais, no intuito de incentivar a descoberta das jazi-
das de petróleo no subsolo brasileiro.

Até esse momento, não se vislumbrava, no Brasil, o 
poder estratégico conhecido atualmente. A nação não 
detinha mão de obra capacidade, bem como recursos fi-
nanceiros que realizasse e incentivasse as descobertas, 
sem contar que a propriedade era privada.

Todavia, antes de 1930, caminhava-se no sentido 
de almejar uma legislação petrolífera para o setor, já 
que os estudos tinham sido mínimos diante da cro-
nologia do tempo, o que estimulou o sentimento de 
busca por petróleo.

A Primeira Guerra Mundial despertou o governo fede-
ral sobre a necessidade de o país possuir suas próprias 
reservas. O governo passa a autorizar a pesquisa e la-
vra dos recursos minerais em todo o território nacional, 
perdendo o controle das propriedades, os proprietários 
rurais e Estados-membros (SOUZA, 1997, p 187-189). 

Nota-se a presença do governo federal na busca pelo 
recurso mineral. Os cenários divergentes de existência 
ou não de petróleo causaram sérios impactos, inclusive 
econômicos, com o aumento de ações de empresas que 
teriam fraudado a descoberta do óleo. 

A Constituição de 1934, após conflito de informa-
ções na indústria do petróleo, tratou de adotar o regime 
de concessão sobre a pesquisa e exploração do recur-
so, diferenciando a propriedade do solo e do subsolo, já 
presente no código de Minas (MACEDO; SILVA, 2003).

Com o advento da Constituição de 1934, o Chefe 
do Governo Provisório aproveitou e publicou o Código 
de Minas através do Decreto 24.642/1934, no qual, 

constava “considerando que o desenvolvimento da in-
dústria mineira está na dependência de medidas que 
facilitem, incentivem e garantam as iniciativas privadas 
nos trabalhos de pesquisa e lavra dessas riquezas”. No 
código, diferencia-se “mina” de “jazida”; e permitiam-
-se as concessões, exclusivamente, para brasileiros ou 
empresas organizadas no Brasil; podendo ser transferi-
do para os Estados as competências de autorizações e 
concessões, desde que estes possuíssem corpo técni-
co qualificado suficiente para definições das atribuições 
citadas2. 

A Constituição de 1937, outorgada no período do 
Estado Novo, nacionalizou, ainda mais, o assunto, ao 
acrescentar a possibilidade de que as sociedades or-
ganizadas para a exploração das minas pudessem ser 
constituídas por acionistas brasileiros, ressalvando a 
manutenção pela faculdade do proprietário explorar ou 
participar nos lucros. Ainda permitiu, através do art. 143 
que as riquezas do subsolo e bem como sua exploração 
são propriedade distinta da propriedade do solo para 
efeitos de exploração ou aproveitamento industrial, rei-
terando o art. 119 da Constituição de 1934. 

Percebe-se que não havia um monopólio de explora-
ção pela União, permitia-se a extensão das tentativas de 
busca por hidrocarbonetos.

As demais legislações, após esse período, inten-
sificaram, ainda mais, a nacionalização da pesquisa, 
exploração e do refinamento do recurso mineral, atra-
vés do Decreto nº 366/1938, 395/1938, 538/1938 e 
3.701/1939. Os dois primeiros acresceram dispositivos 
referentes ao aproveitamento de petróleo e gás ao Códi-
go de Minas, as inovações foram a declaração de utili-
dade pública do abastecimento nacional de petróleo; e a 
nacionalização das bases empresariais para o refino de 
petróleo importado ou de produção nacional.

O decreto 366/1938 disciplina o não reconhecimen-
to das propriedades privadas que possuíam jazidas de 
petróleo e gás natural, despertando o interesse nacional 
pelo desenvolvimento estratégico da indústria petrolífe-
ra. Além disso, no seu artigo 97, tratou do regime jurídi-
co da propriedade das jazidas de petróleo e gás natural 
pertencentes aos Estados ou à União. Nesse mesmo 
artigo, afirmasse que a propriedade estadual ou federal 
era a título de domínio privado imprescritível.

Nesse sentido, temos que o regime da propriedade 
dos recursos petrolíferos pertencia à União ou Estados, 
afastando-se as pessoas particulares ou jurídicas de 
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2 Artigos 1º e 2º Decreto lei 2.642/1934, vejamos: art. 1º Para os efeitos deste código ha que distinguir:  I, Jazida, isto é, massa de substancias minerais, ou 
fosseis, existentes no interior ou na superfície da terra e que sejam ou venham a ser valiosas para a industria: II, Mina, isto é, a jazida na extensão concedida, 
o conjunto dos direitos constitutivos dessa propriedade, os efeitos da exploração e ainda o titulo e concessão que a representam.
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direito privado quanto a sua pesquisa ou exploração. 
Ocorre que o Código de Minas, de 1934, enquadrou o 
petróleo como uma das classes mineralógicas, as quais 
eram passíveis de autorização e sua lavra passível de 
concessão. A definição na lei das atividades de pros-
pecção, pesquisa e lavra permitiu que a União resguar-
dasse seu direito de reservar as zonas, presumidamen-
te, petrolíferas, nas quais, não se outorgaria autorização 
de pesquisa nem concessão de lavras3. Nesse sentido, 
a legislação permitia autorização e concessão para as 
jazidas petrolíferas, todavia, resguardava a União quan-
to às reservas das zonas de seu interesse.

Nesse período, o Decreto 395/1938 criou o Con-
selho Nacional do Petróleo, de forma a amenizar as 
disputas entre os nacionalistas e os empresários inte-
ressados na exploração do petróleo no Brasil, trata-se 
do precursor do monopólio estatal sobre a exploração 
e produção de petróleo e seus derivados. Foi o primei-
ro órgão da administração pública a regular o setor, 
com enfoque nos detalhes dessa atividade econômica, 
regulou a pesquisa, a exploração, o desenvolvimento, 
a produção, o refino e a distribuição. O Decreto fixou 
a organização das empresas da indústria de refino de 
petróleo importado e interno. 

Apesar da criação de um órgão regulador, os proble-
mas relacionados à prática da atividade petrolífera conti-
nuaram, apresentando dificuldade, tais como: de recur-
sos financeiros para investimentos no setor, de quadro de 
pessoal qualificado, de equipamentos, entre outros.

Em 1941, o Decreto-Lei 3226 determinou que as ja-
zidas de petróleo e gás passavam a pertencer à União, 
permanecendo tal entendimento ao longo das constitui-
ções brasileiras.

Após o impedimento de recursos estrangeiros na 
pesquisa da lavra, o Conselho Nacional de Petróleo, em 
1945, através da Resolução 2.558, comunicou que o 
capital estrangeiro era necessário para desenvolver os 
recursos petrolíferos nacionais.

A descoberta, por Lobato, da existência de petróleo 
no Brasil chamou a atenção do Conselho Nacional de 
Petróleo para os investimentos na Bacia do Recôncavo 
Baiano. A economia tendeu a assumir uma postura in-
tervencionista, já que a indústria automobilística causou 
uma dependência nacional em relação à importação de 
combustíveis e a outros produtos ligados a essa indús-
tria (LOBATO, 1986).

A Constituição de 1946 retomou o texto da Constitui-
ção 1934, inovando, quando extinguiu a participação do 
proprietário do solo nos lucros das minas, mantendo-se 
apenas o direito de preferência deste em explorar o sub-
solo mediante contrato de concessão.

Em 1953, adveio a Lei Federal 2.0044, determinan-
do que as atividades relacionadas ao monopólio esta-
tal fossem: a pesquisa e lavra de jazidas de petróleo, a 
refinação e o transporte marítimo.  Criou-se a empre-
sa Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima (Petrobras), 
fixando condições de atuação que ensejaram, poste-
riormente, na função de órgão executor do monopólio 
federal.  A lei regulamentou a estrutura do mercado da 
indústria do petróleo, quando estendeu a toda cadeia 
produtiva deste minério.

A criação da Petrobras, sociedade de econômica 
mista, de capital nacional majoritário, caracterizou a 
fase do monopólio estatal, vez que passou a ser titular 
do monopólio da pesquisa e exploração de petróleo e 
derivados. As atividades da estatal iniciaram com base 
nas informações repassadas pelo antigo Conselho Na-
cional do Petróleo (CNP), mantendo sua função fiscali-
zadora sobre o setor. 

O período militar, definido pelo golpe de estado em 
1964, permitiu às empresas estatais um novo papel: 
manter função de suporte da acumulação privada; além 
de se adequar à lógica do mercado, tornando-se em-
presas lucrativas e competitivas. O Estado passou a 
desempenhar a função do grande capital, aceitando e 
estimulando associações com o capital privado nacio-
nal e estrangeiro (CAMPOS, 2007, p. 11).

As operações de exploração e produção de petró-
leo e todas as atividades ligadas ao setor de petróleo, 
gás natural e derivados, exceto distribuição e revenda 
dos produtos pelos postos de abastecimento ficaram 
sobre controle da Petrobras de 1954 a 1997, durante 
o período em que a atividade era monopolizada pelo 
estado brasileiro.

As dificuldades encontradas na indústria do petróleo 
foram várias, o que, inclusive, desestimulou a impor-
tação de equipamentos, máquinas, acessórios, além 
de incentivar a mão de obra especializada. Após a sua 
instituição, somente após quase dez anos, foi que a Pe-
trobras conseguiu identificar a primeira descoberta ex-
pressiva no Campo de Carmopólis, Recôncavo Baiano.5 

Naquele momento, a indústria de exploração era 
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2   Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L2004.htm> acessado 04 nov. 2009.

  Investimentos em Carmópolis e canto do Amaro. Disponível em: http://www2.petrobras.com.br/ri/spic/bco_arq/_2905_carmopolis_e_canto_do_amaro_
final.pdf, acessado 04 nov. 2009.
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desestimulada, em virtude da lucratividade da ativida-
de da refinação, sem contar que a cotação do barril de 
petróleo, naquele período, também não estimulava os 
investimentos. 

O aumento do consumo interno do petróleo como 
combustível, o déficit da balança comercial pela neces-
sidade de importação, sem contar com as duas crises 
do petróleo, 1972 e 1979, concretizando a impossibi-
lidade da Petrobras arcar sozinha com os elevados 
custos e riscos da atividade de exploração de petróleo 
desencadeou na Criação da Braspetro  (Petrobras Inter-
nacional), como subsidiária da Petrobras para atuação 
na exploração do exterior, permitindo-se, internamente, 
que empresas estrangeiras ou privadas brasileiras se 
pactuasse com a Petrobras, através do modelo de con-
trato de risco6.  Assim, era permitido às multinacionais 
a exploração de petróleo, nos moldes em que a Petro-
bras deteria a propriedade das reservas encontradas, o 
controle e supervisão dos serviços prestados durante 
as fases de exploração e desenvolvimento e o exercí-
cio exclusivo de todas as etapas da fase de produção 
(CAMPOS, 2007, p.175).

As críticas aos contratos de risco foram: “o tama-
nho reduzido dos blocos, o elevado custo das informa-
ções geológicas e geofísicas; a decisão sobre a decla-
ração de comercialidade de o campo caber à estatal; e 
o pagamento dos serviços ser feito em espécie, sendo 
proibida a entrega do óleo para tal finalidade” (CAM-
POS, 2007, p.175).

Percebe-se que o modelo de contrato de risco não 
foi eficaz, quando da descoberta de outras jazidas pe-
trolíferas, já que se alegou que as áreas ofertadas, pelo 
governo, à Petrobras eram sem perspectivas de exis-
tência de hidrocarboneto (CHEQUER, 2002, p. 314-315).

Todavia, não podemos desconsiderar a possibili-
dade, no ordenamento jurídico, de participação de um 
terceiro na exploração da atividade de monopólio da 
Petrobras.

A tentativa de diminuir o grau de dependência do pe-
tróleo importado estimulou a política energética brasilei-

ra, sendo evidente o surgimento do Proálcool7 devido à 
necessidade de fontes alternativas de energia.

Em 1988, a Constituição Federal retirou do orde-
namento jurídico os contratos de risco, constitucio-
nalizando o exercício do monopólio privativo da em-
presa estatal.

Nos anos 90, com o governo de Fernando Collor, 
estruturou-se uma nova política comercial no setor para 
o país, quando se permitiu a abertura da economia ao 
exterior e, ao mesmo tempo, investiu-se na substituição 
das importações, através de criação de parques indus-
triais próprios; buscava-se a descaracterização de mero 
fornecedor de matéria-prima e importador de produtos 
industrializados.

Assim, vários fatores provocaram o fenômeno da 
desestatização8; foi a execução do Programa de De-
sestatização de 1990 que deu origem às privatizações. 
O questionamento dos serviços prestado pelo Estado 
afetava a própria indústria do petróleo, que não obtinha 
retorno dos investimentos realizados pelo Estado. 

Buscou-se, conforme artigo primeiro da Lei Fe-
deral 8.031/1990, atualmente regida pela Lei Federal 
9.419/1997, criar um ambiente aberto a privatizações, 
tendo o Estado controle dessas atividades inerentes à 
administração pública e participação de agentes priva-
dos no mercado de capitais.

A alteração da Constituição Federal pela Emenda 
Constitucional n º 9 permitiu a abertura do mercado de 
pesquisa e exploração da lavra de petróleo ao mercado 
privado, através de concessões. Verifica-se um rompi-
mento quanto ao regime fechado de monopólio empre-
endido constitucionalmente.

A flexibilização permitiu que outros agentes explo-
rassem e produzissem o petróleo da União. Essa aber-
tura ensejou a competição dos mercados e a busca por 
desenvolvimento tecnológico por parte da Petrobras. A 
própria emenda impôs ao legislador infraconstitucional 
a obrigação de elaborar uma lei que regulamentasse 
as mudanças propostas pela Emenda Constitucional. 
Editou-se a Lei Federal 9.478/97, que, além de regular o 

6   O contrato de risco era uma forma de assegurar o contratante o direito de adquirir quantidade determinada de petróleo e gás quando descoberto, até o limite 
referente ao valor de sua remuneração. (BARBOSA, Alfredo Ruy). Breve panorama dos contratos nos setor de petróleo. In: Temas do direito do petróleo e gás 
(Org. Paulo Valois). Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2002. p 39-40.

7  Foi um programa bem-sucedido de substituição em larga escala dos derivados de petróleo. Foi desenvolvido para evitar o aumento da dependência externa 
de divisas quando dos choques de preço de petróleo. Disponível em: <http://www.biodieselbr.com/proalcool/pro-alcool.htm>, acessado em: 04 nov. 2009.

8 Marcos Juruena Villela SOUTO define como sendo “a retirada da presença do Estado de atividades reservadas constitucionalmente à iniciativa privada 
(princípio da livre iniciativa) ou de setores em que ela possa atuar com maior eficiência (princípio da economicidade); é o gênero, do qual são espécies a 
privatização, a concessão, a permissão, a terceirização e à gestão associada de funções públicas. SOUTO, Marcos Juruena Villela.

Desestatização, Privatização, Concessões, Terceirizações e Regulação, 4ª edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 30.
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setor petrolífero, instituiu a Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), delimitando 
sua função na questão da regulação técnica (portarias, 
decretos e regulamentos) sobre o setor.

Marca-se o afastamento do Estado quanto à execu-
ção de diversas atividades onerosas e deficitárias, pas-
sando o mesmo a fiscalizar as atividades de sua com-
petência, através de órgãos reguladores. 

O monopólio, portanto, no curso de sua história, 
no Brasil, apresenta-se de forma a permitir o desen-
volvimento da atividade petrolífera, permitindo-se sua 
flexibilização desde a Constituição de 1988 e após a 
Emenda Constitucional de 1995. Flexibilidade da explo-
ração, nesse momento, acaba sendo uma necessidade 
inerente à atividade.

3 O pROcEssO DE FLExIbILIzAÇÃO DO 
mOnOpÓLIO DO pETRÓLEO E Gás

O monopólio estatal sobre as atividades petrolíferas 
ocorreu em 1953, com a Lei Federal 2.004. Percebe-se 
que a primeira experiência de flexibilização dessa ativi-
dade ocorreu na década de setenta, com os contratos 
de risco. Em virtude dos mesmos não terem atendido 
às expectativas, a Constituição Federal de 1988 proibiu 
a realização desses contratos de risco, permanecendo 
os anteriores.

A Constituição de 1988 superou o regime ditatorial, 
instituindo o regime democrático, ampliando e reconhe-
cendo uma gama de direitos humanos fundamentais.

Percebe-se que a constitucionalização dos prin-
cípios da Ordem Econômica, desde a Constituição de 
1934, quando criou os chamados direitos econômicos 
constitucionais, sucedeu-se nas demais constituições. 
José Afonso da Silva afirma que a Constituição de 1988 
“é capitalista, mas a liberdade apenas é admitida en-
quanto exercida no interesse da justiça social e confere 
prioridade aos valores do trabalho humano sobre todos 
os demais valores da economia de mercado” (SILVA, 
2003, p.689). 

A edição da Emenda Constitucional nº 9, alterando o 
parágrafo 1º, do art. 177 da Constituição Federal, ense-
jou a quebra do monopólio absoluto que o Estado bra-
sileiro mantinha em relação à pesquisa e exploração de 

petróleo e gás.
 O novo marcou legal manteve o monopólio da União 

sobre as reservas de petróleo e gás. Contudo, as ativi-
dades de exploração e produção tiveram a possibilidade 
de serem passadas às empresas privadas, sob o regime 
jurídico dos contratos de concessões a serem firmados 
pelo ente federal através de Órgão Regulador. 

A criação da Agência Nacional de Petróleo (ANP) 
teve como atribuições promover a regulação da ativida-
de e a contratação e fiscalização do setor. O intuito era a 
atração de investimento para o setor, que não tinha um 
suporte financeiro, tecnológico estatal.

A Constituição de 1988 manteve o monopólio da Pe-
trobras, conforme a lei que instituiu. A flexibilização do 
monopólio previu segurança jurídica, quando permitiu 
a mantença sobre o direito dos campos em produção e 
áreas já investidas pela Petrobras.

O regime de concorrência, a prática dos consórcios, 
a mudança da finalidade da Petrobras quanto ao mo-
nopólio do Petróleo possibilitaram um crescimento da 
sociedade de economia mista, Petrobras.

O processo de abertura do setor, no Brasil, com a 
regulamentação através da Lei Federal 9.478/97, levou 
o país a um reconhecido internacional, por sua trans-
parência, estabilidade de regras, possibilitando, aos 
agentes econômicos, a previsibilidade e planejamento 
de longo prazo. 

Os procedimentos adotados não divergiram da fina-
lidade do poder público organizar as relações econômi-
cas, permitindo-se alcançar a justiça social e o desen-
volvimento nacional.

A regulação da cadeia produtiva pela ANP trouxe um 
grande aumento na participação do Estado brasileiro na 
renda do petróleo e gás, gerando receitas para investi-
mentos em infraestrutura e em desenvolvimento social. 
De 1998 a 2007, as participações governamentais do 
setor (royalties9, participação especial10, bônus de as-
sinatura e pagamento por retenção de área) somaram 
mais de oitenta e dois bilhões. Esses recursos têm con-
tribuído para transformar o panorama econômico e so-
cial de muitas cidades em todo o país. 

Assim, percebe-se o êxito oriundo da abertura, ao 
setor privado, do mercado de exploração e produção de 
petróleo e derivados no Brasil, pautado sob a ótica dos 

9   Constituem uma compensação financeira devida ao Estado pelas empresas que exploram e produzem petróleo e gás natural, na medida em que são recursos 
escassos e não-renováveis.

10 É a participação adicional (compensação financeira extraordinária) aos royalties, incidente sobre os campos de grandes volumes de produção ou grande 
rentabilidade, conforme estabelecerão o edital e o contrato de concessão.
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princípios da ordem constitucional econômica, que con-
templaram todo o avanço desse setor no país.

Passado mais de dez anos de flexibilização do mono-
pólio, surge a era pré-sal e, consequentemente, mudança 
do marco regulatório, após mais de três anos de muita 
discussão entre o Governo e o Congresso Nacional.

A nova reserva passa a ter uma legislação específica, 
tratando-se de dois tipos de regulamentação: primeiro, 
a área pré-sal poder ser concedida à Petrobrás onerosa-
mente, conforme Lei 12.276 de junho de 2010, em que 
autoriza a União a ceder, onerosamente, à Petrobras, 
sem licitação, o exercício das atividades de pesquisa e 
lavra de petróleo, gás e outros hidrocarbonetos fluidos, 
em áreas não concedidas no pré-sal. O pagamento pela 
cessão deverá ser efetivado, prioritariamente, em títulos 
da dívida pública mobiliária federal, correndo por conta 
e risco da cessionária. Fica a União autorizada a subs-
crever ações do capital da Petrobras e a integralizá-las 
com títulos da dívida mobiliária.

O segundo tipo de regulamentação se dá pelo mo-
delo de contratação, produção e partilha, conforme Lei 
351 de dezembro de 2010; como o próprio nome já diz, 
estabelece a partilha da produção entre o governo e a 
companhia. Trata-se de um modelo de contrato em que 
se reconhece, unanimemente, a propriedade do hidro-
carboneto ao Estado, sendo intransferível. Ressalta-se a 
participação direta do poder público nesse tipo de ativi-
dade econômica. Destaca-se a participação da Empre-
sa Petrobrás com o mínimo de participação, através de 
convênio de trinta por cento da área licitada.

Dessa forma, verifica-se que, juridicamente, a legis-
lação existe, todavia, até a presente data, as áreas do 
pré-sal ainda não foram licitadas, o que gera bastante 
expectativa para indústria petrolífera internacional. 

Quanto à legislação, a mesma atende à proposta go-
vernamental, ressalvando, conforme já dito em outros 
artigos, os benefícios concedidos à Petrobrás, quando 
do contrato de cessão de direitos e participação mínima 
da Petrobrás no modelo de Produção e Partilha.

4 cOncLusÃO

Verifica-se um crescimento ordenado do setor pe-
trolífero no Brasil, ganhando expressividade pós-flexi-
bilização do monopólio, conforme fatos e legislações 
trazidas, sinalizando como decisão acertada a alteranti-
va dos mercados para proporcionar desenvolvimento na 
presente situação, atividade de alto risco exploratório.

O novo cenário petrolífero brasileiro, que é conside-
rado de baixo risco exploratório, surpreende os merca-
dos econômicos, e o novo marco regulatório cria uma 
nova expectativa para a área, principalmente para o se-
tor social. Trata-se de um desafio para a comunidade ju-
rídica brasileira, tendo em vista que o marco regulatório 
vigente refere-se a uma situação de comprometimento 
financeiro diferenciada das novas jazidas descobertas, 
denominada pré-sal. 

A busca pela estabilidade da atividade no país trans-
cende o cenário nacional. A falta de regulamentação, 
durante quase três anos, ensejou uma insegurança jurí-
dica, que deve ser balizada com o cumprimento do novo 
marco regulatório, permitindo-se os resultados favorá-
veis para a sociedade brasileira e a atração de investi-
mentos.

Dessa forma, as reformas econômicas se pautaram 
no sentido de abertura dos mercados, com os ideais 
neoliberais, incluindo-se a indústria do petróleo, através 
de privatizações de algumas subsidiárias da Petrobras, 
setores não monopolizados pela União; presença de 
capital privado no setor; abertura do setor de refino de 
petróleo e derivados.

A necessidade de abertura do mercado de explo-
ração e produção de petróleo e gás foi decorrente das 
ações em torno do Programa de Desestatização imple-
mentado pelo governo no início da década de noventa, o 
que ensejou a flexibilização do monopólio da Petrobras, 
permitindo a atuação de grupos privados na cadeia pro-
dutiva dessa atividade econômica.
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Resumo
Partindo de uma perspectiva dialética, em que se busca elaborar um estudo acerca do fenômeno Transconstitucionalismo, também chamado 
por alguns estudiosos de “Interconstitucionalismo”, “Jurisdição Global” ou “Jurisdição Constitucional Internacional”, o presente trabalho visa a 
estabelecer um método lógico acerca de como integrar normas constitucionais de um Estado soberano a outro, sem, obviamente, ferir ou adentrar, 
abusivamente, na jurisdição constitucional de um deles. Partindo do pressuposto de que existem normas/direitos/princípios de proteção internacional, 
como é o caso dos direitos humanos que tutelam, universalmente, a proteção do Ser Humano em todas as suas dimensões, não se pode olvidar, ou 
simplesmente enrijecer, na aplicação - tão somente – de uma ordem jurídica interna, em detrimento de outras visões mais abrangentes e protetivas 
de tais direitos, mesmo que tais visões advenham de ordens jurídicas externas, isto é, de outros Países. Dessa forma, pode-se dizer que não está a 
norma externa sendo sobreposta à norma constitucional nacional, pelo contrário, o que passa a existir, a partir desse método de proteção do Homem 
(cidadão), é um diálogo entre fontes normativas diversas. 

Palavras-chaves: Integração. Normas. Estado Soberano. Diálogo entre Fontes.

THE PHENOMENON OF TRANSCONSTITUCIONALISMO AS AN INSTRUMENT FOR 
EXPANSION OF THE LAWS OF THE SOVEREIGN STATE NATIONAL PROTECTION OF HUMAN 
RIGHTS AND FUNDAMENTAL OF CITIZEN

Abstract
Starting from a dialectic perspective, which searches to elaborate a study on the transconstitutionalism phenomenon, also called by some 
studious "inter-constitutionalism", "global jurisdiction" or international constitutional jurisdiction", this paper aims to stablish a logic 
method on how to integrate constitutional rules of a sovereign state into another, without, obviously, harming or abusively penetrating 
into the constitutional jurisdiction of one of them. Building it on the prerequisite that there are rules/rights/principles of international 
protection, as in the case of human rights, that universally defend the human being in all its dimensions, it can't be forgotten, or simply 
toughened , on the application -on itself- of an internal legal order, instead of other more extensive visions and protective of those rights, 
even if those visions follow external legal orders, which is, from different countries. That way, it can be said that the external regulations 
are not being superposed over the national constitutional law, on the contrary, what gets to exist from that method of protection of Man 
(citizen) is a dialogue between diverse regulation sources.

Keywords: Integration. State. Sovereign. Dialogue between sources.
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1 nOÇÕEs InTRODuTÓRIAs 

Ao tentar discorrer sobre o tema proposto no pre-
sente trabalho, primeiro faz-se necessário que se traga 
à baila algumas noções acerca dos direitos fundamen-
tais, como, também, dos direitos humanos que, neces-
sariamente, ensejaram a criação e propagação do fenô-
meno, chamado pelo ilustre jurista Marcelo Neves de 
“Transconstitucionalismo” em sua obra intitulada com 
o mesmo nome.

2 DIREITOs FunDAmEnTAIs E 
DIREITOs HumAnOs: A mEsmA cOIsA?

Existem muitos equívocos, ao tentar conceituar os 
Direitos Fundamentais e os Direitos Humanos, por gran-
de parte da classe acadêmica; muitos acreditam ser am-
bos a mesma coisa, dando aos dois o mesmo conceito, 
no entanto, há de se diferenciar, substancialmente, suas 
origens e, consequentemente, seus conceitos. 

Segundo Rolim (2002, p. 149), os chamados “Direi-
tos Humanos” têm sua origem, relativamente, nova na 
história mundial. Efetivamente, pode-se dizer que seu 
surgimento, de forma positivada, deu-se com as decla-
rações de direitos do final do século XVIII, especifica-
mente a Declaração de Virgínia de 1776 e a Declaração 
Francesa de 1789, as quais trouxeram ao mundo um 
sentimento de inovação e altamente revolucionário a 
respeito da condição humana. Com o surgimento desse 
sentimento, a sociedade da época passou a não mais 
aceitar aquela condição de inércia e de anuência com 
aquele sistema vigente, no qual, não se vislumbrava o 
ser humano na condição de cidadão, detentor de direi-
tos sociais, políticos, civis ou, simplesmente, humanos. 

As lutas políticas e sociais desencadeadas na 
América e na França tornavam evidente a con-
quista de sociedades cada vez mais seculari-
zadas onde os indivíduos já não podiam estar 
seguros de sua destinação perante Deus, nem 
podiam conforta-se diante dos regramentos 
oriundos de castas e estamentos definitiva-
mente abalados (ROLIM, 2002, p. 149).

Partindo desse diapasão, fica claro que os direitos 
humanos são direitos reservados ao Homem em sua 
condição de Ser vivo, trazendo uma ideia de universali-
dade, prescindindo de positivação pelas diversas ordens 
constitucionais internas, isso porque não são direitos 
produzidos, exclusivamente, pela atividade legiferante 
de um determinado Estado Nacional (não que um de-

terminado Estado não possa produzir/criar direitos que, 
de per si, possam ser chamados de Direitos Humanos), 
pelo contrário, conforme aduz o mestre José de Souza 
Alves Neto:

[...] os direitos humanos, previstos nos tra-
tados e convenções, por sua vez, resgatam 
a ideia de direitos naturais do ser humano, 
onde a lesão a um desses direitos inalienáveis 
merece a proteção não só da ordem interna, 
mas também no campo supra-estatal (ALVES 
NETO, 2011, p. 2).

Sendo assim, não se pode confundir direitos os 
quais detêm uma força suprapositiva em face dos mais 
distintos ordenamentos jurídicos - fala-se isso por ser 
já dominante a ideia de que até o Poder que estabe-
lece uma nova ordem constitucional, que, em tese, é 
incondicionado e ilimitado, deve se ater aos princípios 
suprapositivos que tais direitos encerram em si mes-
mos – com outros que só se estabelecem no mundo 
dos fatos, após serem positivados pelas ordens consti-
tucionais internas de cada Estado Soberano, intitulados 
de direitos fundamentais. 

Lição mais que precisa sobre o conceito dos direitos 
fundamentais é trazida, em um artigo do professor José de 
Souza Alves Neto, no qual, o autor cita ensinamento sobre o 
tema de autoria do insigne professor Ingo Wolfgang Sarlet:

[...] o termo direitos fundamentais acaba por 
possuir sentido mais preciso e restrito que a 
terminologia direitos humanos, vez que inte-
gram um feixe de direitos e liberdades que são 
institucionalmente reconhecidos e garantidos 
pelo direito positivo de determinado Estado, 
"tratando-se, portanto, de direitos delimitados 
espacial e temporalmente, cuja denominação se 
deve ao seu caráter básico e fundamentador do 
sistema jurídico do Estado de Direito” (ALVES 
NETO apud SARLET, 2003, p. 35).

No que tange à origem dos direitos fundamentais, 
não há lição mais clara e, ao mesmo tempo, mais fun-
damentada do que aquela elaborada pelos renomados 
juristas Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis (2010, p. 
21-23), em seu livro “Teoria Geral dos Direitos Funda-
mentais”, segundo a qual “[...] para se poder falar em 
direitos fundamentais, deve-se constatar a presença de 
três elementos. a) Estado. [...] b) Indivíduo. [...] c) Texto 
normativo regulador da relação entre Estado e indivídu-
os. [...]”. O Estado o qual é mencionado pelos ilustres 
professores é o Estado moderno. 

Do ponto de vista das ideias politicas, o sur-
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gimento do Estado se relaciona com análises 
político-filosóficas do século XVII em reação 
à estratificação e fragmentação medieval do 
poder político. Trata-se, em suma, do Estado 
“Leviatã” teoricamente desenvolvido e polí-
tico-filosoficamente fundamentado na obra 
de Thomas Hobbes (DIMOULIS; MARTINS, 
2010, p. 22).

Acredita-se que, a partir das premissas levantas 
no presente trabalho, esclarecendo e conceituando as 
categorias dos direitos do Homem, os quais se podem 
nomear em Direitos Fundamentais e Direitos Humanos, 
passa-se, então, a falar do Transconstitucionalismo pro-
priamente dito.

3 cOnTEúDO DA ExpREssÃO 
TRAnscOnsTITucIOnALIsmO

Não é de agora, que os estudiosos do direito cons-
titucional tentam encontrar métodos lógicos que se co-
adunem com a atual conjuntura da sociedade mundial, 
que, após o pós-guerra, passou a se constituir em co-
munidades de países, por isso, alguns autores intitulam 
as normas que regem essas comunidades de “Direito 
Comunitário”, exemplo mais que difundido foi a criação 
da União Europeia. Contudo, não se pode simplificar o 
Transconstitucionalismo como sendo uma “Jurisdição 
Constitucional Global”, nem tampouco uma “Jurisdição 
Internacional”, vez que a proposta produzida por ele não 
é a de criar uma constituição única para tais blocos ou 
comunidades de países, pelo contrário, o Transconsti-
tucionalismo não tem pretensão em esvaziar as ordens 
constitucionais internais dos Estados, nem, ainda, rom-
per com os modelos constitucionais vigentes.

No estudo desse fenômeno, o pesquisador verá que 
o Transconstitucionalismo tem como ideia central aquilo 
que o douto professor Marcelo Neves chama de “diálo-
go entre fontes”, “pontes de transição” ou, ainda, “con-
versação constitucional”, isto é, tendo em vista que, por 
várias vezes, surgem problemas/conflitos que, em razão 
da matéria, a competência para a apreciação e o julga-
mento dos mesmos é das Cortes ou Tribunais Constitu-
cionais internos de cada Estado Nacional que, por sua 
vez, são soberanos, verifica-se, em boa parte - para não 
dizer “em sua maioria” - que tais conflitos, ao serem 
analisados pelo órgão com jurisdição constitucional nos 
limites espaciais/territoriais do referido Estado do qual 
faz parte, dizem respeito a direitos e garantias que trans-
cendem a ordem constitucional daquele país, atingindo 
ou tendo reflexo em uma outra ordem, que possa ser 

constitucional ou, simplesmente, uma ordem suprana-
cional, ou até internacional. Com isso, não se pode, por 
“capricho”, deixar de buscar uma integração da norma 
interna (norma constitucional) com outra norma exter-
na, que pode ser outra constituição, um tratado, uma 
convenção, uma declaração. Nesse caso, o que deve ser 
levado em conta é a busca por uma solução que mais 
se aproxime do sentido de justiça, com as ponderações 
feitas pela razoabilidade e proporcionalidade, adequan-
do uma solução que tenha como receptor o ser humano 
em sua mais completa e profunda dimensão – alguns, 
ao falarem desse tema, dizem que quem é o receptor de 
tal integração entre normas é o cidadão e não o “Ho-
mem”, contudo, o vocábulo “cidadão” tem caráter muito 
restritivo, no que diz respeito aos direitos humanos, o 
mesmo já não se pode dizer quando se falar em direitos 
fundamentais, pois tal gama de direitos tem sua vincu-
lação, em regra, a um sistema positivado de normas, 
em que sua aplicabilidade e efetivação estão ligadas ao 
exercício da cidadania.

Na busca de um maior aprofundamento acerca des-
sa interação entre ordens constitucionais diversas, ne-
cessário se faz abrilhantar o presente trabalho com as 
palavras do professor doutor Marcelo Neves, em seu 
livro Transconstitucionalismo, segue:

Mas o peculiar ao transconstitucionalismo não 
é a existência desses entrelaçamentos entre 
ordens jurídicas, o chamado “transnacionalis-
mo jurídico”. No caso do transconstitucionalis-
mo, as ordens se inter-relacionam no plano re-
flexivo de suas estruturas normativas que são 
autovinculantes e dispõem de primazia. Trata-
-se de uma “conversação constitucional”, que 
é incompatível com um “constitucional diktat” 
de uma ordem em relação a outra (NEVES, 
2009, p. 118).

Destarte, o transconstitucionalismo pode ser cha-
mado de “conversação constitucional”, rompendo com 
aquela ideia já tão arraigada entre os Estados Democrá-
ticos Constitucionais de que tudo tem sua validade aferi-
da na Constituição, em desprezo às normas e princípios 
internacionais, devido ser a constituição de um país sua 
norma suprema (modelo kelseniano), nela, tudo nasce e 
tudo se encerra, como sendo a ultima ratio de um povo. 
Nesse ponto, o renomado jurista, autor do livro Tran-
constitucionalismo, diz que, ao possibilitar esse diálogo 
entre as fontes, passa-se a existir uma reconstrução do 
sentido da própria fonte que vai ser recepcionada pela 
outra. Continua Marcelo Neves:
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[...]. Ou seja, não cabe falar de uma estrutura 
hierárquica entre ordens: a incorporação re-
cíproca de conteúdos implica uma releitura de 
sentido à luz da ordem receptora. [...] que en-
volve uma certa desconstrução do outro e uma 
autodesconstrução [...] (NEVES, 2009, p. 118).

4 O TRAnscOnsTITucIOnALIsmO 
nÃO FERE A sObERAnIA DO EsTADO 
nAcIOnAL 

 Quando alguém resolve falar em diálogos en-
tre fontes/normas/constituições de Estados Nacionais 
Independentes, surge logo alguém que vai contestar 
tal ideia com fundamento no princípio da soberania na-
cional, dizendo que essa “conversação constitucional” 
acontecendo, consequentemente, estará ferindo a so-
berania nacional, pois não se coaduna com um Estado 
Independente a obediência a decisões que não sejam 
proferidas pelos entes públicos de direito interno, ou pe-
los seus órgãos jurisdicionais constitucionais. No entan-
to, a interpretação do que vem a ser soberania nacional, 
na atualidade, longe está daquela ideia restrita de um 
país fechado para as consequências externas que, de 
certo modo, dizem-lhe respeito também, passando a ser 
responsabilidade de toda a comunidade internacional. 
Nesse ponto, é preciso voltar a fazer menção aos direi-
tos fundamentais e aos direitos humanos que, respec-
tivamente, “valem dentro de uma ordem constitucional 
estatalmente determinada”, “pretendem valer para o sis-
tema jurídico mundial de níveis múltiplos, ou seja, para 
qualquer ordem jurídica existente na sociedade mundial” 
(ALVES NETO, 2011, p. 2). 

Ainda a respeito de transconstitucionalismo versus 
soberania nacional, vale a pena colacionar, aqui, parte 
de uma entrevista dada pelo professor doutor Marcelo 
Neves ao blog Os Constitucionalistas, na noite de 10 de 
novembro de 2009, na biblioteca do Supremo Tribunal 
Federal, onde estava lançando seu livro, Transconstitu-
cionalismo, editado pela WMF Martins Fontes.

Os Constitucionalistas: O julgamento da extra-
dição do italiano Cesare Battisti pode ser con-
siderado também um caso de transconstitucio-
nalismo?
Marcelo Neves: Eu acho que também. É claro que 
esse caso dentro da tradição da discussão sobre 
extradição ele é muito a tradição constitucional 
brasileira antes do transconstitucionalismo, mas 
agora ele se torna muito mais impactante, ele se 
transforma em transconstitucional porque hoje 
a outra ordem cada vez mais ela toma, ela apre-
senta modelo de retaliação, de reagir a decisões 

desse tipo.  Eu acho que tende a se transformar 
num impasse, pelo menos inicialmente, num 
impasse transconstitucionalismo se houver 
uma decisão que não seja de harmonização e 
pode ser que nem sempre temos que nos su-
bordinarmos à ordem do outro. Porque senão 
não seria um transconstitucionalismo, seria um 
colonialismo. É claro que o impasse pode sur-
gir e, evidentemente, se a decisão for contrária, 
por exemplo, à extradição, vai haver reações, 
vai haver problemas de relacionamento entre 
os países. Agora tem que haver um aprendizado 
recíproco. Os italianos, a cultura italiana jurídi-
co-constitucional, ela tem que estar disposta a 
aprender com nossa experiência e depois pode 
haver harmonizações futuras e adequações com 
novos modelos de tratados de regulação dessa 
matéria. Mas, sem dúvida, vai surgir um impas-
se transconstitucional especialmente se tiver-
mos uma decisão contrária.
Os Constitucionalistas: Então no caso devem 
ser preservadas a soberania e a reciprocida-
de, é isso?
Marcelo Neves: Soberania não é negada aqui. 
Estou dizendo que a soberania não é mais no 
sentido antigo. A soberania é como algo abso-
luto sem responsabilidade. A soberania hoje im-
plica muito mais a noção de responsabilização 
do que de autonomia do Estado. O Estado tem 
que ser responsável. Por exemplo, se o Brasil 
toma uma decisão ambiental, se, por exemplo, 
[o presidente] Lula e o Congresso decidissem 
criar um campo de golfe na Amazônia toda… 
Claro que eu acho que tinha que invadir o Brasil. 
Eu acho! Quer dizer, por quê? Um campo de gol-
fe na Amazônia é o fim de toda a humanidade. 
É acabar com o pulmão da humanidade. Então 
nós temos essa responsabilidade com a huma-
nidade. Então, eu acho, é claro, não é em qual-
quer besteirinha de Amazônia, uma política seja 
num sentido ou em outro, mas tem limites para 
a soberania, e esses limites para uma socieda-
de altamente integrada ambientalmente; é claro, 
se o Lula dissesse “Vamos criar um campo de 
golfe para a burguesia brasileira na Amazônia”, 
destruir a floresta, isso não teria nenhum funda-
mento com o princípio de soberania, isso teria 
um impacto em outros países e não só para o 
Brasil. Então, nesse sentido, a soberania tem 
que ser compatibilizada com responsabilização 
(OS CONSTITUCIONALISTAS, 2009).

Assim, não se pode negar que, hodiernamente, 
o Estado Constitucional Humanista de Direito vê-se, 
cada vez mais, internacionalizado ou interconstitu-
cionalizado com as diversas convenções tratando de 
direitos humanos, passando a acolher (uns mais que 
outros), em seus ordenamentos internos, seus pre-
ceitos como normas de jus cogens. Exatamente por 
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isso existir, fala-se em transconstitucionalismo sem 
preocupação de se estar ferindo a soberania nacional, 
vez que os Estados adotam princípios de cooperação 
internacional, o que não exclui a aplicação do direito 
interno ou doméstico, pois o método lógico propos-
to pelo transconstitucionalismo visa, como já foi dito 
diversas vezes, a uma integração entre normas, de 
forma harmônica e integrada, sempre visando à pro-
teção pro homine.

5 cOnTRIbuIÇÃO DO DIREITO 
InTERnAcIOnAL púbLIcO 

Tendo em vista a existência de normas de direito 
internacional, às quais os Estados signatários estão 
vinculados, por meio de instrumentos com força jurí-
dica, não se pode negar a existência do fenômeno do 
Transconstitucionalismo na sua interpretação e apli-
cação, pois é cediço que, em algum momento, essas 
normas de direito internacional público irão conflitar 
com a ordem jurídica interna. Contudo, será no mo-
mento da existência desses conflitos de uma ordem 
constitucional com outra ordem constitucional - ou de 
uma ordem constitucional com um tratado, convenção 
– que as cortes constitucionais ou tribunais constitu-
cionais terão a oportunidade de se abrirem para esse 
“diálogo entre fontes”, buscando uma integração e in-
teração entre as diversas normas - não seria correto 
dizer que essa integração/interação se dá apenas entre 
diplomas positivados, pois, no Transconstitucionalis-
mo, esse diálogo pode acontecer entre ordens que não 
adotem modelos constitucionais, podendo acontecer 
entre uma constituição e normas costumeiras de uma 
tribo indígena não integrada à civilização, por exemplo.

Quando se falou, no parágrafo anterior, sobre “se 
abrirem para”, falando em relação as Cortes e Tri-
bunais Constitucionais, o pesquisador, autor dessa 
obra, teve a intenção de falar do modo de decisão por 
parte dos órgãos com competência constitucional 
na interpretação da ordem jurídica. O exemplo mais 
próximo seria o atual modo de decidir do Supremo 
Tribunal Federal, que, por ser a Corte Suprema do Es-
tado brasileiro, guardião e intérprete da vigente Cons-
tituição Federal, depara-se, inúmeras vezes, com a 
necessidade de decidir questões que extrapolam o 
âmbito normativo interno, tornando-se indispensável 
buscar, nas normas de direitos internacionais, uma 
solução ou fundamentação que melhor possa contri-
buir para a decisão a ser tomada.

Os Tribunais Constitucionais e as Cortes Cons-

titucionais não têm mais como tomar decisões com 
base, estritamente, no direito constitucional domésti-
co, até porque as próprias constituições dos Estados 
democráticos trazem, em seu núcleo axiológico, uma 
gama de princípios de ordem mundial (internacional), 
permitindo, assim, que os juízes desses tribunais pos-
sam lançar mão daquilo que convencionaram chamar 
de “interdisciplinaridade”, buscando fundamentar seus 
votos com base no direito comparado, como, também, 
nos precedentes de outras cortes constitucionais, 
dando a essas fontes status de norma a ser seguida 
internamente, pois se adequam com os primados do 
ordenamento jurídico nacional.

Essa busca por fundamentação constitucional 
“lá de fora” é um fenômeno intitulado pelo magní-
fico constitucionalista português Canotilho de “In-
terjusfundamentalidade”, ou seja, a permissão de 
se colacionar jurisprudência/precedentes de ordens 
externas nos votos dos juízes que compõem as Cor-
tes e Tribunais Constitucionais internos. A “interjus-
fundamentalidade” proposta pelo mestre português 
pode-se dizer que estaria abarcada pelo Transcons-
titucionalismo, e não o contrário. Abrangendo este 
último, ainda, o “interconstitucionalismo”, que vem 
a ser algo mais restrito, podendo dizer que se ma-
nifesta tão somente entre ordens constitucionais, 
que não é o caso do Transconstitucionalismo, como 
bem já foi estudado.

Essa contribuição das normas externas à ordem 
constitucional é, nas palavras do professor Dirley da 
Cunha, uma “relação transcendental permanente”, isto 
é, o contato do Direito com outros sistemas na busca de 
uma sintonia que vá além dos limites territoriais de um 
país. Ensina o mestre Marcelo Neves:

O transconstitucionalismo faz emergir, por um 
lado, uma “fertilização constitucional cruzada”. 
As cortes constitucionais “citam-se recipro-
camente não como precedente, mas como 
autoridade persuasiva”. Em termos de reacio-
nalidade transversal, as cortes dispõem-se a 
um aprendizado construtivo com outras cor-
tes e vinculam-se às decisões dessas. [...] A 
respeito desses novos fenômenos, a dimensão 
constitucional manifesta-se mais claramente 
quando estão envolvidos tribunais constitucio-
nais no sentido amplo da expressão, ou seja, 
tribunais encarregados exclusiva ou principal-
mente de julgar questões jurídico-constitucio-
anais (NEVES, 2009, p. 119).

Com essa “fertilização constitucional cruzada”, 
pode-se afirmar que a Constituição, ou o Estado de-
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mocrático de direito, aproxima-se mais do conceito de 
uma real democracia, pois o povo (por meio dos tribu-
nais e cortes constitucionais) passa a ter mais autono-
mia em relação ao próprio texto constitucional, vez que 
algumas cartas políticas são, exaustivamente, casuís-
ticas e se excedem nos detalhes, como, por exemplo, a 
do Brasil. Isso, infelizmente, ao contrário do que muita 
gente pensa, não é tão bom assim, pois, nas palavras 
do mestre Daniel Sarmento (2010, p. 269), o povo pre-
cisa, a cada momento da história, realizar suas pró-
prias conquistas. Destarte, o transconstitucionalismo 
mostra-se, mais uma vez, pertinente e necessário para 
que não fiquem as ordens constitucionais engessadas 
por constituições que têm a ambição de regrar todas 
as condutas possíveis de um povo.

Importante frisar que essa abertura constitucional 
a outras fontes pode, a partir do “diálogo” proposto 
pelo transconstitucionalismo, contribuir para diminuir 
o excesso de constitucionalização do Direito, pois essa 
excessiva constitucionalização, para o professor Da-
niel Sarmento (2010, p. 269), “reveste-se, portanto, de 
um viés antidemocrático”.

Na verdade, o estudioso do direito constitucional 
moderno - ou pós-moderno, se tiver o transconstitu-
cionalismo como um método de estudo futurista inevi-
tável, de acordo com o atual caminhar da humanidade 
– deve, com muito esforço, tentar se desprender de 
todos os dogmas dominantes da ciência jurídica po-
sitivista e pós-positivista, pois, para se compreender 
o transconstitucionalismo, é imprescindível que exista 
uma desvinculação de todo o constitucionalismo clás-
sico. Nas palavras do jurista Marcelo Neves:

[...] ou seja, de um conceito de Constituição 
associada exclusivamente a um determinado 
Estado, sem que daí seja necessário recorrer 
a outras “Constituições”. O constituciona-
lismo, vinculado originariamente ao Estado 
como organização territorial, surgiu para res-
ponder a duas questões: 1) como determinar 
coercitivamente os direitos e garantias fun-
damentais dos indivíduos? 2) como limitar e 
controlar o poder estatal expansivo e, ao mes-
mo tempo, garantir a sua eficiência organiza-
cional? A resposta veio com as constituições 
estatais, pois esses problemas normativos 
ainda tinham uma dimensão territorialmente 
delimitada. Com o tempo, o incremento das 
relações transterritoriais com implicações 
normativas fundamentais levou à necessida-
de de abertura do constitucionalismo para 
além do Estado. Os problemas dos direitos 
fundamentais ou dos direitos humanos ul-
trapassaram fronteiras, de tal maneira que 

o direito constitucional estatal passou a ser 
uma instituição limitada para enfrentar esses 
problemas (NEVES, 2009, p. 121).

É tão importante essa desvinculação do consti-
tucionalismo clássico para a compreensão do fenô-
meno do Transconstitucionalismo, que, para o pro-
fessor Marcelo Neves (2009, p. 121), não interessa 
saber ou definir as constituições, nem tampouco 
reconhecê-las como privilégio do Estado. Para o in-
signe jurista, o fundamental “é precisar que os pro-
blemas constitucionais surgem em diversas ordens 
jurídicas, exigindo soluções fundadas no entrelaça-
mento entre elas”.

É nesse momento que surge o transconstitucio-
nalismo como contraponto normativo básico e fun-
damental para a solução de conflitos de interesses 
que se sobrepõem aos limites territoriais de um Es-
tado, pois, desde o surgimento da chamada era da 
globalização, nenhuma nação pode dizer que tem o 
“privilégio” de ter, sozinha, um problema, já que, nos 
dias atuais, a economia não é mais local e sim global, 
a tecnologia não cabe mais dentro das barreiras im-
postas pelos países, nem a ciência está limitada aos 
mesmos termos dos demais. 

Na verdade, o que se tem visto, a cada dia, é o 
surgimento de um direito internacional constitucional 
público de caráter hegemônico ou, simplesmente, um 
direito hegemônico no âmbito da comunidade interna-
cional, visando esta comunidade, ou comunidades, a 
depender do referencial utilizado, a uma maior fisca-
lização/interação/cooperação/solidariedade entre os 
países do bloco (comunidade), pois o interesse de um 
não é mais o que interessa, e sim o melhor interesse 
comum de todos os membros.

O que diz o professor doutor Marcelo Neves sobre 
essa abordagem supra, vejamos:

Nesse particular, o transconstitucionalismo, na 
perspectiva do sistema jurídico, serve como um 
modelo estrutural de conexão funcional entre 
esferas funcionais fragmentadas da sociedade 
mundial. Isso porque à mera fragmentação falta 
estrutura. Em primeiro lugar, o transconstitu-
cionalismo, ao oferecer “pontes de transição” 
entre ordens jurídicas, em princípio fragmen-
tadas, serve à estruturação do sistema jurídico, 
sem levar a uma unidade hierárquica última. 
Pode apresentar-se como a estrutura reflexiva 
do sistema jurídico mundial de níveis múltiplos 
(consistência). Além disso, ele pode contribuir 
para a capacidade do sistema jurídico de res-
ponder aos complexos problemas da sociedade 
mundial, oferecendo modelos normativos para 
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o tratamento das relações conflituosas entre 
os diversos sistemas sociais (complexidade 
adequada). Os meros fragmentos internos e ex-
ternos ao sistema jurídico encontram no trans-
constitucionalismo, do ponto de vista parcial do 
direito, os elementos constitucionais que podem 
contribuir para a sua conexão estrutural, promo-
vendo uma ordem diferenciada de comunica-
ções (NEVES, 2009, p. 288-289).

Nesse norte, cabe argumentar que a utilização des-
sas “pontes de transição”, na solução das controvérsias 
que envolvem a aplicabilidade do direito constitucional, 
principalmente em seu viés humanitário, não pode ser 
uma prática aleatória nem desconexa, pelo contrário, o 
que deve haver é um método lógico e sistemático de uti-
lização do direito estrangeiro e internacional pelas Cor-
tes Constitucionais ou Supremas Cortes de cada país, 
formando o que se pode chamar, no dizer de Marcelo 
Neves (2009, p. 260), de “rede de conexão entre várias 
ordens jurídicas, para a solução de problemas comuns”.

6 jusTIFIcATIVA cOnsTITucIOnAL 
pARA O TRAnscOnsTITucIOnALIsmO

O artigo 5º, em seu parágrafo 2º, da atual consti-
tuição federal traz, em seu bojo, a chamada “cláusula 
aberta” ou “cláusula de comunicação”, permitindo 
que seja integrado, ao sistema constitucional hodier-
no, direitos e garantias decorrentes de outros regi-
mes que guardem identificação com os expressos e 
adotados por ela (CF/88), desmitificando o senso co-
mum dominante a respeito da tese da supralegalidade 
dos tratados internacionais que versem sobre direitos 
humanos ratificados pelo Brasil anteriores à emenda 
constitucional 45. 

Grande parte dos que estudam o direito constitu-
cional, na hora de falar sobre o impasse que surgiu 
no STF a respeito de “onde alocar”, e sobre “que for-
ça tinham” esses tratados anteriores à EC/45 no or-
denamento jurídico nacional, não tem resposta, che-
gando a dizer que foi algo inventado “do nada” pelos 
ministros do Supremo. Não obstante as críticas fei-
tas em face da tese da supralegalidade dos tratados 
internacionais que estabeleçam disposições acerca 
da proteção dos direitos humanos, é cristalino que 
essa tese, hoje dominante na nossa mais alta corte 
constitucional, foi fruto de um diálogo entre fontes, 
pois ver-se que, por tais tratados terem como objeto 
a proteção dos direitos humanos, parte considerá-
vel da doutrina já os colocava no plano hierárquico 

igual ao das normas constitucionais, isso devido à 
possibilidade que a própria CF/88 estabeleceu, no 
parágrafo 2º do artigo 5º, passando a existir uma 
comunicação entre normas. Portanto, permitindo-
-se dizer que essa tese da supralegalidade adveio 
do fenômeno do Transconstitucionalismo, na medi-
da em que o Tribunal Constitucional (STF) aplicou 
uma norma inserida em um tratado internacional, 
em face de uma norma constitucional até hoje vi-
gente, como é o caso da prisão civil do depositário 
infiel, que é norma constitucional vigente no Brasil, 
contudo, não tem sido aplicada em obediência ao 
artigo 7º, (nº 7 do PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA 
RICA) que dispõe:

Artigo 7º - Direito à liberdade pessoal
[...]
7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este 
princípio não limita os mandados de autoridade 
judiciária competente expedidos em virtude de 
inadimplemento de obrigação alimentar (PACTO 
San José de Costa Rica, em 22.11.1969 - ratifi-
cada pelo Brasil em 25.09.1992).

A Constituição da República, em seu ar tigo 5º, 
inciso LXVII, dispõe em sentido contrário. Veja-
mos: “LXVII - não haverá prisão civil por dívida, 
salvo a do responsável pelo inadimplemento volun-
tário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 
depositário infiel”.

Essa é uma das maiores provas da existência be-
néfica e necessária do Transconstitucionalismo para 
sanar “defeitos” positivados em cartas políticas es-
tatais, que não se coadunam (os defeitos) com o jus 
cogens. Verifica-se, nesse momento, que a Constitui-
ção não deixou de ser a norma máxima, por excelên-
cia, de um Estado constitucional, entretanto, já não 
mais se adequa aos ditames impostos pela sociedade 
da atualidade aquela ideia de que a constituição de 
um país está no topo do ordenamento jurídico, de for-
ma intangível, “imexível”.

Posto que os diplomas internacionais sobre direi-
tos humanos especificamente - para não falar de ou-
tros tantos que, na atualidade, vêm tendo relevância 
na ordem jurídica interna – encontram lugar garantido 
no ordenamento jurídico nacional, ou seja, pode-se 
dizer que eles estão abaixo da Constituição, porém, 
acima da legislação interna infraconstitucional, de 
forma que o status normativo supralegal de tais tra-
tados internacionais de direitos humanos subscritos 
pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconsti-
tucional com eles conflitante. 
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7 cOnsIDERAÇÕEs FInAIs

O caminhar da humanidade vem trazendo, a cada 
dia, novos e incontáveis desafios aos poderes consti-
tuídos, principalmente, ao Poder Judiciário, que, por 
sua vez, na inércia dos demais poderes, tem se tornado 
mais efetivo ou concretizador das “promessas” consti-
tucionais. De forma que as tomadas de decisões pelas 
Cortes Constitucionais já não mais suportam o enges-
samento dos fundamentos de decidir atrelados tão so-
mente às normas internas ou, até mesmo, unicamente, 
à Constituição.

Hoje, os problemas são globais, de níveis múltiplos, 
motivo pelo qual a proteção dos direitos humanos fun-
damentais encontra-se em foco nas pautas dos tribunais 
constitucionais de quase todos os países democráticos, 
exigindo dessas cortes um entrelaçamento doutrinário 
e jurisprudencial com outras cortes ou tribunais consti-
tucionais que já tenham decidido questões idênticas ou, 
pelo menos, semelhantes com aquelas ora suscitadas 
na corte que buscou a “comparação” do caso.

Mesmo parecendo, pela grande maioria dos que ou-
vem falar de tal fenômeno, que o transconstitucionalis-
mo é algo difícil de ser posto em prática, é cediço que 
ele já está inserido na prática forense das mais altas 
cortes constitucionais dos países ocidentais.

No Brasil, com o avanço veloz que se tem visto da 
jurisdição constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, 

o transconstitucionalismo tem sido, cada vez mais, uti-
lizado como técnica de manipulação (na melhor acep-
ção do vocábulo) dos diversos elementos plúrimos que 
estão afetos à decisão do órgão detentor da guarda e 
intérprete, por excelência, da Constituição Federal.

Portanto, quando os Ministros do Supremo buscam 
fundamentar seus votos em precedentes de outras cor-
tes constitucionais; em teorias criadas por juristas inter-
nacionais, exemplo atual foi o uso da teoria do “domínio 
do fato”, de autoria do professor alemão Claus Roxin, 
que foi utilizada para definir a responsabilidade do man-
dante intelectual daquele que tinha de fato o poder de 
decisão dos atos impugnados na Ação Penal 470, co-
nhecida, popularmente, por “mensalão petista”; quando 
os Ministros do STF julgam algum caso com base em 
um tratado internacional, que guarda consonância com 
os princípios democráticos elogiados pela Carta Política 
de 88; ou, até mesmo, quando, em razão de ser vedado 
ao juiz o non liquet, ele toma uma posição concretista 
em favor dos direitos fundamentos, passando a criar 
uma decisão, ou aplicar uma decisão de outro ordena-
mento, que garanta a efetivação de tais direitos essen-
ciais ao mínimo existencial do Homem, estão esses Mi-
nistros (juízes) fazendo uso do transconstitucionalismo 
para que, em detrimento de qualquer limitação territorial 
fictícia, seja o Homem-Cidadão tutelado sob um prisma 
universal que lhe garanta melhor e maior proteção pelo 
Direito e não tão somente pelo Estado.
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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 conse-
qüências 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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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.




