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EDITORIAL

A Revista Jurídica Juris Rationis, contributo para a 
pesquisa científica nacional e internacional realizada no 
âmbito do Programa de Direito, lança sua sexta edição.

É com muita alegria que reafirmamos o progresso 
acadêmico da Revista, através da submissão de vários 
trabalhos. Agradecemos, desde já, a participação, a co-
laboração e a dedicação de todos, bem como lembra-
mos as edições anteriores e seus sucessos. 

Recebemos vários artigos de excelência, os quais 
elevam o padrão da nossa Revista, e é com muita satis-
fação que os apresentamos:

No Espaço Juris Rationis, o primeiro artigo - O SIS-
TEMA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS E SUA CONTRIBUIÇÃO NAS QUESTÕES MA-
TERIAIS E PROCESSUAIS DO DIREITO DAS FAMÍLIAS 
BRASILEIRO, de Claudia Vechi Torres - destaca que a 
defesa dos Direitos Humanos é uma preocupação in-
ternacional, que transcende a soberania estatal e exige 
mudança nos sistemas jurídicos internos dos Estados, 
enfatizando o direito de família.

O segundo artigo - O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E O 
PODER NORMATIVO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, de 
Ursula Bezerra e Silva Lira - tem como objeto de estudo 
a análise da compatibilidade do poder regulamentar con-
cedido às agências reguladoras nacionais com o princí-
pio constitucional da legalidade administrativa, propondo 
uma revisão de conceitos e limites da atuação estatal.

O terceiro artigo - A SUBMISSÃO DOS ATOS DIS-
CRICIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, AO 
CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO, COMO FORMA DE 
PROTEÇÃO DA ORDEM CONSTITUCIONAL, de Jardiel 
Oliveira Silva - tem por objeto de estudo o controle juris-
dicional dos atos discricionários da Administração Pú-
blica, analisado à luz da doutrina, com a finalidade de se 
identificar de que forma e com que alcance o controle da 
atividade administrativa não vinculada é exercido pelo 
poder Judiciário brasileiro. 

Destacamos o quarto artigo - A TRANSFERÊNCIA 
DA ANÁLISE DA TEORIA DA ASSERÇÃO PARA O ADVO-
GADO, de Nedson Ferreira Alves Júnior -, que aduz que 
o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética da OAB im-
põem ao advogado orientar o patrocinado a não ingres-
sar com lides temerárias ou aventuras jurídicas. Com 
isso, evitar-se-á a utilização desnecessária, se o inte-
ressado cumprir com as condições da ação, as quais 
são verificadas pela teoria da asserção.

O quinto artigo - A MITIGAÇÃO DA AUTONOMIA 

PRIVADA COMO CONSEQUÊNCIA DA INTERVENÇÃO 
ESTATAL NAS RELAÇÕES PRIVADAS ATRAVÉS DO 
PROCESSO FALIMENTAR E DE RECUPERAÇÃO DE EM-
PRESA, de Juliana Maria Rocha Bezerra da Silva - é uma 
pesquisa que visa a demonstrar que, no Brasil, fruto do 
estado liberal, verifica-se a constitucionalização do es-
tado mínimo, com a menor ingerência possível do esta-
do nas relações mercantis privadas, como exemplo, o 
processo falimentar e recuperação de empresa. 

O sexto artigo - O ABUSO DE DIREITO A PARTIR DA 
FLEXIBILIZAÇÃO DAS NORMAS PROTETIVAS DO TRA-
BALHADOR, de Maria Cláudia de Brito Alves Feld - trata 
da violação dos direitos trabalhistas e suas consequên-
cias jurídicas, principalmente, da tentativa de descarac-
terizar o vínculo de emprego.

O sétimo artigo - EXAME DO BAFÔMETRO: A 
CONSTITUCIONALIDADE DE SUA OBRIGATORIEDADE 
PARA AFERIÇÃO DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, de 
Victor Manoel de Oliveira Nune - retrata a relevância do 
exame do bafômetro e as implicações da sua obriga-
toriedade no ordenamento jurídico, haja vista que isto 
envolve a vida e a segurança pública e, por consequ-
ência, a dignidade da pessoa humana e restrições aos 
direitos e garantias fundamentais. Este estudo tem sua 
importância justificada, na medida em que almeja dar 
visibilidade a tão grave, discutível e atual problemática 
vivenciada no direito.

O oitavo artigo - FAMÍLIAS HOMOAFETIVAS: O NOVO 
PANORAMA JURÍDICO DAS UNIÕES ENTRE IGUAIS, de 
Maria Fernanda Targino - tem por escopo analisar a si-
tuação atual da união entre pessoas do mesmo sexo no 
Direito brasileiro, dando ênfase especial à recente de-
cisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento, por 
conexão, da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental 132 e da Ação Direta de Inconstituciona-
lidade 4.277, que declarou o status de entidade familiar 
de tal relação, equiparando-a à união estável.

E, por último, no Espaço Verbum, espaço dedicado 
aos acadêmicos, temos o nono artigo - A LÍNGUA DOS 
ANJOS: UM ESTUDO SOBRE A CRIANÇA EM FACE DA 
LEI E DA PSICANÁLISE EM MARGEM A REDUÇÃO DA 
MAIOR IDADE PENAL, de Fabricio Madeira Cardoso -. 
Trata-se da avaliação da adoção da maior idade penal no 
Brasil. Um estudo avaliativo da criança, do adolescente 
e de seu desenvolvimento em face da lei e da psica-
nálise, para a averiguação do acolhimento da redução 
no regimento legal. Pontos pertinentes são avaliados, 

Editorial
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como as falhas do ECA para a reintegração do adoles-
cente à sociedade em vários artigos que se encontram 
vigentes; medidas preventivas que possam ser pensa-
das para evitar a entrada desse jovem nas esferas cri-
minais; o desfecho legal para a redução da maior idade 
penal; e a opinião popular sobre a temática, de várias 
épocas diferentes, para entender a mudança do pensa-
mento do brasileiro. 

Nesse sentido, reforçamos a importância e a neces-
sidade de incentivo aos estudantes iniciantes. O Espa-
ço Verbum é destinado aos alunos que estão iniciando 
suas pesquisas no espaço acadêmico. É uma oportuni-
dade de incentivá-los a buscar a pesquisa como meio de 
desenvolvimento acadêmico. 

Quanto aos artigos dos profissionais do direito, rei-
teramos a importância da Revista para fins de divulga-
ção dos estudos avançados em matéria de direito.

Acreditamos na propagação do conhecimento por 
este mecanismo tão abrangente, possibilitando a inte-
gração entre as mais diversas áreas do direito.

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.

Excelente leitura!

Grazielly dos Anjos Fontes | Editora
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O SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS E SUA CONTRIBUIÇÃO NAS QUESTÕES 
MATERIAIS E PROCESSUAIS DO DIREITO DAS FAMÍLIAS 
BRASILEIROS
CLAuDIA VEChI TORREs
Advogada, Especialista em Desenvolvimento Sustentável e Direito Ambiental pela UNB, 
Mestranda em Direito Público pela UFRN. Professora na UNP, UERN e UFRN.
E-mail: claudiatorres@unp.br

Envio em: Maio de 2013
Aceite em: Julho de 2013

Resumo
A defesa dos Direitos Humanos é uma preocupação internacional, que transcende a soberania estatal 
e exige mudança nos sistemas jurídicos internos dos Estados. O sistema internacional de proteção está 
estruturado nos tratados e convenções internacionais de caráter protetivo dos Direitos Humanos. Tais 
instrumentos devem ser observados pelos Estados ratificantes, uma vez que veiculam direitos fundamentais, 
bem como delimitam a forma de controle e monitoramento de sua implementação em âmbito interno. No 
Brasil, a Constituição Federal de 1988 representou um marco da institucionalização dos Direitos Humanos, 
possibilitando a incorporação de vários atos internacionais no ordenamento jurídico brasileiro, em especial 
no Direito das Famílias, ramo do direito civil que trata e regula as relações mais intimas dos seres humanos, 
relacionadas ao afeto, ao cuidado, à solidariedade, à pluralidade, tendo a família especial proteção do 
Estado. O objetivo deste artigo é explanar sobre o sistema internacional de proteção dos Direitos Humanos, 
desde os seus precedentes históricos até os tratados, pactos, convenções e mecanismos internacionais que 
influenciam e contribuem, sobremaneira, para a evolução de questões materiais e processuais no Direito das 
Famílias brasileiro. Objetiva, também, observar a hierarquia, o status jurídico, a incorporação e o impacto 
desses tratados internacionais na legislação interna e como esse aparato de tratados pode reforçar os 
direitos constitucionais na área de família, assegurados no estado brasileiro, relativos aos direitos da mulher, 
da criança, do deficiente, além de alimentos, igualdade sexual, reprodução, constituição e dissolução de 
vínculos afetivos das mais diversas formas. Para tanto, foi utilizado o método exegético-jurídico, bem como 
o dialético dedutivo e histórico-evolutivo respaldado pela consulta doutrinária.

Palavras-Chave: Direitos Humanos. Proteção Internacional. Direito das Famílias. 

SYSTEM OF INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND ITS CONTRIBUTION 
IN MATTERS MATERIALS AND PROCEDURE OF THE RIGHT OF BRAZILIAN FAMILY

Abstract
The Defense of Human Rights is an international concern, transcending state sovereignty and demands 
change in the domestic legal systems of the States. The international system of protection is structured 
in international treaties and conventions protective character of Human Rights. Such instruments must 
be observed by ratifying states, since convey fundamental rights and delimit the form of controlling and 
monitoring its implementation in-house. In Brazil, the Federal Constitution of 1988 represented a milestone 
in the institutionalization of human rights, enabling the incorporation of various international acts in the 
Brazilian legal system, particularly in the Family Law branch of civil law that treats and regulates the most 
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intimate relations of beings human, related to affection, care, solidarity, plurality, and the special family 
protection from the state. The purpose of this article is to explain about the international system of human 
rights protection, since their historical precedents to the treaties, covenants, conventions and international 
mechanisms that influence and contribute greatly to the evolution of substantive and procedural issues 
in the law of Families Brazilian. It also aims at observing the hierarchy, the legal status, the merger and 
the impact of international treaties in domestic law and treaties such apparatus can strengthen the 
constitutional rights in the family area, secured in the Brazilian state, concerning the rights of women, 
children, the disabled, as well as food, sexual equality, reproduction, formation and dissolution of existing 
bonds in many different ways. To do so, the legal-exegetical method was used, as well as deductive and 
historical-dialectical evolutionary backed by doctrinal consultation.

Keywords: Human Rights. International Protection. Law of Families.
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1 INTRODuÇÃO
 
Os Direitos Humanos foram construídos ao longo da 

história dos seres humanos, ganhando destaque após 

a Segunda Guerra Mundial, em virtude da necessidade 

de proteção das pessoas de forma geral e das minorias, 

em decorrência do genocídio e da discriminação prati-

cados sob o manto da legalidade pela Alemanha Nazista. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 é 

a principal e primeira fonte internacional dos Direitos Hu-

manos, fundada em um sistema de valores e princípios 

inalienáveis, que possui força vinculante em decorrência 

da força do costume internacional.  

O indivíduo é o foco da proteção, pois os Direitos 

Humanos são direitos individuais e não da comunidade, 

sendo a grande preocupação o modo pelo qual o Estado 

cuida do seu povo, como ele age interferindo nos direitos 

de primeira dimensão e como ele ameaça a população 

quando não promove os direitos de segunda dimensão. 

Destaca-se, como valor que suporta os Direitos Huma-

nos, a dignidade da pessoa humana e não a legalidade.

A efetividade de tais direitos depende do sistema in-

terno de cada país, e, no caso brasileiro, pode-se, facil-

mente, identificar a influência do sistema internacional 

de proteção dos Direitos Humanos (declarações, trata-

dos, pactos, convenções) no desenvolvimento de dis-

positivos legais internos, em especial com relação ao 

Direito das Famílias, como a promoção da igualdade de 

gênero nas famílias, a proteção das crianças, os direitos 

das pessoas com deficiência, o combate ao preconceito 

contra a família homoafetiva e pluriafetiva.

O objetivo deste artigo é explanar sobre o sistema 

internacional de proteção dos Direitos Humanos, desde 

os seus precedentes históricos até os tratados, pactos, 

convenções e mecanismos internacionais que influen-

ciam e contribuem, sobremaneira, para a evolução de 

questões materiais e processuais no Direito das Famí-

lias brasileiro. Objetiva, também, observar a hierarquia, 

o status jurídico, a incorporação e o impacto desses 

tratados internacionais na legislação interna e como 

esse aparato de tratados pode reforçar os direitos con-

stitucionais na área de família, assegurados no estado 

brasileiro, relativos aos direitos da mulher, da criança, 

do deficiente, além de alimentos, igualdade sexual, re-

produção, constituição e dissolução de vínculos afetivos 

das mais diversas formas. 

Para tanto, será investigada a doutrina publicada so-

bre Direitos Humanos e Direito das Famílias, que é con-

siderado por Paulo Lins e Silva como o mais humano 

dos direitos. É válido ressaltar a importância da aborda-

gem do tema, que pode ser justificada pela necessidade 

do estudo dos direitos humanos, dos seus precedentes e 

internacionalização no período pós-guerra, bem como do 

sistema global e regional de proteção internacional dos 

direitos humanos. Não obstante, também é necessário 

tratar da incorporação dos instrumentos internacionais 

de defesa dos direitos humanos no ordenamento jurídico 

interno, sua hierarquia e impacto, para, então, identificar 

a sua contribuição na evolução do Direito das Famílias, 

ciência que regula as relações mais intimas dos seres 

humanos, relacionadas ao afeto, ao cuidado, à solidarie-

dade e à pluralidade. 

2 O sIsTEMA INTERNACIONAL DE 
PROTEÇÃO DOs DIREITOs huMANOs

Os Direitos Humanos foram reconhecidos ao longo 

da história da humanidade, a partir dos séculos XVIII e 

XIX, mas, em especial, na era moderna, no século XX, no 

processo de luta pela cidadania, liberdade e igualdade. 

Contudo, o processo de internacionalização dos direitos 

humanos teve seu início com a elaboração da Declara-

ção Universal de 1948, na qual, o ser humano passa a 

ser sujeito de direito, digno de proteção; sendo consid-

erado cidadão todo indivíduo que vive sob o manto da 

soberania de um Estado.

A história dos direitos humanos começa na Antigu-

idade Clássica (do século VIII a V a.C.), com a criação, 

em Atenas, das primeiras instituições democráticas e a 

fundação da República Romana. Entretanto, naquela ép-

oca, as palavras homem e cidadão recebiam significados 

diversos, sendo cidadão o habitante da cidade, que “teria 
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um plus em relação àquele, consistente na titularidade 

de direitos na ordem política, na participação da vida da 

sociedade e na detenção de riqueza” (MAZZUOLI, 2013), 

formando uma classe mais favorecida que os demais 

homens ou  indivíduos. 

Anos depois, a doutrina cristã inicia um processo 

de efetivação dos direitos humanos, quando introduz, 

na sociedade, a ideia de liberdade na igualdade, ao 

considerar que todos os seres humanos, “só por o 

serem e sem acepção de condições, são considerados 

pessoas dotadas de um eminente valor” (MIRANDA, 

1993, p. 17). 

Já na Idade Média, ocorre um enfraquecimento do 

poder político, com a instauração do feudalismo, con-

tudo, ainda há o reconhecimento de direitos dos indi-

víduos pertencentes a determinados grupos sociais. 

Posteriormente, ocorre uma reconstrução da unidade 

política, com a organização do Estado absolutista, com 

tendência à aniquilação do direito individual, uma vez 

que todos os homens ficam sujeitos à soberania do rei, a 

qual não conhecia limites. E, por causa dos abusos per-

petrados pelo rei, surgiram as primeiras manifestações 

de luta social, sendo a principal delas a Magna Carta em 

1215 (BOTELHO, 2005).

No final do século XVIII, havia proteção aos direitos 

dos homens, de forma restrita, em algumas legislações 

internas, como nas declarações de direito francesa, de 

1789, e americana, de 1776, que consagraram a ótica 

liberal, reduzindo os direitos humanos à liberdade, se-

gurança e propriedade. Era uma reação aos excessos 

do absolutismo, na tentativa “de limitar e controlar a 

atuação do Estado, que deveria se pautar na legali-

dade e respeitar os direitos fundamentais” (PIOVESAN, 

2012, p. 205).

Após a 1ª Guerra Mundial (1914-1918), cresce o 

movimento social e da cidadania. O Estado passa a ser 

visto como agente de processos transformadores, e o 

direito à abstenção do Estado se converte em direito à 

atuação estatal, com a emergência dos direitos à presta-

ção social, como pode ser verificado na Declaração dos 

Direitos do Povo Trabalhador e Explorado da URSS, de 

1918, e as Constituições Mexicana, de 1917, e de Wei-

mar, de 1919 (PIOVESAN, 2012, p. 205).

Segundo Flavia Piovesan (2012, p. 177-179), os 

precedentes de internacionalização dos direitos hu-

manos são: a) o Direito Humanitário ou Direito Inter-

nacional de Guerra, aquele que se aplica na hipótese 

de guerra, limitando a atuação do Estado e asse-

gurando a observância de direitos fundamentais a 

militares fora de combate (prisioneiros, doentes) e à 

população civil; b) a Liga das Nações, que foi criada 

após a 1ª Guerra Mundial, tendo por “finalidade pro-

mover a cooperação, paz e segurança internacional, 

condenando agressões externas contra a integridade 

territorial e a independência política dos seus mem-

bros”; e c) a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) que, também, foi criada após a 1ª Guerra Mun-

dial e tinha por fim “promover padrões internacionais 

de condições de trabalho e bem-estar”. 

Esses institutos tanto asseguraram parâmetros glo-

bais mínimos para as condições de trabalho mundial, 

como fixaram, como objetivos internacionais, a ma-

nutenção da paz e segurança internacional, e prote-

geram direitos fundamentais em situações de conflitos 

armados. Eles rompem com a antiga concepção de so-

berania nacional absoluta, que considerava como úni-

cos sujeitos de direito internacional público os Estados 

(responsáveis por proteger e amparar os direitos funda-

mentais de todos os cidadãos), passando a admitir in-

tervenções, no plano nacional, em prol da proteção dos 

direitos humanos. O indivíduo passa a ser sujeito e não 

objeto do Direito Internacional (PIOVESAN, 2012).

Com a 2ª Guerra Mundial (1939-1945), ocorreu, 

primeiro, uma ruptura com os direitos humanos e, 

posteriormente, no pós-guerra, a reconstrução dess-

es direitos e a consolidação do Direito Internacional 

dos Direitos Humanos, como resposta às atrocidades 

e aos horrores do nazismo, pois, com o totalitarismo, 

houve a negação do valor da pessoa humana como 

valor fonte do direito, emergindo “a necessidade de 

reconstruir os direitos humanos como referencial e 

paradigma ético que aproxime o direito da moral” 
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(PIOVESAN, 2012, p. 184). 

O Tribunal de Nuremberg, de 1945-1946, “significou 

um poderoso impulso ao momento de internacionaliza-

ção dos direitos humanos” (PIOVESAN, 2012, p. 186), 

ao julgar os crimes cometidos ao longo do nazismo, 

aplicando o costume internacional, que tem eficácia 

erga omnes, para a condenação criminal dos envolvidos 

na prática de crimes de guerra, contra a paz e contra a 

humanidade. Ele consolidou a ideia da necessária limi-

tação da soberania nacional e reconheceu que os indi-

víduos têm direitos protegidos pelo direito internacional.

Nesse cenário, a ideia de proteção dos direitos hu-

manos se revela tema de interesse internacional, que 

pressupõe a delimitação da soberania estatal. A cres-

cente preocupação com os direitos humanos deu ori-

gem à criação das Nações Unidas, em 1945, que veio 

substituir a Liga das Nações, e, posteriormente, houve 

a adoção da Declaração Universal dos Direitos Huma-

nos pela Assembleia da Organização das Nações Unidas 

(ONU), a qual passou a ocupar um espaço central na 

agenda das instituições internacionais.

Um fator que contribuiu para o fortalecimento da in-

ternacionalização do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos foi a Carta das Nações Unidas, de 1945, bem 

como o surgimento da ONU e de suas agencias espe-

cializadas que instauram um novo modelo de conduta 

nas relações internacionais, com objetivos, como a ma-

nutenção da paz e segurança internacionais, o desen-

volvimento de relações amistosas entre os Estados, a 

adoção da cooperação internacional no plano econômi-

co, social e cultural. 

Embora tal Carta não tenha definido, objetivamente, 

o sentido dos direitos humanos, provocou, nos Estados-

partes, o reconhecimento de que a proteção e a pro-

moção dos direitos humanos deixaram de ser questão 

de exclusivo interesse interno, mas pauta que interessa 

a toda a comunidade internacional.

Em 1948, foi aprovada a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, por unanimidade e sem reserva, 

cujo objetivo era delinear uma ordem pública mundial, 

fundada no respeito à dignidade da pessoa humana, 

consagrando valores básicos universais. Tal declaração 

introduz a universalidade (condição de pessoa humana 

há de ser o requisito único para a titularidade de direitos) 

e indivisibilidade dos direitos humanos (os direitos ci-

vis e políticos hão de ser somados aos direitos sociais, 

econômicos e culturais), catalogando os direitos civis e 

políticos, bem como os econômicos, sociais e culturais, 

combinando o valor da liberdade com o da igualdade. 

Os direitos de primeira geração/categoria/dimensão 

não substituem os de segunda e nem os de terceira, 

mas todas as gerações se interagem. Todos os direi-

tos humanos constituem um complexo integral, único e 

indivisível, alterando o paradigma anterior de dicotomia 

entre direito à liberdade (direitos civis e políticos) e à 

igualdade (direitos sociais, econômicos e culturais). 

Entretanto, são elaborados dois Pactos, em 1966, um 

para os direitos civis e políticos e outro para os direitos 

econômicos, sociais e culturais; uma vez que as nações 

ocidentais alegavam que a implementação dos direitos 

civis e políticos poderia ocorrer de imediato, enquanto 

que a dos direitos humanos econômicos, sociais e cult-

urais só poderia ser concretizada a longo prazo. Ambos 

só entraram em vigor 10 anos depois, em virtude da ex-

igência de 35 ratificações mínimas dos Estados-partes.

O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 

enuncia o direito à igualdade; às liberdades de loco-

moção, de associação, de reunião e de expressão; ao 

julgamento justo e ao devido processo legal; à vida; à 

integridade física e à segurança pessoal; à privacidade; 

à paz; à família; ao casamento. Também institui o Comitê 

de Direitos Humanos, com a competência de monitorar 

a sua implantação, por meio do recebimento e análise de 

relatórios periódicos dos Estados e da apresentação de 

comunicações de um Estado em relação a outro (LIMA 

JÚNIOR, 2013). 

Já o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (PIDESC) enuncia o direito ao trabalho; 

à associação em sindicatos; à greve; à previdência so-

cial; à constituição e manutenção da família; à proteção 

especial de crianças e adolescentes contra a explora-

ção econômica e no trabalho; à proteção contra a fome; 
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à cooperação internacional; à saúde física e mental; à 

educação; ao respeito à cultura de cada povo e região; 

ao progresso científico e técnico; à alimentação; ao ves-

tuário; à moradia adequada (LIMA JÚNIOR, 2013).

O PIDESC estabelece um sistema de monitoramento 

restrito à apresentação de relatórios periódicos elabora-

dos pelos Estados, sendo que, só em 1987, foi criado 

o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

com a atribuição de monitorar a implementação deste 

pacto, que possui a prerrogativa de receber tanto os 

relatórios dos Estados ratificantes quanto os relatórios 

alternativos da sociedade civil desses Estados (LIMA 

JÚNIOR, 2013). 

Ressalta-se que, no período da Guerra Fria, entre 

1945 a 1991, as denúncias sobre violação dos direi-

tos humanos eram escondidas, sob o argumento de 

que tinham por finalidade deteriorar a imagem positiva 

que cada bloco oferecia de si mesmo. O seu fim sig-

nificou uma segunda revolução no Direito Internacional 

dos Direitos Humanos, consolidando e reafirmando os 

direitos humanos como tema global, apontando para 

uma relação de interdependência entre a democracia, 

desenvolvimento e direitos humanos; passando a ser 

preocupação legítima da comunidade internacional 

(PIOVESAN, 2012). 

E é nesse contexto que a Declaração de Viena, de 

1993, vem estabelecer que todos os direitos humanos 

são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-

relacionados. As particularidades nacionais e regionais 

e bases históricas, culturais e religiosas devem ser con-

sideradas, mas é obrigação dos Estados, independente-

mente de seu sistema político, econômico e cultural, 

promover e proteger todos os direitos humanos e liber-

dades fundamentais.   

Destaca-se que o sistema internacional de proteção 

aos direitos humanos, que visa à proteção do ser huma-

no independente de sua nacionalidade, raça ou religião, 

possui, em sua estrutura, o chamado sistema global de 

proteção dos direitos humanos, representado pela Or-

ganização das Nações Unidas, cujo principal órgão é a 

Comissão de Direitos Humanos, seguido de seus Co-

mitês de Monitoramento, Agências Especializadas, entre 

outros; bem como os sistemas regionais de proteção, 

que buscam internacionalizar tais direitos nos planos re-

gionais: europeu (representado pela Comissão Europeia 

de Direitos Humanos), interamericano (representado 

pela Comissão Interamericana e Corte Interamericana de 

Direitos Humanos da Organização dos Estados Ameri-

canos) e africano (representado pela Comissão Africana 

de Direitos Humanos). Ainda há um incipiente sistema 

regional árabe e uma proposta de criação de um sistema 

regional asiático (PIOVESAN, 2012, p. 184). 

O sistema global é composto de instrumentos tanto 

de alcance geral, especificamente pela Declaração de 

1948 e pelos Pactos de 1966; como de alcance espe-

cífico, que compreende as declarações e convenções 

que tratam de violações específicas de direitos, como: 

a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, a 

Convenção sobre a eliminação de todas as formas de 

Discriminação contra a Mulher, a Convenção sobre os 

Direitos da Criança, a Convenção Internacional sobre a 

eliminação de todas as formas de Discriminação Racial 

e a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou 

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. 

Por sua vez, os sistemas regionais também possuem 

instrumentos específicos que consagram a igualdade, 

como a Convenção Europeia de Direito Humanos, de 

1950, a Convenção Americana de Direitos Humanos, 

de 1969, e a Carta Africana de Direitos Humanos e dos 

Povos, de 1981.

Os dois sistemas são autônomos e complementares, 

não havendo sujeições do sistema regional às delibera-

ções do global e vice-versa (PIOVESAN, 2012). 

O propósito desses sistemas é garantir, ampliar e 

fortalecer a proteção dos direitos humanos que constam 

na Declaração de 1948, sabendo-se que a responsabi-

lidade primária na observância dos direitos humanos é 

dos Estados, que devem adequar suas normas internas 

à “normativa internacional de proteção, a partir das ob-

rigações específicas relativas a cada um dos direitos 

protegidos (TRINDADE, 1999)”.

Cabe, ainda, ressaltar que o sistema regional intera-
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mericano foi criado em 1948, durante a IX Conferência 

Internacional Americana em Bogotá, com a criação da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), da qual 

fazem parte todos os países das Américas, tendo como 

seu marco inicial a Declaração Americana de Direitos e 

Deveres do Homem, anterior à Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. 

O sistema interamericano conta com dois órgãos 

de funções distintas e complementares: a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, órgão que recebe 

as petições individuais que relatam violação a Direitos 

Humanos, além de elaborar diversos tipos de relatórios 

sobre a situação dos direitos humanos nos países mem-

bros e realizar visitas in loco; e a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, que é o órgão jurisdicional desse 

sistema (LIMA JÚNIOR, 2013). 

Por fim, em face de todo o arcabouço histórico e 

legal exposto, constata-se que o processo de univer-

salização dos direitos humanos permitiu a formação de 

um sistema internacional (geral e regional) de proteção 

desses direitos, composto por instrumentos e mecanis-

mos que servem de parâmetros mínimos de proteção, 

que devem ser observados pelos Estados ratificantes, 

a fim de evitar omissões, retrocessos ou falhas na pro-

teção interna dos direitos humanos.

3 A CONTRIBuIÇÃO DOs DIREITOs 
huMANOs NAs QuEsTÕEs MATERIAIs 
E PROCEssuAIs DO DIREITO DAs 
FAMíLIAs NO BRAsIL

O Brasil está inserido no sistema internacional de 

proteção dos Direitos Humanos, em especial com o ad-

vento da Constituição Federal, de 1988 (CF/88), tendo 

ratificado vários tratados internacionais nessa área. 

Entretanto, o texto constitucional não dispôs, de forma 

expressa, sobre a hierarquia desses instrumentos inter-

nacionais, surgindo vários entendimentos sobre essa 

matéria. Além disso, também há uma discussão a res-

peito da forma de incorporação dessas normas interna-

cionais no plano interno.

Oportuno lembrar que o texto constitucional é claro, 

ao declarar a dignidade da pessoa humana como um 

dos fundamentos do Estado brasileiro no Art. 1º, inciso 

III; bem assim, ao determinar a prevalência dos direitos 

humanos como um dos princípios a reger o país na or-

dem internacional (Art. 4º, inc. III). O Art.. 5º, §2º tam-

bém determina que tanto os direitos quanto as garantias 

fundamentais expressas na Constituição não excluem 

outras decorrentes de tratados internacionais ratificados 

pelo Brasil. Ademais, o preâmbulo constitucional firma 

o compromisso brasileiro com a ordem interna e inter-

nacional.

Adriana Salgado Peters (apud PIOVESAN, 2007) 

esclarece que, no Brasil, os tratados internacionais 

se aperfeiçoam por meio de ato complexo, qual seja: 

vontade do Presidente da República, que possui com-

petência privativa para celebrá-los (aceitação política e 

provisória); aprovação do Congresso Nacional por meio 

de decreto legislativo; ratificação e depósito do instru-

mento pelo Poder Executivo; e, posterior promulgação 

e publicação de decreto presidencial. Só então o tratado 

passaria a produzir efeitos jurídicos.

Entretanto, há discussão com relação à forma de in-

corporação dos tratados internacionais no ordenamento 

jurídico brasileiro, verificando-se duas teorias sobre o 

tema: a monista e a dualista. Para a teoria monista, o 

simples ato de ratificação pelo Poder Executivo já seria 

suficiente para que tal norma internacional fosse trans-

posta de forma automática para o plano interno, o que 

traria como consequência a possibilidade imediata de 

invocar tais normas, mas os tratados sobre outros as-

suntos ficariam condicionados ao decreto presidencial. 

Para a teoria dualista, as normas internas e internacio-

nais são independentes, precisando estas últimas serem 

transformadas em lei interna, obedecendo aos procedi-

mentos formais previstos na Constituição, portanto, 

para que possam sem invocadas, faz-se necessária a 

publicação de decreto presidencial, o que, atualmente, 

é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (PIOVES-

AN, 2007). 

Já com relação à questão da hierarquia normativa 



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

18

Revista Juris Rationis, Ano 7, n.2, p. 11-21, abr./set.2014  ISSN 2237-4469

dos tratados internacionais no Brasil, observam-se 

quatro entendimentos nessa questão (FIGUEIREDO, 

2004), em especial após a Emenda Constitucional nº 

45/2004, uma vez que a maioria dos tratados internacio-

nais de Direitos Humanos foi ratificada antes de 2004: a) 

hierarquia supraconstitucional, os tratados estão acima 

da Constituição; b) hierarquia constitucional, os tratados 

de Direitos Humanos estão no mesmo patamar da Con-

stituição; c) hierarquia infraconstitucional, os tratados 

estão no mesmo nível hierárquico das leis federais in-

fraconstitucionais, podendo ser revogados ou alterados 

por lei interna posterior; e d) hierarquia supralegal, mas 

infraconstitucional. 

Patricia Cobiachi Figueiredo (2004) afirma que os 

tratados internacionais de Direitos Humanos não podem 

ser confundidos com os demais tratados que nada dizem 

a respeito dos direitos fundamentais, e aponta que estes 

últimos estariam na mesma hierarquia das leis federais, 

enquanto aqueles possuem disposição expressa conce-

dendo-lhes hierarquia constitucional, equiparando-os à 

emenda constitucional, inclusive com relação aos trata-

dos assinados antes de 2004, principalmente pela atual 

concepção de Direitos Humanos e em observância à 

hermenêutica constitucional.

Dessa forma, percebe-se que os tratados interna-

cionais integrados no ordenamento jurídico brasileiro 

passam a integrar, complementar e ampliar o rol dos 

direitos fundamentais previstos no texto constitucional, 

podendo coincidir com direitos já assegurados na Con-

stituição, ou podendo, inclusive, contrariar disposições 

do direito interno.

Porém, qual seria a contribuição dos tratados inter-

nacionais de Direitos Humanos nas questões materiais e 

processuais do Direito das Famílias no Brasil? Primeiro, 

é necessário lembrar que a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos provocou uma mudança de paradig-

ma mundial, ao afirmar que todos os seres humanos 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Seus 

princípios norteadores serviram de vetor para a criação 

de diversas convenções, tratados e pactos, que pro-

movem a igualdade, a não discriminação, o combate 

ao racismo e a todos os tipos de preconceitos dentre 

outros.

Tal Declaração trouxe novos paradigmas para o di-

reito interno brasileiro, em especial para o Direito das 

Famílias, ao afirmar, internacionalmente, o princípio da 

dignidade da pessoa humana e compreender o ser hu-

mano na sua especificidade, tanto como homem, quanto 

como mulher, criança, idoso, deficiente.  

Infelizmente as condições sociais e econômicas do 

indivíduo, muitas vezes, impedem que ele tenha digni-

dade, pois vive na favela, desempregado, sem acesso à 

educação e saúde, dentre outros. E, paradoxalmente, é 

no seio das famílias que encontramos graves exemplos 

de desrespeito aos direitos dos homens, como a violên-

cia contra a mulher, os maus-tratos contra a criança, o 

deficiente e o idoso, a homofobia, o racismo.

O Direito das Famílias é um ramo especializado do 

direito civil, que trata da relação afetiva, dos conflitos e 

emoções que surgem entre as pessoas que optam por 

construir uma vida a dois, um projeto comum que inclui 

ou não a geração de filhos. E esse direito avança, a cada 

dia, no Brasil, inspirado nos valores e princípios da De-

claração Universal dos Direitos Humanos e nos demais 

instrumentos de proteção geral e especial.

Na verdade, a Declaração Universal dos Direitos Hu-

manos foi uma importante ferramenta no combate a toda 

e qualquer discriminação, na defesa da igualdade e da 

dignidade da pessoa humana; bem como implicou em 

mudanças internas no ordenamento jurídico brasileiro, 

que passou a aderir a importantes instrumentos interna-

cionais de direitos humanos. 

Nesse contexto, verifica-se que o Art. 226 da Consti-

tuição Federal, de 1988, recebeu inspiração tanto do Art. 

16.3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o 

qual prescreve que a “família é o núcleo natural e fun-

damental da sociedade e tem direito à proteção da so-

ciedade e do Estado”; quanto da Convenção Americana 

de Direitos Humanos, de 1969, que entrou em vigor em 

1978, também chamada de Pacto de San Jose da Costa 

Rica (PIOVESAN, 2012, p. 323-324), o qual preceitua 

no Art. 17, item 1 que a “família é o núcleo natural e 
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fundamental da sociedade e deve ser protegida pela so-

ciedade e pelo Estado”.

Inclusive, a atual concepção de igualdade de direi-

tos entre os filhos, independentemente de sua origem, 

também incorporada no texto da Constituição brasileira, 

de 1988, tem por base o item 5, do Art. 17, do Pacto 

de San Jose da Costa Rica, o qual prescreve que a lei 

“deve reconhecer iguais direitos tanto aos filhos nasci-

dos fora do casamento, como aos nascidos dentro do 

casamento”. 

Com relação à mulher, seu papel no seio da família e 

sua proteção, a Convenção sobre a Eliminação de todas 

as formas de Discriminação contra a Mulher, aprovada 

em 1979 e ratificada, pelo Brasil, em 1984, modifica um 

antigo paradigma de subserviência da mulher ao marido, 

esclarecendo, em seu preâmbulo, que a sua finalidade 

é “modificar o papel tradicional tanto do homem, como 

da mulher na sociedade e na família” (PIOVESAN, 2012, 

p. 547) a fim de se alcançar a igualdade entre eles e 

eliminar a hierarquia de comando na família, chamado 

de pátrio poder. 

Tal convenção se “fundamenta na dupla obrigação 

de eliminar a discriminação e de assegurar a igual-

dade” (PIOVESAN, 2013, p. 207), por meio de ações 

afirmativas. Essa convenção influenciou a Constitu-

ição Federal, de 1988, que estabelece, no ar t. 5º, a 

igualdade entre homens e mulheres, bem como, no 

ar t. 226, a igualdade na chefia familiar, no planeja-

mento familiar e nas funções do poder familiar, além 

do Código Civil de 2002.

Também, a Convenção Interamericana para prevenir, 

punir e erradicar a violência contra a Mulher, de 1994, 

denominada Convenção de Belém do Pará, estabelece, 

no Art. 3º, que toda mulher “tem direito a uma vida livre 

de violência, tanto na esfera pública como na esfera 

privada”. Já o Protocolo Facultativo à Convenção so-

bre a Eliminação de Discriminação contra a Mulher, de 

1999, determinou que o Comitê sobre a eliminação da 

discriminação contra a mulher tanto aprecie os relatórios 

encaminhados pelos Estados-partes, quanto receba as 

comunicações apresentadas por indivíduos ou grupos 

vítimas de violação de direitos previstos na convenção 

e realize investigações no local; o que foi preponderante 

na criação da Lei Maria da Penha.

Ressalta-se, ainda, a Cúpula Mundial da Família, de 

2004, realizada na China, em que se constatou que as 

“diferenças entre os gêneros permanecem sendo um 

problema grave. Violência doméstica ainda viola os di-

reitos humanos das mulheres e ameaça sua segurança 

pessoal, auto-estima e saúde”. Inclusive a Carta de 

Sanya destaca a importância de garantir os direitos hu-

manos das famílias e de seus membros, especialmente 

os direitos das mulheres e das crianças.

Com relação à proteção dos direitos da criança e do 

adolescente, a Convenção Internacional sobre os Direitos 

da Criança, de 1989, vigente desde 1990, influenciou na 

adoção da doutrina da proteção integral no Brasil, supe-

rando a anterior doutrina da situação irregular do menor, 

cujo tratamento estava delineado no Código de Menores 

de 1979. A Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA) assegurou mecanismos de proteção 

e assistência desde a gestação, infância e adolescência, 

fundamentada nos princípios da prioridade absoluta, do 

melhor interesse da criança, dentre outros.

O ECA proporcionou uma nova visão da realidade 

infantil brasileira, a partir da descrição de vários direi-

tos e garantias previstos na convenção, como o direito 

à vida, à saúde com atendimento integral pelo SUS, à 

educação, ao amor, à convivência familiar e comuni-

tária, à profissionalização, à liberdade e lazer. Ademais, 

considerou a criança e o adolescente sujeitos de direito, 

que devem ser ouvidos, sempre que possível, de acordo 

com o seu desenvolvimento, a respeito dos assuntos de 

seu interesse pessoal.

O Brasil, ainda, ratificou dois Protocolos facultati-

vos à Convenção no ano de 2000: o primeiro, sobre a 

venda de crianças, prostituição e pornografia; e o se-

gundo, sobre o envolvimento de crianças em conflitos 

armados. Tanto a Convenção quanto os Protocolos pre-

veem a sistemática dos relatórios, “não introduzindo a 

sistemática de petições ou comunicações interestatais” 

(PIOVESAN, 2012, p. 283-284). 
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Outras convenções internacionais, como a Conven-

ção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional 

de Menores de 1980; a Convenção Interamericana sobre 

conflitos de Leis em Matéria de Adoção de Menores de 

1984; a Convenção Interamericana sobre Restituição In-

ternacional de Menores de 1989; a Convenção sobre a 

Cooperação Internacional e Proteção de Crianças e Ado-

lescentes em Matéria de Adoção Internacional de 1993, 

contribuíram para uma maior proteção dos direitos des-

sas pessoas em desenvolvimento.

No tocante ao direito a alimentos entre parentes, 

fundamentado na solidariedade familiar, o Código de 

Bustamante, de 1928, ou Convenção de Direito Interna-

cional Privado dos Estados Americanos, aprovado no 

Brasil por meio do Decreto nº 5.647/29, estabeleceu 

o direito aos alimentos entre parentes na ordem inter-

nacional, além de determinar o foro privilegiado para o 

alimentando. Esta convenção também dispôs sobre os 

institutos do matrimônio e do divórcio, da paternidade 

e da filiação, da adoção, ausência, tutela e emancipa-

ção dentre outros, influenciando várias leis ordinárias 

no Brasil, como a Lei nº 5.478/1968 (Alimentos) e a 

Lei nº 6.515/1977 (Divórcio). 

No âmbito processual, a Convenção Interamericana 

sobre Obrigação Alimentar, de 1989, estabeleceu regras 

de competência e meios de cooperação jurídica proces-

sual para facilitar o cumprimento da obrigação, quando 

o alimentante (devedor) e alimentado (credor) possuem 

domicílios em diferentes países.

Por sua vez, o Protocolo de Cooperação e Assistên-

cia Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista 

e Administrativa (Protocolo de Las Leñas), firmado em 

1992, do qual o Brasil também é signatário, possibili-

tou a adoção, pelos integrantes do MERCOSUL, de um 

sistema uniformizado de cumprimento de cartas ro-

gatórias, reduzindo os desgastes no cumprimento de 

ordens judiciais entre eles.

Com relação à reprodução no seio familiar, a IV 

Conferencia sobre a Mulher, realizada em Pequim, em 

1995, definiu os direitos sexuais em relação aos direi-

tos reprodutivos, como um conjunto de direitos básicos 

relacionados com o livre exercício da sexualidade. E a 

Conferencia Internacional da ONU sobre População e 

Desenvolvimento (CIPD), realizada no Cairo, em 1994, 

na sua plataforma de ação, explicita o dever dos Esta-

dos-Membros de assegurar a eliminação de discrimina-

ção que pessoas com deficiência possam enfrentar em 

relação a direitos de reprodução, de formação de um lar 

e de uma família. 

Por fim, cabe, ainda, destacar que, na Constituição 

Federal, de 1988, estão dispostas muitas das impor-

tantes inovações jurídicas internacionais, com relação 

aos direitos da mulher, da criança, da família. E muitos 

tratados internacionais de proteção aos direitos huma-

nos já foram incorporados no ordenamento pátrio, ex-

pandindo o universo de direitos e proporcionando uma 

conjugação dos sistemas nacional e internacional de 

proteção da pessoa humana.

 
4 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

A concepção, o fundamento e a gramática dos Di-

reitos Humanos são essenciais para que o ser humano 

seja visto como sujeito de direitos no âmbito internacio-

nal. A luta pela liberdade e pela igualdade formal e mate-

rial guiou a construção de um aparato de instrumentos 

e mecanismos internacionais que limitam a soberania 

dos Estados em prol da dignidade da pessoa humana, 

colocando os Direitos Humanos no centro da nova or-

dem mundial.

O sistema internacional de proteção dos Direitos 

Humanos possui uma estrutura normativa global e 

regional, que contribui, de forma definitiva, para a 

consolidação universal de direitos mínimos inerentes 

a todo ser humano, seja homem, mulher, deficiente, 

criança, negro, judeu. Tal sistema não prescinde da 

ar ticulação e da mobilização de cada Estado, da sua 

sociedade e da própria família, no tocante à pro-

moção e efetivação dos direitos de cada indivíduo, 

garantindo que a dignidade da pessoa humana seja 

resgatada e sua felicidade alcançada.

No Brasil, o Direito das Famílias recebe constante 
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influência do sistema internacional de proteção dos 

Direitos Humanos, cujos tratados são incorporados 

ao ordenamento interno com status de emenda con-

stitucional, com impacto significativo, neste último 

século, com relação à mudança de paradigmas na 

instituição familiar, principalmente com a valorização 

do afeto e da busca pela felicidade; com a promoção 

da igualdade entre homens e mulheres e entre filhos; 

bem como com a redução de impunidades com rela-

ção a agressões no seio da família. 

Em contrapar tida, a determinação constitucional 

com relação à proteção da família no ordenamento 

jurídico pátrio, bem como o desenvolvimento de 

políticas públicas adequadas à garantia de direitos 

nas famílias também contribuirão para a consolida-

ção dos Direitos Humanos, visto que, em uma família 

desagregada, que vive na miséria econômica e edu-

cacional, há grande dificuldade de se promover va-

lores universais previstos na Declaração de 1948 e 

em outros tratados internacionais. 
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Resumo
Este artigo tem como objeto de estudo a análise da compatibilidade do poder regulamentar concedido 
às agências reguladoras nacionais com o princípio constitucional da legalidade administrativa, propondo 
uma revisão de conceitos e limites da atuação estatal. Para tanto, faz um estudo sobre a atuação do Poder 
Executivo e suas funções no Estado Democrático de Direito, especialmente a de regulador das atividades 
econômicas; busca analisar o princípio da legalidade e sua relação com a tripartição de poderes; bem 
como analisar o fenômeno da deslegalização e a importância da função normativa concedida às agências 
reguladoras frente à inércia do Poder Legislativo.

Palavras-Chave: Legalidade. Poder Normativo. Agências Reguladoras. 

THE PRINCIPLE OF LEGALITY AND REGULATORY POWER OF REGULATORY AGENCIES

Abstract
This article has as object of study examine the compatibility of regulatory power granted to national 
regulators with the constitutional principle of administrative legality proposing a revision of concepts 
and limits of state action. For both, a study will be done about the executive power and their functions 
in a democratic state, especially the regulator of economic activities. Search It will analyze the principle 
of legality and its relation to the tripartition of powers adapted to the new social and economic needs. 
Will be analysed the phenomenon of deslegalization and importance of normative function given to 
regulatory agencies across the inertia of  Legislative Power.

Palabras Clave: Legality. Normative power. Regulatory Agencies
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1 INTRODuÇÃO

Não se pode olvidar que vivemos, atualmente, em 

um mundo com intensa prosperidade econômica. De 

uma forma geral, a diferentes velocidades, os Estados 

vêm desenvolvendo ajustes institucionais, tributários e 

legais que possibilitam o crescimento dos investimentos 

nacionais e estrangeiros, aliando-se, a isso, uma bem-

sucedida logística de circulação de bens e serviços. 

Essas diversas transformações estatais determina-

ram transformações jurídicas, com pluralização de fontes 

normativas e esvaziamento dos mecanismos normativos, 

bem como a formação de múltiplos centros de autorregu-

lação. Vislumbra-se uma tendência do Poder Executivo em 

subtrair parcelas do campo de atuação do judiciário e do 

legislativo, ampliando as suas funções, como regulador, 

planejador, empresário e, às vezes, árbitro.

Nesse novo contexto, não pode o Estado deixar de 

observar alguns ditames do Estado Democrático de 

Direito, e, com isso, gerar prejuízos sociais, sendo in-

dispensável adaptar os antigos paradigmas às novas 

necessidades sociais e econômicas e aos valores apre-

goados pelo Estado Democrático de Direito. Não se pode 

deixar que se desmoronem princípios básicos da ordem 

jurídica brasileira.

A atuação do Estado como agente normativo e regu-

lador deve ocorrer por meio da criação de mecanismos 

para fiscalizar as atividades exercidas pelos particulares, 

de forma que sejam atingidos os fins perseguidos pelo 

Estado, sem prejuízo aos particulares individualmente 

considerados, observando os ditames da lei.

Segundo afirma Marçal Justen Filho (2002), não se 

pode admitir a atividade estatal de natureza regulatória 

desvinculada da realização dos valores consagrados 

constitucionalmente.

Desta feita, as alterações no Estado Brasileiro, de 

Estado do bem-estar social para Estado neoliberal, não 

mudam a essência de seus principais preceitos, deven-

do ser compatíveis com os princípios constitucionais da 

Administração Pública.

A Constituição brasileira, de 1988, no caput do seu 

artigo 1º, apregoa a República Federativa do Brasil como 

um Estado Democrático de Direito, devendo, portanto, 

serem observados seus princípios fundamentais. Dentre 

eles, o da legalidade, expresso como direito fundamental 

no inciso II do artigo 5º e no artigo 37 caput da Consti-

tuição Federal.

O objetivo do presente trabalho consiste em analisar, 

dentre as mutações do Estado, a compatibilidade do 

poder regulamentar concedido às agências reguladoras 

com o princípio da legalidade administrativa, propondo 

uma revisão de conceitos e limites da atuação estatal.

Como um recurso para alcançar esse objetivo, par-

tiremos da análise dos fundamentos do princípio da 

legalidade, sua observância como princípio do direito 

administrativo e sua análise a partir do princípio da sepa-

ração dos poderes.

Posteriormente, será feita uma observação crítica das 

características das agências reguladoras, analisando a com-

patibilidade do seu poder normativo com o princípio da legali-

dade, observando-se as entrelinhas do citado princípio.

É de suma importância discutir a atuação do Estado 

regulador, através do poder normativo, de forma a obser-

var as técnicas que possibilitem o controle judicial dessa 

atividade normativa.

2 O PRINCíPIO DA LEGALIDADE E sEus 
DEsDOBRAMENTOs

2.1 RELEVÂNCIA DOs PRINCíPIOs 
CONsTITuCIONAIs

Segundo dispõe Hugo de Brito Machado (2004), os 

princípios constituem o fundamento do Direito Positivo, 

por isso sua violação representa violar a própria Consti-

tuição.

O princípio traduz a ideia de alicerce, de origem, de 

começo de um sistema, e se irradia sobre diferentes 

normas, inspirando-lhes. Trata-se de diretriz magna do 

sistema jurídico. Para Humberto Ávila (2004, p. 70),

os princípios são normas imediatamente fi-
nalísticas, primariamente prospectivas e com 
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pretensão de complementaridade e de parciali-
dade, para cuja aplicação se demanda uma ava-
liação da correlação entre o estado de coisas a 
ser promovido e os efeitos decorrentes da con-
duta havida como necessária à sua promoção. 

Geraldo Ataliba (1998) apresenta os princípios como 

expressão do querer popular, seus objetivos e desígnios, 

as linhas mestras da legislação, da administração e da 

jurisdição, razão pela qual não podem ser contrariados, 

têm que ser prestigiados até as últimas consequências. 

Os princípios, ao ordenarem o texto constitucional 

no que diz respeito aos fins a serem alcançados pelo 

Estado e pela sociedade no Estado Democrático de Di-

reito, dão o contorno ou a diretriz de conformação do 

ordenamento jurídico regulado pela Constituição, assim 

como dão a unidade sistêmica da Constituição, fazendo 

a integração de suas diversas normas, interligando-as 

em conexões de sentido, pois somente perante uma es-

trutura normativa referenciada entre si é que será pos-

sível uma perfeita interpretação, que, necessariamente, 

tem de ser sistêmica.

Para além dessas funções, os princípios funcionam 

como identificadores do núcleo político essencial da 

Constituição. Pela importância de que se revestem, de-

vem ser interpretados em íntima conexão com outros 

princípios, não podendo o intérprete se afastar deles, 

extraindo conclusões que os contrariem.

No contexto constitucional, não se pode entender 

corretamente uma norma constitucional sem a atenção 

aos princípios consagrados na Constituição, e não se 

pode tolerar uma lei que os fira, sendo indispensável en-

tender a dimensão de cada um dos princípios.

Isso porque, como ressalta Geraldo Ataliba (1998), 

violar um princípio implica ofensa não apenas a um es-

pecífico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema 

de comandos, sendo a mais grave forma de ilegalidade 

e inconstitucionalidade, representando uma traição ao 

povo e uma negação da democracia.

A interpretação da Constituição é dominada pela for-

ça dos princípios; portanto, para a sua correta interpre-

tação, é indispensável entender a dimensão a ser dada a 

cada princípio que a norteia. 

Ademais, sendo a Constituição composta por nor-

mas formais e materialmente superiores, as quais se 

validam por si próprias, os princípios nela explícitos e 

implícitos devem ser tratados com relevo, não podendo 

a interpretação afastar-se dos princípios basilares do Es-

tado Democrático de Direito, dentre eles o princípio da 

legalidade administrativa.

2.2 A LEGALIDADE COMO PRINCíPIO 
CONsTITuCIONAL DO REGIME 
JuRíDICO ADMINIsTRATIVO 
BRAsILEIRO

O princípio da legalidade foi destacado na Revolução 

Francesa como fundamento de garantia e do patrimônio, 

protegendo o indivíduo contra o absolutismo dos atos 

de governo, ao lado da internacionalização dos direitos 

fundamentais.

Trata-se de princípio que já há séculos vem sendo 

analisado pelos juristas, tendo sua força na capacidade 

de figurar como veículo da Justiça. 

As Constituições brasileiras sempre tiveram, entre seus 

pressupostos essenciais, a noção de que a lei é a medida 

necessária dos deveres, direitos e obrigações, tanto nas re-

lações privadas, como no plano de atuação pública.

A Administração pública brasileira, por determinação 

do princípio da legalidade administrativa, encontra-se 

subordinada à lei. Segundo dispõe o caput do artigo 37 

da Constituição Federal de 1988, “a administração públi-

ca direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obe-

decerá aos princípios de legalidade [...]”.

Da leitura de citado artigo resta evidente que o 

princípio da legalidade administrativa, em suas duas 

concepções, seja como princípio da supremacia ou pre-

valência da lei, seja como princípio da reserva da lei, 

constitui uma das bases do regime jurídico-administra-

tivo, atuando como limite e diretriz do Estado em prol 

da obtenção do interesse público e como garantia da 
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iniciativa privada contra o absolutismo do Estado.

O princípio da prevalência da lei ou da supremacia 

significa que a lei deliberada e aprovada pelo Parlamento 

tem superioridade e preferência relativamente a atos da 

administração. Obriga a administração a não praticar 

atos contrários à lei, bem como a adotar medidas ne-

cessárias e adequadas ao cumprimento da lei. Enquanto 

que, pelo princípio da reserva da lei, as restrições aos 

direitos, liberdades e garantias só podem ser feitas por 

lei ou mediante autorização desta.

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello 

(2009) apresenta o princípio da legalidade como princípio 

capital para a configuração do regime jurídico-administra-

tivo, sendo um princípio específico do Estado de Direito, 

qualificando-o e dando-lhe a identidade própria.

Destaque-se que a legalidade na Administração não 

se resume à ausência de oposição à lei, mas pressupõe 

autorização dela, como condição de sua ação. 

Acentua Hely Lopes Meirelles (2010) que a eficácia 

de toda a atividade administrativa está condicionada ao 

atendimento da lei.

Resta, assim, consagrada a ideia de que a Administ-

ração Pública será sempre exercida na conformidade da 

lei, ou seja, só poderá agir secundum legem, subordi-

nando-se ao que Carlos Ari Sundfeld (2003) chama de 

bloco de legalidade. 

Para tanto, não basta à existência de autorização le-

gal, deve a Administração atentar à moralidade admin-

istrativa, à boa-fé, à igualdade, à boa administração, à 

razoabilidade, à proporcionalidade, enfim, aos princípios 

que adensam o conteúdo das imposições legais. 

Destaca Caio Tácito (1997) que, para atuar em 

consonância com o princípio da legalidade, a ação ad-

ministrativa discricionária deve pautar-se pelo requisito 

essencial da finalidade como condicionante da com-

petência da autoridade pública.

Como se sabe, o ato administrativo deve estar vincu-

lado a um fim público específico, ainda que a norma de 

competência a ele não se refira explicitamente. 

A finalidade apresenta-se, assim, como um freio ao 

transbordamento da competência legal, através do des-

vio do poder. Podemos citar a esse respeito o posicio-

namento de José Eduardo Faria (1985), segundo o qual, 

deve-se ter atenção às boas intenções dos governantes 

e aos nobres fins destacados nos fundamentos do ato 

administrativo, sob pena de ver-se encerrado, em pleno 

Estado Democrático de Direito, um grande retrocesso 

autoritário.

O conceito de legalidade pressupõe como limite à 

discricionariedade, que os motivos determinantes sejam 

razoáveis e o objeto do ato seja proporcional à finalidade 

declarada ou implícita na regra de competência (cf. TÁ-

CITO, 1997). 

Isso porque sempre foi imposto ao legislador con-

ceder certo grau de liberdade para a Administração de-

terminar o conteúdo de seus preceitos. Ocorre que, com 

o passar dos anos, as leis passaram a ser mais gerais 

e menos determinadas, ampliando a margem de discri-

cionariedade da Administração Pública, sendo esta seu 

limite de atuação.

Com o caráter da discricionariedade, o princípio da 

legalidade foi atenuado em sua concepção originária e, 

como visto, apenas ideal, ainda mais atenuado pela con-

cessão de poderes normativos à Administração Pública, 

a fim de que ela própria, e não o poder legislativo, es-

tabelecesse normas gerais e abstratas, ou seja, criasse 

direito positivo. 

Se a discricionariedade é tratada como limite da 

legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade apre-

sentam-se como derivações do princípio da legalidade, 

tendo sido reiteradamente acolhidos pelo Supremo Tri-

bunal Federal, repelindo a ilegalidade de atos nos quais a 

discrepância entre o motivo e o fim evidencia a falta de 

congruência ou adequação, tornando excessivo e desar-

razoado o objeto da manifestação do legislador ou do 

administrador, em detrimento de direito ou liberdade. 

Ademais, trata-se de princípio que possui raiz na 

ideia de soberania popular da democracia, tão bem res-

saltado por Geraldo Ataliba (1998), que apresenta crítica 

à usurpação da função legislativa por autarquias, empre-

sas públicas e outras pessoas da administração indireta, 

sem nenhuma representatividade, causando inseguran-
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ça aos administrados.

Na verdade, o princípio da legalidade só poderá sofrer 

restrições perante circunstâncias excepcionais previstas 

na Constituição Federal. Dessa forma, a Administração 

só pode fazer o que a lei determina, e o ato administra-

tivo, em regra, só poderá dar à lei concreção, e não inau-

gurar originariamente, ponto posteriormente discutido.

A ligação da Administração Pública com a lei é, por-

tanto, extensa e inafastável. Nesse sentido, Carlos Ari 

Sundfeld (2003, p 30) atesta que:

seus atos não podem contrariar, implícita ou 
explicitamente, a letra, o espírito ou a finalidade 
da lei; a administração não pode agir quando a 
lei não autorize expressamente, pelo que nada 
pode exigir ou vedar aos particulares que não 
esteja previamente imposto nela.

Ainda com fulcro no princípio da legalidade, especial-

mente quanto ao princípio da reserva da lei, as infrações 

administrativas e suas sanções devem ser instituídas 

por lei, exceto em casos pontuais, nos quais, a Admin-

istração extrai seus poderes da relação que estabelece 

com particulares e nas hipóteses em que a lei pressupõe 

a elaboração de normas inteiramente dependentes de 

conclusões firmadas sobre averiguação ou operacional-

ização técnica, que só poderiam ser efetivadas na esfera 

administrativa (cf. MELLO, 2009).

Mesmo destacada a importância do princípio da legali-

dade administrativa, Carlos Ari Sundfeld (2003) constata 

haver uma tendência natural de esquecimento do princípio 

da legalidade, e aduz que, nas hipóteses de conflito decor-

rente da lacuna legal, entre a proteção de determinados 

bens (proteção do consumidor, patrimônio cultural, meio 

ambiente, saúde) e a liberdade, a Constituição optou por 

aceitar o custo da defesa da liberdade.

Por todo o exposto, percebe-se que, em verdade, o 

que a Constituição de 1988 trouxe foi uma releitura do 

princípio da legalidade, incluindo-o ao lado de regras, 

de outras modalidades de normas, representativas de 

grandes pilastras do sistema e que procuram aproximá-

lo do ideal de justiça, conforme já exposto.

Nessa perspectiva, ressalta Edilson Pereira Nobre 

Júnior (2009) que a Constituição de 1988 representou 

um importante golpe no positivismo legalista, contribuin-

do para conduzir o foco dos aplicadores e estudiosos ao 

reconhecimento de um novo padrão de legalidade, ori-

entado pela ideia de justiça, no qual, os princípios ocu-

pam um papel central.

Esse novo padrão de legalidade é fruto da evolução 

do Estado liberal para o Estado social, gestor de in-

úmeras atividades econômicas, e mais recentemente 

regulador. 

Dentro dessa nova percepção de legalidade, a ausên-

cia de monopólio da função normativa estatal por parte 

do legislativo não implica desatenção ao Estado de Di-

reito, especialmente frente à morosidade desse poder, 

que inviabiliza, em muitos casos, o eficiente desempen-

ho das funções estatais. 
Percebe-se que, após a Constituição de 1988, o 

princípio da legalidade administrativa deve ser visto 

como molde de atuação administrativa subordinada à lei 

e como submissão do sistema jurídico em sua integrali-

dade. Deve adaptar-se às novas atribuições entre os três 

poderes, conforme exposto no próximo ponto.

2.3 O PRINCíPIO DA LEGALIDADE 
ADMINIsTRATIVA E A TRIPARTIÇÃO DE 
PODEREs

Por “poder”, Eros Grau (2005) considera a expressão 

de uma capacitação para efetivamente realizar ou impor 

a realização de determinado fim, sendo o Estado uma 

ordem jurídica, e o poder estatal a capacitação para a 

realização dos fins dessa ordem.

Paralelamente à consagração do princípio da legali-

dade administrativa como basilar do Estado Democrático 

de Direito, o ordenamento pátrio consagrou o princípio da 

separação dos poderes, disposto no artigo 2º da Con-

stituição Federal, que apregoa ser a União composta de 

poderes harmônicos e independentes entre si.

A Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789, representa o movimento histórico de 

consagração dos princípios da limitação e de separação 
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de poderes, idealizados por Aristóteles e consagrados, 

posteriormente, por Montesquieu.

Atesta Miguel Seabra Fagundes (2006) que o Estado 

reparte a sua atividade em três funções: legislar (editar 

o direito positivo), administrar (aplicar a lei de ofício) e 

jurisdição (aplicar a lei contenciosamente). 

Essas referidas funções se completam, esgotam-se 

em extensão e são distribuídas entre os órgãos denomi-

nados legislativo, executivo e judiciário que exercem 

referidas funções de forma predominante, mas não de 

modo exclusivo. O próprio Montesquieu não sustentou 

a impenetrabilidade.

O que importa verificar é que, na construção de 

Montesquieu, não foi cogitada a efetiva separação de 

poderes, mas sim uma distinção entre eles, e que, não 

obstante, devem atuar em clima de equilíbrio. Montes-

quieu previu a proibição de uma única pessoa ou órgão 

exercer todas as funções referentes aos poderes legisla-

tivo, executivo e judiciário. 

Alexandre Aragão (2002) destaca que não existe uma 

separação de poderes, mas muitas, variáveis segundo 

cada direito positivo e cada momento histórico. Atesta o 

autor que, para o referido princípio ser mantido, é indispen-

sável interpretá-lo como divisão das atribuições do Estado 

entre órgãos distintos, ensejando uma salutar divisão de 

trabalho e um empecilho à perigosa concentração de po-

deres. Prossegue o autor, afirmando que

O princípio da separação dos poderes não pode 
levar à assertiva de que cada um dos respec-
tivos órgãos exercerá necessariamente apenas 
uma das três funções tradicionalmente consi-
deradas – legislativa, executiva e judicial (ARA-
GÃO, 2002, p. 286).

Nesse sentido, assevera Bilac Pinto (2002) que o 

fato da outorga, pelo Estado moderno, de funções nor-

mativas e jurisdicionais a outros órgãos, além dos que 

as monopolizaram, até o fim do século passado, consti-

tui fenômeno universal, cujas proporções se avolumam 

cada vez mais.

Vladimir França (2008) aduz que, nos dias atuais, 

não há rigor na expressão “separação dos poderes”, 

haja vista a divisão de trabalho que os ordenamentos 

jurídicos modernos adotam para as funções jurídicas 

do Estado, identificando, no povo, a legitimidade do 

poder do Estado.

A divisão de funções delineadas pelo direito positivo 

em vigor apresenta, de forma dinâmica, os três poderes. 

Nesse sentido, Eros Roberto Grau (2005) destaca que 

a separação dos poderes constitui um dos mitos mais 

eficazes do Estado liberal.

No que se refere ao princípio da legalidade adminis-

trativa, a análise da separação dos poderes é de suma 

importância, especialmente no que se refere às atri-

buições do poder executivo e do legislativo. 

Nesse ponto, Eros Roberto Grau (2005) ressalta que 

as largas parcelas de capacidade normativa, que vem 

assumindo o poder executivo, envolvem dinamização de 

funções legislativas, representando uma delegação de 

poder e não uma derrogação do princípio da separação 

de poderes. 

Essa delegação do poder normativo é compatível 

com a nova teorização que vem sendo feita do princípio 

da legalidade, capaz de adaptá-lo à nova distribuição 

de espaços de atuação entre os três poderes. A nova 

leitura do princípio da legalidade admite a distinção en-

tre reserva absoluta e relativa da lei, de um lado, e, 

de outro, reserva formal ou material. Em consonância 

com o exposto, Luís Roberto Barroso (2006, p. 12-13) 

destaca que:

Com efeito, a crise do Legislativo e da própria lei 
formal e o crescimento do papel do Executivo, 
alimentado pela necessidade moderna de agili-
dade nas ações estatais e pela relação cada vez 
mais próxima entre ação estatal e conhecimen-
tos técnicos especializados, acabou por exigir 
uma nova leitura do princípio.

Com a atribuição de poder normativo ao Executivo, 

surge o fundamento do poder regulamentar e não do 

poder discricionário da Administração, não decorrendo 

de delegação de função.

O aumento do poder regulamentar e a multiplicação 

das normas genéricas e abstratas editadas por órgãos 
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e entidades não integrantes do Poder Legislativo são 

desafios do mundo moderno, que vem reavaliando as 

funções do legislativo e as atribuídas ao poder execu-

tivo, sem menosprezar os princípios da separação dos 

poderes e da legalidade (cf. ARAGÃO, 2002).

Bilac Pinto (2002, p.124) chama atenção para a 

proporção das mutações nas funções dos poderes, 

aduzindo que:

o fato da outorga, pelo Estado moderno, de 
funções normativas e jurisdicionais a outros ór-
gãos além dos que as monopolizavam, até o fim 
do século passado (Poder Legislativo e Poder 
Judiciário), constitui fenômeno universal, cujas 
proporções se avolumam cada vez mais.

Frente a essas mutações que vêm sendo processa-

das nas últimas décadas, destaca José Eduardo Faria 

(1985) que soberanos não são mais nem o legislativo, 

nem o judiciário, mas os órgãos regulamentadores e 

executores do executivo, ressaltando que as referidas 

mudanças devem ser tratadas com moderação, e que 

as boas intenções dos governantes e dos nobres fins 

podem encerrar um grande retrocesso autoritário.

3 As AGÊNCIAs REGuLADORAs E sEu 
PODER NORMATIVO

3.1 O EsTADO REGuLADOR 
E A CRIAÇÃO DAs AGÊNCIAs 
REGuLADORAs

A economia mundial passou por profundas trans-

formações nos últimos anos, gerando, reflexamente, 

novas teses jurídicas, pluralizando fontes normativas e 

determinando a criação de múltiplos centros de autor-

regulação.

Essas transformações econômicas geraram, como 

um de seus efeitos, a adoção do modelo regulatório 

de Administração no Estado brasileiro, surgido com a 

teoria da regulação de George Stigler, em 1971, e fun-

dada na necessidade de intervir na economia quando 

o descontrole da concorrência rompesse o necessário 

equilíbrio, levando à ineficiência do sistema (cf. 

FIGUEIREDO, 2003).

A teoria da regulação é fruto da mutação do Estado 

do bem-estar social, após a crise econômica da década 

de 1970, para um Estado regulador e fomentador, in-

tervindo na economia de forma leve. Nasceu com a 

decadência do Estado empresário, como bem destaca-

do por Luís Roberto Barroso (2002). No lugar do Estado 

protagonista na execução dos serviços, as funções do 

Estado passaram a ser planejamento, regulamentação e 

fiscalização das empresas concessionárias.

Segundo Diogo Figueiredo (2003), a regulação é 

um perfeito exemplo de busca de novos referenciais 

democráticos na gestão dos interesses públicos. Há um 

aperfeiçoamento da decisão administrativa com vistas a 

que seja eficiente em seu desempenho e legitimada em 

seu resultado.

Para entender esse modelo regulatório, é indispen-

sável analisar a extensão conceitual da palavra regula-

ção.

Por regulação, em sentido amplo, entende-se qual-

quer tipo de intervenção do Estado no domínio econômi-

co; e, em sentido estrito, entende-se o tipo de inter-

venção do Estado de forma não direta, mas mediante 

condicionamento normativo da atividade econômica 

privada.

O Estado regulador, afastando-se da atuação direta, 

precisou criar mecanismos para fiscalizar as atividades 

exercidas pelos particulares, de forma a que sejam atin-

gidos os fins perseguidos pelo Estado.

Afirma Marçal Justen Filho (2002) que não se pode 

admitir a atividade estatal de natureza regulatória des-

vinculada da realização dos valores (econômicos e não-

econômicos) consagrados constitucionalmente.

O Estado regulador foi introduzido no Brasil, espe-

cialmente, com a criação de algumas agências regu-

ladoras na década de 1990, e distribuídas nos setores 

críticos da economia em transformação, motivadas pela 

privatização ou desestatização de serviços públicos e de 

atividades privadas em sentido estrito.

A regulação no Brasil é guiada por princípios, de-
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stacados por Diogo Figueiredo (2003) como: princípio 

da competência regulatória (deslegalização, função 

normativa, função administrativa, função administrativa 

judicativa); princípio da independência regulatória (inde-

pendência funcional, dos agentes e financeira); princípio 

da participação regulatória (ampla publicidade, proces-

sualidade aberta, decisão participativa).

3.2 As AGÊNCIAs REGuLADORAs E O 
FENÔMENO DA DEsLEGALIzAÇÃO

As agências reguladoras no Brasil foram criadas 

como autarquias especiais, entidades integrantes da 

administração pública indireta, vinculadas ao ministé-

rio competente para tratar da respectiva atividade. São 

dotadas de funções normativas, com personalidade ju-

rídica de direito público, possuindo como traço peculiar 

o poder normativo, regulando suas áreas de atuação 

com certa margem de liberdade.

Sua incorporação, no ordenamento pátrio é, em ver-

dade, exigência de uma descentralização administrativa 

em busca de dar maior efetividade e descentralização na 

prestação dos serviços públicos.

Caracterizam-se pela independência administrati-

va e financeira, mas estão vinculadas ao ordenamen-

to vigente e ao orçamento da autarquia, e possuem 

amplo poder de fiscalização sobre os prestadores de 

serviços públicos.

Caracterizam-se, ainda, pela ausência de sub-

ordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade, 

escolha dos instrumentos de regulação, escolha no 

modo de nomeação dos seus dirigentes e ausência 

de possibilidade de demissão ad nutum destes pelo 

chefe do poder executivo. 

Nesse sentido, Alexandre de Moraes (2002) defende 

que a previsão de mandato certo para os dirigentes é 

garantia de independência e será mais completa se sua 

duração não coincidir com a duração do mandato presi-

dencial. Ademais, a escolha deverá ser feita com base 

no critério de capacitação técnica previsto em lei, a fim 

de diminuir o enfoque político nas nomeações.

Destaque-se que as agências são criadas para ex-

ercerem atividades tradicionalmente realizadas pela 

Administração Pública direta, possuindo grande inde-

pendência com relação ao poder executivo, apesar de 

serem integrantes da administração indireta.

Essas agências deverão, efetivamente, regular rela-

ções que mantenham com as concessionárias de ser-

viço público de suas respectivas áreas, exercendo o 

poder normativo, reservado à regulamentação de leis 

formais para regrar os serviços que são objetos dos 

contratos ou atos delegados.

O poder normativo das agências reguladoras vincula-

se às normas legais pertinentes, sem inovar na ordem 

jurídica, e não é o de regulamentar leis ou situações ju-

rídicas autônomas que criem direitos, deveres e penali-

dades (cf. ARAÚJO, 2002).

A transferência de poderes normativos para as 

agências reguladoras, o que as diferem das demais 

autarquias, ocorreu através da técnica da delegação, 

conhecida como deslegalização ou delegificação, que 

consiste na possibilidade de retirada de certas matérias 

do domínio da lei pelo próprio legislador, passando-as à 

regulação das agências (cf. FIGUEIREDO, 2003).

Aduz Diogo Figueiredo (2003) que a função norma-

tiva delegada às agências reguladoras é a chave para 

operar em setores e matérias em que devem predominar 

as escolhas técnicas, com fulcro em atingir o princípio 

da eficiência e do bem público.

O objetivo da consecução do bem público justifica, 

para Alexandre Aragão (2002), a necessidade de se 

reconhecer à Administração poderes regulamentares 

autônomos em face da lei, ou seja, a competência regu-

lamentar autônoma administrativa derivaria da própria 

natureza das atividades que lhe são reservadas. 

Em que consiste o fenômeno da deslegalização? 

Nas palavras de Diogo de Figueiredo (2003), refere-se 

à retirada, pelo próprio legislador, de certas matérias 

do domínio da lei, passando-as ao domínio do regula-

mento, devendo ser observadas as matérias de reserva 

absoluta da lei.

A deslegalização não consiste na transferência 
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de poderes legislativos, mas apenas na adoção, pelo 

próprio legislador, de uma política legislativa pela qual 

transfere à outra sede normativa a regulação de determi-

nada matéria. Trata-se de fenômeno implícito no amplo 

poder normativo conferido pelas leis instituidoras das 

agências reguladoras (cf. FIGUEIREDO, 2003).

Apesar do poder normativo que lhes foi concedido, 

as agências reguladoras não estão afastadas do controle 

judicial consagrado constitucionalmente; só não estão 

sujeitas ao controle concentrado de constitucionalidade 

pelo Supremo Tribunal Federal, pois seus atos normati-

vos são infralegais, em relação à lei a que se referem.

3.3 A FuNÇÃO NORMATIVA DAs 
AGÊNCIAs REGuLADORAs E A 
COMPATIBILIDADE COM O PRINCíPIO 
DA LEGALIDADE

Conforme exposto, as agências reguladoras pos-

suem uma gama variada de poderes, como os normati-

vos, os poderes de solução de conflitos, poderes inves-

tigatórios, fomentadores e de fiscalização, envolvendo, 

assim, atribuições que são características dos três po-

deres clássicos.

Questiona-se qual o limite da autonomia norma-

tiva das agências reguladoras, sob pena de haver 

ofensa ao princípio da legalidade, da separação dos 

poderes, ofendendo, assim, aos princípios do Estado 

Democrático de Direito.

As agências reguladoras desenvolvem normas de 

caráter geral e abstrato, facilmente associadas com 

o poder regulamentar, ou seja, competência admin-

istrativa concernente à produção de atos de mera 

execução da lei, a fim de facilitar a aplicação dessa 

vontade legislativa. 

Questiona-se se as agências regulatórias estão au-

torizadas a produzir atos gerais e abstratos, tais como 

os clássicos regulamentos administrativos.

Segundo Laís Calil (2006), o artigo 84, VI da Consti-

tuição Federal, única hipótese de regulamento autônomo 

no Brasil, não pode servir de argumento para o poder 

normativo das agências reguladoras em face da impos-

sibilidade de transferência de competências constitucio-

nais. Entende a autora que a implementação de um novo 

modelo de organização político-econômica não pode ser 

feito à margem da Constituição ou sobre ela avançar.

Ocorre que o poder normativo concedido às agên-

cias reguladoras não abrange o poder de regulamentar 

leis e, especialmente, não pode inovar na ordem jurídica 

ou contrariá-la, sob pena de ofensa ao princípio da le-

galidade. 

Para ser compatível com o princípio da legalidade, 

Edmir Araújo (2002) defende que as normatizações 

das agências reguladoras devem ser operacionais 

apenas, com regras não autônomas, que se predam a 

disposições legais existentes, mesmo quando definem 

regras e fixam parâmetros técnicos. 

Defendendo a compatibilidade do poder normativo 

com o princípio da legalidade administrativa, Alexandre 

Aragão (2002, p. 303), citando Caio Tácito, destaca que:

não é inconstitucional, [...] a participação do 
Executivo na criação do direito objetivo. Regula-
mentar não é somente reproduzir analiticamen-
te a lei, mas aplicá-la e completá-la segundo o 
seu espírito e conteúdo, sobretudo nos aspec-
tos que a própria lei expressa ou implicitamente, 
outorga à esfera regulamentar.

Para Diogo Figueiredo (2003), não há qualquer in-

constitucionalidade na deslegalização que não con-

sistiria propriamente em uma transferência de poderes 

legislativos, mas apenas na adoção, pelo próprio legisla-

dor, de uma política legislativa pela qual transfere à outra 

sede normativa a regulação de determinada matéria. 

Se assim não fora, a lei deslegalizadora, ao atribuir 

função reguladora a um determinado órgão, para tanto 

criado ou credenciado, estar-lhe-ia abrindo uma ex-

ceção constitucional e um espaço de atuação arbitrária, 

se, ao deslegalizar, o eximisse de atuar vinculadamente a 

um pertinente e devido processo legal, a que estão ines-

capavelmente obrigados todos os órgãos de Estado no 

desempenho de quaisquer de suas funções extroversas, 

e, assim, capazes de alcançar pessoas.
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Destaca Alexandre Aragão (2002) que alguns doutri-

nadores consideram a deslegalização como um fenôme-

no que consiste na delegação de poderes legislativos, e 

que tal deslocamento apenas pode ocorrer pela própria 

Constituição, isto é, que a sede normativa só pode ser 

operada pela própria Constituição. 

A deslegalização está implícita no amplo poder nor-

mativo conferido pelas leis instituidoras às agências 

reguladoras para exercer as suas competências, regu-

lando determinado setor da economia, principalmente 

em seus aspectos técnicos, observada a política fixada 

pela lei e pela Administração central.

As agências reguladoras poderão receber do poder 

legislativo, por meio de iniciativa do poder executivo, 

uma delegação para exercer seu poder normativo de 

regulação, competindo ao Congresso Nacional a fixação 

das finalidades, dos objetivos básicos e da estrutura das 

Agências, bem como a fiscalização de suas finalidades.

O que ocorre, em verdade, é uma descentralização 

administrativa, nos moldes do direito norte-americano. 

Nesse sentido, destaca Alexandre de Moraes (2002) que 

o Congresso Nacional permanecerá com a centralização 

governamental, pois decidirá, politicamente, sobre a del-

egação administrativa.

A observância ao princípio da legalidade, frente ao 

poder normativo das agências reguladoras, também 

pode ser observada ao se analisar a atividade admin-

istrativa como uma atividade infralegal, que se encontra 

especialmente subordinada à lei. 

Assim, a transferência de poderes decisórios e regu-

latórios para as agências reguladoras deverá ser feita 

por lei, e estar relacionada à promoção da eficiência. A 

lei deverá fixar os parâmetros de atuação das agências, 

conferindo as suas atribuições administrativas, não po-

dendo as agências reguladoras inovar primariamente a 

ordem jurídica.

Reconhecida a legalidade da concessão do poder 

normativo por parte das agências reguladoras, deve-se, 

ainda, ressaltar que o poder legislativo continuará como 

fiscalizador desses atos normativos, ao reconhecer que 

eles poderão ser sustados quando exorbitarem do poder 

regulamentar ou dos limites da delegação legislativa, 

aplicando-se, analogicamente, o mesmo mecanismo de 

controle utilizado para as leis delegadas.

Caio Tácito (apud MORAES, 2002) aduz que regu-

lamentar não é só reproduzir analiticamente a lei, mas 

ampliá-la e complementá-la, segundo o seu espírito e 

conteúdo, sobretudo nos aspectos que a própria lei, ex-

plícita ou implicitamente, outorga à esfera regulamentar.

CONsIDERAÇÕEs FINAIs

Este trabalho procurou demonstrar a extensão do 

poder normativo concedido às agências reguladoras na 

qualidade de autarquias especiais, e a compatibilidade 

destas com o princípio da legalidade administrativa.

Não restam dúvidas que o direito regulatório, ex-

pressão do poder normativo das agências reguladoras e 

fruto da descentralização normativa do Estado contem-

porâneo, reúne características que o afastam, em muito, 

dos clássicos paradigmas liberais por meio dos quais foi 

construída a moderna noção do princípio da legalidade. 

A necessidade de descentralização normativa, es-

pecialmente de natureza técnica, é a razão de ser das 

agências reguladoras.

O advento do Estado regulador faz do Poder Execu-

tivo um “superpoder”, frente aos poderes ou funções 

assumidos ao subtrair parcelas no campo de atuação 

do judiciário e do legislativo, sem que essa intervenção 

represente ofensa à separação dos poderes.

Para analisar o poder normativo concedido às agências 

reguladoras, é indispensável adaptar os antigos paradig-

mas às novas necessidades sociais e econômicas, e aos 

valores apregoados pelo Estado Democrático de Direito. 

Não está se defendendo a negativa a preceitos e 

princípios constitucionalmente defendidos, mas, sim, 

à compatibilidade do novo modelo regulatório com os 

citados princípios, através de uma nova leitura.

Novos padrões de legalidade foram criados como 

fruto da evolução do Estado Liberal ao Estado Regula-

dor, estando apregoados na Constituição brasileira de 

1988, e orientados pela ideia de justiça.
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Dentro dessa nova percepção de legalidade, perce-

beu-se que a ausência de monopólio da função normati-

va estatal por parte do legislativo não implica desatenção 

ao Estado de Direito, especialmente frente à morosidade 

desse poder, muitas vezes fonte de lesão a direitos, rep-

resentando uma dinamização das funções legislativas, 

uma delegação de poder plenamente compatível com o 

princípio da separação dos poderes.

Conclui-se, ainda, que a função normativa delegada 

às agências reguladoras tem como uma de suas finali-

dades atingir o princípio da eficiência e do bem público, 

máxima do direito administrativo brasileiro.

Por fim, foi observado que as agências reguladoras, 

frutos de um processo de deslegalização, têm seu poder 

normativo como resultado de uma política legislativa 

pela qual transfere à outra sede normativa a regulação 

de determinada matéria. Assim, a transferência de po-

deres decisórios e regulatórios para as agências regula-

doras deverá ser feita por leis que fixam os parâmetros 

para sua atuação.

O que garante a legitimidade do comando normativo 

das agências reguladoras não é a retórica da legalidade 

formal, mas a materialidade desse mesmo comando 

normativo. 

Pretender que a lei, como tal formalmente considera-

da, seja tomada como a única fonte primária legítima de 

direitos e obrigações implica em desprestigiar o próprio 

texto constitucional, que tem como um de seus objeti-

vos a consolidação de uma ordem econômica e social, 

legítima por seus próprios fundamentos e finalidades.

Em verdade, o poder normativo concedido às agên-

cias reguladoras fortalece o Estado de Direito, por di-

recionar o foco de atuação do Estado, suprindo parte 

da inércia do legislativo, concedendo caráter técnico às 

disposições, atenuando a concentração de poderes da 

Administração Pública central, garantindo a segurança 

jurídica, a proteção à coletividade e aos indivíduos em-

preendedores das atividades reguladas, sempre fiscal-

izadas pelo Poder Judiciário e sempre condicionadas à 

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

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

SUBMISSION OF DISCRETIONARY ACTS OF PUBLIC ADMINISTRATION, THE CONTROL OF 
THE JUDICIARY AS A FORM OF PROTECTION OF CONSTITUTIONAL ORDER

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

Keywords: Acts of Public Administration. Discretion. Judiciary. Constitutional Order
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1 CONsIDERAÇÕEs INICIAIs

De acordo com o princípio da legalidade, a Admin-

istração Pública somente está autorizada a atuar dentro 

dos limites da lei, razão pela qual todos os atos admin-

istrativos possuem os atributos da presunção de veraci-

dade e da legitimidade. A veracidade tem relação com o 

conteúdo do ato administrativo, o qual se presume ser 

verdadeiro; e a legitimidade tem pertinência com a com-

petência para a prática do ato, a qual se presume ser 

correta. Referida presunção é relativa, juris tantum, da 

qual cabe prova em contrário, com a exceção de poucos 

atos administrativos, que possuem presunção absoluta, 

jure et de jure, não admitindo qualquer produção pro-

batória em sentido contrário.

Essa presunção possui grande relevância em termos 

processuais, diante do ônus da prova no direito proces-

sual civil, regido pela Lei Federal nº. 5.869 de 1973. 

Logo, não é abalada por meras alegações genéricas, ou 

desprovidas de efetivo suporte.

Em razão disso, para fazer frente aos efeitos de atos 

administrativos que não sejam válidos, os administrados 

enfrentam uma luta processual, que já se inicia desequili-

brada, diante da verticalidade jurídica entre o poder público 

e os particulares. É nesse ponto que buscaremos versar 

na produção em tela, sob a égide dos atos vinculados e a 

necessidade da validação dos atos discricionários submeti-

dos ao controle do Poder Judiciário.

2 A PROBLEMATIzAÇÃO 
DOs CONCEITOs ENTRE ATO 
ADMINIsTRATIVO E ATOs DA 
ADMINIsTRAÇÃO PÚBLICA 

Não é de se estranhar que haja autores que divirjam 

quanto à definição dos institutos que gravitam ao redor 

do Direito Administrativo, já que esta ciência tem como 

objeto central os estudos dos meios utilizados para a 

consecução dos fins desejados pelo Estado, e que este, 

por sua vez, externiza-os por meio de “atos”. Convém 

apresentar distinção e similitude, que caminham lado a 

lado, sob os aspectos conceituais do que venha ser Ato 

Administrativo e Ato da Administração Pública.

Hely Lopes Meirelles (2010, p. 146) nos traz o se-

guinte conceito de ato administrativo: 

[...] é toda manifestação unilateral de vontade da 
Administração Pública que, agindo nessa quali-
dade, tenha por fim imediato adquirir, resguar-
dar, transferir, modificar, extinguir e declarar di-
reitos, ou impor obrigações aos administrados 
ou a si própria.

A expressão “atos da administração” tem sentido mais 

amplo e abrange todos aqueles atos praticados pela Admin-

istração Pública. Já os “atos administrativos” representam 

uma categoria dos atos da administração, e se caracter-

izam como sendo aqueles praticados no exercício da fun-

ção administrativa (MEIRELLES, 2010, p. 146).

Segue posição doutrinária quanto à definição de ato 

administrativo, de Maria Sylvia Z. di Pietro (2004, p. 

181): “A declaração do Estado ou de quem o represente, 

que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância 

da Lei, sob o regime jurídico de direito público e sujeita a 

controle pelo Poder Judiciário”. 

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

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

Seguindo a docência de Celso A. Bandeira de Mello 

(2010, p. 330-331): 

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

Ato da Administração e ato administrativo são con-

ceitos que não se confundem. Desde já, a precisa lição 
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de Celso Antônio Bandeira de Mello (2005, 356) revela 

a diferença:

[...] A noção de ato administrativo não deve de-
pender, isto é, não deve ser tributária, da noção 
de Administração Pública (conjunto de órgãos 
do Poder Executivo, autarquias e demais sujei-
tos da Administração indireta), porque, de um 
lado, nem todo ato da Administração é ato ad-
ministrativo e, de outro lado, nem todo ato ad-
ministrativo provém da Administração Pública.

Perscrutando-se o tema com mais detença, 

podemos extrair a distinção entre um e outro a par-

tir dos conceitos de ato administrativo dados pela 

doutrina, com ênfase em e Carvalho Filho (2004, 

p.91) e Justen Filho (2009):

Ato administrativo é uma manifestação de von-
tade funcional apta a gerar efeitos jurídicos, 
produzida no exercício da função administrati-
va1; É a exteriorização da vontade de agentes da 
Administração Pública ou de seus delegatários, 
nessa condição, que, sob regime de direito pú-
blico, vise à produção de efeitos jurídicos, com 
o fim de atender ao interesse público2; Decla-
ração do Estado (ou de quem lhe faça as vezes 
– como, por exemplo, um concessionário de 
serviço público), no exercício de prerrogativas 
públicas, manifestada mediante providências 
jurídicas complementares da lei a título de lhe 
dar cumprimento, e sujeitas a controle de legiti-
midade por órgão jurisdicional.

Independentemente dos conceitos formulados pelos 

autores acima nominados e por outros de renomada, 

que também operam na seara do direito administrativo, 

emergem dois aspectos de importância crucial para dis-

tinção entre atos administrativos e atos da Administra-

ção. O primeiro deles concerne ao sujeito.

Em relação ao sujeito, Celso Antônio Bandeira de 

Mello (2005) já ressalta que há atos que não são prati-

cados pela Administração Pública, mas que devem ser 

incluídos entre os atos administrativos, porquanto se 

submetem à mesma disciplina jurídica aplicável aos de-

mais atos da Administração, habitualmente reputados 

como atos administrativos.

Diversamente dos atos da Administração Pública, 

que, com o perdão da tautologia, só podem ser pratica-

dos pela própria Administração Pública, os atos admin-

istrativos também podem ser praticados por aqueles que 

lhe façam as vezes.

Isso se dá porquanto o ato administrativo é produ-

zido no desempenho de função administrativa, cujo ex-

ercício, em muitos casos, é atribuído a particulares que 

são delegatários de serviço público.

O segundo aspecto que desnuda a dessemelhança 

entre ato administrativo e ato da Administração é justa-

mente o regime ao qual está submetido o primeiro, isto 

é, os atos administrativos, necessariamente, submetem-

se ao regime jurídico de direito público, não se lhes apli-

cando o regime jurídico de direito privado.

Dessa submissão ao regime jurídico de direito públi-

co, deflui-se que, aos atos administrativos, atribuem-se 

todas as prerrogativas e, consequentemente, todas as 

restrições inerentes ao Poder Público.

Todavia, os atos da Administração, sobre poderem 

sujeitar-se ao regime de direito privado, também podem 

ser identificados em situações outras que não se vincu-

lam ao exercício da função administrativa, considerando 

a acepção estrita de ato administrativo.

A respeito do exercício da função administrativa, que se 

vincula ao conceito de ato administrativo em sentido estrito, 

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

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

1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 12ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 91.

2 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 4ª edição, Saraiva, São Paulo, 2009, p. 273.
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ao regime jurídico que se lhes aplica.

Assim, conforme a preleção de Celso Antônio Ban-

deira de Mello (2005), a Administração Pública pratica 

inúmeros atos que não interessa considerá-los como 

atos administrativos, tais:

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

Desse modo, levando em consideração a diferença con-

ceitual proposta neste trabalho, o ato unilateral concreto ex-

pedido na função administrativa não é ato da Administração, 

mas sim ato administrativo em sentido estrito.

3 A VINCuLAÇÃO E A 
DIsCRICIONARIEDADE COMO 
GRAu DE LIBERAÇÃO DO ATO DA 
ADMINIsTRAÇÃO PÚBLICA

A classificação mais importante dos atos adminis-

trativos, enquanto objeto de nosso trabalho, relaciona-

se com o grau de liberdade de atuação da Administra-

ção Pública.

Assim sendo, os atos administrativos também se clas-

sificam em vinculados e discricionários. Os primeiros são 

os atos que a Administração Pública pratica sem qualquer 

margem de liberdade de atuação, tendo em vista que a 

lei já tipificou o único comportamento possível diante de 

determinada hipótese objetivamente prevista. Os segun-

dos são os atos que a Administração Pública pratica, dis-

pondo de certa margem de liberdade de atuação, tendo 

em vista que a lei não tipificou um único comportamento 

possível diante de determinada hipótese objetiva, pelo 

contrário, deixou um campo aberto para a atuação sub-

jetiva do agente público, no que diz respeito ao mérito do 

ato administrativo, cabendo-lhe, portanto, atuar da forma 

que melhor atenda aos interesses públicos, dentro de um 

juízo de conveniência e oportunidade. Segundo Celso An-

tônio Bandeira de Mello (2002, p. 380):

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

E conclui:

A diferença nuclear entre ambos residiria em 
que nos primeiros a Administração não dispõe 
de liberdade alguma, posto que a lei já regu-
lou antecipadamente em todos os aspectos o 
comportamento a ser adotado, enquanto nos 
segundos a disciplina legal deixa ao adminis-
trador certa liberdade para decidir-se em face 
das circunstâncias concretas do caso, impon-
do-lhe e simultaneamente facultando-lhe a 
utilização de critérios próprios para avaliar ou 
decidir quanto ao que lhe pareça ser o melhor 
meio de satisfazer o interesse público que a 
norma legal visa a realizar”.66 Como exem-
plo de ato vinculado tem-se a aposentadoria 
compulsória pela idade; e como exemplo de 
ato discricionário tem-se a autorização para o 
porte de arma (MELLO, 2002, p. 380).
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4 A APRECIAÇÃO (CONTROLE 
E EXTENsÃO) DOs ATOs 
DIsCRICIONáRIOs PELO PODER 
JuDICIáRIO COMO FORMA 
DE PROTEÇÃO DA ORDEM 
CONsTITuCIONAL

a) O OBJETO DO CONTROLE

O controle judicial é exercido pelo poder Judiciário, 

com base na sua função constitucional de apreciador 

equidistante da constitucionalidade e legalidade de atos 

e normas jurídicas, fiscalizando, dessa forma, a ativi-

dade administrativa exercida pelo poder Executivo, pelo 

poder Legislativo, pelo Ministério Público e pelo próprio 

poder Judiciário (CARVALHO FILHO, 2008).

Um importante instrumento que auxilia no exercício 

desse controle judicial veio com a Emenda Constitucional 

nº. 45 de 20043, que, em seu art. 2º, inseriu o art. 103-

A na Constituição Federal, criando a súmula vinculante, 

posteriormente regulamentada pela Lei Federal nº. 11.417 

de 20064. Por seu regramento, pode vir a ser aprovada 

pela decisão de 2/3 (dois terços) dos membros do STF, 

seja de ofício, seja por provocação, após reiteradas de-

cisões sobre a matéria constitucional, sendo que, a partir 

de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vincu-

lante em relação aos demais órgãos do poder Judiciário 

e Administração Pública direta e indireta, nas esferas fed-

eral, estadual e municipal, podendo o STF, por decisão de 

2/3 (dois terços) de seus membros, restringir tais efeitos, 

ou decidir que estes só tenham eficácia a partir de outro 

momento, por razões de segurança jurídica ou excepcio-

nal interesse público. Ademais, importante registrar que 

mencionado efeito não afeta a atividade precípua do poder 

Legislativo, puramente normativa, o que nada tem a ver 

com sua atividade administrativa.

b)  OS INSTRUMENTOS DO CONTROLE E EX-
TENSÃO DA DISCRICIONARIEDADE

São inúmeros os instrumentos de controle judicial 

dos atos administrativos; podem ser classificados em 

meios inespecíficos e em meios específicos. 

Os primeiros são as ações judiciais que qualquer in-

teressado pode manejar; não demandam a presença ob-

rigatória do poder público em um dos polos do processo, 

tal como ocorre com as ações ordinárias em geral. 

Os segundos são as ações judiciais destinadas, es-

pecificamente, para a tutela de direitos individuais ou 

coletivos contra ilegalidades e inconstitucionalidades 

decorrentes da prática de atos administrativos, sejam 

estes comissivos ou omissivos, e que, em regra, exigem 

a presença da autoridade administrativa responsável 

pela edição do ato impugnado em um dos polos do pro-

cesso, tal como ocorre com a ação popular, mandado 

de segurança, etc.129 Os instrumentos específicos de 

controle serão, brevemente, conceituados a seguir.

O mandado de segurança é ação judicial de funda-

mento constitucional (art. 5º, LXIX da CF), pela qual se 

busca a proteção jurisdicional do Estado, em razão de 

ameaça ou efetiva lesão a direito líquido e certo não 

amparado pelo writ de habeas corpus ou de habeas 

data, em virtude de ato inválido praticado por autoridade 

investida na função administrativa. Sua previsão infra-

constitucional encontra-se disciplinada na lei Federal nº. 

1.533 de 1951.

O habeas corpus é uma ação de fundamento consti-

tucional (art. 5º, LXVIII da CF), que visa a proteger o pa-

ciente sempre que sofrer ou estiver ameaçado de sofrer 

violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por 

ilegalidade ou abuso de poder. Sua previsão infraconsti-

tucional está positivada no Código de Processo Penal.

O habeas data é uma ação de fundamento consti-

3 Emenda Constitucional nº. 45, de 30/12/2004. Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 
115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras providências. D.O.U. de 
31.12.2004.

4 118 Lei nº. 11.417, de 19/12/2006. Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinando a 
edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências. D.O.U..de 20.12.2006.
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tucional (art. 5º, LXXII da CF), que visa a garantir ao 

impetrante o conhecimento de informações relativas à 

sua pessoa, constantes de registro ou banco de dados 

de entidades governamentais ou de caráter público; ou 

para a retificação de dados, quando não prefira fazê-lo 

por processo sigiloso, judicial. Sua previsão infracon-

stitucional encontra-se disciplinada na Lei Federal nº. 

9.507 de 1997.

A ação popular é outra ação de fundamento consti-

tucional (art.. 5º, LXXIII, CF), pela qual qualquer cidadão 

pode buscar a invalidação de ato praticado pelo poder 

público (ou por entidade de que este participe) lesivo 

à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ou ao 

patrimônio histórico e cultural, com a condenação dos 

responsáveis em perdas e danos. A disciplina infracon-

stitucional desta ação está prevista na Lei Federal nº. 

4.717 de 1965.

Por fim, a Ação De Improbidade Administrativa tam-

bém possui fundamento de validade constitucional (art. 

37, § 4º da CF) e infraconstitucional (Lei Federal nº. 

8.429 de 1992135), sendo destinada a apurar respon-

sabilidades e impor sanções por atos de improbidade 

praticados por qualquer agente público, servidor ou não, 

contra a Administração Pública.

c) A APRECIAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE 
ADMINISTRATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO E A 
REALIZAÇÃO DO CONTROLE

Conforme restou exposto anteriormente, existem 

casos em que a lei prevê a existência de determinadas 

situações de fato, diante das quais a conduta do agente 

público é previamente disciplinada, por critérios estrita-

mente objetivos, estabelecendo qual o comportamento 

único que este deverá adotar, sem qualquer margem de 

liberdade. Nesses casos, o ato praticado pela autoridade 

administrativa é chamado de vinculado. No entanto, se-

gundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2007): 

[...] casos há, embora excepcionais, em que a 
regra de Direito se omite em mencionar a situ-
ação de fato. O normal, sem dúvida, é que a lei 

a refira, entretanto, ao fazê-lo, freqüentemente 
descreve-a mediante expressões que reco-
brem conceitos algo fluidos, algo imprecisos, 
também chamados de vagos ou indetermina-
dos ou elásticos, tais como ‘situação urgente’, 
‘notável saber’, estado de pobreza’, ‘ordem 
pública’ (portanto, suscetíveis de interpreta-
ções ou intelecções variadas) ou, então, ainda 
quando a descreve em termos estritamente 
objetivos, defere, no comando da norma, certa 
margem de liberdade ao administrador.

Essa relativa liberdade ora enseja-lhe praticar ou não 

praticar o ato diante daquela situação (que é o que se 

passa quando a lei diz ‘pode’, ao invés de ‘deve’); ora 

outorga-lhe competência para ajuizar sobre o momento 

adequado para fazê-lo; ora permite-lhe uma opção quan-

to à forma que revestirá o ato; ora, finalmente, autoriza-o 

a decidir sobre a providência a ser tomada, entre, pelo 

menos, duas alternativas abertas pela norma aplicanda 

(MELLO, 2007).

Nesses casos, o ato praticado pela autoridade ad-

ministrativa é denominado discricionário, uma vez que 

se sujeita à interferência de um juízo subjetivo do admi-

nistrador, no que diz respeito ao reconhecimento ou não 

da situação fática contemplada na norma; à decisão de 

agir ou não agir; à escolha do momento adequado para 

a prática do ato; à forma pela qual praticará o ato; ou à 

escolha da medida tida por idônea para atender à situa-

ção de fato (FAGUNDES, 1957).

O fato de a Administração Pública ter que sempre 

adotar o comportamento ideal diante da situação de fato 

apresentada não significa que o ato discricionário que 

vier a praticar é, em verdade, ato vinculado dissimulado, 

pois a providência a ser tomada permanece objetiva-

mente incognoscível, estando, em verdade, dentro de 

um número limitado de opções tidas por razoáveis para 

atender à prognose da norma e ao interesse público no 

caso concreto.

Essa gama de opções em aberto autorizada por lei é 

um elemento necessário para completar a definição dos 

elementos essenciais para a prática do ato pela Adminis-

tração Pública, em especial o motivo e o objeto. Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto (2002, p. 34) expõe que: 
Na referência ao atendimento de um interes-
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se público específico, enfatiza-se que esses 
dois elementos que devem ter seu conteúdo 
integrado pela Administração, o motivo e o 
objeto, caracterizam uma definição derivada e 
particularizada do interesse público contido na 
definição originária e generalizada, presente, 
explícita ou implicitamente na lei. É por essa 
razão que a definição legal do interesse público 
deverá sempre existir em qualquer manifesta-
ção de vontade administrativa, seja no ato ad-
ministrativo, seja no contrato, ou seja, no ato 
administrativo complexo, como um elemento 
juridicamente vinculado: a finalidade. [...] se a 
finalidade é sempre vinculada, tanto o motivo 
quanto o objeto é nela que encontrarão os seus 
limites. Em outros termos: a discricionarieda-
de não pode ser exercida contra a finalidade 
nem mesmo sem ela, mas, apenas, em favor 
dela (MOREIRA NETO, 2002, p. 34).

A discricionariedade é, portanto, a competência 

atribuída ao poder público, no exercício de suas funções 

administrativas, de forma a possibilitar a integração da 

vontade da lei durante a execução de seu conteúdo di-

ante de determinada situação, constituindo-se em ver-

dadeiro poder vinculado ao atendimento da finalidade 

pública que dita a sua existência.

Essa vinculação ao interesse público cons-
titui o limite interno da atuação do Estado, 
imposta pela sociedade, cujo descumprimen-
to enseja a ilegitimidade do ato, marcando 
a má-administração. Como limite interno da 
atuação do Estado encontra-se a lei, imposta 
por ele próprio, cujo descumprimento enseja 
a ilegalidade do ato.

Logo, para a Administração Pública, sempre ao lado 

do aspecto atributivo da função administrativa, que é o 

poder, deve haver o aspecto limitativo, que é o dever. 

Nesse caso: tanto o dever de obedecer à legislação, 

como o dever de ter uma boa administração.

Daqui em diante, segue-se a posição essencial da 

presente produção, respaldando a defesa da necessi-

dade do controle dos atos discricionários da Administ-

ração Pública pelo Pode Judiciário, visando a proteger a 

matriz material das normas: a Constituição.

Desta feita, nada como relembrar que a inafastabili-

dade do controle jurisdicional é princípio constitucional, 

assim previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal 

da República Federativa do Brasil, de 1988, que afirma: 

“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito”. 

Um princípio é o mandamento nuclear de um sistema 

jurídico; sua violação é muito mais grave que a violação 

a uma regra, visto que não configura uma ofensa pontual 

a um mandamento obrigatório, mas um verdadeiro at-

entado ao sistema jurídico, como um todo, abalando as 

vigas mestras, nas quais, as regras encontram suporte 

(MELLO, 2002).

José dos Santos Carvalho (2002) defende que o con-

trole judicial sobre os atos administrativos se dá, exclu-

sivamente, no plano da legalidade, ou seja, que ao poder 

Judiciário cabe apenas competência para confrontar os 

atos da Administração Pública com a lei ou com a Con-

stituição Federal, verificando sua conformidade com o 

ordenamento jurídico, anulando os atos inválidos. Com 

relação ao controle dos atos discricionários, referido au-

tor afirma que: 

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

Além do mais. A invasão de atribuições é vedada 

na Constituição, e face do sistema da tripartição de Po-

deres (art. 2º). Alguns autores têm cometido o exagero 

de ampliar os limites de atuação do Judiciário, invocan-

do princípios que, em última análise, acabam por recair 

no aspecto fundamental – o exame de legalidade.

A despeito dessa evidente distorção, os Tribunais, 

sensíveis às linhas que demarcam a atuação dos Po-

deres, têm, sistematicamente, rejeitado essa indevida 

ampliação e decidido que o controle do mérito dos atos 

administrativos é da competência exclusiva da Adminis-

tração (CARVALHO FILHO, 2008).



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

Revista Juris Rationis, Ano 7, n.2, p.37-47, abr./set.2014  ISSN 2237-4469

45

No entanto, não se pode admitir que a Administ-

ração Pública, sob o pretexto de estar praticando ato 

administrativo discricionário (cujo mérito seria insus-

cetível de controle judicial), possa atentar contra a fi-

nalidade pública.

Os princípios da realidade e da razoabilidade atuam 

sobre o motivo e o objeto do ato, na condição de ele-

mentos do ato administrativo, cuja integração é realizada 

pela análise da conveniência e oportunidade, dimension-

ando o mérito administrativo e, em última análise, dando 

limites à discricionariedade.

É o desvio da finalidade que, por decorrer do descum-

primento dos limites da discrição administrativa, autoriza 

o Judiciário a invalidar os atos discricionários praticados 

pela Administração Pública em descumprimento da com-

petência que lhe foi atribuída por lei (princípio da legali-

dade) para o exercício de suas funções. 

Portanto, no choque entre os princípios constitucio-

nais da inafastabilidade da jurisdição, de um lado; e da 

separação e independência dos poderes da República, 

de outro, aquele deve prevalecer sempre que a Adminis-

tração Pública atue contra o direito, ou melhor, contra o 

próprio equilíbrio do sistema constitucional. 

Importante ressaltar que a prática de ato inválido 

acobertado pelo manto da discricionariedade é extrema-

mente perigosa, muito mais do que a prática, por exem-

plo, de um ato vinculado, patentemente, anulável, jus-

tamente porque não importa em uma violação aberta, 

aferível de plano, mas em uma violação que, por muitas 

vezes, é mais difícil de ser percebida.

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Melo escla-

rece que é precisamente em casos que comportam dis-

crição administrativa que o socorro do Judiciário ganha 

foros de remédio mais valioso, mais ambicionado e mais 

necessário para os jurisdicionados, já que a pronúncia 

representa a garantia última para contenção do adminis-

trador dentro dos limites de liberdade efetivamente confe-

ridos pelo sistema normativo (MELLO, 2002).

É inegável que, em países que adotam o sistema de 

jurisdição dual, o controle dos atos administrativos dis-

cricionários evoluiu muito mais rapidamente, que nos 

países que adotam o sistema da unicidade de jurisdição, 

em virtude do nível de especialização da matéria sub-

metida à julgamento perante os tribunais administrativos. 

Porém, isso não significa que, em países como o Brasil, 

o poder Judiciário não deva assumir essa envergadura, 

pois, caso isso não aconteça, a defesa dos administra-

dos em juízo restará profundamente prejudicada. 

Assim procedendo, o poder Judiciário não elimina a 

discricionariedade, pois não ultrapassa os limites objeti-

vos de significação da norma, mantendo integro o cam-

po de apreciação subjetiva do administrador, como deve 

ser não apenas em um Estado Democrático de Direito, 

mas em um Estado Garantidor das Garantias Constitu-

cionais.

E é justamente com a utilização dos princípios in-

strumentais da realidade e da razoabilidade que essa 

tarefa se torna possível, permitindo ao poder Judiciário 

examinar se o mérito do ato administrativo foi, devidam-

ente, integrado de acordo com o interesse público que 

sua norma de regência se presta a tutelar. Para Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto: 

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

De fato, com a paulatina eliminação dos des-
vios de finalidade que decorrem do abuso da 
Administração Pública no exercício do poder 
discricionário, a prática desses atos tende-
rá, cada vez mais, a guardar sintonia com o 
interesse público contido em sua finalidade 
legal, de sorte que o exercício da discrição 
administrativa será constantemente aperfei-
çoado, em benefício da sociedade brasileira 
como um todo.

Para tanto, no entanto, o poder Judiciário deve, efeti-

vamente, atuar de forma comissiva, e, de fato, invalidar 

os atos que excedam os limites da discricionariedade, 
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deixando de realizar uma análise restrita de legalidade, 

para realizar uma análise principiológica e teleológica 

dos atos administrativos diante do sistema jurídico pátrio 

[...], visando à proteção de uma ordem constitucional 

presente, sempre, em um Estado em que a atuação 

deste, para determinados fins, estará sempre pautada 

em uma vinculação normativa.

CONsIDERAÇÕEs FINAIs

O controle da Administração Pública funda-se no 

princípio da legalidade e possui, por objetivo primordial, 

a fiscalização das políticas administrativas, a fim de as-

segurar que o poder público alcance o interesse coletivo, 

e a finalidade pública imanente às normas jurídicas, sem 

que a sua liberdade de atuação atente contra o orde-

namento jurídico pátrio.

Com relação aos atos administrativos vinculados, 

não existe ressalva a ser feita. Quanto aos discricionári-

os, ainda há polêmica, permeando a questão da pos-

sibilidade de controle pelo poder Judiciário, pois tais 

atos dispõem de certa margem de liberdade de atuação, 

tendo em vista que a lei não tipificou um único compor-

tamento possível da Administração Pública diante de de-

terminada hipótese objetiva, deixando um campo aberto 

para a atuação subjetiva do agente público, no que diz 

respeito ao mérito do ato administrativo, cabendo-lhe, 

portanto, atuar da forma que melhor atenda aos inter-

esses públicos, dentro de um juízo de conveniência e 

oportunidade. 

A competência discricionária, no entanto, encon-

tra limites nos princípios da realidade e razoabilidade, 

os quais atuam sobre o motivo e o objeto do ato, cuja 

integração, realizada pela análise da conveniência e da 

oportunidade, dimensiona o mérito administrativo e, em 

última análise, delineia os contornos dos limites do con-

trole judicial.

O controle judicial, nessa hipótese, é, portanto, ple-

namente possível, diante de uma análise principiológica 

e teleológica dos atos administrativos, com fulcro no 

princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, 

e em busca da finalidade pública tutelada em sua norma 

de regência. 

Referido controle, além de manter íntegro o cam-

po de apreciação subjetiva do administrador, coíbe a 

prática de atos maculados por desvios de finalidade, 

decorrentes dos abusos da Administração Pública, 

de sor te a tornar viável um constante aperfeiçoa-

mento do exercício da discrição administrativa, em 

benefício da sociedade brasileira como um todo, 

prezando, sempre, pela imutabilidade do sistema 

constitucional e suas garantias.
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Resumo
É inerente ao direito de ação a caraterística de ser voltado contra o Estado, mesmo que os efeitos sejam 
contra a parte demandada. Para tanto, o Estado, mediante a tutela jurisdicional, exige da parte interessada 
que preencha três requisitos para ter o direito de ação resguardado. São eles: interesse, legitimidade e 
possibilidade jurídica do pedido. A normatividade da análise dessas condições, pelo atual sistema processual 
civil, é realizada pelo juiz. Essa análise ocorre em abstrato e decorre da asserção do autor sobre os fatos e 
fundamentos da demanda. Isso é representado pela teoria da asserção. Ocorre que é, juridicamente, viável 
que a análise da asserção seja feita pelo advogado, tendo em vista a natureza jurídica das condições da 
ação que é de direito público. Ademais, o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética da OAB impõem ao 
advogado orientar o patrocinado a não ingressar com lides temerárias ou aventuras jurídicas. Evitar-se-á 
isso, se o interessado cumprir com as condições da ação, as quais são verificadas pela teoria da asserção.

Palavras-chave: Teoria da Asserção. Condições da Ação. Direito de ação. Prelibação. Advogado.

TRANSFERENCIA DE ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE LA AFIRMACIÓN DE ABOGADO

Abstract
Es proprio de el derecho de accíon la característica de se volver contra el Estado, mismo que los efectos se 
pongan contra la persona del demandado. Por lo tanto, el Estado, a través del examen judicial, requiere de la 
parte interessada que cumpla con tres requisitos del derecho de la acción. Ellos son: el interés, la legitimidad 
y la posibilidad legal de la solicitude. El análisis de estas condiciones, em el actual sistema de procedimiento 
civil, se lleva a cabo por el juez. El análisis se presenta en el resumen y se deriva de la afirmación del autor de 
los hechos y los fundamentos de la demanda. Ellos estan representado por la teoría de la afirmación. Ocurre 
que es legalmente viable el análisis de la afirmación es hecha por el abogado, en vista de la naturaleza jurídica 
de las condiciones de la acción, que es el derecho público. Por otra parte, el Estatuto del Abogados y el Código 
de Ética de la OAB imponen a los abogado evitar las tareas o aventuras temerarias legales. Se evita esto, si la 
persona en cuestión cumpla con las condiciones de la acción, que se comprueban por la teoría de la afirmación.  

Keywords: Teoría de la asertividad. Las condiciones de acción. Derecho de la acción. Antecipo. Abogado.
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1 INTRODuÇÃO

A análise do direito de ação no ordenamento jurídico 

brasileiro deve partir da garantia Constitucional daquele 

direito, em especial pelo fato de que o Estado não exclu-

irá a apreciação de ameaça ou lesão a direitos. Isso é o 

que preconiza o artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição 

Federal de 1988.

O Código de Processo Civil (CPC) determina que, 

para ajuizar ou defender a parte interessada, deve ha-

ver três requisitos abstratos: interesse, legitimidade e o 

pedido deve ter amparo no direito em vigor.

Quando a parte interessada ajuíza uma demanda, é 

feito na expectativa de obter uma resposta do Poder Ju-

risdicional. O direito de ação conforme garantido na Con-

stituição Federal é incondicionado, e a ação (enquanto 

ordem formal documentada) será aceita para processa-

mento e julgamento com subsídio na afirmação do autor 

da demanda de que existe a causa de pedir.

Esta análise abstrata da presunção de verdade nas ale-

gações do autor é reconhecida pela doutrina como teoria da 

asserção. O autor afirma que existe causa de pedir e relação 

jurídica com a parte adversa e ao juiz compete verificar a 

verossimilhança dessa afirmação, o que garantirá o mínimo 

ao jurisdicionado: o direito da ação.

Busca-se, com esta pesquisa, perquirir se a teoria da 

asserção pode ser aferida pelo advogado como sujeito 

que tem o primeiro acesso à expectativa do direito de 

ação do autor. Para tanto, será realizado um apanhado 

sobre quais são as condições da ação e a sua importân-

cia para a garantia constitucional daquele direito. 

 Para responder à pretensão da pesquisa, serão trab-

alhados o Estatuto e o Código de Ética da Ordem dos Ad-

vogados do Brasil (OAB), que determinam ao advogado 

o denodo e parcimônia na orientação jurídica à parte in-

teressada. Será estudado se esses dispositivos são apli-

cações virtuais da teoria da asserção, o que configuraria 

a transferência da função da análise da afirmação do juiz 

para o advogado.

Estudar-se-á a teoria da asserção, traçando um para-

lelo com as teorias que a contrapõem e, também, como 

é verificada no processo. No que tange a essa verifica-

ção, será abordado quem é o sujeito processual compe-

tente para fazê-la e a fase processual para fins de mister.

Não é viável estudar a teoria da asserção e o próprio 

direito de ação sem destacar o que é e quais são as 

condições da ação. Por esse motivo, a pesquisa trará 

uma análise sintética sobre as condições da ação.

A metodologia utilizada foi a de compilação, com-

preendendo a análise de obras jurídicas, artigos cientí-

ficos, interpretação de artigos da Constituição Federal, 

Código de Processo Civil e Estatuto e o Código de Ética 

da OAB.

  
2 BREVE ANáLIsE DAs CONDIÇÕEs 
DA AÇÃO

Em decorrência da necessidade Estatal de manter a 

harmonia na sociedade, o Estado concede ao indivíduo a 

possibilidade de ser socorrido pelo Poder Jurisdicional, o 

qual é entendido como uma das manifestações do poder 

do Estado, que visa por fim aos litígios.

Para tanto, a Constituição Federal, de 1988, elencou, 

no já citado artigo 5°, inciso XXXV, o direito da parte in-

teressada em acessar o Poder Judiciário para obter uma 

resposta a respeito do seu questionamento. É de grande 

valia a lição de Wambier (2005, pg. 138), quando este faz 

menção à natureza jurídica do direito de ação. Para ele, 

“o direito de ação faz parte do sistema constitucional de 

garantias, próprias do Estado de Direito, razão pela qual 

alguns autores preferem denomina-lo de direito constitu-

cional de ação, enquanto outros optam por enquadra-lo 

no direito de petição”1.

 É garantido à parte interessada utilizar a jurisdição 

voluntária ou contenciosa, conforme o caso concreto ex-

ija. Essa dicotomia da jurisdição está prevista no artigo 

2° do Código de Processo Civil e dependerá da espécie 

de pendência a ser resolvida pelo Poder Judiciário.

1 No mesmo sentido: Cintra, Grinover e Dinamarco (2012, pg. 285).
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Uma das lições comenzinhas da teoria geral do pro-

cesso diz que o direito de ação é resguardado a qualquer 

indivíduo que necessite de um amparo do Estado-Juiz. 

Assim, o direito de ação está desvinculado do direito 

material, haja vista que o primeiro é de cunho formal. 

Tanto é que o processo não é um fim em si mesmo.

 Ao tomar parte nessa linha de raciocínio, Rios Gon-

çalves (2012, pg. 131) escreveu, de forma clara, que: 

“uma coisa é o direito material, que a lei nos assegura; 

outra, o direito de ir a juízo, para que o Poder Judiciário 

dê uma resposta a uma pretensão a ele levada”.

 O desdobramento da ideia do parágrafo anterior é 

possível em razão da evolução do Direito Processual 

Civil, que partiu da concepção que só existiria processo 

se houvesse a clara demonstração da lesão ao direito 

material do interessado. Por essa concepção, inexistia 

a dualidade entre direito processual e direito material, 

sendo que este englobava e ditava as regras daquele.

Contudo, o Processo Civil moderno considera a 

teoria dualista entre o direito material e processual. 

Dessa forma, há uma independência jurídica desses 

ramos, o que mostra ser desnecessária a demonstra-

ção efetiva do vínculo jurídico entre a par te deman-

dante e a demandada.

 O acesso à tutela jurisdicional é resguardada pela 

independência das normas processuais, que possuem 

princípios e exigências próprias e que são perceptíveis 

por meio das codificações processuais, máxime do CPC.

Isso permite que o ajuizamento de uma ação judicial 

possa ocorrer com a virtualidade do direito material, já 

que as normas de direito processual exigem da parte in-

teressada o cumprimento de requisitos previamente de-

limitados. Tratam de requisitos principiológicos e legais; 

estes últimos explicados através de teorias.

  É possível invocar, como princípio básico do di-

reito de Ação, o de acesso ao judiciário. Segundo esse 

princípio, o Estado deve garantir meios eficazes para que 

o interessado seja socorrido pelo amparo jurisdicional 

nas ocasiões em que necessitar restabelecer a paz no 

seu convívio social.

Cumpre destacar que o princípio do acesso ao ju-

diciário garante, de forma preliminar, o direito de ação, 

pois requer apenas o interesse da parte autora em exigir 

do Estado o cumprimento da tutela jurisdicional. O aces-

so à justiça é incondicionado, ao passo que o direito de 

ação é condicionado.

Sobre a definição da ação em sentido estrito, é pos-

sível aproveitar as palavras de Rios Gonçalves (2012, 

pg. 132). Ele define a ação como a forma pela qual se 

provoca o Judiciário a prestar a tutela jurisdicional.

A respeito do acesso à justiça como manifestação da 

prestação jurisdicional, Rios Gonçalves (2012, pg. 134) 

emite a seguinte opinião:

Em sentido mais abrangente, ação é o direito 
subjetivo de acesso à justiça, o direito de ob-
ter do Poder Judiciário uma resposta, qualquer 
que ela seja, a todas as pretensões que lhe 
forem dirigidas. É o direito de pôr em movi-
mento a máquina judiciária, de provocar uma 
resposta, enfim, o direito de acesso ao juízo. 
[...] Trata-se de uma garantia constitucional, 
atribuída a todos, que não depende de nenhu-
ma condição. É direito incondicionado. 

 Outrossim, a tutela jurisdicional somente é exercida 

pelo juiz natural, outro princípio básico da teoria geral do 

processo e que é resguardado na Constituição Federal, 

de 1988, no artigo 5°, inciso XXXV. Esse princípio res-

guarda ao interessado a prévia constituição do Estado-

Juiz em relação a sua solicitação jurisdicional. O conflito 

levado à análise do Estado não poderá ser dirimido por 

um Tribunal de Exceção, que aquele constituído após a 

existência do conflito.

Transpondo para a análise dos requisitos legais, o CPC 

exige que, para o ajuizamento da ação, a parte autora ou 

interessada esteja revestida de capacidade postulatória. 

Neste ponto, há duas vertentes de pensamentos jurídicos. 

Parte da doutrina entende que a capacidade postulatória é 

da parte autora, que é o indivíduo que possui a pretensão 

da resposta jurisdicional. Para a outra corrente doutrinária, 

a capacidade postulatória é outorgada à pessoa do advo-

gado, que é o profissional que possui capacidade técnica 

e autorização legal para postular em juízo.

Contudo, é necessário ressaltar que capacidade 
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postulatória não pode ser entendida como competência 

postulatória. A primeira é inerente de quem possui inter-

esse na solução da lide, visto que a análise etimológica 

significa requerer algo. A segunda é resguardada a quem 

possui capacidade legal para representar e requerer em 

juízo em nome do indivíduo interessado. 

 Prova de que capacidade postulatória e competência 

postulatória não se confundem é que a primeira deve 

preencher requisitos legais fincados nos artigos 3° e 6° 

do CPC, compreendendo: a) interesse de agir; b) legit-

imidade e c) capacidade jurídica do pedido, os quais são 

definidos como condições da ação. Câmara (2010, pg. 

123) critica a denominação “condições da ação”, argu-

mentando que, quando há condições, estar-se-á diante 

de um evento futuro. De acordo com a visão daquele 

jurista, a terminologia “condição” deve ser substituída 

por “requisitos da ação”.

2.1 As CONDIÇÕEs DA AÇÃO

Sabe-se que a ação contrapõe-se à inércia do poder 

jurisdicional, que não age de ofício, mas sim depende de 

uma provocação da parte interessada. Este ato de provo-

car a atividade do Estado-Juiz depende do interesse do in-

divíduo em obter uma resposta a sua solicitação. “A ação 

em sentido estrito aparece, portanto, como um direito 

condicionado. A qualquer tempo que verifique a falta das 

condições, o juiz extinguirá o processo, interrompendo o 

seu curso natural, sem apreciar o que foi pedido, sem ex-

aminar o mérito” (GONÇALVES, 2012, pg. 137)

 Interesse de agir é entendido como o uso do direito 

facultativo da ação e esta sofre entre a necessidade da 

atividade jurisdicional e adequação da via processual 

para obter a análise do pedido. O sujeito que ajuíza uma 

demanda judicial o fará com base no interesse de agir 

para ver dirimida a peleja. É importante destacar que o 

interesse de agir independe da prova concreta da vio-

lação do direito material. O interessado poderá ter in-

teresse de agir para sanar dúvida sobre a existência ou 

não de algum direito que entende ter sido violado, tendo 

em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição que 

garante esse direito.

De igual sorte, o artigo 4° do CPC reconhece como de-

monstrativo do interesse de agir o pedido do autor na decla-

ração judicial sobre a existência ou inexistência de relação 

jurídica e, falsidade ou autenticidade de documento.

A característica primordial da condição da ação em 

destaque é que somente o sujeito que possui relação 

jurídica com a causa de pedir é que possuirá interesse 

jurídico e poderá, em vista disso, valer-se do direito de 

ação. Nesse ponto, é necessária a lição de Cintra, Gri-

nover e Dinamarco (2012, pg. 285), que destacam:

Caracteriza-se a ação, pois, como uma situ-
ação jurídica de que desfruta o autor perante 
o Estado, seja ela um direito (direito público 
subjetivo) ou um poder. [...] A ação é dirigida 
apenas ao Estado (embora, uma vez apreciada 
pelo juiz, vá ter efeitos na esfera jurídica de ou-
tra pessoa: o réu, ou executado).

   

É tênue a separação do interesse de agir e a legit-

imidade, consoante que a legitimidade é conceituada 

como vínculo jurídico das partes autora e requerida com 

o objeto da ação. Legítima será a parte que demonstrar 

a vinculação jurídica com a causa de pedir, como bem 

demonstrado pelo artigo 6° do CPC. 

Essa condição não é absoluta, pois sofre flexibiliza-

ção, quando a parte final do artigo 6° do CPC autoriza 

que terceiros defendam direitos alheios, desde que haja 

autorização legal para fins de direito. É o que ocorre com 

a substituição processual, ex vi nos moldes do artigo 42 

do mesmo Diploma Legal.

O pedido juridicamente possível é concebido sob 

a ótica do pedido que não fere as normas legais ou 

que não é ilícito. A importância da verificação dessa 

condição se dá pelo fato de inviabilizar o processamento 

e julgamento de pedidos que não possuem amparo legal 

ou que fogem à realidade jurídica.

3 A TEORIA DA AssERÇÃO

Conforme visto, para configurar o direito de ação, o 

indivíduo deve preencher os três referidos requisitos. É 
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prudente frisar que os três requisitos são cumulativos e 

a ausência de qualquer deles autoriza o Juiz a não recon-

hecer o direito de ação.

Esse reconhecimento acontece por determinação 

legal, considerando os artigos 3° e 6° do CPC, que 

obrigam a parte interessada no direito de ação demon-

strar o interesse, legitimidade e que o pedido terá am-

paro jurídico.

Cumprindo a parte autora com o preenchimento das 

condições da ação, o seu direito de ação será analisado 

de forma abstrata. Essa análise será realizada com base 

na verossimilhança da causa de pedir. 

Esta verossimilhança significa verificar se entre o 

demandante e o caso concreto existe ligação jurídica, 

o que dará credibilidade (mesmo que prévia) às argu-

mentações postas em juízo. É extrair se entre o fato e o 

sujeito existem indícios de verdade.

 Será verossímil, porque todas as alegações poderão 

ser contrariadas no decorrer do processo, através do di-

reito de defesa e da produção de provas. Além disso, é 

assegurado ao Juiz o princípio do livre convencimento 

motivado (art. 130 do CPC), que autoriza o Estado-Juiz 

a valorar, livremente, as provas que estão nos autos, no 

afã de emitir uma decisão interlocutória ou sentença no 

limite do que está deduzido e produzido no processo. 

“Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por 

hipótese, que todas as afirmações do autor são verda-

deiras, para que possa verificar se estão presentes as 

condições da ação” (CÂMARA, 2010, pg. 130).

Na compreensão do instituto jurídico em questão, é 

importante a análise etimológica da palavra asserção. 

Pela definição do dicionário da língua portuguesa, Au-

rélio (2008, pg. 146) explica que asserção significa 

afirmação, assentimento. Logo, por uma definição ex-

traída do vernáculo, a teoria da asserção é conceituada 

como a teoria em que, em razão do preenchimento das 

condições da ação, será afirmativo o direito de ação da 

parte interessada.

 Silva (2007, pg. 150) define a teoria da asserção 

como a teoria da causa madura. Dizer que a causa está 

em estado de messe é afirmar que o mérito deverá ser 

analisado pelo órgão julgador. Esse entendimento não 

ganha amparo no ordenamento jurídico hodierno, haja 

vista ser corolário do impedimento da apreciação do 

mérito as causas do artigo 267, inciso VI, do CPC.  

O exame das condições da ação deve ser feito 
em abstrato, pela versão dos fatos trazida na 
petição inicial, in statu assertionis. O juiz ve-
rificará se elas estão preenchidas consideran-
do verdadeiro aquilo que consta da inicial, em 
abstrato. [...] Portanto, para um assertivista, 
elas são examinadas apelas em abstrato, pelo 
que foi afirmado na inicial: dai o nome teoria 
da asserção, ou da afirmação (GONÇALVES, 
2012, pg. 145).

O indivíduo poderá ter direito de ação, mas não, ne-

cessariamente, terá o mérito (ou objeto) analisado pelo 

Juiz, caso inexista alguma das condições da ação. 

3.1 A DEDuÇÃO DA AssERÇÃO PELO 
JuIz: A PREMIssA GERAL

 A Constituição Federal, de 1988, consagra o princípio 

do juiz natural, segundo o qual apenas o órgão investido 

de jurisdição poderá prestar a tutela jurídica. Ao discor-

rer sobre a função do juiz, Carnelutti (2010, pg. 31) de-

stacou que “juiz, é, em primeiro lugar, alguém que tem 

juízo. [...] Diz-se que tem juízo os que sabem julgar”. 

Nesse ponto, faz-se necessária a lição de Donizetti 

(2013, pg. 43) sobre o direito de ação. Sobre esse con-

texto, ele deduz:

O direito de ação é público, porque se dirige 
contra o Estado-juízo. É subjetivo porque o or-
denamento jurídico faculta àquele lesado em 
seu direito a pedir a manifestação do Estado 
(provocar a tutela jurisdicional) para solucio-
nar o litígio, dizendo quel é o direito de cada 
uma das partes no caso concreto.

Agregado ao princípio do juiz natural, o do devido 

processo legal resguarda a garantia do processamento 

da ação seguir as etapas definidas legalmente para de-

terminada matéria.

 Uma dessas etapas pode ser entendida como a das 

condições da ação, consoante o juiz fazer a prelibação 
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da teoria da asserção no primeiro momento em que 

manifesta no processo. Completando o raciocínio, Rios 

Gonçalves (2012, pg. 138) afirma que “as condições 

da ação constituem matéria de ordem pública, a ser ex-

aminada de ofício pelo juiz, pois não se justifica que o 

processo prossiga, quando se verifica que não poderá 

atingir o resultado almejado”.

A dedução da asserção é feita, por entendimento ex-

traído do CPC, pelo magistrado. É possível invocar os ar-

tigos 2° e 262 do mesmo Código para fundamentar essa 

afirmação. Esses dois artigos ressaltam dois princípios 

específicos do direito processual: o da demanda e o do 

impulso oficial.

Para a abordagem do tema, é viável discorrer ape-

nas sobre o segundo princípio. Denota-se, do impulso 

oficial, que compete ao Juiz proceder com o andamento 

do feito, determinando a prática das etapas processuais 

estipuladas pelo CPC. 

Dentre as etapas que o Juiz determina, no desen-

volvimento do processo, existem atos que dependem da 

cognição e/ou análise de condições ou requisitos para 

que o ato da parte seja considerado válido. 

É o que ocorre no despacho inicial, momento em que 

o Magistrado verifica se estão presentes os requisitos 

dos artigos 282 e 283. Nesse quadrante, o Juiz veri-

fica duas situações abstratas distintas: 1) as condições 

da ação e; 2) os elementos da ação. O primeiro já foi 

previamente discorrido. Quanto à segunda situação, os 

elementos da ação se dividem em três: partes; pedido; 

e causa de pedir.

No juízo de admissibilidade da petição inicial, é in-

egável que o Magistrado faz a análise da asserção da 

parte autora, pois é o momento, no qual, analisará as 

condições da ação, as quais se inexistirem, haverá o in-

deferimento da petição inicial.

Há outros momentos em que a apreciação da teo-

ria da asserção torna-se evidente, como no despa-

cho inicial. É o que ocorre na decisão interlocutória e 

na sentença. Neste último ato, fica mais evidente, em 

decorrência da apreciação ou não do mérito da causa. 

Todavia, não se pode excluir a possibilidade de, na sen-

tença, o Estado-Juiz entender que a parte interessada 

não preenche as condições da ação. 

A respeito do momento de apreciação das condições 

da ação, Gonçalves (2012, pg. 145) lembra que o as-

sunto é de ordem pública, mas que existe contrové-

rsia sobre o momento que o juiz deve prelibar se as 

condições da ação estão ou não preenchidas.

Via de consequência, ila-se que o cumprimento de 

todo o trâmite processual não é sinônimo de cumpri-

mento das condições da ação.

4 A PRELIBAÇÃO DA TEORIA DA 
AssERÇÃO PELO ADVOGADO.

 Pela sistemática processual, é dedutível que o Juiz 

é o sujeito processual, com a função de fazer a análise 

da teoria da asserção nas etapas processuais que lhe é 

conferido o juízo de prelibação e delibação. Essa análise 

é mais incisiva no ato da sentença, como anteriormente 

demonstrado.

Entretanto, é possível que a função de prelibação 

seja transferida ou reconhecida para um momento 

antes do ajuizamento da ação e análise pelo Esta-

do-Juiz. Tal proposição se dá pelo fato de que a Lei 

8.906, de 4 de julho, de 1994 (que dispõe sobre o 

Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil – OAB) prevê, no § único do ar tigo 32, que o 

advogado deve orientar o interessado a não ingressar 

em lides temerárias. Outrossim, o Código de Ética e 

Disciplina da OAB prescreve, no ar tigo 2º, inciso VII, 

que o advogado deve “aconselhar o cliente a não in-

gressar em aventura judicial.

Os dois artigos supramencionados refletem que o 

Advogado deve perceber, no caso, se estão presentes as 

condições da ação, tendo em vista que essas são maté-

rias de ordem pública, o que permite serem analisadas 

por qualquer pessoa e em qualquer grau de jurisdição. 

Com essa análise anterior ao ajuizamento, existirá 

a concretude na verificação das condições da ação. A 

doutrina e o CPC não taxam quem é a pessoa específica 

que fará essa verificação, o que permite transferi-la para 
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a figura do advogado.

Outrossim, essa transferência proposta tem amparo 

na doutrina, em especial nas palavras de Donizetti (2013, 

pg. 57), ao afirmar que “a teoria da asserção assenta-se 

no fundamento de que as condições da ação são veri-

ficadas apenas pelas afirmações ou assertivas deduzi-

das pelo autor na petição inicial”. 

A compreensão dessa transferência da função de 

prelibação deve ser captada através da antecedência 

da ação, enquanto direito subjetivo do interessado. É 

raciocínio lógico dedicar a prelibação das condições da 

ação antes do ajuizamento desta, pois, se não, haverá um 

falso entendimento de que o Estado reconheceu aquele 

direito. Uma vez reconhecido um direito, o indivíduo terá 

assegurado o direito adquirido referente à ação naquele 

processo em específico.

Isso inviabilizaria que o Magistrado extinguisse o pro-

cesso por falta das condições da ação e esta passaria a 

ser considerada como existente ou válida após a mani-

festação expressa do Estado. Assim, o artigo 262 do 

CPC será interpretado como consequência do princípio 

da inafastabilidade da jurisdição, ao contrário de ser 

compreendido como uso do direito de ação.

É possível extrair duas vantagens claras sobre a 

transferência da análise da teoria da asserção para o ad-

vogado. Primeiro, porque a análise do direito de ação 

será feita no momento temporal lógico: antes do ajuiza-

mento da ação. Se inexistir as condições da ação, não 

será possível que a ação seja ajuizada e, consequent-

emente, movimentada nos moldes do rito processual. 

Disso, é possível extrair a segunda vantagem, que ho-

menagearia a intenção do Poder Judiciário de evitar de-

mandas desnecessárias.

O advogado é indispensável para a administração da 

justiça, como estabelece o artigo 93 da Constituição Fed-

eral de 1988. Por esse motivo, é possível reconhecer 

ao advogado a função do juízo de admissibilidade da 

ação, pois estará atuando no controle do processo, 

máxime das condições da ação, que, pela autorização 

do ar tigo 267, §3° do CPC, podem ser verificadas a 

qualquer momento.

Isso não configurará usurpação de função do Poder 

Jurisdicional, haja vista que o juízo de admissibilidade 

é de caráter subjetivo e não está vinculado à pes-

soalidade do Juiz. A valoração prévia das condições 

da ação já é feita, empiricamente, pela pessoa do 

advogado. Isso acontece porque “inatendidos esses 

pressupostos, não há viabilidade de desenvolver-se 

regularmente o processo, que, assim, não funcionará 

como instrumento hábil à composição do litígio ou ao 

julgamento do mérito da causa” (THEODORO JÚNIOR, 

2010, pg. 68). 

A determinação expressa, na legislação proces-

sual, do deslocamento do juízo da teoria da afirmação 

para o advogado garantirá à par te interessada que o 

mérito seja analisado e o Estado cumprirá, com irre-

futável dúvida, a sua função jurisdicional de apreciar 

o objeto do processo. Enquanto o Estado não analisa 

o questionamento do interessado, não há o cumpri-

mento da tutela jurisdicional.

Quando o Juiz faz a análise das condições da ação 

e extingue o feito sem apreciar o objeto, o Estado nada 

mais garantiu do que a inafastabilidade da jurisdição 

e o direito da ação, ficando, ainda, por completar a 

função jurisdicional, que é responder ao interessado.

 
5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

 A discussão doutrinária sobre a análise das 

condições da ação reflete, diretamente, a análise do 

direito de ação, o qual não se confunde com direito ao 

processo, conforme visto. Ao Juiz, é autorizado, pelo 

ar tigo 267, §3° do CPC, analisar o mérito da lide, se 

estão presentes as condições da ação e os pressup-

ostos processuais.

Ocorre que a análise pelo Juiz, nos moldes recon-

hecidos pela doutrina e jurisprudência, não se adequa 

com as novas propostas de economia processual e 

celeridade, impingidas pela Emenda Constitucional n° 

45 de 2004. 

Terá direito de ação aquela pessoa interessada em 

obter uma resposta do Estado. Ocorre que esta resposta 
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somente será dada se as condições da ação estiverem 

presentes, o que possibilitará a análise do mérito. Toda-

via, o que preconiza a teoria da afirmação é garantir que 

a parte tenha a ação posta à frente, em decorrência da 

probabilidade de certeza do seu arrazoado.

Sem embargos, o indício de probabilidade de verdade 

nas alegações da parte autora é, primeiramente, verifica-

do pelo advogado. Em razão da competência postulatória 

e das normas que regem a profissão, o advogado deve 

evitar que demandas que não possuem lastro jurídico 

sejam levadas ao conhecimento do Judiciário.

A asserção feita pelo advogado é conferida no mo-

mento da entrevista com o cliente, pois é o momento 

em que será mensurado o grau de fidedignidade dos 

fatos narrados pelo autor. Esse ato é recomendado 

pelo Estatuto da Ordem dos Advogados como dil-

igência voltada à captura dos fatos e à solicitação de 

documentos.

É através daí que o advogado toma subsídios sufici-

entes para analisar as afirmações da parte interessada, o 

que, posteriormente, converterá nas condições da ação 

preliminarmente verificadas.

O deslocamento da função de análise da asserção 

para o advogado não retirará do Estado-Juiz o poder de 

polícia sobre o Direito de Ação. Isso porque as condições 

da ação são matérias de ordem pública e poderão ser re-

vistas em qualquer momento ou grau de jurisdição.

Como foi visto durante a pesquisa, a legislação pro-

cessual não impede essa transferência de função. O 

Estatuto e o Código de Ética da OAB recomendam ao 

advogado cuidado e denodo no ajuizamento da ação. 

 Outrossim, os artigos 32 do Estatuto da Advocacia 

e 2°, inciso VII, do Código de Ética da OAB fazem alusão 

implícita à teoria da asserção, o que autoriza a consider-

ar o advogado como o responsável pela análise da teoria 

da afirmação. 
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Resumo
No Brasil, fruto do Estado Liberal, verifica-se a constitucionalização do Estado Mínimo, com a menor 
ingerência possível do Estado nas relações mercantis privadas. Todavia, os princípios insculpidos na carta 
política de 1988, sobretudo os que buscam resguardar a ordem econômica nacional, fazem com que não 
deixemos de reconhecer o surgimento de leis no sentido de atender a tais princípios. Nessa direção, vê-se 
a lei 11.101/05 como clara intervenção do Estado no domínio econômico privado como meio de buscar a 
preservação da empresa viável através do instituto da recuperação de empresas e da falência acompanhada 
pelo Estado, garantindo a segurança mínima aos credores e na preservação da intenção do legislador. 
A lei falimentar vigente trouxe mecanismos importantes em que o Estado, através do poder judiciário, 
acompanha e direciona os rumos das empresas, sejam elas sociedades, sejam individuais. Logo, há de se 
reconhecer que há diminuição da liberdade de gerência da empresa pelo proprietário ou sócios, quando da 
instauração de algum dos institutos constantes na lei 11.101/05.

Palavras-Chaves: Ordem econômica. Intervenção estatal. Domínio econômico. Lei falimentar. 

MITIGATION OF A PRIVATE AUTONOMY AS A RESULT OF STATE INTERVENTION IN PRIVATE 
RELATIONS THROUGH THE PROCESS AND RECOVERY BANKRUPTCY NOW

Abstract
In Brazil, the fruit of the liberal state, there is a minimum constitutionalization of state, with the least possible 
interference of the state in the private market relations. However, the principles contained in the 1988 policy 
letter, especially those that seek to protect the national economic order, makes it not fail to recognize the 
emergence of laws in order to meet these principles. In this direction, we see clearly how the law 11.101/05 state 
intervention in private economic domain as a means of seeking the preservation of viable through the Office 
of corporate recovery and insolvency accompanied by state guaranteeing minimum security to creditors and 
preserving the intent of the legislature. The current bankruptcy law brought important mechanisms where 
the state, through the judiciary, monitors and directs the course of business, whether corporate or individual. 
Therefore, one has to recognize that there is a reduction of freedom of enterprise management by the owner 
or partners when the introduction of some of the institutes listed in the law 11.101/05.

Keywords: Economic order. Government intervention. Economic domain. Bankruptcy law.
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1 INTRODuÇÃO

Nosso sistema constitucional estabelece a livre 

iniciativa e a menor ingerência possível do Estado 

nas relações mercantis privadas. Não obstante, des-

per ta interesse o fato de que, em algumas situações, 

o mercado não consegue atender, a contento, em 

suas soluções, sendo necessário recorrer aos pre-

ceitos constitucionais para reconhecer que a man-

tença de uma empresa no mercado ou o direciona-

mento correto de suas liquidações é interesse de 

toda a sociedade. 

A Lei 11.101/05 consiste em uma clara interven-

ção do Estado nas relações privadas com a finalidade 

máxima de atendimento à função social da empresa com 

o seu soerguimento, ou falência assistida pelo Estado, 

para que direitos sejam resguardados e desvirtuamentos 

do instituto falimentar não ocorram. 

Desta feita, no capítulo inicial, aborda-se o sta-

tus constitucional da proteção à ordem econômica no 

cenário nacional, realizando uma breve análise evolutiva 

da proteção e a maneira com a qual a carta política na-

cional de 1988 resguarda, de maneira clara e axiológica, 

o domínio econômico pátrio. 

No capítulo seguinte, faz-se um comparativo entre os 

princípios norteadores da ordem econômica nacional e 

os princípios falimentares, traçando um paralelo indisso-

ciável no caso prático de acionamento da lei falimentar 

para resolução de casos concretos. 

Por fim, verificam-se os aspectos intervencionistas 

constantes na Lei falimentar, demonstrando que a pro-

teção da ordem econômica passa pela intervenção do 

Estado no domínio econômico privado no afã de res-

guardar diversos valores juridicamente protegidos, como 

créditos, proteção laboral, tributária, dentre outros. 

O tema é de relevante importância, em razão da inter-

dependência entre a mantença de empresas viáveis e a 

economia nacional, bem como entre a falência enquanto 

instituto e a mantença dos valores trazidos na constitu-

ição federal de 1988 mesmo na situação de retirada da 

empresa do mercado. 

2 O sTATus CONsTITuCIONAL DA 
PROTEÇÃO À ORDEM ECONÔMICA 
NACIONAL 

O modelo regulatório do estado com o escopo de 

intervir na economia, mais precisamente nas relações 

privadas, encontra-se relacionado com as normas con-

stitucionais, em uma tentativa clara de se coadunar 

com o sistema, no qual, tal norma regulatória busca 

interferir. Desta forma, precisamos entender e esmiuçar 

os princípios que estão vinculados à atividade estatal 

e que possuem como objetivo equilibrar as relações 

econômicas. 

Eros Grau ([S.D]) ensina que as disposições con-

cernentes à ordem econômica são, em verdade, parte 

substancial da carta política, fato este que justifica a 

noção alemã de Constituição Econômica. O jurista em 

questão demonstra que há proximidade entre as noções 

de ‘constituição econômica’ e ‘ordem econômica’, che-

gando mesmo a afirmar que a Constituição apenas delin-

eia o perfil da Ordem econômica, sendo esta preenchida, 

no nível infraconstitucional, pela legislação ordinária. 

Primeiro, serão identificadas as disposições consti-

tucionais que tratam do sistema econômico e que estão 

espalhadas por todo o texto da carta política de 1988, 

não tendo tido o legislador a preocupação de aglomerar 

o tema em um único capítulo, sendo este integrado em 

diversos tópicos que versam sobre função social da pro-

priedade, direitos sociais, dentre outros.

Definir ‘Ordem Econômica’ não é tarefa das mais 

fáceis, justamente pelo fato de relacionar-se a trocas 

econômicas, não sendo este tema tratado tão somente 

na constituição federal. Ou seja, na ordem econômica 

nacional, podemos integrar dispositivos constantes 

nas legislações infraconstitucionais, como a CLT, o 

Código Civil, as leis de intervenção estatal no domínio 

econômico, na qual, podemos incluir o objeto de nos-

so estudo - a Lei 11.101/05 –, coadunando-se com o 

pensamento de Eros Grau, já explicitado anteriormente 

(MENDONÇA, 2003).

 Não podendo ser diferente, o presente capítulo ten-
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tará demonstrar a evolução dos conceitos e valores 

inerentes às normas nacionais que tratam da ordem 

econômica, e a cada vez mais fortalecida intervenção 

do estado nas relações econômicas privadas.

2.1 BREVE ANáLIsE EVOLuTIVA 
DA ORDEM ECONÔMICA NAs 
CONsTITuIÇÕEs BRAsILEIRAs 
ANTERIOREs A 1988

A inserção do Instituto da “Ordem Econômica” na 

Constituição pátria passa a ter contorno de maior rele-

vância na medida em que as cartas políticas anteriores 

não possuíam enfoque econômico. 

A Carta Constitucional de 1924 surgiu em um con-

texto em que fora implementada a ideia de que o valor 

do homem decorria de sua situação dentro da natureza. 

Dessa forma, foi a declaração dos direitos do homem 

que ditou o viés do constitucionalismo do século XIX. 

O valor da pessoa humana, direcionado e conferido 

pela natureza, acentuava um caráter político limitado do 

Estado. Nesse período, a atuação estatal buscava tão 

somente garantir a liberdade do administrado com limi-

tação de atuação do Estado, no afã de garantir o desen-

volvimento natural do homem em suas atividades.   

Em 1891, podemos verificar algumas mudan-

ças políticas. Não obstante, o aspecto ideológico que 

norteava a ordem econômica permanecera o mesmo. 

No ano de 1919, em razão da Constituição de Wei-

mar, vemos inovação no sentido da inclusão de um 

capítulo dedicado à Ordem Econômica. Desse modo, 

os princípios dantes defendidos acabaram por sufocar 

o cidadão que deles era titular. A tese de que a liberdade 

do homem teria sustentáculo na própria natureza acabou 

que se confrontar com o capitalismo crescente, em que 

evidenciávamos degenerações do novo sistema, culmi-

nando em exploração econômica. 

A carta política de 1934 concedeu forma jurídica 

aos anseios da sociedade sem confrontar-se com os 

princípios constitucionais inseridos nas Constituições 

anteriores, e sim inserindo novos princípios informa-

dores.  Desta feita, foi a Constituição de 1934 a primeira 

a tratar da Ordem Econômica e Social. 

Já a Constituição de 1937, acompanhando as modi-

ficações já iniciadas em 1934, apresentou, pela primeira 

vez, o termo “intervenção no domínio econômico” em 

seu artigo 135, quando assim estabelece:

Art. 135 - Na iniciativa individual, no poder de 
criação, de  organização e de invenção do in-
divíduo, exercido nos limites do bem público, 
funda-se a riqueza e a prosperidade nacional. 
A intervenção do Estado  no domínio econô-
mico só se legitima para suprir as deficiências 
da iniciativa individual e coordenar os fatores 
da produção, de maneira a evitar ou resolver 
os seus conflitos e introduzir no jogo das com-
petições individuais o pensamento dos inte-
resses da Nação, representados pelo Estado . 
A intervenção no domínio econômico poderá 
ser mediata e imediata, revestindo a forma do 
controle, do estimulo ou da gestão direta. (gri-
fo nosso).  

Apenas em 1946, vemos uma Constituição brasileira 

analisando o tema em um capítulo nomeado “Da Ordem 

Econômica e Social”, reconhecendo o legislador a rela-

ção indissociável entre a economia e a sociedade (FER-

REIRA, 1993).

O fato de constar em uma carta política título sobre 

a ordem econômica é prova cabal de que o legislador 

compreende ser indispensável a interferência direta de 

organização econômica para o desenvolvimento da de-

mocracia Assim, para uma democracia política, faz-se 

necessário um regime econômico em que se busque 

alcançar as exigências dos administrados com opor-

tunidades relativamente iguais (FERREIRA FILHO, 1994).

O Estado é formado por dois sistemas: socialista 

(tendo por base a propriedade coletiva dos meios de 

produção); e capitalista (em que os meios de produção 

estão concentrados nos entes privados e pautados na 

livre concorrência) (BASTOS, 1992).

Não podemos deixar de mencionar que o tema não 

está isento de posicionamentos distintos. A Constitu-

ição brasileira é recepcionista do modo capitalista de 

produção (ATHIAS, 1997).

Do todo tratado até o momento, vemos que, no sé-
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culo VXIII, a ideia de Constituição seria uma Carta mera-

mente política com o fito de opor limitações aos abusos 

contra a liberdade individual. Assim, a primeira geração 

das Constituições não tinha a preocupação de normati-

zar a atividade econômica, focando na teoria do Estado 

Mínimo. Todavia, podemos verificar, de forma não siste-

matizada, normas de repercussão econômica nos textos 

constitucionais anteriores.

Necessário buscar os precursores do pensamento 

econômico nas constituições. A carta política de Wei-

mar implementou novo modelo, que veio a ser seguido 

por diversos países, em que observamos uma sistem-

atização própria digna de uma constituição econômica. 

Porém, apenas com o objetivo de citar posicionamento 

diverso, existem doutrinadores que vêm a Constituição 

mexicana de 1917 como precursora da Constituição 

econômica. 

A relação entre direito e economia é estreita, em 

que os fatores econômicos influenciam na forma-

ção do Direito (VALLE, 1955). O interessante é que 

algumas constituições, a exemplo da Constituição 

brasileira de 1988, expõem, de forma sistematizada, 

o aspecto econômico, podendo mesmo se falar em 

“constituição econômica” (RUSSOMANO , 1997; 

FERREIRA FILHO, 1994).

No confronto entre o jurídico e o econômico, é o 

Direito o elemento constitutivo do modo de produção 

determinado pelo todo social, sendo instrumento de 

modificação social. O fato é que a estrutura econômica 

produz o direito que interage com esta produzindo mu-

danças nela (GRAU, 1996).

A constitucionalização do direito econômico tem 

como finalidade a organização da estrutura jurídica da 

economia, observando o regramento do comportamento 

do indivíduo administrado, dos grupos, do Estado e do 

domínio econômico. São, em verdade, normas jurídicas 

que disciplinam e regulamentam a economia, exercendo 

controle para evitar abusos (FERREIRA FILHO, 1994).

Cumpre ressaltar que são premissas necessárias em 

uma constituição econômica: a) a definição do tipo de 

organização econômica; b) a indicação do limite exis-

tente na iniciativa pública e privada; e c) a determinação 

dos fatores básicos de produção, capital e trabalho.1

Na maioria das constituições dos Estados que pos-

suem direcionamento liberal, verificamos, atualmente, 

capítulo versando sobre a organização econômica. A 

proposta é a intervenção no domínio econômico e social 

na busca do bem-estar coletivo. Todavia, são programas 

de desenvolvimento com foco na distribuição de rique-

za e atos assistencialistas; por essa razão, estas são 

conhecidas como constituições programas (FERREIRA 

FILHO, 1990).

Asseveram alguns estudiosos do tema controle e reg-

ulamentação que as empresas privadas estão, em certa 

medida, sufocadas com a atuação estatal, devendo mes-

mo ser iniciado movimento no sentido de proteção das 

empresas privadas contra o poder econômico do Estado. 

Todo poder tem propensão a se tornar abuso. O pod-

er percorre o caminho até confrontar com os limites que 

são, na ordem econômica, mecanismos que buscam 

salvaguardar a iniciativa privada através de normatiza-

ção própria. Desta feita, a intervenção estatal no domínio 

econômico busca atenuar os conflitos existentes no es-

tado liberal (FERREIRA FILHO, 1990).

A justiça social e o desenvolvimento econômico são 

objetivos pretendidos pela constituição econômica. O de-

senvolvimento é mero meio para o alcance do bem-estar 

social, devendo ser dosado para que não haja sacrifícios, 

beneficiando gerações futuras ou, então, apenas servirá 

para ostentação do Estado (FERREIRA FILHO, 1990).

A organização econômica busca a satisfação das ne-

cessidades humanas. Todavia, não podemos entender 

esse objetivo como finalidade única. O próprio texto consti-

tucional, em seu artigo 170, estabelece a existência digna 

com base nos ditames da justiça social como finalidade.  

A atividade econômica envolve o agrupamento dos 

1  Id Ibidem
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fundamentos constitucionais dos Direitos individuais 

e sociais, fundamento da República brasileira como 

soberania, propriedade privada, função social da pro-

priedade, livre concorrência com tratamento favorecido 

para empresas de pequeno porte, defesa do consumi-

dor e meio ambiente, reduzindo as desigualdades re-

gionais e sociais na busca pelo pleno emprego.

Inicialmente, a constituição econômica deve definir 

se o Estado intervirá diretamente ou indiretamente no 

domínio econômico, bem como a quem per tence a 

iniciativa econômica. Apesar de toda Ordem econômi-

ca visar ao bem-estar social, há a necessidade de es-

tabelecer se tal situação será buscada pela liberdade 

em se buscar o lucro ou se a sociedade deverá ser 

altruísta em seus objetivos. Ainda, poderá optar pela 

redistribuição de riqueza, no afã de equilibrar as dife-

renças sociais e regionais, pautada na justiça social.

A constituição federal do Brasil optou por uma eco-

nomia de mercado, todavia, reconhecendo-se como Es-

tado Liberal, com intervenções no domínio econômico 

contra eventuais abusos do poder econômico, sendo 

mesmo considerado um Estado Regulador.

Dessa forma, ar tigo 173 da Car ta política, o Es-

tado brasileiro intervém no domínio econômico de 

maneira direta ou indireta. Porém, sua intervenção 

direta ocorre em situações específicas, para res-

guardar a segurança nacional ou relevante inter-

esse coletivo (ATHIAS, 1997; MENDONÇA, [S.D]). 

Assim sendo, deixando intacta a livre iniciativa e a 

propriedade privada, o Estado brasileiro, nor teado 

pela função social da propriedade, atua no sentido 

de impedir desequilíbrio nas relações mercantis com 

o sacrifício de alguns em detrimento de outros. 

2.2 A ORDEM ECONÔMICA NA 
CONsTITuIÇÃO FEDERAL DE 1988

Quando se fala em ordem econômica constitucional, 

aborda-se, com maior individualização, o instituto, uma 

vez que se direciona o foco da discussão em normas de 

hierarquia máxima que visam a regrar os relacionamen-

tos econômicos da sociedade.2 Há variações de emprego 

do termo “ordem econômica” na carta política de 1988; 

em alguns momentos, é relevante os aspectos referentes 

ao mundo do ser, e, em outros, possui conotação aproxi-

mada ao mundo do dever-ser (MENDONÇA, [S.D]). É co-

mum evidenciarmos discrepâncias entre os dispositivos 

legais e a aplicação das normas no caso concreto.

De maneira cristalina, as normas, em sua exterior-

ização, não seguem padrões pré-definidos, devendo se 

amoldar ao idioma e estruturas gramaticais da nação, na 

qual, estão inseridas (VILANOVA, 1997). Em abraçando 

o sistema brasileiro, os princípios, como de observân-

cia obrigatória, e os preceitos constitucionais, posto que 

principiológicos, devem ser obedecidos na máxima fi-

delização possível.

A Constituição política possui, assim dizendo, nor-

mas com supremacia e supralegalidade (MOREIRA, 

1976), aceitando uma análise formal correlata com a 

dinâmica das fontes do direito e processo de criação.  
Porém, não se pode deixar de destacar a constituição 

social surgida pela prática de convívio entre estado e ad-

ministrados, em que se vê a construção, pelo Estado, de 

normas que regulamentam o comportamento humano 

(MENDONÇA, 2000). Vemos, assim, que existe correla-

ção entre constituição e ordem econômica.

A Carta política de 1988 pode ser vista como marco 

jurídico para a institucionalização dos direitos humanos no 

Brasil, em que os princípios passaram a ocupar local de de-

staque no nosso ordenamento jurídico. É a concretização da 

ruptura do regime autoritário que suprimia os direitos consti-

tucionais e centralização federativa (PIOVESAN, 2003).

Os princípios, em verdade, são considerados normas, 

sendo indispensáveis à aplicação do direito. Dessa for-

ma, não apenas as regras, mas igualmente os princípios 

são normas jurídicas de aplicabilidade obrigatória. A 

2  Id Ibidem
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diferença repousa no fato de que os princípios são dota-

dos de autoridade suprema.  

Entre regra e princípio, podemos vislumbrar uma dis-

tinção lógica. Na regra, é tudo ou nada. Já com relação 

aos princípios, vemos a necessidade de verificar sua im-

portância ao caso concreto (CHUEIRI, 2006). Porém, a 

crítica ao positivismo jurídico não leva em consideração 

as arbitrariedades evidenciadas, inúmeras vezes, quan-

do da interpretação das normas. 

Analisar a situação atual da ordem econômica dentro 

da Carta política de 1988 não poderia alcançar seu ob-

jetivo sem que venhamos a entender o contexto e fatos 

anteriores na sua formação. 

Desde 1988, com a promulgação da constitu-

ição federal brasileira, a ordem econômica passou 

a ser tratada de maneira nova, em consonância 

com os direitos fundamentais dos administrados. 
As normas constitucionais referentes à ordem 

econômica esvaziaram do Estado o liberalismo econômi-

co. Todos os princípios gerais da ordem jurídica pas-

saram a ser vistos como meios de instauração de um 

regime democrático forte na busca dos fins sociais por 

meio de programas de intervenção na ordem econômica 

no afã da realização da justiça social.

Mesmo que a constituição federal de 1988 tenha 

mantido as bases de um Estado Intervencionista no 

campo econômico-social, a inspiração autocrática da 

ideologia da segurança nacional restou superada, sen-

do substituída pelo modelo de um constitucionalismo 

econômico democrático, voltado para a realização in-

equívoca da justiça social (SILVA, 1998).

O legislador constituinte escolheu um ordenamento 

econômico composto, uma vez que os princípios e 

soluções contidos na Carta política são contraditórios 

em alguns pontos, ora fazendo menção ao capitalismo 

neoliberal, ora tratando de um intervencionismo siste-

matizado, contendo, inclusive, elementos socializadores 

(BULOS, 2007). 

A função do Estado brasileiro na ordem econômica 

somente pode ser compreendida com a análise lógico-

sistemática de outros preceitos contidos na constituição 

federal. Dentre eles, o estabelecimento de ser o Brasil um 

Estado Democrático de Direito, tendo como fundamen-

tos a dignidade da pessoa humana, a cidadania, valores 

sociais do trabalho e livre iniciativa; e como objetivos 

a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 

a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação 

da pobreza e a marginalização, bem como a redução 

das desigualdades sociais e regionais. A dignidade da 

pessoa humana em muito se sobressai aos demais 

princípios, posto que a ordem econômica é projeção 

dessa norma constitucional, uma vez que a dignidade da 

pessoa humana possui implicações econômicas com 

o direcionar de condições mínimas de subsistência ao 

indivíduo. 

Lastreada na dignidade da pessoa humana, a Consti-

tuição Federal de 1988 disciplinou, nos artigos 170 a 192, 

os princípios gerais da atividade econômica e financeira, a 

política urbana, agrícola e as normas atinentes ao sistema 

financeiro nacional, perfazendo-se em direcionamentos 

para a proteção do domínio econômico nacional.

3 PRINCíPIOs GERAIs DA ATIVIDADE 
ECONÔMICA E A CORRELAÇÃO ENTRE 
Os PRINCíPIOs NORTEADOREs DO 
PROCEssO FALIMENTAR E A ORDEM 
ECONÔMICA NACIONAL

Pautada na necessidade de existência digna a todos, 

a Ordem Econômica Constitucional se apóia em vários 

princípios que merecem ser abordados. São eles: I – so-

berania nacional; II – propriedade privada; III – função 

social da propriedade; IV – livre concorrência; V – de-

fesa do consumidor;  VI – defesa do meio ambiente, 

inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 

impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 

processos de elaboração e prestação; VII – redução das 

desigualdades regionais e sociais; VIII – busca do pleno 

emprego; IX – tratamento favorecido para as empresas 

de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e 

que tenham sua sede e administração no país. 
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Os princípios da Ordem Econômica nacional são de 

observância obrigatória pelo Estado e particulares, sob 

o risco de conduta inconstitucional e quebra dos objeti-

vos pretendidos pelo Estado  brasileiro.  
Inclusa como fundamento da República Federativa 

do Brasil, a soberania aparece, desde o artigo 1º, in-
ciso I, como essencial para a formação do Estado. É 
princípio Constitucional impositivo, devendo cumprir 
sua função instrumental e ser um princípio em si mes-
ma (GRAU, 1997). 

A soberania Nacional importa a modernização da 
economia e não seu retrocesso, representando um apar-
tar de dependência com as sociedades desenvolvidas 
(GRAU, 1997). Possui plena eficácia e aplicabilidade, 
sendo inserida nas normas de conteúdo econômico. 

Já o princípio da propriedade privada é assegurador 
dos trabalhadores e empresários, de que os mesmos 
podem gerir sua propriedade privada, não podendo o Es-
tado, sem motivação autorizadora, interferir. É elemento 
caracterizador da produção e circulação de riquezas. 
Além de tratado no artigo 170 da Constituição Federal, 
o mesmo princípio é trazido no artigo 5º, inciso XXII, da 
Carta política.

Na mesma medida que a propriedade é regulamen-
tada como direito individual na Carta política de 1988, 
igualmente é tratada como de interesse público no que 
concerne ao seu aproveitamento condizente com os an-
seios sociais. 

A natureza privada da Instituição propriedade, de 
certa forma, com o princípio da função social, acaba 
por enfraquecida, estreitando o vínculo com o Direito 
Público, haja vista que o direito de propriedade ape-
nas é garantido, quando atendida a função pública da 
mesma. A Constituição de 1988 condiciona o direito 
de propriedade como um todo e não apenas pelo ex-
ercício. O certo é que a função social da propriedade, 
ao integrar o sistema normativo constitucional, acaba 
por atuar como elemento que qualifica, previamente, os 
modos de aquisição, gozo e utilização da propriedade 
privada (SILVA, 1998).

Ainda, não podemos nos descuidar de observar que, 
em termos de princípios da ordem econômica constitu-
cional, a liberdade, na iniciativa privada, não atua corre-
tamente, se não observada a livre concorrência. Nesse 
ponto, deve ser esclarecido que é errôneo o entendimen-
to de que a livre concorrência nada mais seria do que 
simples desdobramento da livre iniciativa, uma vez que 

ambos se voltam à harmonização mercadológica. Toda-
via, o objetivo pretendido é oferecimento de condições 
para permanência no mercado, assegurando a viabili-
dade negocial, devendo ser tratada a livre concorrência 
como princípio capaz de viabilizar a livre iniciativa.

Assim, o princípio da livre concorrência tem dois 
papéis de relevante importância. Inicialmente, se con-
figura como princípio conformador, posto que é uma 
opção política do constituinte, com reflexos neoliberais 
condicionantes de uma ordem Econômica dinamizada e 
concorrencial. Além disso, se constitui instrumentaliza-
dor, posto que assegura a livre iniciativa com a coibição 
do abuso do Poder econômico, viabilizando pequenos 
empreendimentos (CANOTILHO, 1999).

Ainda, a Carta política teve preocupação de incluir, 
como princípio da ordem econômica, a defesa do con-
sumidor. Em razão das modificações sociais, a Consti-
tuição Federal de 1988 incorporou, em suas normas 
programáticas do artigo 5º, a necessidade da defesa 
do consumidor.3 Anos depois, surgiu, em nosso orde-
namento, a Lei 8.078/90 como ferramenta de cidadania, 
estabelecendo normas protetivas daquele considerado 
vulnerável na relação de consumo, ou seja, o consumi-
dor. Assim, vemos surgir normas com visão coletiva, 
com adequação à realidade existente de grandes trans-
formações sócio-econômico. 

A Constituição de 1988, seguindo caminhos percor-
ridos por outras Cartas políticas, reconheceu e elevou a 
âmbito constitucional a proteção aos interesses do con-
sumidor, inclusive como princípio da ordem econômica 
nacional. Concluímos que o intuito do legislador consti-
tuinte não se restringe a conceder privilégios ao con-
sumidor, mas busca equilibrar a relação de consumo, de 
maneira a compensar a real situação de hiposuficiência 
evidenciada. 

A redução das desigualdades regionais representa 
não apenas princípio, mas um objetivo em si mesmo. 
Todo o arcabouço legislativo com cunho social busca 
igualar as condições econômicas para harmonização e 
equilíbrio econômico. 

O princípio do pleno emprego tem estreita ligação 
com o da dignidade humana, já tratado anteriormente 
quando da valorização do trabalho humano.  A função 
social da empresa, elevada a princípio constitucional da 
ordem econômica nacional, reconhece que as atividades 
de produção de riqueza devem ser protegidas, haja vista 
que contribui, de maneira ímpar, para a satisfação do 
bem-estar social. 

3  O Estado  promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.
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A livre concorrência, que nasce da necessidade de 

impedir atos de concentração no mercado e de abuso 

de Poder econômico que possam macular a saúde do 

sistema econômico firmado na livre iniciativa, igual-

mente consta no texto constitucional. Os estímulos à 

iniciativa privada para criação e manutenção de postos 

de trabalhos são reflexos do princípio da busca pelo 

pleno emprego. 

Dentre os princípios do Direito falimentar, vemos o 

da preservação da empresa que expressamente não 

aparece na Carta política. No entanto, é cristalina sua 

proximidade com os preceitos constitucionais. Nesse 

contexto, a preservação da empresa para que esta man-

tenha suas atividades e permaneça a trabalhar obser-

vando a sua função social é um dos meios mais eficazes 

dos princípios constitucionais da ordem econômica. 

Os organismos mercantis representam, hoje, os pi-

lares mais fortes da economia moderna. Tal fato deve 

ser observado não apenas pelos legisladores, mas, so-

bretudo, pelos aplicadores do direito com o fito de evitar 

máculas irreparáveis à sociedade. De maneira vizinha à 

realização dos objetivos pretendidos pelos proprietários 

de empresas, vemos a busca pelo alcance do interesse 

social focando na estabilidade econômica pelo Estado, 

para sua própria sobrevivência e prosperidade, bem 

como cumprimento de objetivos e obrigações, como a 

proteção ao interesse coletivo (OLIVEIRA, 2005).

As estruturas constitucionais de livre mercado, quan-

do funcionam corretamente, colaboram para a superação 

das crises sofridas pelas empresas sem a intervenção do 

Estado. Todavia, as soluções de mercado deixam de ser 

aplicadas quando o sistema econômico não funciona ad-

equadamente, devendo o Estado intervir, através do Poder 

Judiciário, com a finalidade de preservar os interesses 

não apenas da empresa, mas, também, de todos aqueles 

que se encontram em torno desta. 

A Lei 11.101/2002 inaugura uma série de princípios 

que caminham lado a lado com os da Ordem Econômica 

Constitucional. O primeiro, e talvez mais relevante, é o 

da preservação da empresa, tendo em vista a função 

social desta, buscando a preservação no mercado de 

organismo que gera emprego, recolhe tributos e movi-

menta riqueza. Ou seja, sempre que possível, a man-

tença da estrutura empresarial deve ser perseguida pelo 

Estado, dando condições e instrumentos eficazes que 

estimulem e, efetivamente, recuperem o ente em crise. 

Não obstante, existem empresas que não têm 

solução, sendo inviável acionarmos o Estado para re-

cuperar algo que não tem como soerguer-se. Assim, a 

Lei 11.101/05 traz o princípio de retirada do mercado 

de empresas não recuperáveis, com o intuito de evitar 

agravamento da situação de crise, tornando, ainda mais, 

dificultoso a satisfação dos créditos. 

Em fina relação com a Constituição, o direito dos tra-

balhadores, enquanto agentes que precisam de proteção 

legal, não foi esquecido pela Lei falimentar de 2005, que 

recebeu posicionamento privilegiado no momento da 

solução do passivo e privilégios na recuperação Judicial.

A celeridade processual não foi esquecida pelo 

legislador da 11.101/05, que instituiu normas procedi-

mentais dotadas de celeridade e eficiência, com prazos 

estabelecidos não apenas para as partes, mas para o 

Judiciário, evitando, assim, o que muito se via no antigo 

decreto de 1945, quando as empresas em estado fali-

mentar não atingiam o fim do processo.

A simplicidade no procedimento de recuperação das 

microempresas e empresas de pequeno porte igual-

mente busca obedecer ao texto constituição, quando da 

proteção a estes organismos. 

E, finalmente, a severidade na punição de crimes fali-

mentares com o objetivo de coibir falências fraudulentas 

que possuíam o interesse de fraudar credores. Atual-

mente, a Lei falimentar pune, com severidade, práticas 

com esse viés, evitando o desvirtuamento da utilização 

do processo falimentar. 

4 Os AsPECTOs INTERVENCIONIsTAs 
DA NOVA LEI FALIMENTAR 

Ao analisarmos a trajetória do Direito Falimentar no 

Brasil, vemos que o mesmo teve seu início já no período 

Colonial, em que as Ordenações afonsinas regulamenta-
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vam as relações de insolvência. Pelo fato de ser colônia 

de Portugal, o Brasil não poderia fugir das regulamenta-

ções do Reino. Após a revisão dada por D. Manoel, pas-

sou o Brasil a ter como regulamentador de suas relações 

de insolvência as Ordenações Manuelinas, em que eram 

fortes as bases do Direito Romano, com a introdução da 

falência no molde italiano, com a prisão do devedor até 

quitação do débito. 

Em 1603, surgiram as Ordenações Filipinas, em que 

a condenação do devedor importava imediata penhora e 

execução de seu patrimônio, sendo a negativa da busca 

de bens motivo para a decretação de sua prisão (NE-

GRÃO, 2004). Não obstante, nesse momento, a culpa 

direta do devedor para contribuição do seu estado de 

insolvência era fator determinante para a punição que lhe 

seria imposta (ALMEIDA, 2005).

Foram as Ordenações Filipinas que consagraram o 

Instituto de quebra dos comerciantes, agora distinguin-

do comerciantes desonestos dos honestos, chegando 

mesmo a equiparar aqueles a criminosos, culminando 

em pena de inabilitação empresarial, com imposição 

inclusive de penas capitais, salvo composição com os 

credores.

Após o período em que vigeram as Ordenações Fili-

pinas, o Alvará de 1756 introduziu, no Direito Pátrio, a 

legítima falência mercantil, sendo sua incidência exclusi-

va àqueles que desempenhavam atividades comerciais. 

Ao falido, era imposta a necessidade de prestar ju-

ramento perante a Junta Comercial para explicitar as 

causas que determinaram a situação de insolvência. 

Na oportunidade, deveria haver a entrega das chaves 

do estabelecimento, livros contábeis, demonstração 

de faturamento e despesa, declaração patrimonial (AL-

MEIDA, 1996). 

No caso de visualizar a situação de insolvência do 

devedor, após os devidos procedimentos, os bens eram 

vendidos para arcar com os débitos existentes. Ne-

cessário considerar que o percentual de dez por cento 

do valor arrecadado ficaria com o falido para sua man-

tença e de sua família. Já começamos, nesse momento 

da evolução do Direito Falimentar, a observar certo grau 

de humanização nas penalidades impostas. No caso de 

verificação de fraude, o devedor poderia responder com 

pena privativa de liberdade. 

Após a promulgação da Independência do Brasil, a 

legislação falimentar portuguesa ainda exerceu sua nor-

matização, em consonância com legislação datada de 

1823. Dessa forma, em atendimento à Lei da Boa Razão 

(Alvará de 18/08/1969), que determinava, expressa-

mente, que deveria o Brasil aplicar, subsidiariamente, as 

leis de nações civilizadas, acabou por fazer com que o 

Código Comercial Napoleônico tivesse larga aplicação 

no território pátrio. Daí porque verificamos a influência 

do Direito Francês em matéria Falimentar. 

Dessa forma, o Instituto Falimentar imposto pelo Có-

digo Comercial Francês foi o modelo adotado no Brasil. 

Por esse modelo, os credores se reuniam em assem-

bleia tanto para tomarem conhecimento do verdadeiro 

estado financeiro do falido quanto para se habilitarem 

para recebimento de seus respectivos créditos.  

O Código Comercial de 1850 trabalhou, em sua ter-

ceira parte, as “quebras”. O elemento caracterizador 

da Falência era a cessão de pagamento conforme pre-

ceituado no artigo 797 do Código Comercial.4 Com o 

advento do Decreto 3.065/82, vimos ser introduzida, em 

nosso ordenamento jurídico, a Concordata preventiva.

Nova fase foi inaugurada em 1890, com a mudança 

da conceituação de falência da cessão de pagamento 

para a impontualidade. Dessa feita, o acordo preventivo 

constitui-se forte mecanismo para evitar a decretação 

da falência. A Lei 859/02 regulamentou o referido decre-

to, instituindo a figura do síndico, nomeado pelas juntas 

comerciais. Segundo Carvalho de Mendonça in Ricardo 

Negrão, a ideia de síndicos nomeados pelas Juntas Co-

merciais deu, na prática, funestos efeitos, sacrificou a 

reforma (MENDONÇA apud NEGRÃO, 2004).. O mesmo 

crítico elaborou a Lei 2.024 de 1908, considerada de 

grande relevância ao Direito Falimentar Pátrio, tendo 

como principais pontos: a) o elemento caracterizador da 

Falência seria a impontualidade; b) delimitação dos atos 

cujo cometimento indique possibilidade de decretação 

da falência; c) conceituação dos crimes falimentares; d) 
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admissão apenas da concordata judicial; e) conforme o 

valor da massa, escolhia-se o síndico entre os três maio-

res credores. 

Com a queda do modelo imperial e aparecimento do 

período republicano, o Governo passa a moralizar atos 

e a instalar nova legislação falimentar. A reforma da ter-

ceira parte do Código foi fundamentada no Decreto 917; 

vemos importante análise de Carvalho de Mendonça 

quando insiste em mencionar que, apesar de várias fal-

has, o decreto abriu novos horizontes ao Direito Pátrio 

(MENDONÇA, 2003). Da mesma forma posicionou-se 

Rubens Requião, ao mencionar que o Decreto nº 917 

representou um passo a frente na modernização do 

instituto falimentar da época, apesar das diversas críti-

cas sofridas (REQUIÃO, 1998). No entanto, como fator 

negativo, estava presente a nomeação do síndico, pes-

soa responsável pela Administração da massa falida.  A 

escolha recaía fora do quadro da falência, em lista orga-

nizada pelas Juntas Comerciais.

A reforma, pois, acabou por fracassar, sendo elab-

orada nova lei no intuito de evitar fraudes e as pro-

crastinações processuais. Surge a Lei 2.024 de 1908. 

Nesse momento, por oportuno, cabe lembrar que, para 

produção de bons resultados, a Lei 2.024 deveria ser ex-

ecutada por meio de fiscalização e garantida por um juiz 

enérgico, inteligente e ilustrado. A culpa de a Lei 2.024 

não ter atingido seus resultados pode ser atribuída aos 

magistrados (MENDES, 2002). 

Em razão da grande guerra e das depressões ocor-

ridas entre os anos de 1914 a 1917, somadas às crises 

que dela vieram, a lei supracitada foi revista pelo De-

creto 5.746, de 9 de dezembro de 1929, com o intuito de 

aperfeiçoar o seu mecanismo para melhor atender aos 

pontos mais críticos e dar eficácia ao texto legal.

Com o advento do Novo Estado e com a preocupa-

ção de coadunar a legislação nacional com a política de 

fortalecimento dos poderes de Estado, mais uma vez se 

falou em reforma da legislação falimentar, surgindo o 

Decreto-lei de número 7.661, de 21 de junho de 1945.

O Dec. 7661/45 passou a viger com as seguintes 

mudanças: a) pôs fim à Assembleia Geral de Credores; 

b) as concordatas passam a ser benefício concedido 

pelo Estado.

Requião reconhece diversas inovações do novo di-

ploma falimentar, como, por exemplo, o fortalecimento 

dos magistrados, diminuição de influência dos credores 

dentro do processo falimentar, abolição das Assemble-

ias de credores, criação das concordatas preventivas e 

suspensivas, assumindo quase uma postura de benesse 

estatal.

Como não poderia deixar de ser, a Lei falimentar de 

1945 passa a sofrer desgastes em razão da nova re-

alidade social, política e, principalmente, econômica, 

sendo alvo de inúmeras críticas. Dessa forma, foi ne-

cessária uma revisão na década de 1970. Em verdade, 

apenas em 1983, foram nomeados, pela portaria nº 115, 

pelo Ministro da Justiça, os Doutores Rubens Requião, 

Antonio Luiz de Souza Rocha, Cláudio Ferraz de Alva-

renga, entre outros renomados juristas, os quais ofer-

eceram e sugeriram propostas para alterar a legislação 

disciplinar falimentar. 

Em sendo facial a utilização de meios fraudulentos 

no processo falimentar então vigente, a mudança se fez 

mais que necessária. A comissão, especialmente con-

stituída, encaminhou projeto de Lei no sentido de tentar 

sanar os pontos negativos da Lei. 

O Projeto Lei 4.376-A, trouxe novidades substanciais, 

sobretudo a previsão da Recuperação Judicial, que tinha 

como escopo soerguer a empresa em crise econômi-

co-financeira, preservando a produção e circulação de 

riqueza, tendo como objetivo o desenvolvimento e bem-

estar social. O intuito do Instituto da Recuperação Judi-

cial seria a correção de erros de gestão (oliveira, 2005). 

A nova lei de Recuperação de Empresas e Falên-

cias, referendada sob o número 11.101/05, substituiu 

o Decreto-lei 7.661, de 1945, conhecido como Lei de 

4  Art. 797 - Todo o comerciante que cessa os seus pagamentos, entende-se quebrado ou falido
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Falência e Concordata, com o escopo de atender os em-

presários individuais e as sociedades empresárias.

Não é demais mencionar que a nova Legislação Fali-

mentar busca atingir empresas que apresentem fluxo de 

caixa negativo, com insuficiência de capital de giro, e 

que, desse modo, não conseguem cumprir com seus 

compromissos, ou mesmo aquelas que, simplesmente, 

estejam configurando em situação contábil de insolvên-

cia. A aplicabilidade da Lei 11.101/05 pode, inclusive, 

ocorrer em organismos empresariais que, apesar de 

lucrativos, possuam estrutura com dificuldades de man-

tença em razão de seu grande porte.

O atual diploma falimentar diverge do anterior, sobre-

tudo, por seu objetivo distinto, em que, além do paga-

mento dos débitos sociais, vemos o privilégio à recupe-

ração da empresa em crise, principalmente pelo intuito 

do Estado em preservar a empresa em razão do bem 

comum e social que elas representam na sociedade. A 

manutenção de empresas no mercado é, inquestionavel-

mente, de interesse público. 

Fruto de grandes lutas, a nova Lei de falência e Re-

cuperação de empresa representa um período de mod-

ernidade no ordenamento jurídico pátrio, que busca 

acompanhar os princípios e objetivos pretendidos pela 

nova Ordem Econômica instaurada pela Constituição de 

1988, visando, sobretudo, o equilíbrio dos interesses 

e preservação da empresa viável, na busca pela per-

manência do organismo empresarial, contribuindo, as-

sim, para a economia nacional. 

Falece o posicionamento de que a Lei falimentar teria 

como intuito tão somente os interesses dos credores e 

do devedor empresário. Agora, verificamos que a so-

ciedade é resguardada pela proteção trazida pela Lei 

falimentar de 2005, em que a busca do equilíbrio nas 

relações privadas referentes a créditos existe de maneira 

efetiva e ordenada.

A preservação da empresa passa, desde a Lei 

11.101/05, a ser a recuperação judicial em substituição 

às concordatas. Entre os dois Institutos, as principais 

diferenças repousam nos seguintes aspectos: a) a via-

bilidade econômica da empresa na concordata não era 

levada em consideração, podendo ter acesso ao Insti-

tuto qualquer empresário que preenchesse os requisi-

tos legais; b) diferentemente da concordata, que gerava 

efeitos apenas na categoria de credores quirografários, 

a Recuperação Judicial atinge todos os credores, tendo 

como ressalva o caso dos credores trabalhistas, que 

devem ver satisfeitos seus créditos em, no máximo, um 

ano e os créditos fiscais que devem está regularizados 

para concessão do benefício legal; c) As condições 

impostas ao devedor empresário passam não mais a 

estarem taxativamente tratados na Lei, sendo atribuído 

aos credores poderes para definir a aceitação ao não do 

plano de recuperação judicial. 

No caso da falência, o caráter meramente coercitivo 

deixou de existir, tendo em vista que muitos credores 

se valiam do pedido de falência com o único escopo de 

cobrar seus créditos. Assim, passou a Lei 11.101/05 

a trazer algumas exigências para o pedido de falência. 

São elas: a) valor mínimo, no caso de pedido de falên-

cia fundado em impontualidade injustificada, a saber, 40 

(quarenta) salários mínimos; b) no prazo para contesta-

ção, dez dias, a apresentação de plano de recuperação 

judicial obsta a decretação de falência; c) a contestação 

e depósito elisivo tiveram seu prazo aumentado para dez 

dias; d) Não há necessidade, como tratado no decreto 

de 1945, de espera da fase cognitiva para liquidação 

do ativo (venda dos bens), podendo ser realizado des-

de logo, quando a demora possa acarretar prejuízos à 

massa falida; e) para a venda dos bens arrecadados, 

a legislação atual estabelecer ordem na modalidade a 

ser adotada, podendo ser vendidos em bloco ou isola-

damente considerados por meio de lance oral, proposta 

fechada ou pregão, sendo o Estado-Juiz que define 

qual será adotada; f) não haverá sucessão de débitos 

pelo adquirente dos bens do falido vendidos em hasta 

pública; g) o Ministério Público não precisa participar 

de todas as fases do processo, sendo obrigatória sua 

participação somente quando evidenciado cometimento 

de crime falimentar, desobediência à lei ou quando os 

atos do processo sejam dissonantes com o interesse 

público. h) surge a figura do administrador judicial, que 
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passa substituir o síndico, em que o pagamento de sua 

remuneração passa a constar como crédito extracon-

sursal; i) surge o comitê de credores, passando a As-

sembleia geral de credores a possuir mais funções. 

Dessa forma, vemos que o Estado, através do texto 

legislativo objeto do presente estudo, acaba por interferir 

na iniciativa privada com o fito de salvaguardar a econo-

mia nacional, bem como de evitar que práticas abusivas 

possam colocar em risco o equilíbrio das relações mer-

cantis, principalmente no abalo das relações creditícias 

e, via de consequência, os reflexos oriundos de compro-

missos não honrados, bem como a saída desnecessária 

do mercado de empresas viáveis e que necessitem do 

benefício da Recuperação implementada pelo novo texto 

legislativo.  Não podemos desconsiderar o fato de que o 

princípio da preservação da empresa se coaduna com a 

atual situação e estágio de desenvolvimento da econo-

mia nacional.

Foram as modificações relevantes no contexto 

econômico nacional e mundial que tornaram evidente o 

quanto o antigo decreto lei 7661/45 se encontrava ob-

soleto frente às novas práticas mercantis e institucio-

nais, bem como ao novo conceito econômico. Assim, 

há muito se fez necessário o surgimento de novo texto 

legislativo, com o intuito de adequação da norma à re-

alidade brasileira. 

Nesse ponto, evidenciamos que não apenas por ser 

tema principal de nosso estudo, mas, sobretudo, pelas 

modificações significativas, a substituição do Instituto 

da Concordata pela Recuperação de empresas é a mais 

relevante inovação trazida pela Lei 11.101/05.

A já extinta Concordata buscava a proteção do crédi-

to do devedor empresário por meio de benesses, como 

dilação de prazo para pagamento dos credores na busca 

de reestruturar a empresa, evitando (concordata pre-

ventiva) ou mesmo suspendendo a falência (concordata 

suspensiva).

A saída do instituto da concordata, em que poucas 

empresas conseguiam lograr êxito em permanecer no 

mercado, dá lugar a novo Instituto, que oferece mais 

chances de recuperação.    

A Lei 11.101/05, mas precisamente em seu artigo 

47, evidencia o intuito do legislador, no sentido de busca 

à preservação dos organismos empresariais que pas-

sem por grave crise econômico-financeira.

Os novos mecanismos de recuperação são ações 

que possuem real capacidade de solucionar o estado de 

crise das empresas viáveis. Se, antes, a concordata não 

oferecia possibilidades legais para superação da crise, 

em que a dilação de prazo para pagamento apresenta-

va-se como única opção, a Lei falimentar atual, em um 

rol exemplificativo, demonstra que, hoje, as empresas 

nacionais podem contar com diversas formas de apoio 

estatal para permanência no mercado. 

A manutenção da empresa no mercado é interesse 

principal do legislador. O empresário detém, hoje, a 

oportunidade de, ao expor as dificuldades pelas quais 

atravessa sua empresa, juntamente com os credores, 

buscar alternativa de composição viável com aqueles 

que detêm o crédito, por meio de assembleia, em ob-

servância restrita ao estabelecido na Lei 11.101/05, 

mais especificamente em seu artigo 45.5

O intuito do legislador é a busca da satisfação não 

apenas da empresa em crise, para que esta volte ao 

mercado como ente produtivo e capaz de competir, mas, 

também, de todos os envolvidos, ou seja, credores, em-

pregados, sociedade. 

Todavia, é importante frisar que a Recuperação Ju-

dicial é um favor estatal e, como tal, a empresa deve 

ter potencial econômico para soerguer-se e importância 

social para gozar da possibilidade da intervenção do Es-

tado (COELHO, 2007). 

No Caso da Recuperação extrajudicial, tratada nos 

artigo 161 e 167 da Lei 11.101/05, o que averiguamos 

é a existência da composição de interesses de forma 

prévia à recuperação, fato este que, no revogado decreto 

de 1945, era considerado ato falimentar passível de de-

cretação de falência pelo Estado-Juiz.

A Lei 11.101/05, ao estimular a solução amigável da 

superação do estado de crise empresarial, foca, mais 

uma vez, no princípio da preservação da empresa. Não 

há formalismo determinado na lei para que o empresário 
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em situação de crise busque seus credores no intuito de 

compor os débitos e resolver a situação de desequilí-

brio econômico-financeiro. Todavia, o porte da empresa 

é determinante para a convocação da Assembleia geral 

de credores, com o intuito da transparência do procedi-

mento compositivo a ser adotado.

Em caso de os credores anuírem por unanimidade, a 

homologação pelo Poder judiciário será facultativa. Não 

obstante, o revestimento de formalidade do ato, bem 

como execução futura são elementos que justificam a 

busca pelo Poder Judicial para a homologação do refer-

ido acordo (COELHO, 2005).

A homologação obrigatória é tratada no artigo 163 da 

Lei 11.101/05, quando a anuência dos credores ao pla-

no não for por unanimidade. Necessária a concordância 

de, pelo menos, 3/5 dos credores das espécies abran-

gidas pelo plano, quais sejam credores com garantias 

reais, credores com privilégio especial, credores com 

privilégio geral, quirografários e subordinados. 

Na Recuperação judicial, a intervenção do Estado se 

encontra na interferência no desenvolvimento das ativi-

dades da empresa, com a diferença clara de que, nesse 

procedimento, o empresário solicita tal intervenção. 

Caso a Recuperação seja aceita pelos credores, a 

partir de então, haverá fiscalização das atividades da em-

presa, para averiguação do cumprimento do plano votado 

e acatado, sob pena de decretação da falência. O Estado 

averiguará, de perto e com a ajuda dos credores, o desen-

volvimento das atividades da empresa recuperanda.  

A Lei falimentar é uma Lei multifacetada, ou seja, 

envolve determinações de cunho constitucional, penal, 

trabalhista, dentre outros ramos do Direto. No entanto, 

trata-se, de forma clara, de um caderno processual. É 

através da Lei 11.101/05 que o juiz da vara especial-

izada se norteará para processar e acompanhar o soer-

guimento do organismo empresarial em crise. 

Dessa forma, é importante evidenciar que a Recu-

peração Judicial, enquanto Instituto previsto normativa-

mente, tem como escopo viabilizar o soerguimento da 

empresa em crise econômico-financeira, com a inten-

ção de manter a fonte produtora de empregos, o alcance 

da função social do organismo empresarial, o atendi-

mento ao interesse dos credores, bem como o estímulo 

à atividade econômica.

O texto legislativo em questão se preocupa em de-

linear quais são as pessoas afeitas a sua incidência e a 

maneira pela qual o Estado irá atuar no sentido de atin-

gir a finalidade de retirar da crise econômica financeira 

aquele que requereu sua tutela. Assim, por oportuno, 

passamos a abordar, sistematicamente, o Instituto da 

Recuperação Judicial.

A primeira preocupação que o estudioso deve ter, ao 

utilizar a Lei de Recuperação de empresas, é verificar se 

é cabível, no caso em questão, o acionamento do Es-

tado para a solução de crise cujo mercado não foi capaz 

de solucionar sem tal intervenção. 

Já no artigo primeiro da Lei 11.101/05, o Legislador 

estabelece que a aplicação dos Institutos da falência, 

Recuperação Judicial e Extrajudicial é restrita ao em-

presário ou sociedade empresária.6 Nesse ponto, é de 

suma importância enfatizar que somente o empresário 

regular7 poderá valer-se das Recuperações elencadas 

na Lei 11.101/05, enquanto que a falência, por repre-

sentar muito mais uma punição do que uma benesse, 

poderá ser direcionada tanto para empresários regula-

res quanto para aqueles que não realizaram o registro 

na Junta Comercial. Daí a importância de dominarmos 

o conceito instituído pela Lei 10.406/02 (Código Civil), 

em seu artigo 966, da nova definição de empresário, 

posto que não é apenas a regularidade que determina 

o seu enquadramento, e sim a maneira profissional e 

habitual ao circular mercadoria ou oferecer serviços 

visando ao lucro.

Não obstante, apesar de se enquadrar na teoria de 

empresa, alguns entes são expressamente retirados do 

rol de aplicação da Lei 11.101/05, seja pela sua espe-

5  Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta. 
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cificidade, seja por existirem textos normativos que já 

regulamentam sua liquidação ou intervenção. São eles: 

empresa pública e empresa de economia mista; Institu-

ição financeira pública e privada; cooperativas de crédi-

to; entidade de previdência complementar; sociedade 

operadora de plano de assistência à saúde; sociedade 

seguradora; sociedade de capitalização; e outros que a 

estes possam ser equiparados.   

Já o artigo 197 estabelece que a Lei 11.101/05 

poderá ser aplicada às entidades excluídas até que lei 

específica não regulamente sua liquidação e soergui-

mento. Resulta que algumas sociedades são excluídas 

totalmente da aplicação da Lei Falimentar vigente, e out-

ras parcialmente. 

O fato é que a especificidade da Lei de Recuperação 

de Empresas e Falência faz com que haja preocupação 

não apenas com as pessoas que podem se utilizar de 

seus Institutos, mas, também, com o juiz competente 

para processar e julgar o feito, bem como, no caso das 

Recuperações, acompanhar a execução do plano.

O Artigo 3º da Lei 11.101/05 assim estabelece: “é 

competente para homologar o plano de recuperação ex-

trajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a 

falência o juízo do local do principal estabelecimento do 

devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do 

Brasil”.

Nesse ponto, estamos diante de mais um aspecto 

em que a peculiaridade da Lei e dos envolvidos pede 

que desconsideremos conceitos anteriormente apreen-

didos, no sentido de cavar resultados efetivos dos novos 

Institutos. 

Caso ficássemos afeitos aos conceitos antiqua-

dos, provavelmente interpretaríamos “principal estabe-

lecimento” como sendo o indicado no ato constitutivo, 

como sede ou matriz da empresa.    

Assim, por principal estabelecimento comercial en-

tende-se não a sede estatutária, nem o de maior porte 

físico (REQUIÃO, 1993). Para fins falimentares, o princi-

pal estabelecimento deve ser interpretado como aquele 

que possui o maior volume de negócios da empresa, ou 

seja, o mais importante no aspecto econômico.

A determinação legal tem objetivo simples de evitar 

a dilapidação do patrimônio da empresa falida ou em 

recuperação, caso os atos processuais tardem, sendo a 

distância entre a comarca que tramita o feito e o estabe-

lecimento comercial principal fator de perigo não apenas 

para os credores, e sim para toda a sociedade. 

Atualmente, verificamos a preocupação em recon-

hecer que cada crise é distinta da outra e que a solução 

encontrada para a recuperação de determinada empresa 

pode não ser a mais adequada para outra. Dessa forma, 

o legislador pátrio introduziu, de maneira exemplificativa, 

diversos meios de recuperação judicial. 

Dependendo da gravidade da crise econômica pela a 

qual atravessa a empresa em dificuldades pecuniárias, 

vemos que o novo Instituto de Recuperação busca ofer-

ecer ao empresário recuperando a real possibilidade de 

permanecer no mercado com a ajuda do Estado.

Na verdade, estamos a falar de soluções assistidas 

e monitoradas pelo Estado, no afã de cumprir a função 

social da empresa, e os princípios constitucionais basi-

lares. Ao permitir que uma empresa utilize o Instituto in-

troduzido pela Lei 11.101/05, o Estado-Juiz retira parte 

da liberdade que dantes possuía a iniciativa privada em 

seus atos em uma clara intervenção. 

5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

É inevitável reconhecer que o Estado exerce pa-

pel fundamental nas atividades econômicas. Não 

obstante, em um sistema jurídico em que averigua-

mos a existência da livre concorrência dentre os 

6 Neste aspecto é necessário lembrar que desde 2002 com o novo Código Civil, houve a modificação da teoria de atos de comércio pela teoria de empresa, 
onde é considerado empresário aquele que oferece mercadoria e/ou serviços através da organização dos fatores de produção.

7 Aquele que possui registro na Junta Comercial do Estado  no qual desenvolve sua atividade
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princípios norteadores da ordem econômica, é 
questionável os limites de intervenção estatal no 
domínio econômico privado. 

Enquanto responsável pela harmonização das relações 

humanas, o Estado se aproxima do domínio econômico, 

uma vez que tal responsabilidade se encontra relacionada, 

diretamente, ao desenvolvimento nacional. 

Ao analisarmos a ordem econômica vigente, obser-

vamos ser esta baseada na livre iniciativa e na valoriza-

ção do trabalho humano. Todavia, de maneira mais dis-

creta, vemos a proteção de certas categorias em razão 

de práticas nocivas à harmonia do sistema econômico.

Através dos postulados insculpidos no capítulo que 

trata da Ordem econômica, o legislador constituinte co-

loca o Estado como agente regulador, tendo este que 

elaborar normas para reprimir atos prejudiciais à inicia-

tiva privada. 

Verificamos, no decorrer de nosso estudo, que, por 

intervenção estatal no domínio econômico, podemos 

considerar qualquer ato que tenha como objetivo a re-

strição da iniciativa privada em qualquer área, com o 

escopo de assegurar o benefício social. 

Assim, vemos que, desde 2005, com o advento da 

lei de recuperação de empresas em falências, o Estado 

passa a intervir nas sociedades empresárias, inicial-

mente pelo poder legislativo e, em um segundo momen-

to, através do poder judiciário. 

Todavia, para que chegássemos à certeza dessa in-

tervenção, foi necessário entendermos os conceitos de 

atividade econômica e a maneira pela qual o Direito ab-

raçou as ciências econômicas, aceitando a interligação 

por fatores diversos. 

Podemos mesmo mencionar que a intervenção do 

Estado na empresa em crise é a resposta política solic-

itada ao caso concreto.

A Lei 11.101/05 é um marco no direito pátrio. Na 

legislação em comento, a reorganização da empresa 

é objetivo pretendido, mantendo a fonte produtora de 

empregos, resguardando a função social e a atividade 

econômica. 

O que evidenciamos, no decorrer de nossos es-

tudos, foi uma evolução na execução coletiva, com a 

humanização das penas ao devedor, cuja penalidade, 

atualmente, recai em seu patrimônio, saindo da punição 

pessoal. Sem dúvida, o processo de Recuperação judi-

cial implementada pela lei de recuperação de empresas 

e falências sanou a necessidade existente dos entes em-

presariais para continuidade de suas atividades quando 

em crise econômica financeira grave. 

Constatamos que a Lei de Recuperação de Empresas 

recupera empresas viáveis, ficando claro que o desapa-

recimento desses organismos mercantis traz para toda 

coletividade uma série de consequências danosas.

Não estamos a tratar de simples fracionamento de 

débito. Falamos de uma série de atos normatizados, pelo 

Estado, com o fito de reestruturação das empresas. É 

fixada uma dicotomia no sentido de identificar empresas 

viáveis e inviáveis, e, assim, determinar a quem a Lei 

11.101/05 é direcionada em seu Instituto de Recupe-

ração.

O estado possibilita, por meio da lei em estudo, que 

empresas que atendam aos requisitos estabelecidos 

possam usufruir dos novos mecanismos para seu soer-

guimento, permanecendo no mercado. 

A crise de uma empresa significa uma série de efei-

tos não desejados, como o término de postos de trabal-

ho, diminuição de recolhimento tributário, além de sérios 

problemas para a economia local, regional ou nacional, 

dependendo do porte da empresa em crise. Assim, a 

intervenção do Estado é imprescindível quando da crise 

evidenciada.

O Estado intervém quando da feitura da lei e quando 

de sua aplicação. O fato é que os mecanismos trazidos 

na Lei 11.101/05 são, em uma primeira visão, extrema-

mente agressivos, posto que, durante muito tempo, a 

empresa trabalhará em torno de um Estado liberal, em 

que a intervenção do Estado era algo raro, adotando 

mesmo a idéia do Estado mínimo.

Não há que se descuidar o Estado de suas fun-

ções, uma vez que abandonar à sor te do mercado 

empresa viável que atravessa crise econômico-finan-
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ceira afetada pelas soluções mercadológicas é negar 

sua própria função.

A harmonização econômica e a proteção dada pelo 

texto constitucional aos princípios informadores da Or-

dem econômica e social fazem com que a intervenção 

na empresa em crise seja necessária, na medida em que 

relaciona os legitimados a gozar das benesses legislati-

vas introduzidas em 2005. 

Atualmente, contamos com meios efetivos para 

evitar a falência do ente mercantil, contrariamente ao 

extinto Instituto da Concordata, que não possuía efe-

tividade, muito mais representando uma fase que ante-

cedia à falência.

Dessa forma, o Estado saiu da posição que antes 

ocupava e passou a, efetivamente, cuidar da empresa 

que apresentasse traços de desorganização e pre-

cisasse reestruturar-se. Desde o patrimônio da empresa 

até a fiscalização da execução do plano de Recuperação 

Judicial, o Estado atua no afã de não deixar sair do mer-

cado empresa viável.

A recuperação de empresas dotadas de viabilidade 

é um preço que a sociedade está disposta a pagar. É 

preciso conjugar a necessidade privada empresarial de 

atuar de maneira globalizada e saudável com a proteção 

de interesses coletivos do Estado. Para esse fim, é ne-

cessário que mecanismos falimentares sejam colocados 

em prática para: a retirada do mercado de empresas cuja 

recuperação não é possível; e o crescimento de opor-

tunidades para aquelas cuja viabilidade seja evidenciada, 

sendo a hermenêutica da Lei 11.101/05 em consonân-

cia com as necessidades contemporâneas a melhor ma-

neira de alcançarmos este objetivo.
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Resumo
O artigo trata da violação dos direitos trabalhistas e suas consequências jurídicas, principalmente, da tentativa de 
descaracterizar o vínculo de emprego. Na introdução, o artigo trata das lutas e dos movimentos dos trabalhadores 
por melhores condições de trabalho; e da edição de leis protetivas, principalmente, a CLT, quando os empregadores 
aceitaram as inovações legislativas protetivas. A referida lei regulou as relações de trabalho e definiu o vínculo 
empregatício, garantindo direitos e igualdade de condições a trabalhadores. O artigo aborda, ainda, as grandes 
mudanças sofridas, ao longo dos anos, na práxis das relações de trabalho; a terceirização e a explosão dos grupos 
econômicos, sua validade e existência, enquanto fatores necessários à economia, contrapondo-se ao seu mau 
uso. E, ainda, são abordados, perfunctoriamente, os institutos jurídicos, como a fraude à lei, a simulação e o abuso 
de direito, que podem ser encontrados como espécies de deturpação da “flexibilização” das relações de trabalho, 
principalmente pela falta de normas trabalhistas convergentes a possibilitar uma interpretação clara, de modo 
que venha a assegurar maior proteção ao trabalhador. Ao final, alerta-se sobre a necessidade de o legislador 
alterar as leis trabalhistas, de forma a definir a abrangência da licitude da mitigação de regras protetivas, não 
permitindo, assim, que os detentores do capital manipulem a interpretação da lei, excedendo a razoabilidade, e, 
com isso, continuem causando danos aos menos favorecidos, ou seja, aos trabalhadores.

Palavras-chave: Trabalhador. Flexibilização. Normas.

ABUSE OF RIGHT FROM THE FLEXIBILITY OF PROTECTIVE LABOR STANDARDS

Abstract
This paper deal about the violations of workers’ rights and their judicial consequences, over all the attempt 
to disguise the bond that ties the worker to the employer. In its ouverture, this article treats about the fight 
of employees for better quality in respect to workers’ needs as health or safety as well as the protective laws 
as the CLT. This law has enforced the work relations, defined the employment bond, warranting rights and 
equality to workers. We also present the big changes occurred over the years, in the practice of work, like 
the outsourcing and the boom of company conglomerates, their value to the society’s economic system, in 
opposition to their misuse. We afterall talk slightly about judicial themes like fraud against lsw, simulation and 
abuse of right, that are as kinds of misuses of the more flexible new laws thar regulate the work relations, as 
result of the lack of a clear redaction of theese new laws. Finally, we try to alert to the need of  changes in law, 
defining the scope of legality of changes that reduce the protection enforcements, to avoid the owners of the 
capital continue to damage the efficacy of the rights of lower classes. 

Keywords: Woker. Flexibility. Norm.
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INTRODuÇÃO

Mundialmente, após a Revolução Industrial, ocorre-

ram movimentos de trabalhadores que, organizados em 

sindicatos, buscavam a melhoria de suas condições de 

trabalho. Munidos de técnicas, como a da greve e de 

outras mais agressivas, como a sabotagem dos meios 

de produção, tais movimentos acabaram por forçar 

a comunidade de empregadores a ceder, aceitando 

inovações legislativas de proteção ao trabalhador. O ex-

emplo mais usado desse contexto histórico é o dos tra-

balhadores das minas, sujeitos a condições extremas.

No Brasil, as leis protetivas do trabalhador foram ed-

itadas, principalmente, na época em que o país era gov-

ernado pelo populista Getúlio Vargas (principalmente, 

anos 40/50). Dessa época, data a Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT). Nesse diploma legal, são definidos os 

requisitos do vínculo empregatício, independentemente 

de instrumento contratual formal, garantindo, assim, 

igualdade de condições a trabalhadores “com carteira” e 

“sem carteira”, desde que haja habitualidade e subordi-

nação, entre outras condições. Igualmente, são garanti-

dos o descanso semanal, o descanso noturno, as férias, 

os diversos adicionais, a proteção contra acidentes, o 

direito de associação, entre inúmeros outros direitos.

Em períodos posteriores, houve um movimento de 

contestação às normas de proteção, sobretudo na fase 

neoliberal pós-90. Muitos argumentam que há um su-

posto exagero nas normas protetivas, o que, indireta-

mente, acaba por prejudicar o próprio trabalhador, por 

atravancar a economia.

O resultado desse embate tem sido a chamada “flexi-

bilização” das normas trabalhistas, sendo emblemática, 

nesse contexto, a edição das sucessivas leis que per-

mitem o trabalho temporário e a subcontratação, que 

constituem parte do tema do presente trabalho.

Em sendo assim, ao longo de vários anos, as rela-

ções de trabalho sofreram grandes mudanças e, com 

elas, as relações e os vínculos trabalhistas também so-

freram, principalmente pela falta de normas trabalhistas 

convergentes a possibilitar uma interpretação clara, de 

modo que venham a assegurar maior proteção ao trab-

alhador. Bronstei (apud CHADAD, 2003, p.42) entende 

que:

Após o início dos anos oitenta, com o surgi-
mento dessas transformações, a maior fle-
xibilidade nos contratos de emprego ganhou 
novo vigor, em decorrência da competição que 
se estabeleceu nos mercados mundiais. Com 
isso, diferentes modalidades de contratos não 
tradicionais de trabalho têm proliferado, em 
resposta à necessidade de quebrar-se a rigi-
dez do contrato tradicional consagrado nas 
relações de trabalho vigentes. Cujo prazo para 
terminar é indeterminado.  

 

Portanto, institutos jurídicos, como a fraude à lei, a 

simulação e o abuso de direito, podem ser encontrados, 

na prática, com a “flexibilização” das relações de trab-

alho e é disso que aqui tratamos.

A CARACTERIzAÇÃO DO CONTRATO DE 
TRABALhO

Segundo a CLT, em seu artigo 3º, “empregado é toda 

pessoa física que prestar serviço de natureza eventual a 

empregador, sob dependência deste e mediante salário”. 

Seguindo esse raciocínio, para que haja vínculo empre-

gatício, faz-se necessária a presença de alguns critérios 

norteadores, tais como: continuidade, habitualidade, 

onerosidade, pessoalidade e subordinação. Conforme 

Barros (1997, p. 240):

A relação de emprego – isto é, a relação de tra-
balho subordinado, prestado, continuadamen-
te, por uma pessoa física (empregado a uma 
pessoa física ou jurídica (empregador) – foi 
apreendida, doutrinadamente, segundo duas 
grandes vertentes e perspectivas: a  partir de 
um prisma contratualista, em que tal relação 
era assimilada à natureza de um contrato, e, 
após, a partir de um prisma a-contratualista, 
pelo qual se compreendia a relação emprega-
tícia numa ótica em que a ideia de vontade – 
básica à noção e existência do contrato – não 
cumpria papel decisivo (pelos menos) a vonta-
de do empregado, um dos dois polos da men-
cionada relação).

Para Barros (1997), esmiuçando tais princípios, diz 

a doutrina que há continuidade em uma relação de trab-
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alho, se não há prazo determinado; a habitualidade está 

na prestação rotineira dos serviços a um tomador de 

serviço, denominado “empregador”, ainda que haja in-

tervalo de tempo e o trabalhador não labore diariamente; 

o vínculo de caráter personalíssimo se caracteriza pela 

prestação de serviços pelo trabalhador pessoalmente, 

exercendo uma atividade direta, sem poder delegar 

para outrem essa atividade; finalmente, a subordinação 

se caracteriza pelo fato de o empregado estar estrita-

mente vinculado às normas pré-estabelecidas pelo em-

pregador, ficando aquele obrigado a cumprir sua ativi-

dade do modo desejado pelo “patrão”. Adicionalmente, 

há a onerosidade, que é a existência de remuneração 

(chamada de “salário”, no caso de vínculo trabalhista).

A ELIsÃO DAs NORMAs PROTETIVAs

Desde o início da vigência das normas trabalhistas 

protetivas, sempre abundaram as iniciativas dos em-

pregadores em elidir, sobretudo, a caracterização do 

vínculo, com o objetivo de buscar uma aparente inex-

istência da relação de emprego, com a consequente ir-

responsabilidade (no sentido jurídico, ausência de dever 

de responder) para com o trabalhador. Ainda, Barros 

(1997, p. 241) explica que:

Tais correntes tenderam a subsumir a relação 
de emprego em alguma das figuras clássicas 
de contratos, típicas do Direito Civil. O fenô-
meno novo do Direito Trabalhista, emergente 
no contexto das profundas transformações 
socioeconômicas e jurídicas vividas desde 
a segunda metade do século XIX em diante, 
ainda não havia alcançado um consequente e 
adequado nível de elaboração teórica própria 
e autônoma.

Para tanto, sempre foram usadas técnicas que se 

enquadram em algumas noções jurídicas (nas quais não 

vamos nos aprofundar), como abuso de direito, fraude 

à lei e simulação.

Para se entender melhor, notamos, na maioria das 

situações aqui descritas, a tentativa de se formalizar 

(instrumentalizar, criar documentos para embasar) uma 

relação que não corresponde à realidade. “São evidentes 

o artificialismo e a precariedade compreensiva a todas 

as formulações doutrinárias sobre a relação de emprego 

e o contrato de trabalho que partam da tradicional matriz 

teórica civilista” (BARROS, 1997, p. 243).

O caso mais extremo é aquele em que o empregado é 

caracterizado como sócio da empresa. Nesse exemplo, 

ao ser contratado, o trabalhador é obrigado a assinar um 

contrato social, no qual, ele tem 0,0000001% do capital, 

ganhando uma contraprestação mensal, caracterizada 

como “pró-labore” (nome dado à remuneração dos 

sócios de uma empresa). Nesse caso, todos os direi-

tos trabalhistas são desrespeitados, sob a alegação de 

que o mesmo é sócio, quando, na verdade, ele cumpre 

horário, cumpre ordens e se insere em todos os requisi-

tos para um trabalhador.

Nesse caso, quando à Justiça do Trabalho é dado 

intervir, ela desconsidera a forma e aceita como verdade 

o conteúdo, ou seja, entende que não se trata de sócio 

(caracterização formal), mas de empregado (caracter-

ização substancial).

Igual tratamento se dá ao expediente fraudulento da 

“cooperativa de fachada”. Nesse caso, similar ao ante-

rior, o empregador cria uma cooperativa formal e obriga 

seus empregados a se inscreverem como membros 

dessa cooperativa.

Note-se que não estamos dizendo, aqui, que todas 

as cooperativas são ilegais – ao contrário – o coopera-

tivismo é abraçado, pela legislação, como uma alterna-

tiva em benefício do trabalhador, mas pode ser usado 

de modo ilegal, quando não corresponder ao contrato-

realidade de trabalho.

Isso é, em suma, a elisão da norma, qual seja, o 

descumprimento da norma protetiva trabalhista, sob a 

alegação de uma exceção que se aproveitaria a partir 

de uma caracterização formal fraudulenta, a qual não se 

coaduna com a realidade substancial.

Pelo o exposto até aqui - as proteções e os princípios 

basilares da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) 

–, observa-se que, apesar dos grandes avanços ocor-

ridos nas últimas décadas, o respeito às normas trabal-
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histas ainda está muito aquém da realidade em permitir 

segurança e proteção ao trabalhador. Isto, pois, todos 

os dias, são criados mecanismos para driblar a legisla-

ção e, consequentemente, burlar as leis que protegem 

os empregados.

O FENÔMENO DA TERCEIRIzAÇÃO E 
DOs GRuPOs ECONÔMICOs

Passamos a analisar o foco do presente trabalho – 

a terceirização e os grupos econômicos, sua validade 

e existência, enquanto fatores necessários à economia, 

contrapondo-se ao seu mau uso.

Nas últimas décadas, houve mudanças revolu-

cionárias nos paradigmas administrativos das empre-

sas, com o objetivo de torná-las mais eficientes. Essas 

mudanças, comumente chamadas “reengenharia”, ti-

veram como princípio norteador que as empresas man-

tivessem foco na sua atividade-fim. Como consequên-

cia, iniciou-se a contratação de empresas para realizar 

as atividades-meio (terceirização).

Por outro lado, os grupos econômicos, os quais 

não analisaremos pormenorizadamente – alguns lícitos 

e outros ilícios –, como os trustes, cartéis e holdings1, 

são fenômenos antigos, mas que se tornaram numeri-

camente massivos com as mudanças administrativas 

já citadas.

Assim, houve uma explosão muito grande de empre-

sas de terceirização ou empresas do terceiro setor, que 

têm por objetivo permiter que outra empresa abra mão 

da execução de um processo, transferindo-o para um 

terceiro, portador de uma base de conhecimento mais 

especializado, com o objetivo de agregar maior valor ao 

produto final.  

O início dessa mudança foi no final dos anos 60, 

que começou, ao contrário do que muitos acredi-

tam, no âmbito da Administração Pública. À época, 

tratava-se de algo, totalmente, novo e a CLT não 

abordava esse assunto, vindo a tomar uma dimen-

são normativa mais clara nas últimas décadas. A 

CLT mencionou apenas duas figuras, a empreitada e 

a subempreitada, delimitando, dessa forma, a sub-

contratação de mão-de-obra.

 Uma das fraudes que os empregadores encontraram 

como possibilidade diante dessa brecha legal foi fugir 

das consequências que a durabilidade do vínculo de 

emprego imprime ao contrato de trabalho, contratando 

seus trabalhadores por prazo determinado. A prática se 

difundiu de tal maneira, que chamou a atenção do legis-

lador, que, por sua vez, tratou o fenômeno mais adequa-

damente, através da edição de dois diplomas normati-

vos: o Decreto-Lei 229 e o Decreto-Lei 200, ambos de 

fevereiro de 1967. Enquanto o primeiro alterou, substan-

cialmente, a CLT, dificultando, dentre outras medidas, 

a celebração de contrato por prazo determinado, o se-

gundo permitiu à Administração Pública, setorialmente, 

contratar mão-de-obra por empresa interposta. 

Terceirização é o mecanismo jurídico que permite 

a um sujeito de direito tomar serviços sem responder, 

diretamente, pela relação empregatícia estabelecida 

com o respectivo trabalhador. Com a Lei 5.645/70, 

que, em seu ar t. 3º, parágrafo único, relacionava 

uma série de serviços, o fenômeno acima alcançou 

proporções volumosas e rápidas. Então, para abran-

dar a liber tinagem patronal, o legislador editou a Lei 

6.019/74, a fim de regular a questão. Daí em diante, o 

processo de terceirização, já bastante deturpado, foi 

regulamentado, ao menos em par te. Com o advento 

da nova Lei, ainda assim, entretanto, as empresas 

continuaram a contratar trabalhadores para, tempo-

rariamente, prestar serviços, sem que caracterizasse 

vínculo empregatício, que permaneceria com a em-

presa terceirizante. As orientações de Zockun (apud 

CHAHAD; ZOCKUN, 2003, p. 106), nesse sentido, 

dizem que:

Se o obejtivo das empresas foi aumentar a 

1 Holding: Sociedade criada com o intuito de administrar um grupo de empresas (conglomerado). 
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especialização da produção, a direção é sau-
dável e de fato deve contribuir para aumentar a 
competitividade das empresas. Mas se a moti-
vação foi a necessidade de contornar a rigidez 
das leis trabalhistas que dificultam a redução 
dos custos, ela pode estar introduzindo distor-
ções no sistema produtivo e prejudicar, a longo 
prazo, a competitividade do pais.

O DEsCONhECIMENTO E O MAu usO 
DA TERCEIRIzAÇÃO

Em estudo disponibilizado no sítio vir tual do Minis-

tério do Trabalho e Emprego (2003, p. 13-4), são 

apontados nada mais nada menos que catorze as-

pectos vantajosos aos empresários e empresas que 

adotam a terceirização em sua estrutura de atuação. 

Inevitável, pois, diante do conceito que as empresas 

e as próprias ciências ligadas à área empresarial em-

prestaram ao fenômeno, que o mesmo se generali-

zasse, atingido seu apogeu.

Apesar das várias vantagens, há um “outro lado”, 

que consiste no abundante mau uso da terceirização, 

ou melhor, da denominação de “terceirização”. Um 

exemplo emblemático é a contratação de alguns tra-

balhadores por parte de interposta empresa, ou seja, 

a prática da subcontratação, sem atenção às normas 

legais cabíveis, sob a fachada de “terceirização”. É um 

típico caso em que o direito e a Justiça do Trabalho dão 

tratamento corretivo, devendo o trabalhador ter todos 

os direitos que são devidos a seus colegas que têm a 

“carteira assinada” pelo real empregador, ou seja, pelo 

tomador de serviço, inclusive equiparação de salário. 

Outro benefício que tal situação irregular confere ao 

trabalhador é a responsabilidade pelo pagamento ser 

feito pelo verdadeiro empregador, o qual, via de regra, 

costuma ter saúde financeira bem maior que seus in-

terpostos. “Ao afetar as relações de trabalho, a tercei-

rização traz inúmeras implicações do ponto de vista 

econômico e jurídico trabalhistas” (CHAHAD; CACCIA-

MALI, 2003, p. 108).

Assim, a implementação do conceito de “terceiriza-

ção”, por parte de empresas sérias, deve ser praticada 

com cautela. Uma má gestão de terceirização pode im-

plicar para as empresas um problema jurídico incalcu-

lável.

Nesse contexto, a jurisprudencia percebeu a neces-

sidade de freiar estes maus usos e criar mecanismos 

capazes de inibir os avanços nada civilizados. Então, o 

Tribunal Superior do Trabalho editou, em 1986, o enun-

ciado nº 256, que, posteriormente, virou a súmula nº 

331.  

Tal súmula trata, exclusivamente, de regulamentar 

o contrato de prestação de serviço, quando afirma que 

a contratação de trabalhadores por empresa interposta 

é ilegal, ou seja, vincula o empregado ao tomador de 

serviço automaticamente, salvo no caso de emprego 

temporário.                 

Há várias outras formas de concretizar a elisão dos 

direitos trabalhistas, utilizando-se, de modo fraudulento, 

da denominação de “terceirização”. E, em uma delas, 

contrata o empregado, porém, exige que ele abra uma 

empresa em seu nome e recolha todos os tributos ine-

rentes ao seu trabalho realizado. A remuneração se dá 

como se tratasse de um contrato entre empresas. Ora, 

fica evidente que, nesses casos, a empresa contratada, 

juridicamente, “nao existe”.

Martins Filho (2010, p.66) compreede que “o princí-

pio da primazia da realidade consiste em dar preferência 

à realidade fática verificada na prática da prestação de 

serviços em vez de ao possa emergir dos documentos 

que corporificam o contrato de trabalho, quando houver 

discordância entre ambos”.

Já as fraudes envolvendo grupos econômicos são, 

em geral, voltadas para a contratação de empregado 

que trabalha para uma empresa de maior porte, porém, 

formalmente, vinculado a uma empresa menor e menos 

sólida; situação que obtém igual tratamento a da sub-

contratação irregular.

CONsIDERAÇÕEs FINAIs

Diante de tudo que destacamos, fica clara a ne-

cessidade de uma legislação, mais clara e rígida, de 
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modo a regulamentar as consequências jurídicas de 

novos institutos econômicos e coibir eventuais abu-

sos para os trabalhadores. Vemos, sobretudo, a ne-

cessidade de o legislador alterar as leis trabalhistas, 

de forma a definir a abrangência da licitude da miti-

gação de regras protetivas, não permitindo, assim, 

que os detentores do capital manipulem a interpre-

tação da lei, excedendo a razoabilidade e, com isso, 

continuem causando danos aos menos favorecidos, 

ou seja, aos trabalhadores. 
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Resumo
O hodierno estudo tem por escopo retratar a relevância do exame do bafômetro e as implicações da sua 
obrigatoriedade no ordenamento jurídico, haja vista que envolve a vida e a segurança pública; por consequência, 
a dignidade da pessoa humana e restrições aos direitos e garantias fundamentais. Sua importância é justificada, 
na medida em que almeja dar visibilidade a tão grave, discutível e atual problemática vivenciada no direito. 
Destarte, na iminência de um caos social, ocasionado pelo aumento no número de óbitos relacionados à 
incompatibilidade do álcool e direção, o presente artigo elucida que a obrigatoriedade do teste do etilômetro 
não contraria o princípio nemo tenetur se detegere.

Palavras-Chaves: Constitucionalidade. Direitos e Garantias Fundamentais. Exame do Bafômetro. Princípios. 
Obrigatoriedade.

BREATHLYZER TEST: THE CONSTITUTIONALITY OF A MANDATORY SOBRIETY TEST AT THE 
WHEEL

Abstract
The present study's goal is to depict the importance of the breathalyzer test and its mandatory application in 
our legal system, given that it involves lives and public security, and consequently also involves human dignity 
and fundamental rights and guarantees. Its importance is justified, in so far as it aims to give visibility to such 
grave, debatable, and current problems that are experienced in law. Thus, on the verge of social chaos, caused 
by the increase in the number of deaths related to the incompatibility of alcohol and driving, this article clarifies 
that the mandatory breathalyzer test does not contradict the principle of nemo tenetur se detegere.

Keywords: Constitutionality. Fundamental rights and guarantees. Breathalyzer test. Principles. Legal 
obligations.
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1 INTRODuÇÃO

Não é ignoto que acidente de trânsito é o maior causa-

dor de mortes no Brasil. Um dos fatores que contribuem 

para o alto índice de mortalidade é o uso abusivo do 

álcool. Políticas públicas eficientes, fiscalizações rígidas 

e punições severas são conditio sine qua non à proteção 

do bem maior, que é a vida, garantindo aos cidadãos a 

integridade física, psíquica e moral.

A relativização dos direitos fundamentais é um me-

canismo de resguardo estatal em observância ao con-

vívio harmônico firmado através do pacto social. A 

restrição não significa abuso ou arbítrio, devendo ser 

pautada na ponderação, e em conformidade com as 

circunstâncias expostas, em face de inexistir um direito 

uníssono, mas variável, a pender de determinado caso, 

ato ou fato.

A principiologia constitucionalista, norma esta 

implícita ou explícita no ordenamento pátrio, efetivo 

norteador dos anseios sociais, designador dos ditames 

a serem submetidos à risca pelos poderes tripartites, 

garante a tramitação de um projeto legislativo eficiente, 

célere e atual; aprovado a posteriori pelo chefe do poder 

executivo, fomenta ao órgão julgador um processo hígi-

do, imparcial e seguro aos polos da demanda.  

Dilma Vana Rousseff, Presidente da República, em 21 

de Dezembro de 2012, sancionou a Lei n° 12.760/2012, 

mais rígida, relacionada aos motoristas que forem pegos 

dirigindo com teor alcoólico acima do permitido. Na al-

teração da “Lei Seca”, dentre as novas determinações, 

ficou estabelecido que, mais que o aumento da multa, 

outras provas, além do bafômetro, como a testemunhal, 

e de vídeo poderiam ser utilizadas para comprovar a em-

briaguez ao volante.

A propósito, o teste do etilômetro é objeto de grande 

discórdia entre os cidadãos, doutrinadores e juristas, 

não havendo entendimento pacífico na imposição de sua 

obrigatoriedade. A arguição da inconstitucionalidade é 

justificada pelo desrespeito aos preceitos fundamentais 

elencados e assegurados na Constituição da República, 

de 1988, principalmente o princípio da presunção de 

inocência e Nemo tenetur se detegere.

A administração pública, incumbida de dispor aos 

cidadãos a aplicação prática das normas de caráter edu-

cativo, ou, até mesmo, coercitivo, deve, através do poder 

de polícia, limitar a liberdade e a propriedade particular, 

desde que as autoridades tidas como aptas estejam em 

constante aperfeiçoamento, em números suficientes e 

não exacerbam os limites do poder conferido.

Forçoso é perceber que o escopo do presente artigo 

não é limitar todo e qualquer direito ou garantia funda-

mental, seja individual ou coletivo, mas demonstrar que 

a proporcionalidade empregada pelo Estado na con-

secução desses objetivos visa a coibir os excessos que 

podem levar cidadãos retos a serem vítimas de sujeitos 

incuriosos.

2 RELATIVIDADE DOs DIREITOs E 
GARANTIAs FuNDAMENTAIs. 

 Os direitos e garantias fundamentais individuais 

e coletivos inerentes ao Estado Democrático de Direito, 

indelével na busca incessante de uma sociedade digna, 

justa na igualdade de seus pares e liberta de ameaças 

tirânicas, apesar de assegurados em nossa Constituição 

da República, não são absolutos.

A constitucionalização dos Direitos Humanos, impul-

sionada pelos ideais iluministas da Revolução Francesa, 

em luta incessante contra os privilégios absolutos da 

então incontestável monarquia, representado na figura 

do clero e nobreza, configurou um importante marco na 

história da humanidade, na defesa da Liberdade, Igual-

dade e Fraternidade entre os povos.

A propósito, o mestre em filosofia, Jorge Aquino, 

deslinda sobre a importância da Révolution Française.

Essa revolução foi o resultado de uma série de 
acontecimentos que alteraria definitivamente a 
França e toda a humanidade no ano de 1789. 
Reagindo fortemente contra o Antigo regime 
(Ancien Régime), personificado na figura de 
Luís XIV (1643-1715), a Revolução Francesa 
atingiu duramente o clero e a nobreza, influen-
ciada que foi pelos ideais iluministas. Este mo-
vimento foi tão significativo que ainda hoje é 
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considerado como o acontecimento que deu 
origem à Idade Contemporânea. Conhecido 
por todos é o lema da Revolução, de autoria 
de Jean Nicole Pache: ‘Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade!’ (AQUINO, 2009, p. 80).

A necessidade dos direitos estarem codificados em 

documento iniciou uma nova era no pensamento jurídi-

co, essa redução em escritos garantiu a eficácia na con-

cretização dos direitos do homem, face o desempenho 

das funções dos governantes, os quais, antes de impor 

algo, deveriam verificar a vontade popular, soberana e 

limitadora de poder.

 A concepção da Constituição Republicana, de 1988, 

teve como principal preocupação a efetividade dos direi-

tos do homem cidadão, que convivesse com a certeza 

da equidade, com a ausência de preconceitos, em uma 

sociedade justa, livre de arbitrariedades, incutida de soli-

dariedade ao próximo.

O jurista alemão, Robert Alexy (apud MARMEL-

STEIN, 2011, p.12.), afirmou que “o direito neces-

sariamente deve ter uma pretensão de correção, no 

sentido de se aproximar da ideia de justiça”. Evi-

dente que o Legislador Constituinte, ao estabelecer 

os direitos humanos fundamentais com status de 

cláusula pétrea1, em que, nas palavras de Dirley 

da Cunha Júnior (Curso de Direito Constitucional, 

p.617), “[...] o Estado era o instrumento prepon-

derante na realização da felicidade do homem” 

cidadão, observou que a não limitação poderia 

ocasionar afronta e desrespeito a outros direitos 

igualmente assegurados no hodierno ordenamento.
 Norberto Bobbio, na obra “A Era dos Direitos”, 

ensina que é utópico a existência de um direito funda-

mental absoluto, tendo em vista que essa máxima, em 

épocas anteriores, fora um óbice no surgimento de no-

vos direitos. A posteriori, aduz que “[...] dois direitos 

fundamentais, mas antinômicos, não podem ter um e 

outro, um fundamento absoluto, ou seja, um fundamen-

to que torne um direito e o seu oposto, ambos, inques-

tionáveis e irresistíveis” (BOBBIO, 2004 p.41).

A limitação não significa a extinção de um direito. A 

ponderação é um mecanismo assecuratório, necessário 

e eficaz para o bem estar social. Salutar mencionar que 

a restrição desses direitos é apenas no plano concreto, 

sendo vedadas modificações no exercício da atividade 

legiferante, ou, até mesmo, da interpretação, ambos no 

plano abstrato.

O ministro Gilmar Mendes (2011, p.221) salienta que 

a “restrição aos direitos individuais pressupõe a identi-

ficação do âmbito de proteção do direito fundamental”, 

não existindo regra absoluta de que determinado bem 

será protegido de maneira uniforme pelo atual orde-

namento.

Todavia, apesar do avanço da medida, há um grave e 

discutível dilema que passou despercebido aos olhos do 

legislador constitucional, ou seja, a constitucionalidade 

da obrigatoriedade do exame etilômetro.

Face às preliminares considerações acerca da re-

strição dos direitos e garantias fundamentais, o cidadão 

pode e deve exercer a liberdade que a lei confere, obser-

vando sempre o respeito ao alvedrio e o direito do outro, 

garantindo o convívio pacífico, respeito ao próximo e o 

bem estar social, conforme está preconizado no artigo 

292 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

2.1 CONFLITOS ENTRE DIREITOS 
FUNDAMENTAIS. CONCEITO E RESOLUÇÃO

Os Direitos fundamentais constituem-se como 

assecuratório jurídico coibidor do livre e exacer-

1  Decorrente de uma Constituição rígida em processo de modificação, as Cláusulas Pétreas, inseridas no art. 60 §4° da Carta Republicana, veda a abolição 
de alguns direitos e normas constitucionais através de Emendas à Constituição, a saber: forma federativa de Estado; o Voto direto, secreto, universal e 
periódico; a separação dos Poderes; os direitos e garantias individuais. 

2  Art.29, II da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “No exercício destes direitos e no gozo destas liberdades ninguém está sujeito senão às 
limitações estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros e a fim de 
satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática.”
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bado poder estatal face à pranteada garantia da 

humanização daqueles possuidores de autêntica 

legitimação do poder. Nesta senda, George Marm-

elstein aduz que

os direitos fundamentais são normas jurídicas, 
intimamente ligadas à ideia da dignidade da 
pessoa humana e de limitação do poder, po-
sitivadas no plano constitucional de determi-
nado Estado Democrático de Direito, que, por 
sua importância axiológica, fundamentam e 
legitimam todo o ordenamento jurídico (MAR-
MELSTEIN, 2011, p.20).

 A simples concretização da garantia desses 

direitos não é sinônima de convergência social, 

afinal, a evidente diferença de educação, pensam-

ento e crença requer a imensurável participação do 

Estado em possíveis conflitos que desrespeitem e 

restrinjam o direito assegurado.

Impende destacar que, quando houver o con-

flito envolvendo o bem jurídico da coletividade, e 

o direito de um indivíduo, haverá uma colisão entre 

direitos fundamentais; da mesma forma, entre dois 

sujeitos antagônicos, defensores do exercício de 

determinado direito individual.

A propósito, sopesar os direitos na balança 

é essencial para verificarmos qual deles é o 

mais imprescindível para satisfazer os anseios 

das par tes na procura pela justiça. Antes, im-

por tante mencionar que a seleção de um direito 

fundamental não significa a exclusão do outro. 

Deve ser buscada a conciliação entre eles, de 

modo que o resultado alcançado seja, concomi-

tantemente, o menos prejudicial e satisfatório na 

resolução do dilema. Opor tuna é a observação 

do doutrinador Manoel Gonçalves acerca dos 

possíveis critérios solucionadores do embate 

entre os direitos fundamentais. 

O primeiro deles é o da procura de conciliação, 
a fim de que o direito de um não sacrifique o 

direito de outrem. O segundo – caso a con-
ciliação seja impossível – é o da ponderação. 
Quer dizer, dar-se-á preferência ao direito que 
mais diretamente esteja em causa (FERRERIA 
FILHO, 2009, p.95/96).

O direito é um caso diferente. Varia conforme 

cada fato, ato, circunstância e tempo. Tendo em 

vista inúmeras narrativas de fatos homogêneas, 

dificilmente um crime, ou ofensa, cometido por 

algum meliante é idêntico de maneira absolu-

ta; no máximo, semelhante. Isto posto, quero 

dizer, a seleção de um direito fundamental em 

detrimento de outrem, quando da existência de 

conflito em determinado acontecimento, não 

significa que o magistrado, ou legislador irá 

aplicá-lo sempre da mesma forma. Claro está, 

por tanto, o livre arbítrio do julgador e legisla-

dor, desde que devidamente motivado, quanto 

à prevalência de um direito sobre outro, não 

havendo óbice na utilização de jurisprudências 

quando as circunstâncias a permitirem. A título 

de esclarecimento, George Marmelstein (2011, 

p.404) salienta que 

Qualquer solução a ser adotada em um conflito 
assim resultará na restrição (às vezes, total) 
de um dos dois valores...todas as situações 
envolvendo o fenômeno da colisão de direitos 
fundamentais são de complexa solução. Tudo 
vai depender das informações fornecidas pelo 
caso concreto e das argumentações apresen-
tadas pelas partes do processo judicial. Daí 
porque é preciso partir para a ponderação para 
solucionar esse conflito.

Nas bases teóricas, o caminho demonstrado 

para a resolução dos conflitos não é tão fácil como 

uma simples regra de matemática. O papel do juiz, 

legislador é primordial na defesa do interesse so-

cial, desde que o exercício das respectivas funções 

esteja em concordância com as regras da morali-

dade, ética, boa-fé e bons costumes. 
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2.2 BASE DE TODO ORDENAMENTO 
JURÍDICO DEMOCRáTICO, O DIREITO à 
VIDA é RELATIVO

 
Em caso de Estado de guerra, nem mesmo a vida é 

garantida de forma absoluta. É o que preconiza a nossa 

Carta Maior, de 1988, no artigo 84, inciso XIX. A vida 

é o bem mais precioso; o direito à vida é ínsito para o 

desenvolvimento das relações humanas, é o principal e 

basilar direito fundamental que deve ser preservado no 

hodierno ordenamento jurídico. A ausência do direito à 

vida significa a extinção na garantia de outros direitos. 

Nesse esteio, Paulo Gonet glosa que

proclamar o direito à vida responde a uma 
exigência que é prévia ao ordenamento ju-
rídico, inspirando-o, justificando-o. Trata-se 
de um valor supremo na ordem constitucio-
nal, que orienta, informa e dá sentido último 
a todos os demais direitos fundamentais 
(BRANCO, 2011, p.288).

 

A irrenunciabilidade, dentre as características dos 

direitos fundamentais, retrata que o cidadão não pode 

dispor da vida, por todo e qualquer motivo. Por conse-

guinte, a relativização dos direitos fundamentais demon-

stra que nenhum direito é absoluto, pois o bem comum 

é o principal interesse perquirido. Cumpre mencionar, de 

forma exemplificativa, que a legislação brasileira asse-

gura à mulher abusada sexualmente o direito ao aborto, 

prevalecendo o direito ao estado psíquico-moral do indi-

víduo, em detrimento da vida.

Essa excepcionalidade presente na Lei maior não 

é uma ruptura abrupta e abusiva do Operador Ju-

rídico, mas uma necessária providência no combate 

a condições degradantes que desvirtuem a verdadeira 

dignidade humana.

3 A INFLuÊNCIA DO PENsAMENTO 
BECCARIANO E ROussEAuNIANO, E Os 
PRINCíPIOs CONsTITuCIONAIs

Viceja grande discussão em nosso ordenamento ju-

rídico, o brocardo “não produção de provas contra si 

mesmo”. É cotidiano, em nossa nação, os motoristas 

que estão ou não sob efeito do álcool, ao serem para-

dos em uma blitz, recusarem o exame do bafômetro, 

alegando a mencionada frase, assim como o artigo 5°, 

inciso LVII e LXIII da nossa Carta Magna.

A priori, antes de adentrar no mérito da questão, 

necessário retroceder na história do direito e citar o 

Marquês de Beccaria, iluminista italiano, que escreveu 

a Obra-prima “Dos Delitos e Das Penas”. É impossível 

dimensionar o quão este movimento significou para o 

desenvolvimento-digno-humano-social contra os dés-

potas que, além de tirânicos, disseminavam o terror a 

toda população. Mas a sua fundamental importância na 

busca da “[...] processualização do direito de punir”, 

como assevera o jurista e doutrinador, Walter Nunes da 

Silva Júnior, foi decisiva na transformação do Estado de 

Direito, afinal, Cesare Bonesana, através das ideias sus-

citadas, disseminou a necessidade de assegurar a pro-

teção dos direitos fundamentais contra toda e qualquer 

arbitrariedade que pudesse emanar dos governantes.

Tecendo comentários acerca do aludido Clássico, 

com a devida maestria, o nobre jurista era defensor de 

penas mais justas ao condenado, proporcionais à inf-

ração cometida, desde que houvesse possibilidade de 

ampla defesa, contraditório no momento da acusação. 

Assim como, era salutar a qualquer cidadão ter con-

hecimento, informações do crime que cometeu e, da 

mesma forma, saber o que deve fazer para não praticar 

um delito. 

Nesse ínterim, relevante mencionar a contribuição de 

Rousseau no desenvolvimento do pensamento Becca-

riano, no escrito Du contrat social. A união de forças de 

cada indivíduo inserido na sociedade, no intento de criar 

uma força maior, soberana, que evitasse o caos social, 

garantindo o respeito à vida, a integridade e a igualdade 

de direitos e deveres entre pessoas que perquiriam o 

ideal de justiça, originou o Pacto Social. Insta esclarecer 

que o interesse comum é a vontade geral, mas não uma 

pretensão unânime da população. Todos contribuem de 

forma significativa, mas o melhor para todos é o que 
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prevalece, portanto, há a formação de um consenso, 

como instruem Eduardo Bittar e Guilherme Assis (2010, 

p.294) em sua obra.

Em consequência, Cesare Beccaria desenvolveu 

pensamento em que o cidadão ofereceria a sua liberdade 

ao Estado, que, em troca, garantiria a ordem social, pro-

tegendo a vida de todo o perigo iminente. O amparo es-

tatal seria revestido de aplicações de sanções, ou seja, 

no direito de punir, no desígnio de resguardar a ordem 

jurídica e prevenir das ameaças de futuros delitos, desde 

que consentâneo com os ditames da lei. Nessa vereda, 

em Dei delitti e delle pene, 

[...] somente a necessidade obriga os homens 
a ceder uma parcela de sua liberdade; disso 
advém que cada qual apenas concorda em pôr 
no depósito comum a menor porção possível 
dela, quer dizer, exatamente o que era neces-
sário para empenhar os outros em mantê-lo na 
posse do restante.
A reunião de todas essas pequenas parcelas 
de liberdade constitui o fundamento do direito 
de punir (BECCARIA,2009, p.19).

Em suma, verifica-se, pois, o quão as concepções 

Beccarianas estão disseminadas em nossa Carta Políti-

ca, de 1988, seja através de Princípios, direitos, seja de 

garantias fundamentais. 

3.1 ORIGEM ETIMOLÓGICA E CONCEITO DA 
PALAVRA PRINCÍPIO

O vocábulo Princípio, oriundo do latim principiu, 

significa começo, origem, causa primitiva ou primeira 

duma coisa. Alicerce, fonte, lei, regra, preceito moral. De 

Plácido e Silva define Princípio, em sentido vulgar, como 

“o primeiro instante em que as pessoas ou as coisas 

começam a existir”. Na acepção jurídica da palavra, o 

magistrado professor define Princípio como norma es-

sencial que serve de suporte ao direito. Salienta que 

“[...] princípios revelam o conjunto de regras ou precei-

tos, que se fixaram para servir de norma a toda espécie 

de ação jurídica, traçando, assim, a conduta a ser tida 

em qualquer operação jurídica” (SILVA; DE PLÁCIDO, 

1996, p.447).

À guisa conceitual, Maria Helena Diniz, à luz dos 

Princípios Constitucionais, a depreende como “norma 

explícita ou implícita, que determina as diretrizes fun-

damentais dos preceitos da Carta Magna, influenciando 

a sua interpretação” (DINIZ, MARIA HELENA, 1998, 

p.717). Geraldo Ataliba (CARLOS ROBERTO DE ALCKI-

MIN, 2012, p.86) define os Princípios 

em linhas mestras, os grandes nortes, as di-
retrizes magnas do sistema jurídico. Apontam 
os rumos a serem seguidos por toda a socie-
dade e obrigatoriamente perseguidos pelos 
órgãos do governo (poderes constituídos). 
Eles expressam a substância última do querer 
popular, seus objetivos e desígnios, as linhas 
mestras da legislação, da administração e da 
jurisdição.

Nessa oportunidade, conforme delineado em linhas 

anteriores, o pensamento iluminista ajudou a solidificar 

o respeito às garantias fundamentais do cidadão, assim 

como a democracia, inerente ao Estado Democrático 

Constitucional de Direito. Contribuiu, ainda, na descon-

strução da imagem de Estado sagrado, incontestável, 

absoluto, soberano, que ditava regras desarrazoadas a 

grande parcela da sociedade, sem resguardar o mínimo 

de dignidade, seja na aplicação de penas, seja na obe-

diência a leis aristocráticas.

A constitucionalização de todo ordenamento legal 

brasileiro significou a obediência dos demais ramos ju-

rídicos, de status infraconstitucional, aos direitos, garan-

tias e princípios fundamentais, individuais ou coletivos. 

Em especial, o direito Processual Penal, que elencou, 

em sua base, diversos princípios no escopo de garan-

tir a efetiva atividade jurisdicional, sem comprometer a 

dignidade humana e coibindo os possíveis abusos por 

parte do Estado. 

Isto posto, impende destacar alguns dos princípios 

constitucionais que, diga-se de passagem, não estão de 

forma taxativa na lei, primordial na demonstração de que 

é possível aferir embriaguez ao volante pelo exame etilô-

metro de forma obrigatória pela autoridade policial sem 

ferir qualquer preceito fundamental. 
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3.2 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: 
LIBERDADE RESTRITA E 
PROPORCIONALIDADE

 
Nenhum cidadão será compelido a fazer algo, ou 

abster-se de fazer, senão em detrimento da lei. O artigo 

5º, inciso II, da Constituição, de 1988, é um retrato 

clássico do limite permitido ao Estado de punir o ci-

dadão infrator. 

Verifica-se, pois, a existência do Estado humanizado 

de Direito, ou seja, o Estado só deverá punir o indivíduo, 

quando houver a transgressão da norma legal. Ne-

cessário que a sociedade tenha ciência da conduta que 

deva praticar para o não cometimento do crime. Logo, a 

presença de normas claras, certas e atuais é essencial 

na prevenção e penalização do autor do delito. O consti-

tucionalista Manoel Gonçalves aclara que,

o princípio da legalidade é, por um lado – o 
primeiro a enunciar, ainda que pela negativa 
-, o princípio geral da liberdade. O homem é 
livre para fazer tudo, exceto o que a lei proí-
be... à lei, pois esta não pode vedar senão o 
que traz prejuízo a sociedade, não aquilo que 
uma autoridade ou um grupo, seja qual for, 
entender que não é bom, não se identificando 
a preceitos religiosos ou ideológicos (GON-
ÇALVES, 2009, p.180).

Propugna ressaltar que a criação da figura do 

criminoso por par te do Estado, de forma antecipada, 

coíbe a insegurança jurídica social e evidencia que a 

sujeição à penalidade deverá ser cumprida quando o 

fato lesar o próximo.  
É mister esclarecer que a legalidade é um óbice 

nas pretensões de um Estado arbitrário. O princípio 

contribui para que toda e qualquer penalidade apli-

cada seja devidamente fundamentada e proporcional 

à infração cometida. 

A proporcionalidade é um critério que individualiza 

a pena conforme o delito cometido. Guilherme de Sou-

za Nucci, no fito de objetivar o princípio, aduz: “[...] a) 

preservar a harmonia entre a cominação de penas e os 

modelos de condutas proibidas; b) fundamentar o equilí-

brio entre a aplicação das penas e os concretos modos 

de realização do crime” (NUCCI; GUILHERME, 2012, 

p.235).

O magistrado, no exercício da função, deve consid-

erar a prisão a última ratio, pois a privação de liberdade 

impede o indivíduo de exercer alguns bens jurídicos 

protegidos em nossa legislação. O ideal é encontrar pe-

nas alternativas, que ensejem uma sanção, sem essa 

restrição. Obviamente, que essa medida estaria inserida 

nos delitos de menor potencial ofensivo. 

Ora, face às considerações aduzidas acerca do 

Princípio da Legalidade, o artigo 5°, inciso XXXIX, deter-

mina que não haverá crime sem lei anterior que o defina, 

nem pena sem prévia cominação legal; se a norma aduz 

que o motorista conduz automóvel com capacidade 

psicomotora alterada, em virtude do uso de bebidas al-

coólicas e com teor superior a 0,3 miligramas de álcool 

por litro auferido através do teste do etilômetro, haverá 

o crime de embriaguez ao volante. Do contrário, não ex-

istirá infração.

3.3 PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO

O legislador constituinte, ao elaborar a Carta Maior, 

de 1988, elencou, no artigo 5°, inciso LV, os princípios 

do contraditório e ampla defesa; “aos litigantes, em pro-

cesso judicial ou administrativo, e aos acusados em ger-

al são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes”. É inegável a con-

exão entre eles, todavia é a ampla defesa que qualifica 

o contraditório (DELOSMAR MENDONÇA, apud FREDIE 

DIDIER, 2010, p.55). 

É oportuno consignar que o princípio do contra-

ditório estruturou, integralmente, o processo, propici-

ando à parte o direito de ser ouvida, e, na possibilidade 

de influenciar a decisão do magistrado, o direito de 

trazer à baila alegações, provas, manifestações no fito 

de convencê-lo. 

O Contraditório, assegurado concomitantemente ao 

polo ativo e passivo da demanda, garante o equilíbrio 

e igualdade de oportunidades, vedando ao magistrado 

a possibilidade de sentenciar em matéria a qual sequer 
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foi suscitada pelas partes. Demonstra-se, portanto, a 

diferença entre agir de ofício sem provocação das par-

tes, e agir sem consultar com antecedência as partes, 

em consentâneo com os ensinamentos doutrinários de 

Fredie Didier Jr.

3.4 PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA

Cesare Beccaria afirma: “quando o delito é constat-

ado e as provas são certas, é justa que se conceda ao 

acusado o tempo e os meios para se justificar” (2009, 

p.43), ou seja, a Carta Magna, de 1988, elencou o am-

plo defeso como princípio base inerente, e assegurado 

ao cidadão, quando da existência do processo judicial 

ou administrativo em curso; logo, de acusação.

A processualização do direito de aplicar a pena foi 

uma solução encontrada para impedir que as autori-

dades públicas viessem a ser, autoritariamente, desar-

razoados e parciais no exercício das respectivas fun-

ções. O devido processo legal, princípio processual que 

abarca diversos outros, dentre eles, a ampla defesa, as-

segurou a obrigatória observância pelo regular trâmite 

processual, evitando que o indivíduo se tornasse mero 

objeto do poder público.

A ampla defesa propicia ao cidadão acusado a tu-

tela jurídica necessária para a razoável duração do pro-

cesso2. É ínsita a coerência e evidência dos autos. Isto 

posto, o acesso à informação, exceto nos casos de 

família e interesse público, que deve estar disponível a 

todo e qualquer cidadão, assim como os argumentos 

que levaram a autoridade judicial a acusá-lo, e a pos-

sibilidade de defesa aos autos, propiciando a oportuni-

dade de se expressar perante o magistrado, são prer-

rogativas mais que necessárias ao combate do arbítrio 

do poder público.

É oportuno salientar que a abrangência desse princípio 

importa restrições, “uma vez que o próprio direito se sub-

mete a restrições determinadas por outros direitos ou 

deveres fundamentais que operam, nos casos concretos, 

em sentidos opostos” (MENDES, 2011, p.493).

Nessa oportunidade, a obrigatoriedade do teste do etilô-

metro não infringe o aludido princípio, que é relativo, pois o 

procedimento de cunho administrativo não leva o cidadão 

à penalização no campo judicial. O aludido exame, simulta-

neamente, é modelo de combate e prova para aferição ou 

não de elevado teor alcoólico no organismo do indivíduo.

Se, por acaso, o equipamento apontar a infração, 

o condutor terá, por direito, a posteriori, a oportuni-

dade de manifestar sua defesa, no escopo de provar a 

não comprovação do delito. Desta feita, será garantida, 

em momento posterior, a ampla defesa, afinal, alegar 

um direito vazio (carecedor de argumentos plausíveis 

e coerentes) para a autoridade policial competente, 

no fito de obstar a aferição do crime, é privilegiar a 

irresponsabilidade e a impunidade individual em detri-

mento do bem-estar coletivo.

3.5 PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE 
INOCÊNCIA

Ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado da sentença penal condenatória. A leitura do ar-

tigo 5°, inciso LVII da Carta Política, de 1988, demonstra 

que o legislador não exprimiu o princípio de forma direta. 

Presume-se inocente até a coisa julgada.

A doutrina, ainda hoje, diverge quanto a sua incidên-

cia. Alguns sustentam ser processual penal e, outros, 

do direito penal. Todavia, o importante é a cobertura que 

o princípio oferece ao direito, garantia ou liberdade do 

beneficiário ativo.

A proteção assegurada pelo poder público jamais 

deverá ser fundamentada em mera suspeita, mas em 

indícios suficientes de que o provável ilícito penal colo-

que em risco a liberdade, e integridade do próximo. Por 

2  (2010, p. 59) Fredie Didier Jr. aduz que “a partir do momento em que se reconhece a existência de um direito fundamental ao devido processo, está-
se reconhecendo, implicitamente, o direito de que a solução do caso deve cumprir, necessariamente, uma série de atos obrigatórios, que compõem o 
conteúdo mínimo desse direito. A exigência do contraditório, o direito à produção de provas e aos recursos certamente atravancam a celeridade, mas são 
garantias que não podem ser desconsideradas ou minimizadas”. 
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consequência, não será considerada abusiva e ilegal a 

privação de um sujeito, quando o interesse social sobre-

puser ao individual.

Oportuno é o comento do doutrinador Leonir Batisti, 

ao dizer que a presunção de inocência não é óbice para a 

investigação e apuração de infrações, desde que pauta-

das na legalidade e colhidas de forma lícita.  Aduz ainda:

[...] que o direito de investigar realiza a pró-
pria presunção de inocência, visto que só será 
possível chegar à punição após identificado o 
ilícito penal e identificados os seus atores ou 
participantes, o que implica na imperiosa ne-
cessidade de investigação, em maior ou menor 
grau, em maior ou menor extensão (BATIS-
TI,2009, p.182). 

Frisa-se que, além de não constituir óbice, o 
princípio não deve ser alegado quando o con-
dutor se submeter ao exame do bafômetro. O 
teste não é uma pena ou privação da liberdade 
de ir e vir. Pelo contrário, é a obrigatoriedade 
do Estado garantir o exercício do princípio, que 
o cidadão poderá exercê-lo de forma livre, se-
rena e arrazoada. O Promotor de Justiça, Ba-
tisti, nesse raciocínio, alega:

 [...] que as medidas de polícia não inibem nem 
afetam a presunção de inocência. Veja-se a 
vigilância de pessoas [...] i)a vigilância é um 
instrumento para efetivar em abstrato a segu-
rança; ii) a vigilância, indiretamente vai servir 
para reafirmar a presunção de inocência, sem-
pre naquela linha argumentativa de que, ao an-
gariar provas de eventual ilícito e de eventuais 
responsáveis, se estará dando atendimento ao 
princípio (BATISTI, 2009, p.184). 

Desse modo, se, por acaso, o teste for positivo, o eq-

uipamento será um meio eficaz de demonstrar a possível 

embriaguez do motorista, que terá, a posteriori, o direito 

de defesa em provar que não deve ser culpado. Os indícios 

apontam a alta probabilidade, mas não significa a culpa. 

4. BAFÔMETRO É O DIREITO DE NÃO 
PRODuzIR PROVA CONTRA sI MEsMO? 

É da sapiência dos operadores do direito, que o 

trâmite processual findará em algum momento. Logo, 

não é algo infinito. Isto posto, é de se perceber que não 

há tempo hábil para a verdade absoluta. Devemos per-

quirir a veracidade dos fatos o mais próximo da reali-

dade, em seu alto grau de probabilidade.

Ao contrário do Processo Civil, o Processo Penal 

tem por escopo a busca por uma verdade real material, 

que poderá ser investigada independentemente da aqui-

escência da parte. Mister citar que esse subsídio deve 

estar respaldado nos limites legais e princípios éticos, 

fundamentais na produção de provas lícitas.

O princípio do Nemo tenetur se detegere, elencado 

na Convenção Americana de Direitos Humanos, através 

do artigo 8°, II, g e na Constituição da República, art. 5°, 

inciso LXIII, aduz que ninguém será obrigado a produzir 

provas contra si mesmo, nem a confessar-se culpado. 

Portanto, será facultado ao indivíduo prestar informa-

ções acerca do possível ilícito, podendo ocultá-las, sem 

a caracterização do crime de desobediência; Ao passo 

que o Acusador deve prestar todos os esclarecimentos 

e fundamentos necessários à garantia da ampla defesa.

Viceja relevante discussão se o emprego de métodos 

por parte do Poder Público fere a dignidade humana, vez 

que impõe restrições aos direitos assegurados na Carta 

Maior. Não é por demais salientar, que impera em nosso 

ordenamento a relativização dos direitos fundamentais. 

Essas restrições reguladas por lei possibilitam a coex-

istência, e não exclusão, entre eles.

Desde que os agentes públicos, em consonância 

com a legislação pátria, empreguem, de forma propor-

cional, os recursos para o devido desígnio, ausente a 

violência física e moral e respeitando as restrições im-

postas, a aplicação da verdade material será viabilizada.

O exame do Bafômetro é garantidor do contraditório, 

uma vez que a presunção é juris tantum de teor alcoóli-

co superior ao mínimo legal. O respeito ao contraditório 

será preservado, fornecendo ao indivíduo mecanismo e 

oportunidade de se manifestar e provar que não estaria 

dirigindo embriagado. Há, portanto, equilíbrio e respeito 

entre as partes.

É forçoso constatar que a busca da verdade não 

deve ser perseguida a todo e qualquer custo. A neces-

sidade de limitar um direito, princípio ou garantia não 

é sinônimo de arbitrariedade. O Estado, na incumbên-
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cia de proteger a vida, deve perquirir mecanismos que 

coíbam a tragédia social. Sopesar a balança é observar 

o momento social, a legislação atual e os números de 

mortalidade por acidentes de trânsito decorrentes da 

bebida alcoólica.

Essa prova, que depende da colaboração do condu-

tor, não está em afronta ao princípio da não autoincrimi-

nação. Conforme visto, nenhum princípio é absoluto. 

Portanto, seria desarrazoado vedar, ao poder público, a 

produção de determinada prova porque respectivo direito 

é assegurado, irrestritamente, em nosso ordenamento. 

Inexiste constrangimento quando há submissão ao teste 

do etilômetro. É um dever social de respeito à preserva-

ção pela vida e de zelo ao próximo. É o cumprimento do 

pacto social. O constrangimento alegado, nesse caso, é 

o argumento sem fundamento, cristalizado por sujeitos 

de direitos e não de deveres, cientes da iminência de 

serem privados de algo que lhes dá o prazer individual: 

a liberdade irrestrita. Nesse sentido, oportuna é a tran-

scrição da doutrinadora Maria Elizabeth Queijo:

É essencial buscar-se solução que harmonize 
ambos os interesses, que na realidade são pú-
blicos. Nos Estados democráticos, verifica-se 
a conciliação entre os interesses conflitantes 
em matéria de direito à prova... A análise da 
incidência do Nemo tenetur se detegere nas 
provas que dependem da cooperação do acu-
sado para sua produção é de grande impor-
tância para essa harmonização. Assim, não 
poderá ser inviabilizada a persecução penal, 
pelo reconhecimento de direitos fundamentais 
ilimitados, inclusive o Nemo tenetur se dete-
gere, mas não será admissível também que 
o referido princípio seja aniquilado, para dar 
margem ao direito à prova ilimitado (QUEIJO. 
2012, p. 289).

Ora, se o princípio da não produção de provas contra 

si mesmo fosse arguida em todo ato, fato ou processo, 

a impunidade seria o óbvio. O pagamento de tributos, 

impostos demanda a obrigatoriedade da pessoa física 

ou jurídica destinar parte de seus rendimentos ao gov-

erno federal. A declaração atestada pelo contribuinte de 

seus bens, rendimentos não configuraria desrespeito 

a Constituição? Evidentemente, a resposta é negativa. 

Essa parte destinada é salutar no desenvolvimento do 

país, na construção de novas creches, escolas, no mel-

hor atendimento à saúde, através de compras de equi-

pamentos avançados, ou, até mesmo, na melhoria da 

segurança pública. Novamente, há o contrato social. Os 

cidadãos devem não apreciar a quantidade de tributos 

pagos, mas possuem o conhecimento de que, sem eles, 

o mínimo ofertado pelo Estado, mesmo de má quali-

dade, não seria possível.

Nessa senda, seria igualmente inconstitucional a 

apresentação da carteira de motorista e documento 

do veículo automotor em blitz destinada a apurar pos-

síveis irregularidades ou roubo. É uma prática cotidiana, 

motivo este que a sociedade cumpre sem qualquer ob-

jeção. Logicamente, algum indivíduo tende a burlar a 

barreira policial, contudo, impera entre os pares a ne-

cessidade desse procedimento do agente público. Pois, 

não é equânime o governo conceder aos inadimplentes 

o direito de trafegar com o veículo automotor nos lo-

gradouros da cidade sem que exerça o dever de quitar 

os débitos referentes ao DPVAT3 ou IPVA5, incumbência 

esta destinada a todos. 

Oportuno dizer que a sociedade, por não ser 

uniforme, apresenta uma constante modificação, 

ao passo do que hoje é considerado primordial, 

amanhã poderá ser algo secundário. Tendo em 

vista que o direito segue esse processo, não é por 

demais aclarar que a embriaguez ao volante está 

dilacerando centenas de família em todo país, fruto 

de legislação ainda retrógrada, quando confere ao 

motorista a opção de se submeter ou não ao teste 

do bafômetro.

Norberto Bobbio (2004, p.43), de uma sensatez 

3  Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre.

4  Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.
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e perfeição ímpar, proferiu o sentimento dos in-

justiçados, ao dizer: “o problema fundamental em 

relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o 

de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de 

um problema não filosófico, mas político”. 
O anseio social é o julgamento de acordo com a lei 

(não de maneira absoluta), que transmita o sentimento 

de justiça e concretização da punição. Quero dizer, não 

importa se todos terão uma restrição em seus direi-

tos. A observância de normas específicas, criadas para 

proteger um bem maior, não individual, mas de caráter 

coletivo, demanda o espírito do esforço comum. E é 

essa vontade que deve ser respeitada. Como leva a 

lição da doutrinadora Maria Elizabeth Queijo:

[...] a inexistência do dever de colaborar, em 
todos os casos, redundaria em, uma concep-
ção do Nemo tenetur se detegere como di-
reito absoluto, aniquilando, em determinadas 
situações, por completo, a possibilidade de 
desencadeamento da persecução penal ou 
de dar seguimento a ela. Em outras palavras: 
equivaleria, em diversos casos, à consagração 
da impunidade (QUEIJO, 2012, p.364). 

O bom legislador não cria normas para os poucos; a 

estrita legalidade acoberta crimes, gera impunidades e a 

sensação da liberdade sem freio. A constitucionalidade 

do exame do bafômetro, em consonância com o princípio 

da não autoincriminação, deve ser observada não como 

violação, mas restrição necessária ao bem-estar social.

O teste, o qual demanda a colaboração do investi-

gado, não é prova degradante que viole a intimidade ou a 

honra. Esta, assim manifestada na forma subjetiva, sob 

a falsa sensação de desrespeito à dignidade da pessoa 

humana. Pois bem, conforme dito anteriormente, o Es-

tado assegura o direito ao contraditório, ampla defesa, 

corolário do devido processo legal, no qual, é presumido 

inocente o investigado até o trânsito em julgado da sen-

tença condenatória.

4.1 DIREITO AO SILÊNCIO

O silêncio não é sinônimo de aquiescência. O fato 

do cidadão não responder a indagações suscitadas pela 

autoridade competente não resulta em prejuízo para sua 

defesa: “o preso será informado de seus direitos, entre 

os quais o de permanecer calado [...]”. Percebe-se a 

infelicidade do legislador constituinte, ao elaborar o in-

ciso LXIII, do art. 5°, pois restringiu somente a figura do 

preso. Todavia, já está consolidada na doutrina e juris-

prudência a incidência do direito a todos os indivíduos. 

Segundo Walter Nunes,

[...] a essência do direito ao silêncio, a pessoa 
não pode ser violentada no seu instinto natural 
de preservação, o que implica procurar defen-
der-se, quando se sente atacado, de modo que 
a ela não pode ser imposta a tarefa de coope-
rar ou colaborar para a sua punição (NUNES, 
2008, p.732).

Importa dizer que a garantia assegurada ao acusado 

de não produzir provas que auto incrimine é um resguar-

do à integridade física e psíquica contra os possíveis 

abusos do poder público. Tanto é, que o cidadão acusa-

do não está compelido a participar da reconstituição de 

um crime que enseje a possível culpa. Caso a presença 

do indivíduo seja imprescindível para a coleta de provas, 

a anuência é a única forma de obtê-la; a força coercitiva, 

óbice. Nas lições de Denilson Feitoza, 

[...] o princípio da não-auto-incriminação tem 
natureza constitucional e se encontra implici-
tamente na previsão do direito ao silêncio. [...] 
não estamos convencidos de que o princípio 
em tela tenha um caráter absoluto no direito 
brasileiro. O tema ainda está demandando es-
tudos mais aprofundados, que, certamente, 
terão de enfrentar critérios como a gravidade 
do fato delituoso e o princípio da proporcio-
nalidade. [...] não nos parece que o direito ao 
silêncio, a um não fazer, permita o direito a um 
fazer (FEITOZA, 2009, p. 145).

Ora, face às considerações aduzidas, o poder público 

deve assegurar e preservar o direito ao silêncio, todavia, o 

grau da infração cometida é uma justificativa plausível para 

a sua limitação. Da mesma forma que o titular do direito 

aufere benefícios, concomitantemente, há a imposição no 

cumprimento de algumas obrigações. Em consequência, 

o silêncio não é uma prerrogativa estritamente aberta.
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Sob o pálio interpretativo constitucionalista-legalista, o ar-

gumento do direito ao silêncio seria óbice à obrigatoriedade 

do teste que aufere o índice de alcoolemia no organismo, 

pois seria resguardado a todos o direito a não produção de 

provas que impliquem em possível autoincriminação, inde-

pendentemente se um ato consciente e irresponsável mutilar 

a integridade de um ser humano reto e pai de família.

4.2 BAFÔMETRO
 
Bafômetro é o equipamento que utiliza ar exalado pelos 

pulmões e detecta o nível de álcool presente no organismo 

do indivíduo. O Aurélio o define como “o aparelho que mede 

o grau de alcoolemia de alguém pelo teor alcoólico de sua 

expiração”. Mister citar que existem três tipos: descartável, 

portátil e os utilizados para fins de provas legítimas.

A propósito, nos últimos anos, houve crescimento 

no número de mortes no trânsito relacionadas à bebida 

alcoólica. Dentre os fatores causadores, a ineficácia de 

políticas públicas contribuiu, de maneira determinante, 

para a instauração de toda celeuma.  Não há efetividade, 

se não existe capacitação de profissionais atinentes 

ao exercício da profissão, ou se não há investimentos 

propícios para a compra desses aparelhos. 

A administração pública deve adotar tolerância zero 

nos procedimentos relacionados à aferição de embria-

guez ao volante. Ora, se não há norma rígida, não há o 

efetivo cumprimento. Obviamente, a certeza de punição 

é a única saída para a solução do dilema. Isto posto, a 

utilização do instrumento pelo agente policial, de forma 

aleatória, gera, na sociedade, o pensamento da opção: 

dirigir e não beber, ou beber e não dirigir.

Vale observar que álcool e direção não combinam. 

O efeito que a bebida etílica traz ao nosso organismo, 

quando ingerida, é inimaginável. Impende destacar a er-

rônea sensação de confiança, a falta de reflexo e mu-

dança de comportamento. Para Fernando Capez (2008, 

p. 310), o bafômetro, que indica o nível de concentração 

de álcool, verifica o comportamento do indivíduo através 

da fala, equilíbrio ou reflexo. O doutrinador Pinheiro 

(apud PEDROSO, 1994, p. 97) afirma que, 

segundo o clássico SIMONIN, professor da Fa-
culdade de Medicina de Estrasburgo, o álcool 
é, sobretudo, um veneno do sistema nervoso: 
a sintomatologia neuropsíquica domina o qua-
dro. Uma alcoolemia de 1g por 1.000 (1,32cm³) 
determina transtornos de atenção, da concen-
tração psíquica, da associação de ideias e da 
memória, perturbações postas em evidência 
por testes psicotécnicos apropriados, vale dizer, 
transtornos da conduta; o tempo de reação à luz 
se encontra alargado 30% e o do som 38%.

A CAS5 varia conforme o tipo de bebida, peso e sexo do 

bebedor, a ingestão de alimentos ou assiduidade. Logo, o 

percentual auferido no exame do bafômetro não seria pre-

ciso de forma absoluta. Valoroso o ensinamento de Dualibi, 

Pinsky e Laranjeira (2011, p:94), ao afirmar que:

o princípio químico utilizado e a tecnologia agrega-
da, refletidos no custo dos equipamentos, variam 
em função das necessidades da determinação 
(precisão e exatidão) e das condições em que 
serão realizadas (condições ambientais, tempo 
de resposta, recuperação do equipamento para a 
próxima análise e fornecimento de energia).   

Evidente que o instrumento pode não fornecer va-

lores 100% (cem por cento) exatos, em virtude das in-

úmeras variáveis. Todavia, é o meio de prova mais efici-

ente que ateste a possível infração. 

5 COMPETÊNCIA OBRIGATÓRIA DO 
AGENTE DE TRÂNsITO DEMONsTRAR A 
EMBRIAGuEz DO CONDuTOR

Dentre as inúmeras tarefas precípuas da administra-

ção pública, destacaremos o poder de polícia, esta, com 

o desígnio de limitar a liberdade e a propriedade particu-

lar. Di Pietro (2012, p. 123) o define como “a atividade 

do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos 

5   Concentração de Álcool no Sangue.
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individuais em benefício do interesse público”. Bandeira 

de Mello (2009, p.830) aduz que,

a atividade da Administração Pública, expres-
sa em atos normativos ou concretos, de con-
dicionar, com fundamento em sua supremacia 
geral e na forma da lei, a liberdade e proprieda-
de dos indivíduos, mediante ação ora fiscaliza-
dora, ora preventiva, ora repressiva, impondo 
coercitivamente aos particulares um dever de 
abstenção (“non facere”) a fim de conformar-
-lhes os comportamentos aos interesses so-
ciais consagrados no sistema normativo.

 

A presença do poder de polícia é indelével em 

toda sociedade que prima pelo bem-estar coletivo. 

A abstenção de um facere, limitador da liberdade do 

homem, deve sempre estar em consonância com a 

legislação pátria. O Estado não está excluindo o di-

reito da liberdade. A garantia desse direito a todos re-

quer algumas limitações. A propósito, Gilmar Mendes 

(2011, p. 510) salienta 

Sob a Constituição de 1988, o Supremo Tribu-
nal Federal fixou entendimento de que os prin-
cípios do contraditório e da ampla defesa são 
assegurados nos processos administrativos, 
tanto em tema de punições disciplinares como 
de restrição de direitos em geral.

Não podemos associar essa atividade exercida pelo 

poder público com a ideia de Estado repressor. Evidente 

a flexibilização dos direitos fundamentais, quando há a 

imposição de medidas preventivas, na fiscalização da 

polícia administrativa nas vias públicas para atestar ou 

não embriaguez do motorista; ou das repressivas, diante 

da infração, recolhe-se a carteira de condutor e aplica-

se determinada multa.

Considerável atestar que o agente de trânsito nem 

sempre deve ir antes ao poder judiciário em busca de 

permissão para agir contra possível delito. A altivez dos 

extremos legalistas é um retrocesso na razoabilidade do 

direito. A autoexecutoriedade, em determinados casos, 

demonstra ser imprescindível para a ordem social, ou 

estaria o Legislador Constituinte ferindo os preceitos 

fundamentais, quando aduziu, no art. 5º, inciso XI, per-

missão para a autoridade policial invadir domicílio par-

ticular sem prévia autorização judicial, no desígnio de 

evitar o cometimento de crime em flagrante?

O exercício dessa prerrogativa, oportuno dizer, é 

limitado. A interferência da autoridade policial na esfera 

privada, nessa proposta, é aceitável, pois a inércia im-

plica no não cumprimento do dever do agente, que é a 

garantia da segurança social, ceifando, portanto, a fun-

ção eficaz do agente.  Nesta senda, Cretella Júnior (apud 

NUNES, 2008, p. 311) expôs:

A necessidade de manter a ordem pública exi-
ge, às vezes, medidas materiais de execução 
rápida, que não se compadecem com a mo-
rosidade do processo judiciário, como, por 
exemplo, a remoção imediata de veículo que 
impeça o trânsito na via pública.

A Carta Magna resguardou, no art. 144, que “a se-

gurança pública, dever do Estado, direito e responsabili-

dade de todos, é exercida para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio 

[...]”. Insta esclarecer que a atividade assecuratória 

desse fim é da competência do agente de autoridade 

de trânsito. O Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro 

– CTB o define como “pessoa, civil ou policial militar, 

credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício 

das atividades de fiscalização, operação, policiamento 

ostensivo de trânsito ou patrulhamento”.

Salienta Julyver Modesto (2010, p. 102) que “as 

atividades de fiscalização e operação de trânsito po-

dem ser desenvolvidas por qualquer servidor, que faça 

parte do quadro organizacional do órgão ou entidade de 

trânsito competente (ou esteja com ele conveniado, nos 

termos da lei)”.   

O exercício da aludida profissão, em observância 

aos princípios da administração pública, ao respeito ao 

devido processo legal, assegurando o contraditório e 

ampla defesa, isentos do livre arbítrio, é imprescindível 

na manutenção da segurança e ordem pública, de modo 

a contribuir, de forma efetiva, na diminuição de acidentes 

de trânsito em todo Brasil.
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Isto posto, não é ignoto que o agente de trânsito 

é o responsável por aplicar o teste do bafômetro aos 

que dirigem veículos automotores. O êxito do procedi-

mento depende de mecanismos eficientes à disposição 

da autoridade e certa margem de autoexecutoriedade, 

que propicie o fomento de uma investigação sem con-

tradições.

Desta feita, a obrigatoriedade da exigência do etilô-

metro é de competência do agente de trânsito, jamais do 

condutor. Impende destacar que, no ato da fiscalização, 

a autoridade policial, através de conhecimento adquirido 

pela experiência da função, deve averiguar as condições 

psicológicas e fisiológicas do motorista, no escopo de 

observar a possível embriaguez. Percebe-se que a im-

posição deve ter fundamento plausível e a sua obrigato-

riedade consiste no respeito e garantia da incolumidade 

física coletiva. Do contrário, a ausência desses pressup-

ostos constitui óbice na executoriedade do ato. 

 
6 A EFICáCIA DA LEI N° 11.705/2008 
NA DIMINuIÇÃO DE MORTEs NO 
TRÂNsITO

A política da Lei n° 11.705/2008 foi um dos poucos 

instrumentos ao alcance do Estado brasileiro que pos-

suiu eficácia no combate à ingestão de bebidas etílicas. 

É do conhecimento de todos a inércia de políticas públi-

cas quanto às restrições aos locais de venda do álcool, 

assim como a facilidade de adquirir, em decorrência de 

preços baixos e de propagandas maciças, nas redes de 

comunicação, incentivando o uso abusivo do álcool.

Evidente que álcool e direção não combinam. A mis-

tura nociva dos dois componentes resulta, reiteradas 

vezes, na morte de cidadãos inocentes, que arcam com 

a irresponsabilidade e a imprudência dos outros. Na im-

inência de estabelecer o caos social, o governo, ciente 

da gravidade do problema que assola, cotidianamente, 

o brasileiro, resolveu publicar legislação no escopo de 

dirimir a celeuma.

E os resultados demonstram a efetividade da nor-

ma no combate à diminuição de mortes no trânsito, 

ocasionadas pela ingestão de bebidas alcoólicas. O 

Departamento Estadual de Trânsito da capital Federal 

– DETRAN-DF6 através da Informação N° 06, Álcool x 

Direção, 17 de junho de 2012, evidencia que a média de 

óbito decresceu com o advento da Lei Seca. No ano an-

terior da entrada em vigor, a média de vítimas era de 42 

por mês. No 1º ano de vigência (2009), 35; no segundo 

(2010), 37; no terceiro (2011), 40 e até junho de 2012 a 

média foi de 36 mortes ao mês. 

Os diretores e técnicos do DETRAN-RS7 apresenta-

ram dados estatísticos relativos ao tema: em todo Rio 

Grande do Sul, houve uma diminuição de 6,6 % (seis 

vírgula seis por cento). Em 2010, houve 2.167 vítimas 

fatais no trânsito gaúcho, ao passo que, em 2011, foi 

de 2.025. Com o advento da Operação Balada Segura8, 

instituída pela Lei n° 13.963, somente na capital Porto 

Alegre, o índice de pessoas mortas, entre janeiro a outu-

bro de 2012, diminuiu 27% (vinte e sete por cento), se 

comparado ao mesmo período do ano anterior; de 121 

para 88.

Segundo dados do próprio Ministério da Saúde, mais 

de 40 (quarenta) mil9 cidadãos morrem, por ano, no Bra-

sil, vítimas de acidentes de trânsito. Todavia, segundo o 

ministro Alexandre Padilha, em regiões que fiscalizam 

de forma efetiva, houve uma redução em torno de 30 % 

(trinta por cento) no número de óbitos.

No Estado de Pernambuco, em 2012, houve 1.166 

mortos, apresentando redução de 24% (vinte e quatro 

por cento) em relação a 2011, que totalizou 1.516 víti-

mas.10 A Operação Lei Seca11, no Rio de Janeiro, nos 

primeiros 2 (dois) anos, apresentou redução de 32% 

6 http://www.detran.df.gov.br/images/documentos/O_Detran/estatisticas/lei_seca.pdf.  Acesso em: 08 fev. 2013.

7 http://www.detran.rs.gov.br/index.php?action=estatistica&cod=60. Acesso em: 08 fev. 2013.

8 A Operação Balada Segura foi instituída no Rio Grande do Sul no ano de 2012, é um retrato de que políticas públicas eficientes auxiliam a educação no 
trânsito e coíbem o aumento de vítimas ocasionadas por acidentes de veículos automotores, no binômio álcool-direção.

9 http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/11/04/acidentes-de-transito-causam-mais-de-40-mil-mortes-no-brasil. Acesso em: 08 fev. 2013.
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(trinta e dois por cento) no número de óbitos, ao passo 

que, em todo território nacional, a redução foi de 6,3% 

(seis vírgula três por cento) de mortes no trânsito. 

Cumpre ressaltar que não adianta promulgar uma 

norma, se a administração pública não efetivá-la através 

de contínuas fiscalizações, educação no trânsito e 

punição certa. Logo, na ausência de políticas públicas 

hábeis, a lei será apenas uma letra morta em vigor. Com 

isso, faz-se necessário observarmos que a ideia teórica 

é inteligente, entretanto, na prática, na maior parte dos 

entes federados, não é executada na forma devida. Por 

isso que o sucesso nos números da Lei Seca é depen-

dente da eficácia da administração pública.

6.1 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA 
DA LEI N° 12.760/2012 E RESOLUÇÃO N° 
432/2013

O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, no fito 

de disciplinar as margens de tolerância do exame etilô-

metro elencadas na “Nova Lei Seca n° 12.760/2012, 

através da Resolução n° 432/2013, definiu, no art. 6°, 

que a infração prevista no art. 165 do Código de Transito 

Brasileiro – CTB será consumada, quando o bafômetro 

apontar “medição igual ou superior a 0,05 miligrama de 

álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/L)”.

Em referência ao art. 306 do CTB, haverá a prática 

do crime daquele que for abordado por autoridade poli-

cial, dirigindo sob a influência de álcool ou outra sub-

stância que afete a capacidade psicomotora, quando 

acusar no etilômetro “medição realizada igual ou supe-

rior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar 

expirado (0,34 mg/L)”.

Infere-se que os parlamentares objetivaram a tolerân-

cia zero. Contudo, em parte, não atentaram para a ra-

zoabilidade na feitura da norma concernente à infração 

administrativa. É necessário um limite que não exacerbe 

a liberdade de outrem, tão pouco restrinja o exercício 

dela. Vale frisar que a citada Resolução previu “Tabela 

de Valores Referenciais para Etilômetro”, em caso de 

desconto do erro máximo admissível, mas ainda per-

siste a irrazoabilidade da medida.

Imagine um cidadão que ingeriu bombons de licor, ou 

utilizou enxaguante bucal e, logo em seguida, submeteu-

se ao exame; não seria um escárnio considerar esse ato 

uma infração? É um precedente perigoso criado pelo 

legislativo. Referendo a tese da importância da Lei Seca 

no propósito de ser óbice a acidentes de trânsito, e, por 

consequência, de mortes no trânsito. Inclusive, da ob-

rigatoriedade do teste para os motoristas que apresen-

tarem sintomas de embriaguez evidenciados, todavia, o 

quantum mínimo estabelecido no art. 6°, da Resolução 

432/2013, precisa ser razoável. O Ministério da Saúde 

e os órgãos correlacionados devem apontar, através de 

dados científicos, o limite mínimo necessário.

A Lei n° 12.760/2012 abrangeu maior campo pro-

batório, quando o condutor for alvo de fiscalização. An-

tes, o Superior Tribunal de Justiça – STJ tinha decidido 

que apenas o exame de sangue e do etilômetro poderiam 

atestar a embriaguez ao volante. Na entrada em vigor 

da Nova Lei Seca, o impasse findou, pois, com arrimo 

no art. 277, caput e §2º, podendo o condutor ser sub-

metido também a provas de vídeo, imagem ou perícia, 

assim como a outras admitidas em direito.

De toda forma, as medidas da “Nova Lei Seca” já 

surtiram efeitos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal 

– PRF12, entre 21 de dezembro de 2012 e 2 de janeiro 

de 2013, houve um número decrescente de acidentes 

nas rodovias federais, se comparado ao mesmo período 

do ano anterior, ou seja, caiu 12% (doze por cento). 

Enquanto que os números concernentes ao Réveillon, 

entre 28 de dezembro de 2012 e 02 de janeiro, demon-

10 http://globotv.globo.com/rede-globo/bom-dia-brasil/v/lei-seca-provoca-queda-nas-mortes-em-acidentes-de-transito-em-pernambuco/2364430/.   
Acesso em: 08 fev. 2013.

11  http://www.operacaoleisecarj.rj.gov.br/manual-do-sucesso/. Acesso em: 08 fev. 2013.

12 http://blog.justica.gov.br/inicio/lei-seca-aumenta-em-125-prisoes-em-rodovias-diz-prf/. Acesso em: 08 fev. 2013.
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straram diminuição de 6% (seis por cento) de óbitos, em 

comparação a 2011, de 133 (cento e trinta e três) para 

126 (cento e vinte e seis). 

7 JuRIsPRuDÊNCIA

Indubitavelmente, não há posição uniforme e pací-

fica, no ordenamento jurídico brasileiro, acerca da con-

stitucionalidade do exame do bafômetro, em virtude do 

Supremo Tribunal Federal (STF) ainda não ter decidido 

a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 4103, 

interposta pela Associação Brasileira de Restaurantes e 

Empresas de Entretenimento (ABRASEL) em 2008.

A ADI n° 4103 tem por escopo que seja declarada 

inconstitucional alguns dispositivos da Lei Seca, por vio-

lar princípio, direitos e garantias fundamentais. Impende 

destacar que os Tribunais pátrios estão fomentando, ju-

ridicamente, a admissibilidade do exame do bafômetro 

como prova para aferição da embriaguez ao volante.

Nessa senda, citamos o HC 109269/ MG, de relatoria 

do Ministro do Excelso STF, Ricardo Lewandowski, que 

denegou Habeas Corpus ao motorista que dirigiu com 

teor alcoólico acima do permitido e foi submetido ao 

teste em aparelho de ar alveolar:

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE 
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓ-
DIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO 
DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO 
TIPO PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE 
PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. OR-
DEM DENEGADA. I  - A objetividade jurídica do 
delito tipificado na mencionada norma trans-
cende a mera proteção da incolumidade pes-
soal, para alcançar também a tutela da prote-
ção de todo corpo social, asseguradas ambas 
pelo incremento dos níveis de segurança nas 
vias públicas. II  - Mostra-se irrelevante, nes-
se contexto, indagar se o comportamento do 
agente atingiu, ou não, concretamente, o bem 
jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese 
é de crime de perigo abstrato, para o qual não 
importa o resultado. Precedente. III  – No tipo 

penal sob análise, basta que se comprove que 
o acusado conduzia veículo automotor, na via 
pública, apresentando concentração de álcool 
no sangue igual ou superior a 6 decigramas por 
litro para que esteja caracterizado o perigo ao 
bem jurídico tutelado e, portanto, configurado 
o crime. IV  – Por opção legislativa, não se faz 
necessária a prova do risco potencial de dano 
causado pela conduta do agente que dirige 
embriagado, inexistindo qualquer inconstitu-
cionalidade em tal previsão legal. V – Ordem 
denegada (Órgão Julgador: Segunda Turma. 
Julgamento em 27/09/2011)13.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em idêntica 

vereda, vem denegando sucessivos Habeas Corpus 

interpostos por condutores que assumiram o risco de 

conduzir veículo automotor em logradouros públicos, 

infringindo norma legal, a saber, dirigir com teor etílico 

acima do permitido. O HC 142255/RS, de relatoria da 

ministra Maria Thereza de Assis Moura, é um consentâ-

neo esteio:

PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO 
VOLANTE. ART. 306 DA LEI N.º 9.503/97. APE-
LAÇÃO JULGADA. WRIT SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INA-
DEQUADA. LAUDO ATESTANDO A INCIDÊNCIA 
ALCÓOLICA. AFERIÇÃO POR BAFÔMETRO. 
AUSÊNCIA DE EXAME DE SANGUE. FLAGRAN-
TE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO...5. In casu, ine-
xiste manifesta ilegalidade pois, não obstante 
a ausência do exame de sangue, a aferição da 
concentração de álcool no organismo do pa-
ciente foi realizada pela sujeição a etilômetro 
- conforme previsto no Decreto n.º 6.488/08 
-, o que atesta a gradação alcóolica acima do 
limite previsto em lei, acarretando portanto a 
responsabilização criminal, visto a tipicidade 
da conduta do acusado (Órgão Julgador: Sexta 
Turma. Julgamento em 25/09/2012).14

 
Assim como, o HC 224.984/RJ, de relatoria do min-

istro do STJ, Jorge Mussi, justificando que o etilômetro 

é prova admitida em direito para comprovar a prática do 

crime elencado no art. 306 do CTB. Inclusive, objeto de 

matéria discutida e referendada na Terceira Seção do STJ. 

13 HC 109269/ MG - http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4108371. Acesso em: 09 fev. 2013..

14 HC 142255/RS -  https://ww2.stj.jus.br/processo/jsp/revista/abreDocumento.jsp?componente=ATC&sequencial=24919902&num_registro=200901
392163&data=20121002&tipo=5&formato=PDF.  Acesso em: 09 fev. 2013.



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

Revista Juris Rationis, Ano 7, n.2, p.83-102, abr./set.2014  ISSN 2237-4469

99

HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VO-
LANTE (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO 
BRASILEIRO, COM A REDAÇÃO DADA PELA 
LEI N. 11.705/2008). CRIME DE PERIGO ABS-
TRATO. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS 
REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. INICIAL ACU-
SATÓRIA QUE DESCREVE CRIME EM TESE. 
MATERIALIDADE. ETILÔMETRO. INÉPCIA NÃO 
EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. [...]4. No 
caso, não há falar em deficiência da prova da 
materialidade apresentada pela acusação (tes-
te de alcoolemia - “bafômetro”) para justificar 
a inépcia da denúncia, uma vez que em sessão 
realizada no dia 28.3.2012, a Terceira Seção 
desta Corte Superior de Justiça, no julgamen-
to do REsp n.º 1.111.566/DF, admitido como 
representativo de controvérsia, decidiu, por 
maioria de votos, que após o advento da Lei 
n.º 11.706/08, a incidência do delito previsto 
no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro 
se configura quando comprovado que o agen-
te conduzia veículo automotor sob o efeito de 
álcool em concentração superior ao limite pre-
visto em lei, mediante a realização de exame 
de sangue ou teste do bafômetro, este último 
realizado na hipótese dos autos. 5. Ordem de-
negada (Órgão Julgador: Quinta Turma. Julga-
mento em 17/04/2012).15

O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça16 

em não conceder Habeas Corpus nesses casos é, prati-

camente, uníssono, aditando o HC 142876/RS, de rela-

toria da Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, em 26 de abril 

de 2011; o HC 186420/RS, de relatoria do Ministro OG 

Fernandes, 6ª Turma, em 27 de março de 2012; o HC 

140074/DF, de relatoria do Ministro Félix Fischer, 5ª Tur-

ma, em 10 de novembro de 2009. 

8 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

É de bom alvitre atestar que a função de punir do Es-

tado Democrático de Direito não é um poder, mas o dever 

assecuratório de que todos os indivíduos cumprirão suas 

determinações, no escopo de preservar a paz social. A 

relativização de um direito, garantia ou liberdade, desde 

que bem empregada e em consonância com a razoabi-

lidade, deve ser entendida não como restrição, mas uma 

necessidade de atingir o bem maior: a vida.

A constitucionalidade da obrigatoriedade do exame do 

bafômetro deve ser, primordialmente, pautada na inces-

sante busca pela conscientização do cidadão brasileiro. 

Foi e é importante mudar o hábito e comportamento da 

população, fazendo cada motorista refletir no risco que 

a sua conduta pode ocasionar a outrem. Não pode achar 

que a vítima dos acidentes fatais, resultado da embria-

guez ao volante, será sempre a do vizinho. 

É oportuno dizer que a conduta antiquada coloca em 

risco não apenas a vida do condutor do veículo, mas do 

transeunte ou terceiro, que não tem nada a ver com o 

fato do outro desrespeitar a legislação imposta a todos 

de maneira equânime, e da própria família, que sofre pela 

perda, dor ou angústia de saber que seu ente querido 

será responsável, penalmente e/ou civilmente, pelo 

crime cometido, além, é claro, dos danos.

Isto posto, a única forma do poder público coibir essa 

tragédia social é a realização de ações fiscalizatórias não 

esporádicas, severas, que passem ao cidadão a percep-

ção de que o desvio da lei resulta em punibilidade líquida 

e certa, respeitando, lógico, os direitos e garantias as-

segurados na Carta Magna de 1988.

E o instrumento eficaz, o bafômetro, fomentará me-

canismos hábeis para a autoridade de trânsito, no escopo 

de aparar as arestas decorrentes da incompatibilidade do 

álcool e direção. Mister frisar que não advogo a tese do 

uso abusivo e imoderado do etilômetro. A obrigatoriedade 

da imposição é circunstancial. Deverá haver uma norma 

que regulamente o grau de aperfeiçoamento, instrução e 

experiência do profissional competente, para poder atestar, 

através da sua aptidão, a necessidade ou não do condu-

tor ser submetido ao aludido exame, analisando, evidente-

mente, os sintomas, circunstâncias e características.

15 HC 224.984/RJ - https://ww2.stj.jus.br/processo/jsp/revista/abreDocumento.jsp?componente=ATC&sequencial=21556709&num_registro=201102
720060&data=20120503&tipo=5&formato=PDF. Acesso em: 09 fev. 2013.

16 http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp
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Sobreleva notar, portanto, a evidente importância 

e dever dos entes federados em aperfeiçoar políticas 

públicas de combate ao escárnio número alto de vítimas 

oriundas dos acidentes de trânsito (álcool e direção), as-

sim como incentivar medidas educativas que transmitam 

ao motorista a consciência do perigo.

Não é ignoto que a alteração recente da Lei Seca 

n° 12.760/2012 tem por objetivo lícito maior minorar o 

número de óbitos. Todavia, o instrumento de persecução 

é falho, afinal, os condutores deixarão de conduzir seus 

veículos automotores, na justificativa de não sofrer san-

ções econômicas, ou na responsabilidade de não prati-

car conduta nociva que possa atentar contra a incolumi-

dade do próximo? Nesse ínterim, abre-se um precedente 

desvirtuador perigoso. Na mesma senda, o resultado do 

exame etilômetro que ateste o teor alcoólico deve ser ra-

zoável, pois circunstâncias, tempo e organismo variam, 

a depender da pessoa e local. Logo, salutar é estabelecer 

um quantum mínimo para a prática do crime, que deve 

ser fundamentado em parecer de órgão competente, de 

especialistas na área.

Uma justa justiça deve ser perquirida no Estado 

Democrático de Direito, independentemente da restrição 

de um direito fundamental, verificando, em uma balança, 

a preponderância de um interesse coletivo em face do 

individual. O direito não é pautado na análise fria das 

leis, princípios, costumes ou até mesmo doutrina. A ju-

risprudência deve ser suscitada com anseio de modifica-

ção social, norteadora de mudanças legislativas futuras 

e cumpridora do bem-estar social.

À vista do exposto, propugna esclarecer que as nor-

mas constitucionais não são frágeis, pois, dotadas de 

extrema rigidez e base do ordenamento jurídico pátrio, 

são guardiãs dos direitos e garantias fundamentais. Em 

suma, percebe-se a sua extrema importância. Todavia, 

há algumas situações inevitáveis em que a relativização 

desses direitos é a única alternativa de pacificação so-

cial. Sublinhe-se o respaldo da Lei Maior conferido aos 

aplicadores do direito. 

Destarte, a eficácia de toda e qualquer medida, neste 

caso, a constitucionalidade da obrigatoriedade do exame 

do bafômetro para aferição da embriaguez ao volante, 

depende irrestritamente do ânimo de cumplicidade 

daqueles que outorgaram o poder, os cidadãos, aos rep-

resentantes do povo. Não adianta possuir ideias sensa-

tas que, no plano teórico, vislumbram-se a efetividade 

das normas, se, no momento da execução, a desídia ou 

ego são óbices para a concretização do fim almejado. 

Mecanismos, possuímos. Ausente é a perspicácia da 

mudança, do novo.
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Resumo
O presente trabalho tem por escopo analisar a situação atual das uniões entre pessoas do mesmo sexo no Direito 
brasileiro, dando ênfase especial a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento, por conexão, 
da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
4.277, que declarou o status de entidade familiar de tais relações, equiparando-as à união estável. Para tanto, 
analisa-se, historicamente, a origem da família e da homossexualidade na humanidade, revisitando os estágios 
mais marcantes da evolução de ambos os conceitos. Posteriormente, estuda-se o cenário legal acerca do tema, 
relembrando as primeiras iniciativas legislativas em busca do reconhecimento no Brasil e pontuando as nações 
que foram pioneiras na aprovação de leis desta natureza. Em seguida, é traçado um panorama geral acerca do 
tratamento jurídico despendido às uniões homoafetivas no Brasil e nos outros países do mundo. Por fim, faz-se 
uma avaliação crítica acerca das consequências jurídicas geradas pela supracitada decisão do STF. 

Palavras-chave: União homoafetiva. Reconhecimento jurídico. Entidade familiar.

HOMOAFFECTIVE FAMILIES: A NEW LEGAL OVERVIEW OF UNIONS AMONG EQUALS

Abstract
This article has the scope of analyze the current situation of homosexuals relationships in Brazilian Law, 
highlighting the recent decisions of the Supreme Court in trials, by connection, the claim of breach of 
fundamental precept 132 and Direct Action Unconstitutionality of 4277, which declared which declared the 
status of a family unit of such relationship, recognizing them as a stable one. For that, it analyses, historically, 
the origin of homosexuality in families and humanity, revisiting the most memorable stages of the evolution 
of both concepts. Subsequently, we study the legal landscape on the subject, recalling the first legislative 
initiatives seeking recognition in Brazil and scoring nations that pioneered the adoption of such laws. It is then 
drawn an overview about the legal treatment of spent homoaffectives unions in Brazil and other countries. 
Finally, it is a critical evaluation about the legal consequences generated by the before mentioned decisions 
of the Supreme Court.

Keywords: Homoaffective Union. Legal recognition. Family entity..
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1 INTRODuÇÃO

O Direito das Famílias lida de forma direta e indelével 

com os sentimentos e os anseios mais profundos dos ho-

mens, podendo ser considerado um dos mais humanos 

ramos da ciência jurídica. Desse modo, a legislação sobre 

o tema reflete muito da realidade social da época em que 

vigora. Assim, acaba por trazer consigo toda a carga de 

preconceitos e maus hábitos sociais historicamente ar-

raigados pelo pensar da maioria, tendo que enfrentar o 

desafio de não se deixar contaminar por tais vícios.

Se estivesse a se falar de questões voltadas ao Di-

reito Administrativo e ao trato com entes públicos, a von-

tade da maioria seria o modo mais coerente de se alcan-

çar uma resposta ideal. Ocorre que, os direitos tutelados 

pelo Direito das Famílias são de natureza privada, dizem 

respeito à esfera particular das pessoas, suas escolhas 

mais íntimas e pessoais – daí porque as causas que 

versem sobre o tema devem, por força de Lei, tramitar 

em segredo de justiça (art. 155, CPC). 

Não é dever do Direito Familial – nem de qualquer 

outro ramo da ciência jurídica – cuidar de questões 

éticas, morais ou religiosas. Esses instrumentos não-

coercitivos de controle têm seu espaço próprio na 

dinâmica social. Permitir que o Jus invada tais territórios 

o transformaria em meio de opressão, e não de liberta-

ção, como se presume em um Estado Democrático de 

Direito (NADER, 2005, p. 32).

Hodiernamente, o conceito de família é corolário do 

postulado da dignidade da pessoa humana (GAMA, 2001, 

p. 93). Os laços emocionais construídos pelas pessoas 

ao longo da vida ganham importância nuclear, e os aspec-

tos patrimoniais passam a ter caráter secundário (PER-

LINGIERE,1997, p. 30). Hoje, já se fala em maternidade e 

paternidade sócio-afetivas1, partilha de bens em favor de 

concubinos  (JUSBRASIL, 2011), responsabilização civil 

dos pais por ausência de suporte emocional (DIREITONET, 

2011). Temas que eram tabus inquebrantáveis tempos 

atrás, agora já são enfrentados com certa naturalidade 

pela doutrina e jurisprudência modernas. Nesse diapasão, 

surgem as questões relativas às uniões homoafetivas, o 

seu reconhecimento como entidade familiar, as conse-

quências jurídicas, os direitos e obrigações decorrentes 

etc. Estes e outros assuntos correlatos serão dissecados 

nesse trabalho científico.

2 AsPECTOs hIsTÓRICOs

2.1 FAMÍLIA: CONCEITO E EVOLUÇÃO

Segundo conceituação tradicional do dicionário Auré-

lio (1975, p.49), família é “[...] o pai, a mãe e os filhos; 

pessoas unidas por laços de parentesco, pelo sangue ou 

por aliança; [...] comunidade formada por um homem 

e uma mulher, unidos por laço matrimonial, e pelos fil-

hos nascidos dessa união”. No entanto, a visão contem-

porânea tem tornado o significado de família bem mais 

amplo, e, portanto, de acordo com o mesmo dicionário: 

“Grupo formado por indivíduos que são ou se consid-
eram consanguíneos uns dos outros”, consoante nova 

definição acrescentada em edição mais recente (FER-

REIRA,1999, p. 54).

Como se vê, a família é uma instituição social em 

constante transmutação; o seu conceito vem sendo 

modificado ao longo dos tempos. É consenso entre os 

historiadores e demais estudiosos do tema que cada so-

ciedade construiu os seus modelos familiares baseados 

nos interesses políticos, econômicos, culturais e religio-

sos preponderantes na época. Nas letras de Engels, “a 

família é produto do sistema social e refletirá o estado de 

cultura desse sistema” (ENGELS, 1995, p. 91). Nesse 

contexto, a observação dos pilares formadores das 

famílias de outrora é indispensável para a compreensão 

de muitos preconceitos que perduram até os dias atuais 

(SILVA JUNIOR, 2008, p. 34).

Nos primórdios da humanidade, quando o homem 

ainda não estava familiarizado com as noções de pro-

1 Resp 1.189.663-RS e AgRg no Ag 1310468-MG
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priedade privada, acumulação de riquezas ou mesmo 

de família e sociedade, não havia hierarquização entre 

os sexos. No período pré-histórico surgem os primeiros 

núcleos familiares, e com eles as divisões de tarefas em 

razão do gênero, cabendo à mulher os afazeres domésti-

cos e o cuidado com os filhos – em razão da natural de-

pendência da prole – e aos homens atribuíam-se a caça, 

a pesca e a agricultura. As funções femininas eram valo-

rizadas e a esposa era vista como a comandante do lar 

(ENGELS, 1995, p. 49).

Com o advento do patrimônio individual surgiu o 

conceito de poder, que pressupõe a submissão de mui-

tos ao comando de alguns. A partir de então, o homem 

passa a escravizar os semelhantes menos abastados; 

emergea ideia dos seres humanos como mercadorias. 

Nesse cenário, a mulher também passa a ser vista como 

propriedade do marido (ENGELS, 1995, p. 60).

O termo ‘família’ é derivado do vocábulo latino famu-

lus, que consiste no conjunto de servos ou dependentes 

de um chefe ou senhor. Ensina Danda Prado (1995, p. 

55) que “entre os chamados dependentes incluem-se a 

esposa e os filhos. Assim, a família [...] compunha-se 

de um patriarca e seus fâmulos: esposa, filhos, servos 

livres e escravos”.

Ao analisar as pesquisas e descobertas feitas por 

Lewis Henry Morgan – um dos mais respeitados antrop-

ólogos modernos – acerca da origem da família, Engels 

(1995) nos faz refletir sobre a mutabilidade do compor-

tamento, do pensamento e do julgamento humanos. 

Como ele mesmo destaca, na aurora dos enlaces 

sociais, o matrimônio se dava por grupos, assim, um 

certo círculo de homens e um certo círculo de mulheres 

relacionava-se mutuamente, sem que houvesse ciúmes 

ou disputa entre eles, sendo abertamente difundidas as 

práticas sexuais entre irmãos e demais parentes próxi-

mos. Tempos depois, os laços conjugais passaram a 

fixar-se em pares, permitida a poligamia unicamente 

masculina e proibidas as práticas incestuosos. Outros 

tantos anos se passaram e a monogamia passou a ser 

exigida de ambos os cônjuges.

No que concerne à igualdade dos sexos, homens e 

mulheres ocupavam status iguais no ambiente social 

primitivo; após, a figura feminina passou por séculos de 

inferiorização até que pudesse voltar a ser tratada com 

isonomia (ENGELS, 1995, p. 35), condição esta, aliás, 

ainda não alcançada em alguns países.

Conforme explanaremos com mais detalhamento al-

hures, o amor entre pessoas do mesmo sexo é prática 

experimentada desde as mais longínquas épocas; a 

concepção de que todos os seres humanos devem ser 

tratados com respeito, isonomia e sem discriminação 

de qualquer natureza, todavia, é relativamente recente. 

Por esta razão, o tema trazido à baila é dos mais palpi-

tantes e atuais, posto estar imerso em ideários ainda em 

formação, queque clamam por serem estudados, pes-

quisados, questionados e discutidos.

2.2 HOMOSSEXUALIDADE: CONCEITO E 
EVOLUÇÃO

A criação da palavra ‘homossexualidade’ é atribuida 

ao médico húngaro Karolt Benkert, havendo sido intro-

duzida na literatura médica no ano de 1869 (DIAS, 2009, 

p. 46). Etimologicamente, é uma construção gramati-

cal híbrida, formada pela conjugação do termo grego 

‘homo’, que significa igual, com o termo latino “sexus”, 

que significa sexo. A homossexualidade, condição 

daquele que é homossexual, consiste num padrão du-

radouro de experiências sexuais, afetivas e/ou românti-

cas entre pessoas do mesmo sexo. O termo também se 

refere a um indivíduo com senso de identidade pessoal 

e social baseado nessas atrações, manifestando com-

portamentos e aderindo a uma comunidade de pessoas 

que compartilham da mesma orientação sexual (UZIEL, 

1999, p. 11).

As primeiras famílias homoafetivas remontam a Antigu-

idade, embora se tenha indícios de práticas homossexuais 

desde a Era Paleosóica – por volta de 12.000 a.C. (CUES-

TA; DIAZ, 2011). A afetividade entre pessoas do mesmo 

sexo era exaltada na literatura antiga – notadamente na de 

origem grega – duas das mais conhecidas obras de todos 

os tempos ilustram essa afirmativa: “A Ilíada”, de Homero e 
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“O Banquete”, de Platão. Entre os antigos, a homossexuali-

dade era vista com tolerância, e muitos povos acreditavam 

ser o amor gay mais sublime e verdadeiro que o heteros-

sexual, uma vez que o primeiro era sempre livre e escol-

hido, ao passo que o último consistia em obrigação social 

a todos imposta.

Além disso, David Greenberg, ao analisar os códi-

gos legais antigos, não encontrou qualquer proibição à 

homossexualidade. Foram objeto de tal estudo: as leis 

de Urukagina (2375 a.C.), as leis de Ur-Nammu (2100 

a.C.),   as leis de Eshunna (1750 a.C.), as leis de Ham-

murabi (1726 a.C.) e as leis hititas (800 a.C.). Segundo 

o mesmo pesquisador, monarcas como Zimri-lin, rei de 

Mari, e Hammurabi, rei da Babilônia, mantiveram aman-

tes do sexo masculino com status semelhante ao de es-

posa (GREENBER, 1998 apud MOREIRA, 2010, p. 284). 

Todas essas são evidência de que o comportamento 

homoerótico era, no mínimo, socialmente tolerado pelos 

nossos ancestrais.

Com a propagação da doutrina cristã, no entanto, 

houve uma modificação na concepção da sexualidade. 

A Igreja Católica passou a pregar uma filosofia de repú-

dio ao prazer, na qual os homens deveriam se manter 

afastados de grandes paixões para conservar a retidão 

de comportamento e a serenidade espiritual. As relações 

sexuais, mesmo entre pessoas de gêneros distintos, só 

seriam legítimas se praticadas com finalidade procriava 

e no âmbito matrimonial. Nesse contexto, a homossexu-

alidade passou a ser fortemente reprimida. 

O cristianismo foi legalizado na Roma Imperial por Con-

stantino, no ano de 313. Daí para frente expandiu-se por 

toda a Europa, alcançando o seu ápice na Idade Média (476 

– 1453). Desde a criação do tribunal do Santo Ofício, pelo 

Papa Gregório IX, no Século XIII, os homossexuais foram 

amplamente perseguidos pela “Santa” Inquisição (DAG-

NESE, 2000, P. 16). Ainda nos dias atuais, a homossexuali-

dade é vista como heresia pela Igreja Católica.

Durante o período renascentista (séculos XIV a XVI), 

a intolerância foi atenuada, face às demonstrações 

públicas de inclinação homossexual de algumas figuras 

notáveis como: o teatrólogo inglês William Shakespeare, 

os artistas plásticos italianos Leonardo Da Vinci e Mi-

chelangelo e o príncipe da França Felipe de Orleans – 

irmão do rei Luís XIV. Os franceses, aliás, inovaram ao 

descriminalizar a conduta homossexual, na assembleia 

constituinte de 1791 (JENCZACK, 2008, p. 29).

Entre os séculos XIX e XX muitos países ocidentais 

já haviam descriminalizado a homofilia, o que favoreceu, 

ainda que timidamente, à flexibilização do preconceito. 

No Brasil, a descriminalização do homoerotismo 

ocorreu em 1830, data em que passou a vigorar o 

Código Criminal de 1823, ainda na vigência da nossa 

primeira Constituição, mas isso não implicou o fim do 

tratamento discriminatório. Pelo contrário. Em 1948, 

o homossexualismo entrou para o rol da CID (Classi-

ficação Internacional de Doenças), coordenado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), na categoria de 

“personalidade patológica”. Entretanto, com o fortaleci-

mento do movimento LGBTT (lésbicas, gays, bissexuais, 

transexuais e transgêneros), o fato passou a ser motivo 

de muita controvérsia.

Finalmente, em 1973, a homossexualidade foi reti-

rada da lista da CID. No mesmo ano, foi excluída tam-

bém da lista de doenças da Associação Americana de 

Psiquiatria. Foi um passo decisivo na luta pela dignidade 

e pela isonomia de tratamento independentemente da 

orientação sexual. 

3. RETROsPECTIVA JuRíDICA - As 
PRIMEIRAs INICIATIVAs ACERCA DO 
RECONhECIMENTO

3.1 ASPECTOS LEGAIS

3.1.1 Países Pioneiros

Os países escandinavos foram os primeiros a fomen-

tar as discussões e aprovar legilações referentes ao reco-

nhecimento das uniões entre pessoas do mesmo sexo. 

A Dinamarca, no auge da vanguarda, iniciou os debates 

sobre o tema cerca de quarenta anos atrás, vindo a ser, 
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em 1989, a primeira nação a aprovar lei regulamentadora 

da ‘parceria registrada’ de casais homossexuais (Regis-

tered Partinership Act), estendendo aos casais homoafe-

tivos os mesmo direitos concedidos aos heterossexuais, 

inclusive o direito ao uso do nome do parceiro. Nos anos 

subsequentes, Noruega (1993), Suécia (1994), Israel 

(1994), Islândia (1996), Groelândia (1996) e Hungria 

(1996) adotaram modelos de reconhecimento semelhan-

tes ao dinamarquês (MOREIRA, 2010, p. 305).

A Holanda foi pioneira na legalização do casamento 

entre iguais e na autorização para a adoção de filhos por 

ambos os cônjuges, no ano de 2001. A parceria civil, 

por sua vez, já era regulamentada naquele país desde 

1989 – poucos meses depois da precursora Dinamar-

ca – garantindo direito à saúde, educação e benefícios 

trabalhistas nos mesmos moldes que aos casais hete-

roafetivos (MOREIRA, 2010, p. 306).

O segundo país a autorizar o casamento homosse-

xual foi a Bélgica, que aprovou legislação nesse viés no 

ano de 2003. O direito a adoção conjunta, porém, só foi 

alcançado em 2005.

Espanha e Canadá institucionalizaram o casamento gay 

e a possibilidade da adoção de fihos em 2005. A lei cana-

dense foi aprovada após a realização de censo, que com-

provou um aumento no número de uniões homoafetivas 

cinco vezes maior que o crescimento das uniões heteroafe-

tivas, entre 2001 e 2005 (DIAS, 2009, p. 68).

Nosso país, por outro lado, ainda está “engatinhan-

do” na estrada da democracia, da cidadania e do res-

peito aos direitos humanos e à diversidade. A despeito 

disso, a inércia do legislador brasileiro é inescusável, 

uma vez que, o nosso aparato jurídico – sobretudo os 

princípios constitucionais da isonomia, liberdade, intimi-

dade e dignidade da pessoa humana – dão todo o su-

porte necessário para que os parlamentares tupiniquins 

cessem de uma vez por todas com essa lacuna legal que 

tanto nos envergonha no cenário internacional.

3.1.2 No Brasil

Por aqui, os debates acerca do reconhecimento dos 

direitos civis dos homossexuais iniciaram-se cerca de 

cinco décadas atrás. A militância homossexual ganhou 

força mundial entre os anos 1960 e 1970, com o cha-

mado ‘Motim de Stonewall’, tendo ascendido no Brasil 

no ano de 1978, com a criação do emblemático jornal 

‘O Lampião da Esquina’, pioneiro veículo de comunica-

ção da comunidade LGBTT. Já no ano seguinte, surgiu 

o primeiro grupo organizado: o “Somos”, que liderou e 

articulou os primeiros militantes do movimento gay no 

nosso país. Em 1980 foi realizado o 1º Encontro Bra-

sileiro de Homossexuais (MENDES, 2011), ocasião em 

que as discussões acerca da igualdade de tratamento 

ganharam consitência e visibilidade.

Tais manifestações culminaram com a apresentação 

do primeiro projeto de Lei Federal a tratar da institu-

cionalização das uniões homoafetivas em nosso país, 

o PL 1.151, de autoria da ex-Deputada Marta Suplicy, 

regulando a “união civil entre pessoas do mesmo sexo”. 

Posteriormente, foi substitituído por texto de autoria do 

Deputado Roberto Jefferson, passando a se chamar 

“Parceria Civil Registrada”. Obteve parecer favorável da 

Comissão Especial do Congresso desde dezembro de 

1996. Apesar disso, não chegou a ser votado em ne-

nhuma das Casas Legislativas, tendo entrado e saído da 

pauta de votação diversas vezes, em razão de acordos 

com lideranças políticas. Hoje, encontra-se arquivado. 

Desde então, exatas vinte e uma outras propostas 

de legislação federal, assim como cinco propostas de 

emenda à Constituição Federal, todas voltadas à prote-

ção dos direitos homossexuais foram ofertadas ao Con-

gresso Nacional; nenhuma delas, no entanto, chegou 

sequer a ser apreciada pelo nosso Legislativo. 

O Código Civil atual, que teve o seu anteprojeto re-

digido mais de vinte anos antes da sua promulgação, 

época em que a comunidade LGBTT começava a se or-

ganizar em nosso país, não faz qualquer menção às rela-

ções entre pessoas do mesmo gênero. De fato, é como 

se não existissem para o ordenamento jurídico. A única 

referência à identidade de gênero existente em legislação 

federal encontra-se na Lei 11.340/2006, popularmente 

conhecida como “Lei Maria da Penha”, voltada ao com-

bate da violência doméstica contra a mulher. Referido 
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diploma legal esclarece, em dois de seus artigos,2 que a 

sua aplicação se extende a todas as mulheres vítimas de 

conduta violenta no âmbito falimiar, independentemente 

da sua orientação sexual. 

Dentre os muitos projetos de lei em favor da homoafe-

tividade, seis deles foram apresentados em 2011, além 

dos cinco outros projetos de emenda à Constituição, o 

que demonstra uma ampliação na receptividade do tema 

junto à sociedade civil. Muitas são as questões suscitadas 

nas propostas legislativas ou de emendas constitucionais: 

vão desde a criminalização da discriminação em razão da 

orientação sexual, até a mudança do prenome dos tran-

sexuais cirurgiados, passando pela transformação das 

licenças gestante e parternidade em “licença-natalidade”, 

pelo período de cento e oitenta dias, podendo ser gozada 

por qualquer dos pais ou até repartida entre ambos (PEC 

111/2011), dentre outros tantos assuntos. Alguns destes 

projetos, porém, merecem a nossa atenção especial, uma 

vez que tratam, direta ou indiretamente, da regulamenta-

ção das uniões entre iguais.

Após doze anos de hibernação da tentativa de legali-

zação da “união civil entre pessoas do mesmo sexo” (PL 

1.151), tentou-se o “contrato civil de união homoafeti-

va”’, por meio do Projeto de Lei 580/2007, de autoria 

do ex-Deputado Clodovil Hernandes. Posteriormente, fo-

ram apensados a ele os Projetos de Lei nº 4.914/2009, 

5.167/2009 e 1.865/2011. O primeiro acrescenta o art. 

1.727-A ao Código Civil, com o fito de aplicar as nor-

mas da união estável às relações entre pessoas do mes-

mo sexo; os dois últimos – claramente homofóbicos, 

diga-se de passagem, – têm a finalidade de modificar 

o Código Civil de modo que reste expressamente proi-

bido o reconhecimento das uniões homoafetivas como 

entidade familiar, negando-lhes o enquadramento como 

união estável, inviabilizando o casamento e a adoção de 

filhos por casais homossexuais.

É vergonhoso deparar-se com propostas de lei cria-

das por aqueles que deveriam ser os representantes do 

povo e da democracia com um teor tão antidemocráti-

co, separatista e contrário à dignidade do ser humano. 

Nesse viés, faz-se oportuno destacar trecho retirado da 

justificativa do PL 5.167/2009: 

[...] relações sexuais entre pessoas do mesmo 
sexo são absolutamente proibidas por Deus [...] 
Deus não criou Adão e um outro Adão [...] o objeti-
vo do movimento gay é destruir o matrimônio he-
terossexual. [...] Na realidade muito poucos deles 
querem se casar. Mas o movimento homossexual 
político força a exigência do casamento para mu-
dar a sociedade e eliminar uma instituição (o ma-
trimônio monógamo por toda a vida) em que não 
creem. [...] Duas pessoas do mesmo sexo não são 
idôneas para a criação e educação das crianças. 
[...] aprovar o casamento homossexual é negar a 
maneira pela qual todos os homens nascem neste 
mundo, e, também, é atentar contra a existência 
da própria espécie humana.

É alarmante perceber como as bancadas políticas 

religiosas utilizam-se de argumentos falaciosos e con-

spiratórios para tentar justificar o injustificável. Não há 

explicação inteligível para a negativa de amparo legal a 

certa modalidade de união civil, se esta não tem o intuito 

de fraudar a lei ou prejudicar terceiros, mas, ao con-

trário, apenas configura a opção de dois seres humanos 

– livres por força da Constituição Federal – de compar-

tilharem suas vidas um com o outro. A garantia legal 

de tratamento isonômico entre heterossexuais e homos-

sexuais não trará qualquer dano ou mitigação de direitos 

àqueles; a manutenção da desigualdade, por outro lado, 

cristalizará um quadro de latente injustiça.

Mister mencionar também a tramitação de duas 

relevantes iniciativas legiferantes: o PL 674/07, que 

2 Art. 2o  Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e 
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.
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modifica o Código Civil, regulamentando a união estável, 

incluindo a possibilidade de configura-la também entre 

os casais homoafetivos e criando o estado civil de ‘con-

sorte’ ou ‘companheiro’ para aqueles que vivem nessa 

condição; e o PL 2.153/11, que altera o § 2º do art. 42 

da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adoles-

cente), permitindo a adoção de crianças e adolescentes 

por casais homossexuais.  Outro que teve grande re-

percussão foi o Projeto de Lei 2.285/2007, que propõe 

uma codificação separada do Código Civil, tratando ex-

clusivamente do Direito de Família, o chamado Estatuto 

das Famílias. A proposta em comento trazia em seu 

art. 68 o reconhecimento da união homoafetiva como 

entidade familiar, aplicando-se a ela as mesmas regras 

que à união estável, com a exigência dos mesmos req-

uisitos. Ocorre que o texto foi emendado e o artigo em 

discussão, o único que tratava do tema, foi descartado, 

atendendo à exigência da bancada religiosa para que o 

projeto seguisse adiante.

A mais recente de todas as ações é o Estatuto da 

Diversidade Sexual, anteprojeto de lei apresentado pelo 

Conselho Federal da OAB3 à Comissão de Direitos Huma-

nos e Participação Legislativa do Senado Federal, em 23 

de agosto de 2011. O texto compõe-se de cento e nove 

artigos, distribuídos em dezenove sessões, em formato 

de microssistema. Além de consagrar princípios, traz 

normas referentes aos direitos de família, sucessório, 

previdenciário e penal, uma vez que criminaliza a homo-

fobia. Compila em um único corpo muitos regramentos 

trazidos em projetos de lei diversos, adormecidos nos 

arquivos do Congresso Nacional. 

Na tentativa de esquivar-se dos constantes e repeti-

dos boicotes sofridos em todas as iniciativas anteriores, 

as Comissões de Diversidade Sexual das seccionais da 

OAB estão angariando assinaturas Brasil afora na ten-

tativa de levar o projeto à Câmara dos Deputados, via 

iniciativa popular. A campanha foi lançada, em âmbito 

nacional, no dia 17 de maio de 2012 (Dia Mundial de 

Combate à Homofobia).

Como se vê, muitas são as tentativas de se alcançar 

o reconhecimento legislativo das uniões contínuas entre 

pessoas do mesmo gênero. Todavia, poucos avanços 

foram conquistados no âmbito legal, desde o pontapé 

inicial dado em 1995 – quase duas décadas atrás. 

Conforme fartamente explanado nas linhas anteri-

ores, a homoafetividade é uma realidade relevante e 

permanentemente presente na nossa sociedade, real 

expressão de afeto, que, na prática, em nada difere das 

uniões heterossexuais – a não ser no enfrentamento do 

preconceito e da discriminação. Aqueles que se unem, 

espontaneamente, em relações sérias e comprometi-

das, baseadas no respeito mútuo e no amor, em bus-

ca da construção de um núcleo familiar, são famílias 

genuínas. Não parece razoável – nem justo – excluir da 

proteção do Estado uniões desse porte baseando-se 

apenas e tão-somente no fato de que esses dois seres 

humanos possuem gêneros iguais. Não cabe aqui 

questionar se a maioria da polução brasileira comunga 

ou não dessa ideia. A escolha do parceiro com quem 

se quer construir uma vida em conjunto é assunto da 

esfera privada de cada indivíduo; não diz respeito ao 

Estado, nem a sociedade.

Talvez quando os nossos legisladores atinarem para 

o fato de que também está entre as suas funções “pro-

mover o bem de todos, sem preconceitos de [...] sexo 

[...] e quaisquer outras formas de discriminação”,4 bem 

como defender os interesses das minorias – que são ex-

atamente quem mais precisa, vez que não têm como gri-

tar tão forte quanto os demais – e não apenas atender aos 

anseios da maioria que os elege, nossa nação consiga ser 

verdadeiramente “livre, justa e solidária”5, e dar o devido 

amparo legal a todos os que dele precisam.

3 Ordem dos Advogados do Brasil.

4 Art. 3º, IV, CF.

5 Art. 3ª, I, CF.
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4. PANORAMA JuRíDICO ATuAL

4.1 NO PLANO INTERNACIONAL

É notória a evolução que vem acontecendo em 

diferentes par tes do mundo no que concerne à temáti-

ca da homossexualidade. As duas últimas décadas 

foram palco de significativas mudanças na maneira 

de se enxergar e se lidar com essas minorias. Desde 

a primeira legislação reguladora da parceria civil ho-

moafetiva, em 1989 na Dinamarca, as conquistas só 

aumentaram e cada vez mais países instituem leis de 

proteção aos direitos dos homossexuais Por outro 

lado, algumas nações – notadamente as de origem 

islâmica e mulçumana – ainda penalizam a prática 

sexual consensual entre adultos do mesmo sexo, 

descortinando uma realidade pouco divulgada, mas 

muito preocupante.  

Com base nessas informações, a Associação In-

ternacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transex-

uais e Intersexuais (ILGA), única entidade de âmbito 

internacional dedicada à promoção e defesa da igual-

dade de direitos da comunidade LGBTT, fundada em 

1978, representando atualmente cerca de cento e dez 

países, organiza anualmente os dados acerca dos re-

gimes jurídicos de cada país no que tange a homos-

sexualidade. Em sua pesquisa, a ILGA considera os 

direitos garantidos tanto por lei quanto por decisão ju-

dicial, de modo que o Brasil aparece como lugar onde 

a adoção entre casais homossexuais é permitida, uma 

vez que há jurisprudência nesse sentido em ambos os 

Tribunais Superiores brasileiros. 

O tratamento despendido à homossexualidade ao 

redor mundo é extremamente heterogêneo, essa é 

a primeira conclusão a que se chega após observar 

o estudo supracitado. As variações oscilam da total 

legitimação a extrema repressão. Enquanto doze na-

ções tem o casamento gay legalizado – África do Sul 

(2006), Argentina (2010), Cidade do México (2010), 

Bélgica (2003), Noruega (2009), Espanha (2005), 

Islândia (2010), Países Baixos (2001), Portugal 

(2010), Suécia (2009), Canadá (2005) e alguns es-

tados dos Estados Unidos [Connecticut (2008), Co-

lumbia (2010), Iowa (2009), Massachusetts (2004), 

New Hampshire (2010) e Vermont (2009)]6 – sete 

outros países penalizam a conduta homossexual com 

a morte; pasmem! – Arábia Saudita, Irã, Mauritânia, 

Sudão, par tes da Somália e doze estados da Nigéria.  

No Irão, aliás, as punições variam desde a amputação 

das mãos e dos pés até a execução (DIAS, 2009, P. 

63). É difícil acreditar, mas esses números são verídi-

cos e atuais.

Engana-se quem acredita que essa situação de 

intolerância seja inexpressiva ou encabeçada por 

uma minoria insipiente de nações. Os dados dados 

mostram números alarmantes! Enquanto cento e 

quinze países no Planeta têm a homossexualidade le-

galizada, outros setenta e seis e mais cincoentidades7 

permanecem considerando tal postura ilegal, impu-

tando encarceramento ou castigos físicos aos infra-

tores; destes, doze punem as relações homossexuais 

com prisão superior a onze anos, podendo chegar a 

ser perpétua. A Europa é único dos cinco continen-

tes em que o homoerotismo é legalizado em todos os 

países. A União Europeia exige de todas as nações 

que pretendem integrá-la que revoguem as suas legis-

lações contrárias aos direitos humanos. O grupo latino 

americano que proíbe a homoafetividade é composto 

por onze membros, a saber, Antígua e Barbuda, Bar-

bados, Belize, Dominica, Granada, Guiana, Jamaica, 

São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente e 

Granadinas, e Trinidad e Tobago. 

Felizmente, malgrado o triste quadro mostrado 

acima, outras tantas nações apontam para a direção 

contrária: em favor da igualdade e da não-discrimina-

6 O México, assim como Estados Unidos, é uma federação que permite que os seus estados editem normas independentes acerca do direito de família. 

7 Inclui parte de uma federação, estado, província, região federal e qualquer outra divisão administrativa e/ou territorial.
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ção. Assim, dezenove países, dentre eles o nosso,8 

permitem a adoção conjunta de filhos por casais do 

mesmo sexo, quais sejam: Países Baixos (2001), 

África do Sul (2002), Suécia (2003), Andorra (2005), 

Espanha(2005), Reino Unido (2005), Islândia (2006), 

Israel (2008), Noruega (2009), Argentina (2010), 

Brasil (2010), Cidade do México, no México (2010), 

Bélgica (2006), Dinamarca (2010), a maior par te das 

províncias canadenses9 e alguns estados do Estados 

Unidos (BRUCE-JONES; PAOLIITABORAHY, 2011, 

p.17-18).10

Ademais, mantendo o cenário humanista, 
cinquenta e oito nações e sessenta entidades 
possuem normas de proteção e combate a dis-
criminação por motivo de orientação sexual e 
identidade de gênero. Além disso, trinta e dois 
países e trinta entidades reconhecem juridica-
mente as uniões entre iguais; desses, dezesseis 
contemplam os casais homoafetivos com a to-
talidade ou a maioria dos direitos concedidos aos 
heteroafetivos (BRUCE-JONES; PAOLIITABORA-
HY, 2011, p.17-18).

De fato, a realidade jurídica atual está longe de 

ser a desejada, pois, como visto, em muitas par tes 

do mundo, o Estado oficializa a tirania e a barbárie, 

impedindo que pessoas adultas possam escolher o 

rumo dos seus sentimentos e do seu desejo, sob pena 

de receberam severas punições. Não há explicação ou 

justificativa, por mais eloquente e bem elaborada que 

seja, capaz de legitimar tais absurdos. No entanto, 

ponderando-se os dados hodiernos em comparação 

aos de outrora, vê-se que os avanços conquistados 

são enormes, dignos de comemoração. Estatistica-

mente o número de nações favoráveis ao reconhe-

cimento da homoafetividade e à proteção contra a 

discriminação é significativamente maior que o dos 

países cuja homofobia é institucionalizada. 

4.2 NO PLANO LOCAL

O cenário brasileiro contemporâneo referente aos di-

reitos dos homossexuais é consequência de anos de con-

strução de uma jurisprudência favorável à matéria. A des-

peito de ser um Estado Democrático de Direito, o Brasil não 

possui uma única norma federal que trate explicitamente do 

reconhecimento das uniões homoafetivas.  Apesar disso, 

o ordenamento jurídico nacional, se interpretado de uma 

maneira coerente e sistemática, oferece todo o suporte 

necessário para o reconhecimento das parcerias entre pes-

soas do mesmo sexo. 

O constituinte originário firmou as bases do Di-
reito pátrio nos postulados da dignidade da pessoa 
humana,11 da liberdade e da igualdade de todos – 
homens e mulheres, sejam eles heterossexuais, ho-
mossexuais, bissexuais ou transexuais – perante a 
lei, “sem distinção de qualquer natureza”12 Ademais, 
institui a família como base da sociedade, devendo 
receber especial proteção do Estado.13 Assim, é evi-
dente que o artigo 226 da Magna Carta é norma ab-
erta, abrangendo em seu corpo não apenas os tipos 
de família expressamente mencionados, mas toda e 
qualquer forma de célula familiar (TEPEDINO, 1999, 
P. 349). A doutrina há muito já se posiciona nesse 
sentido; vejamos trecho da obra de Paulo Lôbo Luiz 
Netto (2002, p. 95): “A referência constitucional é 

8 Essa questão será aprofundada e detalhada no item seguinte (4.2)

9 Alberta, Columbia Britânica (1996), Manitoba (2002), Nova Brunswick (2008), Nova Escócia (2001), Nunavut, Ontario (2000), Québec (2002), 
Saskatchewan (2001), Terranova e Labrador (2003), Territórios do Noroeste (2002).

10 California, Colorado, Connecticut, Illinois, Indiana, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Oregon, Vermont e o Distrito de 
Columbia

11 Art. 1º, III, CF.

12 Art. 5º, caput, CF.

13 Art. 226, caput, CF.
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norma de inclusão, que não permite deixar ao desa-
brigo do conceito de família – que dispõe de um 
conceito plural – a entidade familiar homoafetiva”

 Como se vê, a omissão do legislador brasileiro não 

encontra guarida em nenhum argumento razoável. O 

aparato legal vigente – notadamente a Constituição Fed-

eral – fornece aos nossos congressistas toda a base 

jurídica para que estes cumpram o seu ofício, qual seja, 

criar normas que regulamentem o patamar mínimo de 

direitos constitucionalmente instituídos, observando as 

necessidades da sociedade contemporânea. Mesmo as-

sim, a lacuna legal se mantem. Logo, uma única con-

clusão vem à tona: a rejeição repetida de todos os proje-

tos de lei em defesa dos homossexuais decorre única e 

exclusivamente do medo que têm os nossos deputados 

e senadores de desagradar à parcela fundamentalista do 

seu eleitorado e, com isso, perder votos. Nossos con-

gressistas dão preferência aos interesses eleitoreiros, 

em detrimento dos direitos humanos.

Movidos por essa inércia legiferante, os homossex-

uais passaram a buscar seus direitos pela via judicial, o 

que permitiu o incremento das decisões acerca do as-

sunto e deu origem a muitos precedentes jurisdicionais. 

Os grandes catalizadores do quadro de abertura e re-

conhecimento vislumbrado hoje são os magistrados de 

primeiro e segundo graus de jurisdição, que há mais de 

uma década vêm reconhecendo as uniões entre iguais, 

garantindo-lhes muitos dos direitos a que fazem jus os 

heterossexuais. Consoante se verifica no acórdão a se-

guir, julgado em novembro de 2000 pelo TRF da Quarta 

Região, o Judiciário brasileiro já equiparava as uniões ho-

moafetivas às uniões estáveis desde então, sinalizando a 

tendência humanista e progressista que seria confirmada 

pelos Tribunais Superiores alguns anos mais tarde: 

A realidade social atual revela a existência de 
pessoas do mesmo sexo convivendo na con-
dição de companheiros, como se casados 

fossem. 2. O vácuo normativo não pode ser 
considerado obstáculo intransponível para o 
reconhecimento de uma relação jurídica emer-
gente de fato público e notório. 3. O princípio 
da igualdade consagrado na Constitução Fede-
ral de 1988, inscrito nos artigos 3º, IV, e 5º, 
aboliram definitivamente qualquer forma de 
discriminação. 4. A evolução do direito deve 
acompanhar as transformações sociais, a par-
tir de casos concretos que configurem novas 
realidades nas relações interpessoais. (TRF 4ª 
Região, AC 349785, j. 21/11/2000).

Antes mesmo da famigerada decisão do Su-
premo Tribunal Federal reconhecendo as uniões 
homoafetivas, o Superior Tribunal de Justiça, em 
2008, já havia declarado a possibilidade jurídica 
dos pedidos dessa natureza, exortando os mag-
istrados das instâncias inferiores para a obrigato-
riedade de julgarem o mérito de tais ações.14 Em 
2010, a Quarta Turma desse mesmo Tribunal man-
teve decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul permitindo a adoção de duas crianças por 
um casal de mulheres que viviam juntas há doze 
anos, rejeitando, assim, o recurso interposto pelo 
Ministério Público daquele estado. Nessa ocasião, 
o Ministro João Otávio de Noronha, presidente da 
Quarta Turma, justificou a postura da Corte: “Não 
estamos invadindo o espaço legislativo. Não es-
tamos legislando. Toda construção do direito de 
família foi pretoriana. A lei sempre veio a posteriori” 
(FOLHA, 2011). 

A competência das Varas de Família para processar 

e julgar as ações afetas às uniões homoafetivas, a mea-

ção dos bens construídos no curso da união, a quali-

dade de depende do companheiro do mesmo sexo nos 

planos de saúde,15 o acesso aos direitos previdenciários 

decorrentes da relação de homoafetiva, todos esses e 

alguns outros direitos já eram concedidos aos casais 

homossexuais por meio do Poder Judiciário. Ocorre, 

porém, que as decisões proferidas Brasil afora variavam 

14 REsp 820.475/RJ.

15 REsp 238.715/RS.
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vertiginosamente umas das outras, na medida em que 

nenhum dos julgados exarados pelos Tribunais Supe-

riores acerca do assunto tinha caráter vinculante, ser-

vindo apenas como norte para os julgadores coerentes 

e imparciais. Desse modo, era imperiosa a declaração 

de um posicionamento claro, definitivo e com eficácia 

contra todos, para instrumentalizar a uniformização da 

jurisprudência e garantir a toda a comunidade LGBTT o 

acesso aos direitos concedidos pontualmente a alguns, 

em sede de ações individuais. 

Nesse contexto e com essa finalidade, duas ações 

constitucionais foram propostas junto ao Supremo com 

a finalidade de assegurar direitos aos homossexuais: a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) nº 132/RJ e a Ação Direta de Inconstitucionali-

dade (ADI) nº 4277. A primeira foi apresentada em 2008 

tendo como arguente o Governador do Estado do Rio 

de Janeiro (Sérgio Cabral), visando especialmente a que 

servidores públicos estaduais homossexuais, conviven-

tes em relações estáveis, também pudessem usufruir 

dos benefícios concedidos aos servidores unidos por 

laços heterossexuais. A segunda – interposta original-

mente como ADPF em 2009 – teve como arguente a 

Procuradoria Geral da República. Reclassificada como 

ADI pelo STF – conforme pedido alternativo da própria 

PGR, aceito pelo Supremo – objetivou, em suma, o 

reconhecimento, no Brasil, da união entre pessoas do 

mesmo gênero como entidade familiar, desde que aten-

didos os requisitos exigidos para a constituição da união 

estável entre “homem e mulher”.

O julgamento tão esperado, não só pelo grupo LGBTT 

como também por toda a comunidade jurídica, acolheu 

os pedidos iniciais, por unanimidade dos dez ministros 

votantes, reconhecendo as uniões homoafetivas como 

entidades familiares constitucionalmente tuteladas, apli-

cando a elas os mesmo dispositivos referentes ao in-

stituto da união estável. O dia 5 de maio de 2011, data 

fatídica na qual se deu a decisão do Pretório Excelso, 

ficou marcado na memória do movimento gay e na 

história do direito pátrio como a primeira vez em que o 

Estado brasileiro olhou sem medo, com cuidado e com 

justiça para a causa dos homossexuais. O presidente 

do IBDFAN,16 Rodrigo da Cunha Pereira (MP.MG, 2011), 

comenta a relevância do julgadoquestão: “a decisão do 

STF traz consigo uma dimensão simbólica e política da 

maior importância e significa, sobretudo, a vitória da 

ética sobre a moral.”

Exarado o entendimento da Corte Constitucional, 

resta saber os limites dessa decisão e quais os efeitos 

práticos decorrentes dela. As questões mais polêmi-

cas giram em torno da possibilidade de conversão das 

uniões estáveis homoafetivas em casamento, bem como 

da adoção conjunta por casais homossexuais – ambos 

direitos consagrados aos companheiros em união estáv-

el heterossexual. Entendemos que tais questionamentos 

são pueris e carecem de argumentos, uma vez que o 

STF manifestou-se com providencial clareza acerca da 

extensão de sua decisão, como se observa na parte dis-

positiva do voto do Relator, Ministro Carlos Ayres Britto:

[...] dou ao art. 1.723 do Código Civil inter-
pretação conforme à Constituição para dele 
excluir qualquer significado que impeça o re-
conhecimento da união contínua, pública e du-
radoura entre pessoas do mesmo sexo como 
“entidade familiar”, entendida esta como si-
nônimo perfeito de ‘família’. Reconhecimento 
que é de ser feito segundo as mesmas regras 
e com as mesmas consequências da união es-
tável heteroafetiva.

Não é preciso fazer “nenhuma ginástica mental ou 

alquimia interpretativa”17, usando-se das letras do mes-

mo Ministro-relator, para verificar-se que a posição da 

Suprema Corte aponta na direção de uma igualdade 

completa e absoluta, de modo que se apliquem a ambas 

as espécies de união estável, homo e heterossexual, 

“as mesmas regras e [...] as mesmas consequências”, 

16 IBDFAN – Instituto Brasileiro de Direito de Família.

17 Expressão usada pelo Min. Carlos A. Britto em outra parte do seu voto na ADPF 132.
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sob “Pena de se consagrar uma liberdade homoafetiva 

pela metade [...] Uma canhestra liberdade ‘mais ou me-

nos’”, arremata o Relator. Logo, não há que se ques-

tionar se é cabível ou não a aplicação de determinados 

institutos da união estável entre homem e mulher para 

as relações entre iguais. 

Ora, por que os casais homossexuais teriam acesso à 

partilha de bens, pensão alimentícia e direitos sucessóri-

os, mas não fariam jus ao casamento e à adoção de 

filhos? Não há qualquer argumento técnico minimam-

ente razoável que sustente essa tese restritiva. Os que 

a defendem, fazem-no baseados única e exclusivamente 

em uma visão preconceituosa e moralista, sem qualquer 

base jurídica. Alegam a impossibilidade por ausência de 

permissão legal expressa, como se vislumbra nas tintas 

de Antônio Carlos Parreira, juiz da vara de família de 

Varginha/MG:

o casamento entre pessoas de sexo oposto o 
único admitido atualmente não só pelo Código 
Civil, como também pela própria Carta Magna. 
[...] Quanto ao casamento, porém, entendo que 
a autorização judicial para sua realização im-
portará em usurpar uma competência exclusi-
va do Congresso Nacional. [...] Assim, enquan-
to não alterada a Constituição, somente pode 
ser reconhecida como união estável e como 
tal convertida em casamento, a união afetiva 
entre um homem e uma mulher como entidade 
familiar. [..] é possível, em sã consciência e em 
matéria de casamento, dar outra interpretação 
para a expressão “marido e mulher” a não ser 
a costumeira desde os primórdios do Brasil 
colônia?

Tal argumento é de todo descabido. Primeiro 
porque, da mesma forma que não há previsão ex-
pressa para o casamento entre pessoas do mesmo 
sexo, também não há para a união estável, mas 
isso não impediu o STF de estender a aplicação 
das normas referentes a este instituto também para 
os casais homoafetivos, uma vez que entendeu ser 
esta a interpretação do artigo 226, § 3º do Código 
Civil que mais se harmoniza com ditames constitu-
cionais. Nesse viés, Maria Berenice Dias (2009, p. 
130) ensina: “A ausência de expressa recomenda-
ção neste sentido não impede os homossexuais de 

casar ou transformar suas uniões em casamento”.
Ademais, quando se trata de direito privado, as 

regras que vigoram são a da autonomia da vontade 
e da legalidade em sentido amplo, assim, pode-se 
fazer tudo o que não esteja expressamente proibido; 
e não o contrário, como sugere a tese em questão. 
E a esse respeito, ‘A Constituição brasileira nada 
diz sobre a diversidade de sexo dos noivos como 
condição para a celebração do casamento’ (DIAS, 
2009, p. 135). Portanto, cotejando-se as normas 
constitucionais com os postulados que regem as 
relações privadas, conclui-se pela permissão ao 
casamento entre iguais, uma vez que não há nenhu-
ma vedação expressa a essa modalidade conjugal.

Além disso, quando a Suprema Corte, que é a 
guardião da Constituição Federal, cria um prece-
dente jurisprudencial acerca de matéria nãoregula-
mentada por lei, isso não implica em usurpação da 
competência legislativa – de modo algum! – afinal 
de contas, é exatamente essa a mais importante 
função do Tribunal Maior: pacificar definitivamente 
as celeumas existentes sobre as diversas formas 
de se interpretar um mesmo dispositivo legal. A 
esse respeito, exorta J. J. Calmon de Passos 
(2003, p. 23):

O Direito não é texto escrito, nem a norma que 
dele formalmente se infere, nem os Códigos, 
nem as consolidações, nem as leis, nem os de-
cretos [...] Tudo isso é silêncio. Tudo isso são 
apenas possibilidades e expectativas. O Direito 
somente é enquanto processo de sua criação 
ou de sua aplicação no concreto da vivência 
humana.

Esse, aliás, têm sido o entendimento da farta maio-
ria dos magistrados brasileiros, que desde a decisão 
do STF vêm sentenciando a favor da conversão das 
uniões estáveis homoafetivas em casamento. O pri-
meiro casamento gay, noticiado amplamente por toda 
a mídia nacional, ocorreu aos 27 de junho de 2011, por 
decisão do corajoso juiz de Direito Fernando Henrique 
Pinto, titular da Segunda Vara de Família e Sucessões 
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da Comarca de Jacareí/SP. Mais um momento históri-
co para o Direito brasileiro. Na sequência, a juíza Junia 
de Souza Antunes, da Quarta Vara de Família de Brasí-
lia, seguiu o mesmo caminho, autorizando a segunda 
conversão de união estável em casamento de pessoas 
do mesmo sexo. Em seguida, inúmeros outros mag-
istrados de primeiro grau tomaram igual direção, con-
solidando a jurisprudência nesse sentido.

Se ainda assim restava alguma dúvida sobre a 
possibilidade do casamento homossexual, esta foi 
sanada em 25 de outubro de 2011, quando o Su-
perior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial 
nº 1.183.378, reformando decisão da Vara de Reg-
istros Públicos e de Ações Especiais da comarca 
de Porto Alegre/RS, que havia negado pedido de 
habilitação para o casamento, intentado por duas 
mulheres. Com um precedente desse quilate, os 
argumentos contrários à tese das núpcias entre 
iguais, que já eram rasteiros, caem por terra defini-
tiva e indiscutivelmente.

Ultrapassada a divergência acerca do casamen-
to, voltamos os olhares à possibilidade da adoção 
conjunta de filhos por casais de igual gênero. Essa 
discussão nos parece ter argumentos ainda mais 
frágeis que a primeira, se levarmos em considera-
ção que o tema já foi julgado favoravelmente por 
um Tribunal Superior – nesse caso, o STJ, por sua 
quarta turma – desde o ano de 2010, um ano antes 
da manifestação do STF. Referida Corte autorizou a 
adoção de duas crianças por um casal de mulheres, 
que convivia há doze anos, consoante já mencio-
nado neste mesmo capítulo.

Também o Supremo Tribunal Federal já enfren-
tou a matéria, no mesmo ano de 2010, no entanto 
como questão secundária da lide.18 No caso em 
questão havia sido concedido o direito a adoção 
por casal homossexual, todavia delimitou-se que a 

criança deveria ter sexo distinto do sexo dos pais 
e estar com mais de dez anos de idade. A respeito 
da aberrante decisão do juízo a quo, o STF assim 
se manifestou: ‘Delimitar o sexo e a idade da cri-
ança a ser adotada por casal homoafetivo é trans-
formar a sublime relação de filiação, sem vínculos 
biológicos, em ato de caridade provido de obriga-
ções sociais e totalmente desprovido de amor e 
comprometimento’. Por ocasião das repisadas ADI 
4.277 e ADPF 132, o PretórioExcelso mais uma vez 
sinalizou na direção do acolhimento à adoção por 
casais do mesmo sexo; é que se extrai das letras 
do Ministro Carlos Ayres Britto:

Por último, anoto que a Constituição Federal 
remete à lei a incumbência de dispor sobre a 
assistência do Poder Público à adoção [...] E 
também nessa parte do seu estoque normativo 
não abre distinção entre adotante “homo” ou 
“heteroafetivo”. [...] penso aplicar-se ao tema o 
mesmo raciocínio de proibição do preconceito 
e da regra do inciso II do art. 5º da CF, combi-
nadamente com o inciso IV do art. 3º e o §1º 
do art. 5º da Constituição.

Quando se trata do primeiro e segundo graus de 

jurisdição, a jurisprudência favorável é farta. Veem-

se decisões de todas as regiões do país, inclusive do 

nosso estado, pelo que destacamos a Apelação Cível nº 

2010.001974-9, julgada pela 3ª Câmara Cível do Tribu-

nal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, aos 

29 de abril de 2010, concedendo o direito a adoção, por 

casal homoafetivo, de recém-nascido abandonado na 

porta de sua residência. A tese, levantada com muita 

propriedade pelo Tribunal potiguar, foi a mesma que a 

sustentada pelo STJ em seu julgado com teor semel-

hante, qual seja, a do melhor interesse da criança, con-

forme reza o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Esse mesmo Diploma Legal, aliás, traz como único req-

uisito, no que tange a relação existente entre os candidatos a 

adoção conjunta, que eles estejam ligados pelo matrimônio 

 18 RE 615.261/PR.

19 Art. 42, §2º, Lei 8.069/90.
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ou por união estável, comprovada a estabilidade da família. 

Não há qualquer menção a distinção de sexos.19 Ora, se 

os futuros adotantes devem tão-somente estarem ligados 

pelo casamento ou pela união estável, e se foi reconhecida 

pela Suprema Corte brasileira que os casais homoafetivos 

podem constituir união estável, podendo usufruir de todos 

os direitos decorrentes desse instituto, conclusão evidente 

é a de que pares deigual gênero em relação de compan-

heirismo podem, da mesma forma que os heteroafetivos, 

adotar crianças ou adolescentes com fito de completar seu 

núcleo familiar. 

5 CONCLusÃO

A família, mais remota forma de agrupamento social, 

sofreu – e ainda sofre – inúmeras transformações em 

sua estrutura. Como fato social que é, a entidade familiar 

experimenta mutações constantes, e na realidade atual 

assume diversas formas, que variam da família matri-

monial a família homoafetiva, passando pela família 

monoparental e tantas outras, cujo elemento comum é 

a afetividade que liga os seus membros.

Alcançado o reconhecimento pretoriano, um outro 

desafio se impõe: tirar da estagnação o pensamento de 

certa parcela dos juristas brasileiros, resistente à re-

cente transição, fazendo-os enxergar o novo panorama 

jurídico acerca da homoafetividade, em todas as suas 

dimensões. De fato, esse será um caminho árduo a ser 

percorrido, afinal, mesmo após a Corte Suprema haver 

se pronunciado com clareza meridional, há quem insis-

ta em polemizar o inquestionável. A decisum foi crista-

lina ao afirmar que os enlaceshomoafetivos públicos, 

contínuos, duradouros e que visem à formação de um 

núcleo familiar devem ser entendido como ‘sinônimo 

perfeito de família’, aplicando-se a eles ‘as mesmas re-

gras e as mesmas consequências da união estável het-

eroafetiva’. Os Ministros se expressaram com precisão 

invejável; não foi deixada qualquer brecha que pudesse 

dar margem a dúbias interpretações. Logo, constata-se 

que o descompasso é movido tão-somente por apego 

a uma antiga realidade, já arraigada nas mentes mais 

tradicionais.

Certamente, todos esses questionamentos serão 

solvidos à medida que as decisões baseadas no en-

tendimento da Suprema Corte forem se repetindo. Por 

enquanto, resta esperar a consolidação jurisprudencial. 

No entanto, não há como não evidenciar que, a despeito 

da indiscutível relevância do reconhecimento por parte 

do STF, a necessidade de se aprovar norma reguladora 

da matéria ainda se matem. Somente com o advento 

de legislação especificamente voltada à proteção das 

uniões homoafetivas, estas relações restarão definitiva-

mente respaldadas e estarão blindadas contra o ataque 

de qualquer tese discriminatória. Ademais, considerando 

a nossa tradição positivista, só mesmo o peso e a força 

de uma lei serão capazes de acordar os que ainda dor-

mem no passado. O Judiciário já fez a sua parte. Cabe 

ao Legislativo, agora, sair da sua inércia, que já vem se 

postergando por dezoito longos anos. Como vimos, pro-

jetos a espera de aprovação não faltarão.
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Resumo
Trata-se da avaliação da adoção da maioridade penal no Brasil. Um estudo avaliativo da criança, do adolescente 
e de seu desenvolvimento, em face da lei e da psicanálise, para a averiguação do acolhimento da redução 
da maioridade penal no regimento legal. Pontos pertinentes são avaliados, como as falhas do ECA para a 
reintegração do adolescente à sociedade em vários artigos que se encontram vigentes; as medidas preventivas 
que possam ser pensadas para evitar a entrada desse jovem nas esferas criminais; o desfecho legal para a redução 
da maioridade penal; e a opinião popular sobre a temática de várias épocas diferentes, para entender a mudança 
do pensamento do brasileiro.

Palavras-chave: Maior Idade Penal. ECA. Criança. Adolescente.

THE LANGUAGE OF THE ANGELS: A STUDY OF THE CHILD BEFORE THE LAW AND 
PSYCHOANALYSIS IN MARGIN REDUCTION OLDER CRIMINAL

Abstract
It is the assessment of the adoption of older criminal in Brazil. An evaluative study of children, adolescents and 
their development in the face of law and psychoanalysis to investigate the reduction in host Legal regiment. 
Points are assessed as relevant failures ACE for the reintegration of the adolescent society in various articles 
that are current, preventive measures that can be designed to prevent the entry of this young criminal spheres, 
the outcome of law for the reduction of higher age of criminal and popular opinion on the issue from several 
different eras to understand the change of thought of the Brazilian. 

Keywords: higher age of criminal. ECA. Child. Teenager.
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1 INTRODuÇÃO

O desenvolvimento humano depende, exclusivamente, 

do desenvolvimento das gerações seguintes, ou seja, assistir 

a diminuição da maioridade penal para resolução dos prob-

lemas da violência do país é observar um aprimoramento hu-

mano retroagir em face do desejo de resolver, rapidamente, o 

problema, no qual, há soluções mais efetivas e não arguidas 

pela inobservância do legislador. 

A evolução legal é clara, pois, a partir das décadas de 

setenta e oitenta, houve uma maior valorização da pes-

soa humana no direito internacional. O maior progresso 

veio com um documento internacional, denominado, De-

claração Internacional dos Direitos da Criança, em 1979.  

A Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança re-

afirma fé nos direitos fundamentais do homem, como, 

também, na dignidade e no valor da pessoa humana. 

“Recordando que, na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, as Nações Unidas proclamaram que a infân-

cia tem direito a cuidados e assistência especiais [...]”1 

A Convenção Internacional sobre os Direitos da Cri-

ança caracterizou uma nova fase, mas que não fora 

reproduzida em todos os países do continente; o Brasil 

expressou, em sua Constituição Federal, e regulamen-

tou, em 1990, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, 

a legislação necessária para assegurar esses direitos. 

“[...] Trata-se da consolidação na legislação internacio-

nal, com influência gradativa nas Constituições dos vári-

os países, da Doutrina das Nações Unidas de Proteção 

Integral” (MOTTA, 2008, p.2).

Foi estabelecido pela Constituição federal, de 1988, de-

pois de referendada por emenda popular, segundo o artigo 

228, que “se considera criança a pessoa de até 12 (doze) 

anos de idade incompletos. E considera-se adolescente 

quem tenha entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade”.2 

Essa foi a idade delimitada pelo legislador para que 

as crianças não necessitem mais da proteção ou as-

sistência e para que consigam se integrar na comu-

nidade como pessoas responsáveis que agreguem va-

lores, como justiça, igualdade, respeito pelo trabalho e 

pessoa humana, os quais devem ser enaltecidos para o 

bom andamento da vida social.

Esses valores, quando considerados por todos, con-

struirão o Ideal de Eu3, que é referência identificadora 

comum aos membros de um processo civilizatório, pro-

movendo a integração social. A estrutura social brasilei-

ra se mostra corrompida e faz com que não haja essa 

integração, pois a injustiça, a má distribuição de renda, 

a corrupção governamental geram, consequentemente, 

a criminalidade. 

Este artigo explorará, inicialmente, o desenvolvim-

ento humano psicológico com o desenvolvimento hu-

mano positivo/legal para abordar o enfoque da temática, 

a diminuição da maioridade penal, com a discussão 

legal, problemas com a ECA (estatuto da criança e do 

adolescente), o ponto de vista de alguns doutrinadores, 

sempre em vista o diálogo com a psicanálise e, por fim, 

o entendimento populacional sobre o assunto.

2 EsTuDANDO O INDIVíDuO

O ser humano nasce livre e indeterminado, tem 
de buscar a si mesmo para achar-se e inventar-
-se, então, conquistamos o privilégio de errar, 
corremos o risco da transgressão, que, se 
manifestada de maneira exacerbada, origina o 
crime. Já a criminalidade é expressão e reação 
de uma patologia social; constitui um sintoma. 
Portanto, o combate ao sintoma não remove a 
causa da doença (SILVA, Vanessa Cristiane de, 
criminalidade no divã. revista psique, Ed. 77, 
Editora escala4).

1 Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/convdir_crianca.pdf>. Acesso em: 
11 set. 2012.

2 Constituição Federal de 1988

3 “ideal do ego”, o qual é formado porpadrões que constituem a nossa personalidade consciente e que são  frutos de nossa cultura. Aqui surgem as 
influêcias familiares, da sociedade e da religião. Disponível em: < http://www.infopedia.pt/$ideal-do-ego>. Acesso em: 11 mar. 2013.

4 Disponivel em: <http://psiquecienciaevida.uol.com.br/ESPS/Edicoes/45/artigo156045-1.asp>. Acesso em: 22 nov. 2013.
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5 A inimputabilidade decorre da simples presença de causa mental deficiente. Não há qualquer indagação psicológica a respeito da capacidade de 
autodeterminação do agente (CONSTANTINO, Renata. Op. Cit.)

6 No critério biopsicológico, a inimputabilidade decorre da junção dos dois critérios anteriores. Sendo inimputável o sujeito que, ao tempo do crime, 
apresenta uma causa mental deficiente, não possuindo ainda capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com este 
entendimento (CONSTANTINO, Renata. Disponível em: <http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ETIC/article/viewFile/1239/1181>. Acesso em: 
02 out. 2012.

7 O complexo de Édipo é uma das ideias mais polêmicas de Freud, se não a mais. Freud baseou-se na tragédia de Sófocles(496–406 a.C.), Édipo Rei, para 
formular o conceito do Complexo de Édipo, a preferência velada do filho pela mãe, acompanhada de uma aversão clara pelo pai. Na peça (e na mitologia 
grega), Édipo matou o seu pai Laio e desposou a própria mãe, Jocasta. Após descobrir que Jocasta era sua mãe, Édipo fura os próprios olhos e Jocasta 
comete suicídio

8 Disponível em: <http://www.cefetsp.br/edu/eso/filosofia/pellegrinocriminalidadecsc.htm>. Acesso em: 10 maio. 2013.

É natural que o homem queira entender o compor-

tamento humano quando já adulto. No entanto, para en-

tendê-lo, é necessário ir à origem, na fonte. Deverão ser 

estudados os pais, o ambiente, a infância, para se chegar 

ao foco, e a adolescência, período em que apareceram os 

primeiros sinais de problemas no indivíduo. 

O legislador da Assembleia constituinte, tentando 

definir, estabeleceu o critério etário biológico5, um 

minuto antes de completar a idade marco de 18 anos, 

o indivíduo, conforme a lei, não tem a compreensão 

de sua conduta criminosa, no minuto seguinte, após 

a meia-noite em que completa os  18 anos, ele deixa 

de ser incapaz e passa a ter consciência da ilicitude 

praticada. Foi feita essa visualização cognitiva do seu 

desenvolvimento, que se debruça no conhecer dos 

aspectos sociais, no conhecer o mundo, no superar 

suas inseguranças e suas limitações de personali-

dade, sendo ela precursora da organização e da pre-

disposição do indivíduo; seus traços, características, 

motivações, valores e modo de ajustamento à socie-

dade darão o rumo a ser seguido pela criança/adoles-

cente, quando adulto.

No entanto, esse critério vem demonstrando que tem 

eficácia duvidosa e tem sido desacreditado por muitos 

países, como a Inglaterra, Estados Unidos e outros. Eles 

estão admitindo o critério biopsicológico6 para os casos 

de crimes violentos praticados por jovens, abrangendo 

uma faixa etária intermediária, por exemplo, de 14 a 18 

anos ou de 12 a 18 anos. Nesse espectro, faz-se uma 

avaliação sobre sua periculosidade, para saber se esse 

jovem pode ou não responder por sua conduta, desde 

que entenda o caráter criminoso do seu comportamento. 

Michel Foucalt comenta:

 [...] o deslocamento das práticas ilegais é 
correlato de uma extensão e de um afinamen-
to das práticas punitivas. [...] Com maior cer-
teza e mais imediatamente, porém, significa 
um esforço para ajustar os mecanismos de 
poder que enquadram a existência do indivi-
duo: significa uma adaptação e harmonia dos 
instrumentos que se encarregam de vigiar o 
comportamento cotidiano das pessoas [...] 
(FOCAULT,  1987, p. 66).

Na Inglaterra, cada caso é considerado a partir de 

suas próprias características, independentemente da 

idade do criminoso, pois qualquer crime tem implicações 

sérias e rigorosas. A idade de responsabilidade criminal, 

no Reino Unido, começa aos 10 anos, e são impostas 

multas por comportamento antissocial aos menores.

No entanto, nenhum critério, por melhor que seja, 

poderá demarcar qual o exato momento em que se dará 

o pleno desenvolvimento de sua personalidade moral, 

pois é na constelação dos conflitos edípicos7 que a cri-

ança se defronta, de maneira crucial e inaugural, com 

as figuras da Lei, da interdição, da transgressão, da 

culpa e do temor ao castigo, advindo do poder de polí-

cia e do papel de juiz atribuídos ao pai (PEREGRINO 

1984 apud FREUD, 1905). 

De acordo com Peregrino, é pelo medo da castração 

que o menino começa a desistir de sua paixão inces-

tuosa, iniciando o processo pelo qual acabará por identi-

ficar-se com a Lei do Pai, ou Lei da Cultura. Essa identi-

ficação constitui um passo crucial na evolução psíquica 

e social da criança. Em torno dela, constelar-se-ão as 

Verbum



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

122

Revista Juris Rationis, Ano 7, n.2, p.119-127, abr./set.2014  ISSN 2237-4469

regras, ditames, comportamentos e valores, os ideais 

de certa cultura (PEREGRINO, 19848). Já na menina, a 

renúncia ao complexo de Édipo é mais gradual, com o 

objeto de amor do pai ao invés da mãe, e essa renúncia 

provém do medo de perder o amor da mãe, que não se 

constitui força tão potente como a da castração, mas 

desempenha o seu papel de semelhante efeito. 

A discussão em torno desse tema, defendida por 

muitos políticos, criminalistas e alguns psicólogos, é a 

diminuição da maior idade penal para a faixa de dez-

esseis anos. No que diz a revista Veja, argumentando 

sobre a polêmica da diminuição da maioridade penal:

acreditam que os adolescentes infratores não 
recebem a punição devida. Para eles, o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente é muito tole-
rante com os infratores e não intimida os que 
pretendem transgredir a lei. Eles argumentam 
que se a legislação eleitoral considera que jo-
vem de 16 anos com discernimento para votar, 
ele deve ter também tem idade suficiente para 
responder diante da Justiça por seus crimes.9 

A legislação brasileira fixa parâmetros etários distin-

tos, não existindo uma única idade em que se atinja, no 

mesmo momento, a “maioridade absoluta”, o que torna 

indispensáveis argumentos, como o critério obsoleto 

adotado pelo Brasil em classificação das idades, e o do 

que o desenvolvimento intelectual da criança não se de-

senvolve à medida que sua idade avança, tendo acesso 

há várias informações atuais, no que deixa evidente que 

qualquer jovem, aos 16, 14 ou 12 anos de idade, é ca-

paz de compreender a natureza ilícita de determinados 

atos, no entanto, iniciado o processo de estruturação 

do jovem, por identificar-se com a “Lei do Pai ou Lei 

da Cultura”10, constrói um passo crucial na evolução 

psíquica e social da criança. Em torno dela, constelar-

se-ão as regras, ditames, comportamentos e valores, os 

ideais de certa cultura, por exemplo, uma criança de seis 

anos entende, perfeitamente, por exemplo, que agredir 

alguém é errado, sendo orientada pelo pai ou orientador. 

3 As FALhAs EsTRuTuRAIs DO ECA 

A lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Ado-

lescente) não protege “bandidos mirins”, como o 

defendido pelo senso comum, que, afoito por maior 

punição, resta embebido na própria ignorância. É di-

rigido não apenas aos “outros”, mas, também, aos 

nossos filhos, os quais, por conveniência, sugerimos 

acima de qualquer suspeita e, assim, imunes às fal-

has (JUNQUEIRA, 2013).

Também defende Rogério Grego, “a imaturidade 
daqueles que ainda não estão com a sua person-
alidade completamente formada, como acontece 
com aqueles que estão saindo da adolescência e 
entrando na fase adulta, pode conduzir à prática de 
atos ilícitos impensados. Além disso, a convivência 
carcerária do menor de 21 anos com criminosos 
perigosos acabará por perturbar a sua personali-
dade [...]” (GRECO, 2003, p. 725).

No entanto, ainda são muitos os problemas apre-
sentados por quem fala da ineficiência do ECA/90. 
Para muitos, o principal problema se encontra no art. 
121 do estatuto, em que se fixa o tempo máximo de 
internação em três anos, e, em nenhuma hipótese, 
esse período poderá ser ultrapassado. Os psicanalis-
tas explicam que:

Quando a cognição não está afetada por um 
delírio, por alucinações ou por confusão men-
tal, o adolescente sabe que aquele ato é cri-
minoso e que poderá ser punido; portanto, é 
consciente e conhecedor de seu ato. Consta-
tamos que, para mudar padrões de conduta, 
de valores e levar o indivíduo a poder admi-
nistrar seus instintos agressivos e libidinosos, 
bem como se conscientizar de sua capacidade 

9 Revista Veja on-line de 2007, Acesso em 22 de abril 2013 http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/maioridade_penal/index.shtml, 
acesso em 18 set. de 2013.

10 SILVA, Vanessa Cristiane de, criminalidade no divã. revista psique, Editora escala, Ed. 77.  Disponivel em: <http://psiquecienciaevida.uol.com.br/ESPS/
Edicoes/45/artigo156045-1.asp>
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de construir e destruir relações, pode-se levar 
mais de uma década nos casos de sucesso te-
rapêutico. Nessas condições, os três anos de 
internação de menores com delitos graves são 
insuficientes para mudanças (AMARO, 2004).

No entanto, seguindo a Convenção da ONU, sempre que 

for necessário aplicar medida de internação a um jovem in-

frator, será vista esta medida como último recurso. No art 

112, veremos as várias medidas, dependendo do ato prati-

cado, que podem ser aplicadas; advertência; obrigação de 

reparar o dano; prestação de serviços à comunidade; liber-

dade assistida; inserção em regime de semiliberdade; inter-

nação em estabelecimento educacional; qualquer uma das 

previstas no art. 101, I a IV. 

 A questão prevista no art. 101 do Estatuto talvez 

seja o maior problema que podemos encontrar, pois a 

exposição da liberação compulsória aos vinte e um anos 

de idade tem suscitado, em muitos, um sentimento de 

impunidade.

A solução plausível para esses problemas seria 

a formação de uma junta profissional especializada 

(psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, assistentes so-

ciais etc.), cuja responsabilidade seria aferir se a variável 

periculosidade antissocial permanece, para opinar sobre 

a possível liberação da internação nos estabelecimentos 

especializados, uma vez que não há como garantir que 

três, quatro, cinco ou dez anos serão capazes de con-

trolar a variável da periculosidade e conduta antissocial, 

tal como é aplicada a medida de segurança11 para os 

incapazes. De acordo com Foucault:

Na essência de todos os sistemas disciplina-
res, funciona um pequeno mecanismo penal. 
É beneficiado por uma espécie de privilégios 
de justiça, com suas leis próprias, seus deli-
tos especificados, suas formas particulares 
de sanção, suas instancias de julgamento. As 
disciplinas estabelecem uma “infrapenalida-
de”; quadriculam um espaço deixado vazio pe-

las leis; qualificam e reprimem um conjunto de 
comportamentos que escapavam aos grandes 
sistemas de castigo por sua relativa indiferen-
ça (FOUCAULT, 1975, p. 171).

Diante de tal regra geral da inflexibilidade do estatuto, 

a grande maioria que é contra o ECA apresenta propos-

tas de alteração do mesmo e se concentra somente em 

tal dispositivo legal, visando a aumentar o período de 

internação do adolescente que venha a cometer crimes, 

pois, entende que, enquanto sua periculosidade não 

cessar, esse indivíduo não pode conviver socialmente. 

Busca-se tratá-lo institucionalmente, assegurando seu 

cuidado, proteção, educação e formação profissional, 

para que este jovem consiga desempenhar um papel 

construtivo na sociedade.

Esse jovem deve retornar ao aprendizado, que o pre-

parará para o trabalho, exigência “sine qua non” (sem 

a/o qual não pode deixar de ser) feita pela sociedade a 

todos os seus membros, tornando-se sócio pleno da so-

ciedade humana: ”trabalhar é desistir da onipotência do 

desejo, é adequar-se ao princípio da realidade. É aceitar 

os princípios de autoridade, hierarquia e disciplina, é 

poder conviver cooperativamente com os outros” (PER-

EGRINO, 1984). Com esse trabalho exigido pela socie-

dade, estabelece-se um “pacto social”, o qual 

assemelha-se ao pacto edípico, tem que ter 
mão dupla. A competência para o trabalho 
exige um longo e doloroso aprendizado. Em 
troca deste sacrifício, quem trabalha adquire 
os agrados, direito de receber, como paga, 
o mínimo necessário à preservação de sua 
subsistência e dignidade - e à de sua famí-
lia. O pacto social se legitima - e se cumpre 
- através desse intercâmbio. Sem ele, o pacto 
se torna viciado e se corrompe, com graves 
consequências (PEREGRINO, 1984).

Para Freud, a pulsão sublimada pela frustração ao 

11 O Estado busca com a medida de segurança, além da cura (do doente mental), a prevenção especial, haja vista que se espera que o doente não volte 
a praticar qualquer fato típico e ilícito, após tratamento que poderá ocorrer num hospital em regime de internação (detentivas) ou por meio de tratamento 
ambulatorial (restritivas). 

12 FREUD, Sigmund. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In: obras psicológicas completas: Edição Standard Brasileira. Vol. VII. Rio de Janeiro: 
imago, 1996, p. 18.
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pacto social gera uma sublimação que pode ser 

denominada como “destinos da pulsão”12 , no que 

podemos dizer que a pulsão é sublimada quando 

sua força é desviada de sua finalidade primária para 

obter satisfação social; a pulsão exige sempre sua 

satisfação a todo preço – desse modo, Freud vem 

afirmar que nenhum sujeito jamais renuncia a nada, 

mas apenas substitui uma coisa por outra: “na ver-

dade, não podemos renunciar a nada; apenas tro-

camos uma coisa por outra; o que parece ser uma 

renúncia é, na realidade, uma formação de substi-

tuto ou subrogado” (FREUD, 1905). 

Podemos concluir que a criminalidade é uma forma 

de protesto13. Enquanto houver a não valorização e a não 

recompensa para as pessoas nela inseridas, o crime 

sempre terá espaço na sociedade moderna.

4. ENTENDENDO Os FATOs

Diante de tais fatos, como exigir desses meno-
res marginalizados, que não possuem escola, 
não tem casa, são rejeitados pela sociedade, 
que cumpram as leis impostas pela socieda-
de? Como explicar para um menor abando-
nado, o direito à propriedade? Se ele nunca 
possuiu nada para chamar de seu? Acreditar 
que tais menores se encontram na prática de 
crimes, por vontade própria é o mais triste en-
gano, e não reconhecermos nossas falhas no 
tratamento a estes menores é mais grave ainda 
(COSTA, 2000 apud JUSTINIANO, 2011, p.12).

No entanto, legalmente, a nossa Carta Magna, em 

seu art. 60, § 4º, inc. IV, diz que “não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os 

direitos e garantias individuais”. Deduz-se que o Art. 

228 da CF/88 é, sim, cláusula pétrea, do que decorre 

a inaplicabilidade da diminuição cronológica com finali-

dade de imputar responsabilidade penal às pessoas que 

se encontrem em uma fase da vida. E, diante da lamen-

tável e degradante realidade dos presídios nacionais, 

onde a violação dos direitos, em especial dos direitos 

da personalidade (até indiciados são sexualmente vio-

lentados), são constantes, não é admissível que o jovem 

conclua seu processo de desenvolvimento e maturação 

em meio a esse cenário.

Diante de tal entendimento, a redução da maio-
ridade penal, não poderia ser alvo de proposta 
de emenda constitucional; embora defenda a 
redução da maioridade penal, se tivéssemos 
um contexto social diferente no Brasil, enten-
de-se que muitas vezes uma boa proposta é 
inconveniente por causa do tempo e do lugar, 
pois no Brasil temos um contesto social dife-
rente de muitos países, cuja maioridade penal 
é reduzida, principalmente no que tange ao sis-
tema penitenciário brasileiro, e por isso, sim-
plesmente não podemos copiar simplesmente 
o que está dando certo lá fora (JESUS, 2007 
apud JUSTINIANO, 2011, pag. 30).

 Só se é possível a mudança através de assembleia 

com poderes constituinte. Mas, então, por que ainda se 

discute a redução da maioridade penal?

Vem ganhando força, a fim de ser votado, através da 

sociedade, imprensa e familiar de vítimas que cobram 

políticas radicais, o Projeto de Emenda Constitucional 

nº. 171/93, de autoria do ex-deputado Benedito Domin-

gos, que tem por objetivo a redução da maioridade penal 

de 18 (dezoito) para 16 anos. Tal projeto encontra-se 

em trâmite no Congresso Nacional por mais de quinze 

anos (1993 – 2013)14 e, até o presente momento, não 

foi votado.

 E, de fato, a população apoia a medida do deputa-

do, como as últimas pesquisas feitas, em 2011, apon-

tam: “ao menos quatro entre cinco brasileiros con-

cordam com a redução da maioridade penal para 16 

anos. Mostram-se totalmente a favor da medida 75% 

13 “Suponhamos que haja um rompimento grave da relação de mutualidade que sustenta - e legitima - o pacto social. Essa ruptura e fraudadora da 
dignidade humana podem levar ao desespero, à cólera, à revolta. O trabalhador tenderá a repelir o pacto social e os sacrifícios que exige. Tal repulsa, por 
outro lado, em virtude da solidariedade que existe entre o pacto social e o pacto edípico, pode vir, por retração, a provocar uma ruptura do pacto edípico, 
ao nível da realidade intrapsíquica.[...]” (PEREGRINO, 1984) 

14 Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14493>. Acesso em: 01 mar.

15 Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/10/maioria-quer-reducao-da-maioridade-penal-diz-pesquisa.html>. Acesso em: 09 out.
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dos entrevistados, e, parcialmente a favor, 11%. Os 

que são contrários totais e parcialmente somam 9%.”15 

(Retratos da Sociedade Brasileira: Segurança Pública/

Ibope; pesquisa divulgada pela Confederação Nacional 

da Indústria - CNI).

A pesquisa feita pelo Datafolha, em São Paulo, em 

2013, revela que 93% das pessoas defendem a redução 

da maioridade penal. Ainda de acordo com a pesquisa, 

35% dos ouvidos dizem que jovens entre 13 a 15 anos já 

devem ser considerados pela lei como adultos. Já para 

9% dos paulistanos, menores de 13 anos podem ser 

tratados como maiores de idade.16

Mas, como Anna Claudya de Sá Pimentel comenta 

em seu artigo: ”como consequência, ter-se-ia um grande 

número de adolescentes em um sistema carcerário fali-

do. Em nenhuma hipótese, isso seria um progresso. Até 

mesmo a própria palavra ‘ressocializador’, a qual define 

a verdadeira função do sistema prisional, é equivocada, 

pois, como ressocializar um indivíduo que sequer foi so-

cializado” (PIMENTEL, 2011). 

Terminando o pensando com a ideia da Anna Clau-

dya, “logo, a violência não se dá por falta de medidas 

repressoras ou pela sua ineficácia em ‘reprimir’, mas 

sim por faltas de políticas públicas de inserção e eficá-

cia desse processo de socialização do individuo [...]” 

(PIMENTEL, 2011). 

5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

No Brasil, os debates sobre a criança e o adoles-
cente ocorreram durante a elaboração da Constitu-
ição, e a situação deles acabou em lutas populares 
para garantia e positivação de seus direitos. Lutas 
históricas para resguardar o direito da geração que 

produzirá, no país, a evolução social e a capacita-
ção não podem ser tiradas por uma mudança que 
visa somente à punição e não à prevenção. 

A diminuição da maioridade penal pura e 
simplesmente não resolveria o problema prático, 
pois, “a erradicação da criminalidade por meio 
de medidas puramente sintomáticas, como a 
redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, 
é uma tentativa de encobrir a responsabilidade 
social na produção dessa mesma criminalidade” 
(SILVA, 2012)17

Tem o jovem, criança ou adolescente, como parâ-

metro as escolhas “objetais” que, substituídas por 

identificações (o que implica o desejo de se assemel-

har a alguém, por exemplo, o menino que imita as car-

acterísticas do pai), fazem o jovem ter que abandonar 

o princípio do prazer e aceitar o princípio da realidade, 

pelo qual vai inserir-se no meio social (SILVA, 2013). 

Esse processo edipiano é comum a todo ser humano. O 

adolescente deve ter o direito de ser submetido a uma 

instituição para tal finalidade, sendo esta a da educação, 

pois, segundo Freud, sua elaboração e superação são 

fatores imprescindíveis para a formação de um adulto 

socialmente saudável.

Por fim, as consequências sociais ao possível feito 

evitarão crimes praticados por adolescentes de 16 anos 

por um momento, no entanto, a brutalidade de novos 

crimes provavelmente cresça, pela aproximação desses 

jovens com detentos, para imitarem as características 

da personalidade e, assim, fazer a nova geração de ban-

didos que ensinará o ofício às novas crianças e adoles-

centes na faixa etária dos 16, então, a função primordial 

do Estado será, novamente, edições de novas leis para 

acabar de vez com a sociedade.

16 Disponível em: <http://br.noticias.yahoo.com/em-sp-93-das-pessoas-defende-redu%C3%A7%C3%A3o-maioridade-penal-datafolha-120513723.html>. 
Acesso em: 17 mar.

17 Disponível em: <http://psiquecienciaevida.uol.com.br/ESPS/Edicoes/45/artigo156045-1.asp>. Acesso em: 02 out. 2012.
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA JURIS RATIONIS

1. Da finalidade: A Revista Juris Rationis, revista científica semestral da escola do Direito, publica trabalhos inéditos, tendo 
interesse na publicação de artigos científicos e comentários jurisprudenciais.
 
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, sob orientação de um professor universitário especialista.

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 seguintes  
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 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:
g Introdução: delimitação do assunto tratado e objetivos da pesquisa;
g Desenvolvimento: explanação ordenada e pormenorizada do assunto tratado;
g Conclusão: conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.

5.3 Elementos pós-textuais (nesta ordem): 
g Em língua estrangeira: título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos.
g Em língua estrangeira: versão do resumo na língua do texto, seguido das palavras-chaves, em inglês e/ou espanhol (ABS 
 TRACT e KEYWORDS, no inglês; e RESUMEN e PALABRAS-CLAVE, no espanhol);
g Notas explicativas: em fonte Arial 10, letra menor do que a usada no texto.
g 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 Juris 
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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Obs: Orientamos que o autor realize uma revisão, observando cuidadosamente para o seguinte:

1- Peça a um profissional da área em questão à apreciação do seu artigo antes de encaminhá-lo à revista;
2- Revise atentamente o texto quanto às normas solicitadas: tamanho da fonte, a numeração progressiva, numeração de página, 
formatação da página e dos parágrafos, citação no corpo do texto e referências, conforme solicitado. Compare se todas as
fontes citadas constam na lista de referêcias ao fim do trabalho.




