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EDITORIAL

A Revista Jurídica Juris Rationis lança sua oitava 
edição. E é com imensa satisfação que reafirmamos o 
progresso acadêmico da revista, através da submissão 
de vários trabalhos.

Agradecemos, desde já, a participação, colaboração 
e dedicação, bem como lembramos das edições ante-
riores e seus sucessos. Recebemos vários artigos de 
excelência, elevando o padrão da nossa Revista, contri-
buindo para a pesquisa acadêmica.

Apresentamos a sétima edição da REVISTA Juris 
Rationis, contributo para pesquisa científica nacional e 
internacional realizada no âmbito do Programa de Direi-
to. A presente edição, reuniu textos relevantes, os quais 
tecemos alguns cometários.

O primeiro artigo do espaço Juris Rationis é “A LIN-
GUAGEM JURÍDICA COMO MEIO ANTI-ISONÔMICO: A 
ILÓGICA ELITIZAÇÃO COMO ÓBICE AO ACESSO À JUS-
TIÇA”, de Mariana de Lemos Campos, a autora destaca o 
uso da linguagem jurídica no Brasil, evidencia seu aspec-
to elitizado, ao verificar a partir do instrumento linguístico 
que existe uma segregação social e anti-isonomia.

O Segundo artigo é de autoria de Isabela Sabino Be-
zerra de Sousa Morais, “ ALIENAÇÃO PARENTAL NAS 
RELAÇÕES DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA”, este ar-
tigo aborda o tema Alienação Parental observando, es-
pecialmente, a possibilidade de instauração desse ins-
tituto em relações de filiação socioafetiva, bem como a 
responsabilidade civil cabível em tais situações.

O terceiro artigo “ O DIREITO DE PETIÇÃO E PRIN-
CÍPIOS CONSTITUCIONAIS: UM DIÁLOGO ATRAVÉS DA 
“LEGITIMAÇÃO PELO PROCEDIMENTO” DE LUHMANN”, 
de Paulo Wanderley de Sá Leitão Neto e Noel de Oliveira 
Bastos, o presente artigo visa à discussão do Direito de 
Petição, não apenas como um princípio constitucional 
de reivindicações da sociedade em relação ao Estado, 
mas também como mola propulsora de um procedi-
mento, que irá culminar numa norma de decisão que 
deve ter como norteador os princípios constitucionais, 
mormente, a segurança jurídica.

Destacamos o quarto artigo “A ATUAÇÃO DO ESTA-
DO REGULAR EM BUSCA DA PRESERVAÇÃO DE UMA 
PROPRIEDADE SOCIOAMBIENTAL”, de Úrsula Bezerra 
e Silva Lira, o presente artigo tem por escopo analisar 
a equilibrada relação que deve ser estabelecida entre a 
necessária proteção ambiental e o princípio da função 
social da propriedade.

No quinto artigo temos as autoras Cláudia Ve-
chi Torres e Hortência Paula Melo da Rocha com 
a pesquisa sobre a “A BANALIZAÇÃO DAS CON-
DENAÇÕES POR DANOS MORAIS NAS DEMANDAS 
QUE ENVOLVEM DIREITO DO CONSUMIDOR: UMA 

ANÁLISE SOBRE A PERDA DO CARÁTER PUNITIVO 
PEDAGÓGICO ”, o presente trabalho destaca que 
no momento atual, no âmbito do Poder Judiciário, 
existe um abundante debate sobre o que já se esta-
beleceu como a indústria do dano moral e enriqueci-
mento ilícito, uma característica no sistema jurídico 
que ainda não foi quantificado, mas que cresce niti-
damente nos últimos anos, vislumbram que a repa-
ração do dano moral deve ter como alicerce, além 
da compensação e o consolo da vítima, um caráter 
punitivo pedagógico ao causador do dano.

O sexto artigo tem como título “JUSTIÇA RESTAU-
RATIVA: PRÁTICAS RESTAURATIVAS COMO UM INS-
TRUMENTO DE REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA”, de Wallton 
Pereira de Souza Paiva e Martha Lorena Fernandes da 
Costa, segundo os autores a justiça restaurativa é uma 
política criminal que tem como eixos a reparação dos 
danos, o envolvimento dos afetados e dos membros da 
comunidade e a transformação do papel governamental 
e da comunidade.

O Sétimo artigo trata do “TECNOLOGIAS SOCIAIS: 
A OPERACIONALIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA POLÍTICA 
NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS)”, de Diego 
Rocha Fernandes, em que seu estudo analisa a normati-
zação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
através da Lei federal n. 12.305/2010, o processo de-
cisório municipal e as estratégias de mobilização so-
cioparticipativa que passaram a ocupar as agendas 
políticas pela operacionalização da gestão e do geren-
ciamento de resíduos sólidos urbanos (RSU)

Nesse sentido, reforçamos a importância e a ne-
cessidade de participação nas publicações científicas. 
O espaço Verbum é destinado aos alunos que estão 
iniciando suas pesquisas no espaço acadêmico, o que 
demanda um maior aproveitamento do espaço. É uma 
oportunidade 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 divulgação 
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

Editorial
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A LINGUAGEM JURÍDICA COMO MEIO ANTI-ISONÔMICO: A 
ILÓGICA ELITIZAÇÃO COMO ÓBICE AO ACESSO À JUSTIÇA
MARIAnA DE LEMOs CAMpOs
Advogada, bacharela em Direito e licenciada em Letras Português. Pós-graduanda em 
Direito processual e Direito Contratual. E-mail: marianalemosc@hotmail.com

Envio em: Junho de 2015
Aceite em: Setembro de 2015

Resumo
Analisa-se, por meio da utilização do método de procedimento histórico e descritivo, o uso da linguagem jurídica 
no Brasil. Evidencia-se seu aspecto elitizado, e como esta forma excessivamente rebuscada de apresentação do 
instrumento linguístico promove a segregação social e anti-isonomia. Além disso, propõe-se uma mudança 
de paradigma em relação à linguagem, explicitando a possibilidade prática e real de sua simplificação. Por fim, 
através da técnica bibliográfica de pesquisa em materiais doutrinários, jurisprudenciais e em artigos científicos, 
o presente trabalho objetiva demonstrar e debater a deficiência social existente no Brasil, no que concerne ao 
acesso à justiça à luz da linguagem utilizada no âmbito forense.

Palavras-chave: Linguagem jurídica. Elitização. Acesso à justiça. Artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

LEGAL LANGUAGE AS ANTI-ISONOMIC PATH: THE ILLOGICAL ELITIZATION AS HINDRANCE 
TO JUSTICE ACCESS

Abstract
It is analyzed, by a descriptive historical procedure, the use of legal language in Brazil. It is demonstrated 
this specific language type and how the overly elaborate presentation of this linguistic tool promotes 
social segregation and anti-equality. Furthermore, it is proposed an explaination about the possibility of 
a real language simplification. Finally, through bibliographic research technique in doctrinal materials, 
jurisprudential and scientific articles, the present work aims to demonstrate and discuss the social 
disability in Brazil, in relation to access to justice, pointing out, especially, the legal discourse.

Keywords: Legal language. Elitization. Justice Access. Article 5º, XXXV, Brazilian Federal Constitution.
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1 InTRODuÇãO
 
A linguagem, como sabido, é necessidade intrínseca 

do ser humano desde o seu nascimento, e como con-

sequência lógica se faz presente também no âmbito ju-

rídico, especificamente na resolução de dissídios.

Ocorre que, em situação claramente prejudicial às 

partes, tem-se arraigada no direito, a cultura de utiliza-

ção de linguagem rebuscada, valendo-se de preciosis-

mos e demais fatores linguísticos desnecessários.

Não obstante a exigência de patrono constituído nos 

autos para se demandar na Justiça, nos termos do artigo 

133 da Constituição Federal, é nítido que os litigantes 

– maiores interessados na resolução prática do conflito 

– têm o direito de compreender o processo, posto que 

restringir o entendimento das partes à explicação do ad-

vogado (ou terceiro que se disponha, em casos como 

no processo do trabalho ou nos juizados especiais) é 

tolher o direito mínimo de compreensão da maioria do 

povo, a qual sequer consegue distinguir se fora parte 

sucumbente ou não em determinado litígio.

Assim, observa-se que o tema em comento envolve 

o direito basilar dos cidadãos, concernente ao acesso à 

justiça (previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Mag-

na) e especificamente no que tange à linguagem jurídica.

Nesse mesmo sentido é consensual e notório que, 

desde os primórdios, a linguagem é elemento capaz de 

influenciar e dominar populações, sendo uma importante 

ferramenta de poder: desta feita, percebe-se, por exemplo, 

o controle exercido por Adolf Hitler sobre o povo alemão. 

Ocorre que, ademais da dominação nem sempre baseada 

no objeto do discurso, mas no discurso persuasivo em si, 

tem-se, também os discursos célebres, em que o autor 

torna-se imortal às gerações posteriores pelo explicitado, 

como é o excelente caso das Catilinárias de Cícero (63 

a.C.). O que se pode depreender, portanto, de observação 

rápida de discursos históricos, como os mencionados 

acima, é que, quer haja o discurso pelo discurso (arte da 

retórica, há muito iniciada pelos sofistas), quer o discurso 

tenha função social de persuasão, será sempre algo de 

grande valia e importância, e que exerce fascínio.

No mesmo sentido, sobressai a brilhante lição de 

Hans-Georg Gadamer, para o qual “ser que pode ser 

compreendido é linguagem” (GADAMER; GIACHINI; 

SCHUBACK, 2004) posto que o sujeito inserido no con-

texto social deva ser um intérprete constante, compreen-

dendo o expressado por terceiros e se expressando para 

ser compreendido, ambos através da linguagem, deno-

tando a universalidade da própria linguagem em si e da 

sua interpretação, e consequentemente, reafirmando a 

noção da importância linguística.

Depreende-se do pequeno rol exemplificativo ex-

posto, portanto, que a linguagem é forma de poder, e, 

enquanto tal, fascina e seduz os que detêm a capacidade 

de exercê-la com mais propriedade, baseando-se em es-

tudos específicos. Em se tratando do âmbito jurídico – e 

pelo fato da linguagem, neste ramo apresentar roupagem 

própria – tal poder, consubstanciado no uso da própria 

linguagem, pode ser deveras pernicioso. Explica-se: o 

próprio direito legitima a hierarquia entre os conhece-

dores e dominantes da linguagem jurídica e os que estão 

submetidos a esta. Outrossim:

[...] o discurso jurídico é capaz de influenciar 
a esfera da existência, de destinação e de 
utilização de objetos, criando, modificando e 
extinguindo relações; afetando, atingindo e re-
gulando as condutas humanas em sociedade, 
regulamentando situações, [...]. À conta disso, 
vislumbrando a relação linguística (sic) entre 
pessoas de polos (sic) distintos no discurso 
jurídico, é possível perceber que há cidadãos 
que são ‘manipulados’ por não ter o domínio 
da palavra, pois aqueles, que a dominam, utili-
zam-na como um divisor de águas entre eles e 
os demais, já que a linguagem é o instrumento 
de poder, de manipulação, de diferença (AN-
DRADE, 2006, p, 2). 

O que se observa na prática é a distância entre os op-

eradores do direito e o homem mediano, distanciamento 

instituído principalmente pela linguagem jurídica – em 

que o cidadão comum se encontra dominado ou sujeito 

a um universo do qual não tem o mínimo conhecimento.

A situação acima descrita caracteriza nítida quebra 

de isonomia em relação aos que detêm e aos que não 

detêm a habilidade de manipulação linguística, afastan-
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do de grande parcela da população, o acesso à justiça. 

Ressalte-se que esta situação de anti-isonomia fere fa-

talmente a Carta Magna, posto que “a igualdade perante 

a justiça está assegurada pela Constituição, desde a 

garantia de acessibilidade a ela (art. 5º, XXXV)” (SILVA, 

2009, P. 219). Na prática, essa inconstitucionalidade é 

traduzida na “alienação e desesperança de um homem 

imerso num mundo que não consegue compreender. Um 

mundo de leis desconhecidas para os homens, que se 

submetem a elas sem questionar, pois não podem se 

defender daquilo que desconhecem” (DANTAS, 2011). 

Vale aqui, inclusive, mencionar que não se tem como 

parâmetro pessoas analfabetas, mas conforme exposto, 

o homem comum, com regular capacidade de raciocínio 

e módico nível de escolaridade.

Não é objeto de este trabalho analisar a necessidade 

de imposição do estudo do direito para a população, mas 

observar que, sendo minimamente inteligível o discurso, 

e entendido pelas partes, seu objetivo não seria um fim 

em si mesmo – promovendo segregação –, mas estaria 

este mais próximo à moral e passível de cobrança, quan-

do injusto, pelas partes.

Como sabido, o objetivo precípuo do direito é resolv-

er conflitos, os quais advêm da vida em sociedade que 

está em constante transmutação. Assim, como pode 

o instrumento que visa solucionar situações práticas e 

reais se valer de uma ferramenta (linguagem) engessada 

e elitizada, que não é capaz de abranger a maioria da 

população?

A solução é compreender e assumir que 

para ter acesso à justiça é preciso entender 
como ela funciona, compreender o que dizem 
seus membros, seus funcionários, superar o en-
trave linguístico. Os juristas, por fazerem parte 
do seleto grupo de pensadores que conhecem 
todos os meandros dessa linguagem devem ser 
os responsáveis para auxiliar o povo a transcen-
der essas restrições (DANTAS, 2011).

A linguagem, dessarte, não deve prejudicar a noção 

do que vem a ser direito, muito menos se constituir 

como óbice ao acesso à justiça: deve, de maneira 

oposta, ser dinamizada e acessível, posto que “o Di-

reito é o alcance da justiça na sociedade e para a so-

ciedade” (SANTANA, 2012). 

Por todo exposto, então é perceptível que a lingua-

gem jurídica elitizada hoje em uso se constitui como 

forma inconstitucional e anti-isonômica, na medida em 

que fere o artigo 5º, XXXV da Constituição Federal, posto 

que discrimina a maioria da população, deixando-a à 

margem do judiciário.

Assim, abordar-se-á a linguagem enquanto instru-

mento de comunicação e se correlacionará aquela com 

o judiciário, demonstrando a existência do efetivo prob-

lema de uma linguagem demasiadamente rebuscada e 

repleta de preciosismos, explicitando a desnecessidade 

daquela e, ademais, analisando os fatores que levaram à 

elitização linguística no ramo do direito.

2 A LInguAgEM

Como já fora afirmado, a linguagem nasce como 

necessidade de comunicação do homem. Vez que uma 

necessidade tão basilar, se faz necessário neste artigo, 

elucidar pequenos aspectos sobre a linguagem em si, de 

forma geral.

Nesses primeiros conceitos trazidos, portanto, não 

será analisada a linguagem jurídica, com suas definições 

e especificidades, mas um conceito universal de lingua-

gem, abordando-se principalmente sua função social.

Assim, inicia-se trazendo à baila um importante as-

pecto histórico da linguagem, nos termos do professor 

Robins (1977, p. 14):

 A linguagem como faculdade humana é imen-
suravelmente mais velha do que as primeiras 
línguas atestadas (algumas com 4000 anos de 
idade), e a escrita, através da qual, línguas ex-
tintas são conhecidas por nós, é, em compara-
ção com a fala, uma introdução muito recente, 
um produto de uma civilização desenvolvida e 
estabelecida. (GRIFADO)

Como afirmado pelo magistério inglês, a lingua-

gem vem a ser faculdade humana, momento em que 

não há como se esquivar de tal instrumento, que 
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serve para manter a comunicação entre seres da mes-

ma comunidade, e integrar a sociedade na medida de 

suas necessidades.

Tal instituto é tão antigo quanto à necessidade de se 

comunicar, necessidade tal que permeia todos os seres 

vivos, mas que se destaca nos homens, os quais são 

por natureza, e de acordo com as lições de Aristóteles, 

seres sociais. 

Nesse sentido, a linguagem, intrínseca às relações 

sociais, se perfaz de tamanha importância que há na 

ciência, um ramo de estudos específicos acerca daquele 

instituto, denominado de Linguística Geral. Sobre este 

ramo científico, observe-se:

 A linguística Geral preocupa-se com a lingua-
gem humana como uma parte universal e reco-
nhecida do comportamento e das faculdades 
do homem, talvez uma das mais essenciais à 
vida humana como nós a conhecemos, e uma 
das capacidades de maior alcance em relação 
a toda extensão de realizações da humanidade 
(ROBINS, 1977, p. 2) (GRIFADO)

Como bem descreve o professor, a linguagem, além 

de faculdade humana, que, por si só já é de grau de el-

evada importância para os indivíduos, é dos elementos 

essenciais ao homem, um dos mais importantes, posto 

que permeie todos os atos e realizações da humanidade.

Estando de forma tão atrelada à sociedade, é natural 

que ocorram na linguagem mudanças sucessivas a fim 

de que o objetivo – comunicação – não se perca, ficando 

estagnado. Nesse sentido, observe-se:

Conquanto as formas linguísticas não mudem 
tão rapidamente como as culturais, é indubitá-
vel que uma velocidade fora do comum na mu-
dança cultural se faz acompanhar de uma ace-
leração na mudança linguística. Se levarmos 
esse ponto de vista à sua natural conclusão, 
somos forçados a admitir que uma complexi-
dade rapidamente crescente da cultura exige 
mudanças correspondentes, embora não tão 
rápidas, na forma e no conteúdo linguístico. 
É uma maneira de ver que se acha em frontal 
antagonismo com a que geralmente se tem, a 
respeito de um conservantismo de linguagem, 
entre as comunidades civilizadas, maior do 
que nos povos primitivos (SAPIR; CAMARA 
JÚNIOR, 1969, p.61).

De fato, nota-se nas mudanças linguísticas, uma 

gradação mais lenta do que ocorre com as mudanças 

no âmbito da cultura de forma geral, em que aquelas 

não conseguem acompanhar as efervescentes transfor-

mações culturais, e em se tratando de âmbito jurídico, 

o chamado “conservantismo de linguagem” se faz de 

forma muito mais forte do que em qualquer outro ramo 

social ou científico, como será adiante abordado.

3 O DIREITO (hIsTORICAMEnTE) COMO 
InsTRuMEnTO DE pODER

3.1 A VAIDADE JURÍDICA: O PESO DA 
CONTINUIDADE HISTÓRICA E REFLEXOS 
DE UM POVO NÃO PENSANTE

O modo de produção do Direito no Brasil, conceito 

trazido por Streck (2007), e definido como a política 

econômica de regulamentação, proteção e legitimação 

do direito que traz, também intrinsecamente, determina-

dos fatores, dentre os quais: a delimitação de funções no 

campo jurídico (como aplicadores da lei ou guardiões da 

doutrina, por exemplo); a relação entre regulamentação 

e proteção; e o modo dominante de legitimação, sofreu 

forte influência de aspectos históricos (conservadores) 

que sempre permearam o país. Assim, tem-se no Brasil, o 

chamado modo de produção arcaico do direito (STRECK, 

2007), posto que impregnado de uma formação retrógra-

da, baseado no domínio do conhecimento (poder).

Especificamente sobre o modo dominante de legiti-

mação, tem-se que a produção jurídica neste país evolu-

iu historicamente no sentido de dominar cada vez mais a 

informação. Assim, observe-se:

Antes do século XIX, o direito era, sobretudo, 
ditado por princípios que a tradição consagrava, 
o que produzia uma mutabilidade e flexibilidade 
do direito constituindo um risco permanente de 
incerteza e de arbítrio. Com a formação do Es-
tado Moderno, ocorreu a eliminação ou absor-
ção dos ordenamentos jurídicos superiores e 
inferiores pela sociedade nacional, por meio de 
um processo que se poderia chamar de mono-
polização da produção jurídica [...]  (ALMEIRA, 
2009, p.47) (GRIFADO)
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Assim, e através do denominado positivismo jurídico, 

foram estabelecidos determinados dogmas, a fim de que 

as premissas que legitimam a concentração de poder 

tornassem-se inquestionáveis, momento em que se nota 

que “o caráter científico-racional (positivista) do pensa-

mento jurídico transformou suas crenças sobre o mundo 

em um discurso sem suspeitas” (ALMEIRA, 2009, p.48).

 Ainda nesse diapasão, tem-se que

O postulado racionalista pressupõe um direito 
positivo coerente, preciso, completo, não redun-
dante, ‘decidível’ e logicamente derivável. Me-
diante o dito postulado, concebe-se uma ordem 
jurídica sem lacunas e contradição, como forma 
de reassegurar ideologicamente o valor da segu-
rança: um direito positivo, autossuficiente (sic), 
preciso, claro e neutro (WARAT, 1994, p.52).

Ocorre que, e em consequência do denominado 

modo de produção arcaico, a operacionalidade deste 

modelo traduz o distanciamento do juiz da realidade so-

cial, posto que tal direito tão perfeito e ideológico não se 

amolda às realidades de conflitos sociais, o que deságua 

no descrédito da sociedade num sistema judiciário ver-

dadeiramente eficiente.

O descrédito supracitado, porém, não é traduzido ape-

nas pela desconfiança das verdades impostas, mas é o 

vazio que culmina na destruição sistemática de todas as 

certezas pré-fabricadas apresentadas pelo ordenamento, 

havendo recusa de aceitação do modelo apresentado e 

consequente afastamento por parte da sociedade.

O distanciamento de significativa parte da sociedade 

desacreditada no judiciário é exatamente o que culmina 

no desinteresse e na falta do conhecimento jurídico que, 

aliado ao sistema de concentração de poder já imposto, 

deságua na segregação social.

3.2 O DOMÍNIO (HISTÓRICO) DA 
INFORMAÇÃO: INTERESSE DE NÃO 
DISSIPAR O SABIDO, POIS CONHECIMENTO 
É PODER

Como visto, ainda é atualmente adotada pelo judi-

ciário brasileiro, a metodologia tradicional, a qual man-

tém e legitima a estrutura de dominação e concentração 

de poderes (PORTANOVA, 2000). Assim:

Em nosso país, não há dúvida de que, sob a 
ótica do Estado Democrático de Direito – em 
que o Direito deve ser visto como instrumento 
de transformação social –, ocorre uma desfun-
cionalidade do Direito e das Instituições encar-
regadas de aplicar a lei (STRECK, 2007, p.33).

Desta feita, ao invés do judiciário se apresentar como 

instrumento de acesso à justiça, no qual se resgataria a 

tentativa de paz social, através da tensão voltada ape-

nas para os procedimentos judiciais, tem-se uma retro-

cessão, e são concentrados problemas – ainda – em 

procedimentos meramente políticos.

Poder-se-ia, portanto, e de acordo com a tese sub-

stancialista, aumentar a capacidade de incorporação do 

sistema político, “garantindo a grupos marginais, desti-

tuídos de meios para acessar os poderes políticos, uma 

oportunidade para vocalização de suas expectativas e 

direito no processo judicial” (STRECK, 2007, p.44).

Sabe-se, portanto, que há um efetivo problema no 

acesso ao judiciário: é inegável a discriminação que per-

meia esse âmbito.

Ocorre, porém, que não existe a vontade de se modifi-

car o paradigma: conforme já exposto, o conhecimento é 

poder, e não há por boa parte dos indivíduos que compõem 

o judiciário, interesse de dissipar o conhecimento.

4 EnXERgAnDO A sITuAÇãO COMO uM 
(gRAvE) pRObLEMA A sER REsOLvIDO: 
A EFETIvA vIOLAÇãO A DIREITO 
FunDAMEnTAL COnsTITuCIOnAL

Como é sabido (e olvidado), o direito brasileiro apre-

senta, dentre outros aspectos, um grande problema no 

que tange à sua linguagem deveras e infundadamente 

rebuscada: esta traz segregação e prejuízo à população, 

a qual, à margem do entendimento jurídico, não obtém o 

acesso à justiça, posto que é impossível alcançar o que 

não se compreende.

Aliás, o problema é percebido ainda em maiores propor-
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ções, posto que a linguagem, que tem (ou deveria ter) fun-

ção social de promover a justiça através da comunicação, 

acaba por legitimar, tendo em vista seu aspecto elitizado e 

recheado de preciosismos, a segregação social. 

Nesses termos, observa-se um verdadeiro processo 

de violência simbólica que ‘protege’ o mundo jurídico do 

acesso de grande parte da população, e para que seja 

efetivada essa segregação, nada é tão eficaz quanto à 

linguagem jurídica. Trata-se da maneira específica que 

magistrados, advogados, promotores e outros do ramo 

do direito têm utilizado a linguagem e que, a despeito de 

qualquer argumento a favor, só tem servido para negar 

o acesso ao universo jurídico à maioria da população do 

Brasil (CARVALHO, 2006) Nesse sentido, tem-se que:

Na maneira de escrever dos meios jurídicos 
há todo um cuidado em moldar a linguagem e 
ornamentá-la de uma maneira tal que ela pas-
sa a ser um código, cuja compreensão está ao 
alcance apenas do pequeno grupo que faz parte 
do universo jurídico. Os pareceres, sentenças, 
petições, etc., são escritos de uma forma tal 
que se torna impossível à compreensão desses 
textos por alguém que não faça parte do meio 
jurídico. E esse parece ser mesmo o propósito 
dos produtores desses textos: dificultar a com-
preensão para quem não teve a sorte ou herança 
de fazer parte da casta jurídica.  Se essa afirma-
ção assim categórica parece um exagero, então 
seria bom que se apresentassem argumentos 
realmente convincentes para justificar o uso 
pelos meios jurídicos de uma linguagem extre-
mamente pedante, barroca e afetada, recheada 
de expressões em latim ou em outras línguas 
estrangeiras, quando a situação requereria 
exatamente o contrário: uma linguagem o mais 
simples e objetiva possível, para que qualquer 
usuário do sistema judiciário possa compreen-
der (CARVALHO, 2006) (GRIFADO)

 

Conforme bem prelecionado, não há, logicamente, 

argumento que dê razão ou sustente a existência da lin-

guagem hoje utilizada pelo judiciário brasileiro, senão o 

que afirma que realmente existe por parte dos operador-

es do direito, o interesse de dificultar a compreensão de 

seus textos.

Ocorre que, ao se analisar a postura adotada – e não 

se faz necessária uma análise minuciosa – compreende-

se que a consequência da segregação promovida através 

da linguagem é o desconhecimento por parte da popula-

ção, do pensamento jurídico.

Tem-se, portanto, que a linguagem rebuscada difi-

culta a compreensão do texto, o que acarreta o desinter-

esse e o afastamento do homem médio – não imerso no 

cotidiano do judiciário – pelos assuntos jurídicos, mes-

mo que seja estes a resolução de conflitos, através dos 

procedimentos, de litígio em que figure aquele mesmo 

homem como parte.

A linguagem traz uma problemática que não é um fim 

em si mesmo: a “simples incompreensão” de um texto 

jurídico proferido por um magistrado ou advogado não 

pode ser “remediado” com a mera contratação do pro-

fissional do direito que irá “traduzir” para seu cliente o 

que está escrito nas páginas de seu processo.

É necessário que se compreenda a gravidade do 

problema (e não só a existência deste – que há muito é 

constatado): trata-se de violação do direito ao acesso à 

justiça. Nesses termos,

O Direito sempre causou grande fascínio nas 
pessoas, por ser instrumento de liberdade e 
poder, que condiciona a ação humana. As pa-
lavras têm uma sonoridade mágica, os proce-
dimentos são repletos de formalidades e sole-
nidades. Um sistema de engrenagens cercado 
por uma aura de encantamento e dúvida, por-
que a maioria das pessoas nunca chegou a en-
tender como ele funciona. [...] Para ter acesso 
à justiça é preciso entender como ela funcio-
na, compreender o que dizem seus membros, 
seus funcionários, superar o entrave linguístico 
(sic). Os juristas, por fazerem parte do seleto 
grupo de pensadores que conhecem todos os 
meandros dessa linguagem devem ser os res-
ponsáveis para auxiliar o povo a transcender 
essas restrições (DANTAS, 2011) (GRIFADO)

No que tange o acesso à justiça, este vem a ser uma 

garantia processual (amplamente conhecida) instituída 

no artigo 5º da Constituição Federal, e que configura um 

direito fundamental.

Os direitos fundamentais apresentam em sua essên-

cia, três características basilares: classificação como 

cláusula pétrea, aplicação imediata, e hierarquia consti-

tucional. A natureza de cláusula pétrea é imposta por for-

ça do artigo 60, parágrafo 4º, inciso IV, da Constituição 
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Federal, e implica em “intangibilidade” de tais normas, 

que não poderão ser excluídas ou retiradas do orde-

namento jurídico por qualquer meio, incluindo emendas 

constitucionais. A aplicação imediata, de acordo com 

os ensinamentos do doutrinador José Afonso da Silva, 

ocorre mediante a desnecessidade de regulamentação 

para que tais normas sejam efetivadas, vez que plena-

mente exigíveis e diretamente vinculantes. Importa frisar 

que tal entendimento é consubstanciado pelo artigo 5º, 

parágrafo 1º da Constituição de 88. Por fim, a hierarquia 

constitucional importa dizer que nenhuma lei pode con-

tradizer um direito fundamental, sob pena de ser consid-

erada inconstitucional.

Nesse sentido, percebe-se de forma clara ululante, 

a importância do acesso à justiça mesmo por sua na-

tureza – de direito fundamental.

Ocorre que, ademais de o acesso à justiça configurar-

se como direito fundamental, este promove a efetivação 

dos direitos fundamentais como um todo, numa espécie 

de “metalinguagem jurídica na prática”: é dizer, um di-

reito fundamental que, correlacionando-se diretamente 

com o judiciário, proporciona a execução e cumprimento 

dos demais direitos fundamentais. 

Assim, o acesso à justiça torna-se de demasiada 

importância por promover, através do alcance do Poder 

Judiciário, a obtenção de direitos. Nesse diapasão:

O constituinte percebeu que a concretização 
dos direitos fundamentais pressupõe o aces-
so à justiça, como bem demonstrou Mauro 
Cappelletti. De fato, sem um Poder Judiciário 
independente, que possa agir com liberdade 
mesmo contra a vontade dos governantes, que 
possa julgar de acordo com a Constituição sem 
medo da represália por desagradar os detento-
res de poder, não há que se falar em direitos 
fundamentais (MARMELSTEIN, 2009, p.165).

Nesse sentido, tem-se que o princípio constitucional 

voltado à proteção judicial em tela é “o requisito funda-

mental — o mais básico dos direitos humanos —  de 

um sistema jurídico moderno e igualitário que pretende 

garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos” 

(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p.12).

Porém, nem sempre esse fora o entendimento. An-

tes, o acesso à justiça significava mero acesso formal 

ao sistema judiciário, em que havia afastamento das 

preocupações reais, e não se alcançava o acesso mate-

rial (efetivo direito à igualdade e justiça).

Não havia a preocupação por parte do Estado em ser 

garantidor do acesso efetivo a um sistema organizado que 

proporcionasse concreto gozo de direitos, tampouco ha-

via nos juristas, o espírito de abandonar as situações hipo-

téticas e atuar além de construções exegéticas abstratas.

Aos poucos, com a expansão da sociedade e sua 

complexidade, e a promulgação da Constituição de 

1988, que implementou o Estado Democrático de Di-

reito, os direitos passaram a ser vistos como um concei-

to necessário à coletividade, e abandonou-se a ideologia 

de direitos individuais. Com os chamados direitos trans 

individuais, portanto, fora trazido à tona os direitos fun-

damentais e a noção de democracia, forçando uma atu-

ação positiva (e não mais omissa) do Estado em primar 

pela inclusão social.

É neste sentido que ganha espaço o acesso à justiça, 

um direito fundamental – como já exposto – de suma 

importância e basilar, que promove o factual acesso ma-

terial à justiça.

Superado o conceito de que o acesso à justiça seria 

apenas direito formal de propor ação, deve-se ressaltar, 

ainda, que esse instituto não trata apenas do acesso ao 

Poder Judiciário gratuito, como é associado estreita-

mente, mas de uma garantia universal das defesas de 

qualquer direito, o que inclui, notadamente, o direito à in-

formação e o direito de excluir todo obstáculo que possa 

se apresentar como entrave ao acesso efetivo à justiça.

Portanto, nesse viés nota-se a abordagem, neste tra-

balho, do direito à informação e da linguagem elitizada 

enquanto óbice ao acesso à justiça, nos moldes em que 

se explanou.

5 A DEsnECEssIDADE DE sEgREgAÇãO

Na já apresentada perspectiva de segregação, tem-

se um emblemático questionamento: por que o judiciário 
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não se sente à vontade em promover a acessibilidade do 

povo? Trata-se não só da outrora exposta necessidade de 

concentração de poder: a problemática aqui é no sentido 

do temor de que, com o acesso à justiça, haja perda do 

papel – função social – dos cargos exercidos. Nesse sen-

tido, se aborda, principalmente, a figura do advogado.

Ocorre que trazer informação e entendimento basi-

lar à população não trará, de nenhuma forma, prejuízos, 

posto que, conforme prediz a própria Carta Magna, em 

seu artigo 133, a figura do advogado é essencial.

Desta feita, tem-se o modelo de Stuttgart, o qual é 

efetivado através da participação de toda a população 

sem que haja (por consequência da ampla participação 

popular) qualquer exclusão ou sequer marginalização 

de nenhum dos profissionais que atuam perante o judi-

ciário. É, ademais, e importa ressaltar, um método-ex-

emplo que traz consigo uma carga inegável de maestria 

e excelência. Observe-se:

Esse método de procedimento envolve as par-
tes, advogados e juízes, num diálogo oral e 
ativo sobre os fatos e sobre o direito. Ele não 
apenas acelera o procedimento, mas também 
tende a resultar em decisões que as partes 
compreendem e frequentemente aceitam sem 
recorrer. Algumas características básicas des-
se modelo, até então opcionais, tornaram-se 
obrigatórias para todos os Landgerichte ale-
mães através da reforma do Código de Proces-
so Civil, em vigor desde 19 de julho de 1977 
(CAPPELLETTI, 2002. p 29).

Trata-se, portanto, de um modo de produção do 

direito e da sistemática judiciária que incluiu, no orde-

namento jurídico alemão – ou que pelo menos tem em 

vista esse escopo – o acesso à justiça de forma ampla e 

não apenas formal.

Não se pretende, entretanto, com essa exemplifica-

ção, sanar todas as adversidades do judiciário, que se 

encontra demasiado defasado. Mas há de se prognos-

ticar que no meio linguístico-jurídico, uma mudança de 

mesmas proporções já transmutaria a realidade cotidi-

ana. Nesses termos,

Nosso direito é frequentemente complicado, e, 
se não em todas, pelo menos na maior parte 

das áreas, ainda permanecerá assim. Precisa-
mos reconhecer, porém, que ainda subsistem 
amplos setores nos quais a simplificação é 
tanto desejável quanto possível. Se a lei é mais 
compreensível, ela se torna mais acessível às 
pessoas comuns (CAPPELLETTI, 2002. p 55).

A linguagem jurídica é, de forma nítida, um dos setores 

em que essa simplificação tem plena capacidade de lograr 

êxito. Isto porque, ao abandonar-se uma determinada for-

malidade, como hoje é a linguagem jurídica elitizada, não 

tornará o judiciário empobrecido ou menos fidedigno, mas 

trará à linguagem jurídica a função social (e de todas as 

linguagens): transmitirá ideias inteligíveis. Assim, note-se,

Quem fala bonito, hoje, é quem se faz compre-
ender. Porque fazer isso não é fácil, ao con-
trário do que pensam os vaidosos tradiciona-
listas. Exige esforço, dedicação, paciência e 
muita leitura, principalmente de dicionários, 
para traduzir para as pessoas o que dizem os 
eruditos. O profissional que trabalha desta for-
ma colabora para a democratização da lingua-
gem jurídica, começando por abolir os vícios. 
Simplificar o vocabulário jurídico é, ao mesmo 
tempo, um trabalho de aperfeiçoamento pro-
fissional. Extirpar o palavrório e a "verborragia" 
(uso descontrolado de palavras que acrescen-
tam nada ao sentido do discurso) exercitando a 
precisão e a coesão textual. É deixar de escre-
ver em vinte palavras o que pode ser escrito em 
cinco. O latim e as expressões arcaicas devem 
ser matéria para a disciplina História do Direito, 
para que se conheça a origem dos enunciados 
que se tornaram fontes do Direito. Estes enun-
ciados devem ser utilizados como manda a lei, 
em língua portuguesa (DANTAS, 2011).

Conforme todo o exposto, percebe-se a grande utili-

dade que uma mudança de paradigma no âmbito da lin-

guagem jurídica, superando os entraves meramente poli-

tiqueiros e sobrepujando os ainda tão presentes aspectos 

históricos traria para a vida em sociedade e coletividade.

6 IDEALIzAÇãO DE MuDAnÇAs: 
COnsTATAnDO A COnsCIênCIA DO 
pRObLEMA

Conscientizando a problemática existente no que tange 

à linguagem jurídica elitizada – popularmente conhecida 
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como “juridiquês” – foi proposto em 2006, um Projeto 

de Lei (nº 7448/06) pela deputada Maria do Rosário, do 

Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, visando 

facilitar a compreensão das sentenças judiciais.

Abaixo, pode-se conferir o Projeto em sua íntegra:

CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E 
DE CIDADANIA
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI Nº 7.448-B DE 2006
Altera a redação do art. 458 da Lei nº 5.869, de 
11 de janeiro de 1973, que institui o Código de 
Processo Civil.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei tem por objetivo tornar acessí-
vel a todos a compreensão da parte dispositiva 
de sentença judicial.
Art. 2º O inciso III do caput  do art. 458 da Lei 
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 458. ............................
................................................
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as 
questões, que as partes lhe submeterem, redi-
gido de maneira acessível a elas.”(NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

É perceptivelmente uma iniciativa importante, porém 

ainda muito restrita: de fato a problemática da linguagem 

rebuscada atinge as sentenças, mas também permeia as 

petições iniciais, respostas do réu, recursos e todos os 

outros instrumentos processuais.

Assim como o projeto proposto, existe a consciên-

cia de simplificação da linguagem em casos esparsos, 

como é percebida na famosa sentença de linguagem 

simples e acessível, conhecida como a sentença “para 

ser lida e entendida por um marceneiro”. Segue:

Vou direto ao assunto.
O marceneiro José de Gregório Pinto, certa-
mente pensando em facilitar o contato com 
sua clientela, rendeu-se à propaganda da Loja 
Insinuante de Coité e comprou um telefone ce-
lular, em 19 de abril de 2005, por suados cento 
e setenta e quatro reais.
Leigo no assunto, é certo que não fez opção 
por fabricante. Escolheu pelo mais barato ou, 
quem sabe até, pelo mais bonitinho: o tal Sie-
mens A52. Uma beleza!
Com certeza foi difícil domar os dedos grossos 
e calejados de marceneiro com a sensibilidade 

e recursos do seu Siemens A52, mas o certo é 
que utilizou o aparelhinho até o mês de junho 
do corrente ano e, possivelmente, contratou 
muitos serviços. Uma maravilha!
Para sua surpresa, diferente das boas ferra-
mentas que utiliza em seu ofício, em 21 de ju-
nho, o aparelho deixou de funcionar. Que triste-
za: seu novo instrumento de trabalho só durou 
dois meses. E olha que foi adquirido legalmente 
nas Lojas Insinuante e fabricado pela poderosa 
Siemens… Não é coisa de segunda-mão, não! 
Consertado, dias depois não prestou mais… 
Não se faz mais conserto como antigamente!
Primeiro tentou fazer um acordo, mas não qui-
seram os contrários, pedindo que o caso fosse 
ao Juiz de Direito.
Caixinha de papelão na mão, indicando que se 
tratava de um telefone celular, entrou seu Gre-
gório na sala de audiência e apresentou o apa-
relho ao Juiz: novinho, novinho e não funciona. 
De fato, o Juiz observou o aparelho e viu que 
não tinha um arranhão.
Seu José Gregório, marceneiro que é, fabrica 
e conserta de tudo que é móvel. A Starcell, as-
sistência técnica especializada e indicada pela 
Insinuante, para surpresa sua, respondeu que o 
caso não era com ela e que se tratava de “placa 
oxidada na região do teclado, próximo ao co-
nector de carga e microprocessador.” Seu Gre-
gório: o que é isto? Quem garante? O próprio 
que diz o defeito diz que não tem conserto…
Para aumentar sua angústia, a Siemens disse 
que seu caso não tinha solução neste Juizado 
por motivo da “incompetência material absolu-
ta do Juizado Especial Cível – Necessidade de 
prova técnica.”Seu Gregório: o que é isto? Ou o 
telefone funciona ou não funciona! Basta aper-
tar o botão de ligar. Não acendeu, não funciona. 
Prá que prova técnica melhor?
Disse mais a Simens: “o vício causado por oxi-
dação decorre do mau uso do produto.” Seu 
Gregório: ora, o telefone é novinho e foi usa-
do apenas para falar. Para outros usos, tenho 
outras ferramentas. Como pode um telefone 
comprado na Insinuante apresentar defeito 
sem solução depois de dois meses de uso? 
Certamente não foi usado material de primeira. 
Um artesão sabe bem disso.
O que também não pode entender um marce-
neiro é como pode a Siemens contratar um es-
critório de advocacia de São Paulo, por pouco 
dinheiro não foi, para dizer ao Juiz do Juizado 
de Coité, no interior da Bahia, que não vai pa-
gar um telefone que custou cento e setenta e 
quatro reais? É, quem pode, pode! O advogado 
gastou dez folhas de papel de boa qualidade 
para que o Juiz dissesse que o caso não era do 
Juizado ou que a culpa não era de seu cliente! 
Botando tudo na conta, com certeza gastou 
muito mais que cento e setenta e quatro para 
dizer que não pagava cento e setenta e quatro 
reais! Que absurdo!
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A loja Insinuante, uma das maiores e mais fa-
mosas da Bahia, também apresentou escrito 
de advogado, gastando sete folhas de papel, 
dizendo que o caso não era com ela por motivo 
de “legitimatio ad causam”, também por moti-
vo do “vício redibitório e da ultrapassagem do 
lapso temporal de 30 dias” e que o pobre do 
seu Gregório não fez prova e então “allegatio et 
non probatio quasi non allegatio.”
E agora seu Gregório?
Doutor Juiz, disse Seu Gregório, a minha prova 
é o telefone que passo às suas mãos! Comprei, 
paguei, usei poucos dias, está novinho e não 
funciona mais! Pode ligar o aparelho que não 
acende nada! Aliás, Doutor, não quero mais 
saber de telefone celular, quero apenas meu 
dinheiro de volta e pronto!
Diz a Lei que no Juizado não precisa advogado 
para causas como esta. Não entende seu Gre-
gório porque tanta confusão e tanto palavreado 
difícil por causa de um celular de cento e seten-
ta e quatro reais, se às vezes a própria Insinu-
ante faz propaganda do tipo: “leve dois e pague 
um!” Não se importou muito seu Gregório com 
a situação: um marceneiro não dá valor ao que 
não entende! Se não teve solução na amizade, 
Justiça é para isso mesmo!
Está certo Seu Gregório: O Juizado Especial Cí-
vel serve exatamente para resolver problemas 
como o seu. Não é o caso de prova técnica: o 
telefone foi apresentado ainda na caixa, sem 
um pequeno arranhão e não funciona. Isto é 
o bastante! Também não pode dizer que Seu 
Gregório não tomou a providência correta, pois 
procurou a loja e encaminhou o telefone à as-
sistência técnica. Alegou e provou!
Além de tudo, não fizeram prova de que o te-
lefone funciona ou de que Seu Gregório tives-
se usado o aparelho como ferramenta de sua 
marcenaria. Se é feito para falar, tem que falar!
Pois é Seu Gregório, o senhor tem razão e a 
Justiça vai mandar, como de fato está man-
dando, a Loja Insinuante lhe devolver o dinhei-
ro com juros legais e correção monetária, pois 
não cumpriu com sua obrigação de bom ven-
dedor. Também, Seu Gregório, para que o Se-
nhor não se desanime com as facilidades dos 
tempos modernos, continue falando com seus 
clientes e porque sofreu tantos dissabores 
com seu celular, a Justiça vai mandar, como de 
fato está mandando, que a fábrica Siemens lhe 
entregue, no prazo de 10 dias, outro aparelho 
igualzinho ao seu. Novo e funcionando!
Se não cumprirem com a ordem do Juiz, vão 
pagar uma multa de cem reais por dia!
Por fim, Seu Gregório, a Justiça vai dizer a as-
sistência técnica, como de fato está dizendo, 

que seu papel é consertar com competência os 
aparelhos que apresentarem defeito e que, por 
enquanto, não lhe deve nada.
À Justiça ninguém vai pagar nada. Sua obriga-
ção é fazer Justiça!
A Secretaria vai mandar uma cópia para todos. 
Como não temos Jornal próprio para publicar, 
mande pelo correio ou por Oficial de Justiça.
Se alguém não ficou satisfeito e quiser recor-
rer, fique ciente que agora a Justiça vai cobrar.
Depois de tudo cumprido, pode a Secretaria 
guardar bem guardado o processo!
Por último, Seu Gregório, os Doutores advoga-
dos vão dizer que o Juiz decidiu “extra petita”, 
quer dizer, mais do que o Senhor pediu e tam-
bém que a decisão não preenche os requisitos 
legais. Não se incomode. Na verdade, para ser 
mais justa, deveria também condenar na inde-
nização pelo dano moral, quer dizer, a vergonha 
que o senhor sentiu, e no lucro cessante, quer 
dizer, pagar o que o Senhor deixou de ganhar.
No mais, é uma sentença para ser lida e enten-
dida por um marceneiro.
Conceição do Coité - BA, 21 de setembro de 
2005.
Gerivaldo Alves Neiva1  

No caso apresentado, o juiz simplificou a linguagem 

de maneira tal que a tornou perceptível e entendível para 

um leigo, sem fazer, contudo, que a sentença perdesse 

sua função social – pelo contrário, adaptou-a de maneira 

com que a função social, de ser dirigida a parte, fosse 

cumprida perfeitamente.

Situações como essas apresentadas, de mudança de 

paradigma, de simplificação de linguagem, de negação 

do “juridiquês”, e de acessibilidade do entendimento do 

dever/poder do Estado de dizer o direito a quem faz jus, 

e que é necessário para a sociedade.

7 COnCLusãO

A linguagem, como muito fora debatido, deve ser uti-

lizada como instrumento de comunicação, fator que traz, 

intrinsecamente, a compreensão.

Ocorre que, no âmbito jurídico, em razão da lingua-

gem elitizada e própria, a compreensão e comunicação 

1 TJ/BA. Processo número 0737/05. Autor: José de Gregório Pinto. Ré: Lojas Insinuante Ltda., Siemens Indústria Eletrônica S.A. e Starcell Computadores 
e Celulares.
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parte dos detentores dos direitos trans individuais à 
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 Assim, nota-se a necessidade de utilização de 
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linguagem jurídica pouco acessível, e ofusca os objeti-

vos tanto do intérprete e operador do direito, quanto de 

qualquer cidadão, posto que o Direito não esteja restrito 

aos bacharéis desta área, mas posto para a sociedade.

Tendo em vista, ademais, que a linguagem elitizada 
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cimento e entendimento do processo sejam primordiais 

para que o cidadão logre êxito nas demandas, e deve ser 

diuturnamente aprimorado pelos citados operadores, a 

fim de se tornar linguagem clara e precisa, promovendo 

a integração e sobrepujando a segregação social.
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Resumo
O artigo aborda o tema Alienação Parental observando, especialmente, a possibilidade de instauração desse 
instituto em relações de filiação socioafetiva, bem como a responsabilidade civil cabível em tais situações. Com 
o surgimento de uma nova concepção de família, é bastante comum que algum dos cônjuges/companheiros 
estabeleça vínculos com os filhos do outro e que, em eventual separação dos parceiros, as crianças acabem 
sendo utilizadas como objeto de disputa e manipulação, assim como frequentemente ocorre em situações de 
filiação biológica. Diante do exposto, iremos discorrer sobre a importância do ambiente familiar, as configurações 
modernas da família, determinar as características dos indivíduos que praticam a Alienação Parental, bem como 
demonstrar as consequências que as vítimas poderão vir a sofrer. Explanaremos, ainda, acerca da Lei de Alienação 
Parental (12.318/2010). 

Palavras-chave: Alienação Parental. Responsabilidade Civil. Filiação Socioafetiva.

PARENTAL ALIENATION IN RELATIONS OF MEMBERSHIP SOCIOAFFECTIVE

Abstract
This paper addresses the theme Parental Alienation, noting especially how the liability would be applied 
in the hypothesis of alienation in cases of socioaffective paternity, recently recognized by Brazilian 
courts. Currently, with the emergence of a new conception of family, it is quite common that some of the 
spouses/partners establish links with the son of another, and that in a possible separation of partners, 
children end up being used as an object of disputes and manipulation, as can happen in situations of 
biological parentage. In this context, we will discuss the importance of the family environment, the 
modern family settings, determine the characteristics of people who practice the Parental Alienation, 
as well as demonstrate the consequences that victims may come to suffer. Explores, further, the Law of 
Parental Alienation (12.318/2010), its implementation to the legal system, its goals and its application.

Keywords: Parental Alienation. Liability. Membership socioaffective. 



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

24

Revista Juris Rationis, Ano 8, n.1, p.23-36, out. 2014/mar. 2015  ISSN 2237-4469

juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

1 COnsIDERAÇÕEs InICIAIs

O conceito tradicional de família representado por 

um homem e uma mulher, casados e com filhos, não 

é realidade absoluta nos dias atuais. Hoje, a definição 

de família é plural, pois a sociedade convive e já passa 

a enxergar com naturalidade a existência de famílias re-

feitas, monoparentais, homoafetivas. Essa nova estru-

turação familiar nos permite inferir que, cada vez mais, 

as relações familiares estão sustentadas na afetividade 

envolvida entre seus membros.

Uma dessas novas configurações é alvo de debates 

jurídicos no Brasil, trata-se do reconhecimento do que 

seria um "novo" tipo de filiação: a filiação decorrente de 

laços socioafetivos, a qual se origina no vínculo afetivo 

paternal sem que subsista a presença do elo biológico 

ou civil entre pai e filho, vindo a preencher um vazio tra-

zido pela paternidade biológica que se tornara insatis-

fatória por não se encontrar amor e carinho.

É sabido que a relação familiar, sobretudo a presente 

entre pais e filhos, é essencial para o desenvolvimen-

to da personalidade das crianças, inclusive, até a fase 

adulta, de modo que tais relações são capazes de mol-

dar as características de um indivíduo. A ausência desse 

embasamento familiar pode ocasionar às crianças e aos 

adolescentes graves consequências em sua formação e 

amadurecimento como cidadãos. 

Diante da ruptura de uma relação amorosa, geral-

mente instaura-se um problema que trará sequelas aos 

cônjuges/companheiros e, também, à prole, caso a 

união chegue ao fim através do litígio. Nesses casos, os 

ânimos tendem a se respaldar por mágoas e questões 

mal resolvidas e, desta forma, o filho pode ser usado 

como um escudo e objeto para uma briga de nervos, 

surgindo assim diversas implicações, dentre elas a dis-

puta pela guarda dos filhos e, por consequência, a Alien-

ação Parental.

Essa alienação é determinada pelo distanciamento da 

criança de seu pai ou sua mãe, provocada pelo outro 

genitor, sem que haja causa visível. Porém, esta não se 

restringe apenas aos pais, uma vez que outras pessoas, 

como os avós, tios, tutores e terceiros que tenham rela-

ção com o menor, podem cometê-la. 

Como forma de tentar minimizar a ocorrência de 

casos, o Brasil sancionou em agosto de 2010 a Lei 

nº 12.318, Lei da Alienação Parental, que regulamenta 

o tema. Esta lei visa amparar os interesses do menor, 

preservando à sua formação e buscando evitar prejuízos 

psicológicos no decorrer de sua vida.

2 DA FAMÍLIA

Durante o século XX, especificamente após a publi-

cação da Constituição Federal de 1988, aconteceram di-

versas modificações no papel, essência, estrutura e, por 

conseguinte, no conceito de família. De acordo com Paulo 

Lôbo, a constituição implementou o Estado social no Bra-

sil, passando a se preocupar com as relações familiares. 

No plano constitucional, o Estado, antes au-
sente, passou a se interessar de forma clara 
pelas relações de família, em suas variáveis 
manifestações sociais. Daí a progressiva tu-
tela constitucional, ampliando o âmbito dos 
interesses protegidos, definindo modelos, nem 
sempre acompanhados pela rápida evolução 
social, a qual engendra novos valores e ten-
dências que se concretizam a despeito da lei 
(LÔBO, 2011, p.17).

Diante desse contexto, a família patriarcal que, por 

bastante tempo, assumiu um espaço de notável relevân-

cia perante a sociedade e ao direito de família brasileiro, 

começou a ruir:

A família patriarcal, que a legislação civil bra-
sileira tomou como modelo, desde a Colônia, o 
Império e durante boa parte do século XX, en-
trou em crise, culminando com sua derrocada, 
no plano jurídico, pelos valores introduzidos na 
Constituição de 1988 (LÔBO, 2011, p.17).

Segundo DIAS (2009, p.28), “em uma sociedade con-

servadora, os vínculos afetivos, para merecerem aceita-

ção social e reconhecimento jurídico, necessitavam ser 

chancelados pelo que se convencionou chamar de mat-

rimônio”. Esse era o embasamento da família patriarcal. 
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Com a crise deste padrão familiar, os fundamentos 

que a rodeavam foram modificados em detrimento do 

novo modelo que estava surgindo. Os vínculos afetivos 

que estruturam a família atual ganharam mais liberdade, 

ou seja, não necessita-se mais do enlace matrimonial 

para que uma família seja constituída e reconhecida.

Nas palavras de Paulo Lôbo:

Como a crise é sempre perda dos fundamentos 
de um paradigma em virtude do advento de ou-
tro, a família atual está matrizada em paradig-
ma que explica sua função atual: a afetividade. 
Assim, enquanto houver affectio haverá famí-
lia, unida por laços de liberdade e responsa-
bilidade, e desde que consolidada na simetria, 
na colaboração, na comunhão de vida (LÔBO, 
2011, p.17). 

Compartilhando o mesmo pensamento Maria Bereni-

ce Dias (2009, p.74), afirma que o afeto é o traço iden-

tificador dos vínculos familiares. Organizada a partir de 

alicerces aparentemente tênues, a família atual começou 

a contar com a proteção do Estado. 

Fundada em bases aparentemente tão frágeis, 
a família atual passou a ter a proteção do Es-
tado, constituindo essa proteção um direito 
subjetivo público, oponível ao próprio Estado 
e à sociedade. A proteção do Estado à família 
é, hoje, princípio universalmente aceito e ado-
tado nas constituições da maioria dos países, 
independentemente do sistema político ou ide-
ológico [...] (LÔBO, 2011, p.17). 

A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu texto 

nortes como a supremacia da dignidade da pessoa hu-

mana - igualdade e liberdade -, (re)transformando o ci-

dadão em sujeito de direito. “O constituinte de 1988 con-

sagrou, como dogma fundamental, antecedendo a todos 

os princípios, a dignidade da pessoa humana (CF 1.º III), 

impedindo assim a superposição de qualquer instituição 

à tutela de seus integrantes” (DIAS, 2009, p.41). 

A Constituição Federal descreve ainda em seu art. 

227 qual é o papel da família constitucional:

É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jo-
vem, com absoluta prioridade, o direito à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, ex-
ploração, violência, crueldade e opressão. 

Em suma, o direito de família estuda as relações en-

tre os indivíduos casados; entre os que convivem sem 

conúbio; bem como as existentes entre pais e filhos. 

Versa ainda a respeito da proteção ao menor, por meio 

da tutela, bem como a proteção dos incapazes civis, por 

meio da curatela. 

O direito de família é, de todos os ramos do 
direito, o mais intimamente ligado à própria 
vida, uma vez que, de modo geral, as pesso-
as provêm de um organismo familiar e a ele 
conservam-se vinculadas durante a sua exis-
tência, mesmo que venham a constituir nova 
família pelo casamento ou pela união estável 
(GONÇALVES, 2011, p.17). 

Conforme Rodrigo da Cunha Pereira (2006, p.4), este 

é um dos ramos do direito que mais modificou e vem se 

modificando no último século. Famílias monoparentais, 

recompostas, binucleares, casais com filhos sem os 

pais por perto e vice-versa.

A modificação dos costumes sociais fez com que 

houvesse uma reconfiguração da conjugalidade e da 

parentalidade tangente à família, fazendo com que el-

ocuções utilizadas na era hegemônica da família patriar-

cal, fossem retiradas do glossário forense.

Assim, expressões como ilegítima, espúria, 
adulterina, informal, impura estão banidas do 
vocabulário jurídico. Não podem ser utilizadas, 
nem com referência às relações afetivas, nem 
aos vínculos parentais. Seja em relação à famí-
lia, seja no que diz respeito aos filhos, não se 
admite qualquer adjetivação (DIAS, 2009, p.41).

A Família atual é plural e, cada vez mais, distancia-se 

da ideia original: conjúgio, coito e reprodução. 

O conceito de família mudou significativamen-
te até que, nos dias de hoje, assume uma con-
cepção múltipla, plural, podendo dizer respeito 
a um ou mais indivíduos, ligados por traços 
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biológicos ou sócio-psicoafetivos, com inten-
ção de estabelecer, eticamente, o desenvolvi-
mento da personalidade de cada um (FARIAS; 
ROSEVALD., 2008, p. 8).

A inquietação feminista, a propagação dos recursos 

anticoncepcionais e o aperfeiçoamento da engenharia 

genética, propiciaram que os três fatores supra citados 

deixassem de ser pressupostos fundamentais para a for-

mação de uma família. 

Caiu o mito da virgindade e agora sexo - até 
pelas mulheres - pratica-se fora e antes do ca-
samento. A concepção não mais decorre exclu-
sivamente do contato sexual e o casamento dei-
xou de ser o único reduto da conjugalidade. As 
relações extramatrimoniais já dispõem de reco-
nhecimento constitucional e não se pode deixar 
de albergar, no âmbito do direito das famílias, as 
relações homoafetivas, apesar de posturas dis-
criminatórias e preconceituosas que, por puro 
conservadorismo, insistem em não lhes prestar 
visibilidade (DIAS, 2009, p.42). 

Apesar de existirem várias definições para a palavra 

família, nos dias de hoje, utiliza-se mais a definição, Lato 

sensu, ou seja, em sentido amplo, que para Carlos Ro-

berto Gonçalves: 

Lato sensu, o vocábulo família abrange todas 
as pessoas ligadas por vínculo de sangue e que 
procedem, portanto, de um tronco ancestral 
comum, bem como as unidas pela afinidade e 
pela adoção. Compreende os cônjuges e com-
panheiros, os parentes e os afins (GONÇAL-
VES, 2011, p.17). 

Diante dessas observações, podemos inferir que a 

família é a principal referência para o menor, tendo esta 

a responsabilidade de promover o afeto, a proteção, so-

brevivência e a educação, a fim de contribuir para a in-

serção do indivíduo à sociedade. 

Conforme FRAGA, diante deste cenário: 

[...] não é mais novidade alguma, a preocupa-
ção mundial para com os interesses da crian-
ça e do adolescente, centrando na família, o 
núcleo de proteção e compreensão dos filhos, 
pois é a família a estrutura que molda o de-
senvolvimento psíquico da criança (FRAGA, 
2005, p.50).

Assim, é importante frisar que a criança e/ou o ado-

lescente necessita do envolvimento e do cuidado famil-

iar, especialmente dos pais, essenciais à sua formação 

moral e intelectual.

O contexto familiar é o primeiro e principal grupo em 

que o menor irá se inserir. É onde são criados os pri-

meiros laços sociais, onde ele participa e sofre os efei-

tos das relações que ali se estabelecem.

3 DA pATERnIDADE sOCIOFETIvA E 
sEu RECOnhECIMEnTO JuRÍDICO

Como afirma Sílvio Venosa, é fato que todo indivíduo 

é possuidor de um pai e uma mãe com os quais detém 

vínculo consanguíneo, pois “mesmo a inseminação arti-

ficial ou as modalidades de fertilização assistida, não dis-

pensam o progenitor, o doador, ainda que essa forma de 

paternidade não seja imediata” (VENOSA, 2013, p.227).

A “regulamentação” do conceito de filiação, no di-

reito brasileiro, teve sua origem justificada no Direito 

Romano, que previa como legítimos os filhos frutos do 

casamento entre um homem e uma mulher, bem como 

considerava ilegítimos os oriundos fora do matrimônio. 

Assim, naquela época, a paternidade era presumida em 

razão do casamento. 

Tradicionalmente, afirmava-se com insis-
tência, em passado não muito remoto, que a 
maternidade era sempre certa (mater semper 
certa est); a paternidade era sempre incerta 
(pater semper incertus est) No direito tradicio-
nal, vigente até próximo ao fim do século XX, 
essa foi uma verdade dogmática: enquanto a 
maternidade era sempre suscetível de ser pro-
vada, a paternidade era de difícil comprovação 
(VENOSA, 2013, p.227).

De lá pra cá, houveram diversos avanços, tanto na 

engenharia genética, quanto no direito de família. De um 

lado, o progresso científico no campo da genética trouxe 

o surgimento do exame de DNA, o qual possibilita a iden-

tificação consanguínea do genitor e, em consequência, 

permite maior  transparência nas relações de filiação, 

assegurando o direito de qualquer pessoa a conhecer 
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suas origens, sua identidade biológica e civil e seus par-

entes consanguíneos. 

A atividade probatória que se realizava nos 
processos desencadeados pelas ações de es-
tado, até há bem pouco tempo, resumia-se a 
indícios, oitiva de testemunhas e exames de 
sangue, nem sempre confiáveis. O DNA trouxe 
um elevado grau de cientificidade ao juízo pro-
batório. Aquilo que, antes, se julgava com base 
em aparências, passou a ser diagnosticado 
e solucionado com pequena margem de erro 
(CAMBI, 2002, p.19 apud SILVA, 2003, p.37).

 Por outro lado, o direito de família evoluiu e trouxe 

modificações no que diz respeito às espécies de filiação. 

Hoje, para a doutrina há três tipos de paternidade: a bi-

ológica, originária da fecundação do óvulo, através do 

ato sexual entre os pais (homem x mulher, sejam eles 

casados, conviventes ou impedidos de casar), geran-

do os filhos consanguíneos; a jurídica, que decorre da 

presunção proveniente da convivência com a mãe; e a 

socioafetiva, que nasce a partir da convivência familiar, 

a qual proporciona o embasamento afetivo da relação, 

independente da origem do filho. 

A Constituição Federal de 1988 – uma das mais 

avançadas do mundo em matéria de relações familiares 

- foi a precursora dessas transformações, cujos pontos 

elementares foram delineados no Código Civil de 2002. 

A afetividade passou a ser a coluna de sustentação da 

família atual. Nessa circunstância, surgiu o Princípio Ju-

rídico da Afetividade, o qual decorre de outros Princípios 

Constitucionais, como o Princípio da Dignidade da Pes-

soa Humana, conforme assevera Paulo Lôbo:

Encontram-se na Constituição fundamentos 
essenciais do princípio da afetividade, consti-
tutivos dessa aguda evolução social da família 
brasileira, além dos já referidos: a) todos os fi-
lhos são iguais, independentemente de sua ori-
gem (art. 227, § 6º); b) a adoção, como esco-
lha afetiva, alçou-se integralmente ao plano da 
igualdade de direitos (art. 227, §§ 5º e 6º); c) 
a comunidade formada por qualquer dos pais e 
seus descendentes, incluindo-se os adotivos, e 
a união estável têm a mesma dignidade de fa-
mília constitucionalmente protegida (art. 226, 
§ 4º); d) a convivência familiar (e não a origem 
biológica) é prioridade absoluta assegurada 

à criança e ao adolescente (art. 227) (LÔBO, 
2011, p. 71).

Para o jurista e professor Rolf Madeleno o art. 1.603 

do Código Civil é uma prova contundente da soberania 

do principio da afetividade no âmbito dos laços de famí-

lia, pois nele é afirmado que:

[...] a filiação é determinada pela certidão do 
termo de nascimento registrada no Registro Ci-
vil, e se bem observado, o dispositivo traz em 
seu escopo o princípio explícito da paternidade 
socioafetiva, porque confere o status de filho 
pelo assento de nascimento, e não pela verda-
de biológica (MADALENO, 2007, p.161).

Ainda, consoante exposto pelo autor, acima mencio-

nado, em seu livro, esse entendimento é confirmado pela 

jurisprudência brasileira em seus julgados, a exemplo da 

"Apelação Cível nº 108.417-9, oriunda da 2ª Câmara 

Cível do TJPR, sendo relator o Des. Accácio Cambi, jul-

gada em 12/12/2001 [...]". (MADALENO, 2007, p.162).

São muitas as maneiras de se construir uma relação 

de paternidade socioafetiva: a adoção e a inseminação 

artificial, são constituídas “por força da lei” e, por isso 

gozam de uma presunção legal de convivência e afetivi-

dade; já a posse de estado de filho e a adoção à brasilei-

ra, não possuem essa presunção normativa e, logo, de-

pendem de prova da relação socioafetiva, plasmada no 

serviço e no afeto.

Na maioria dos casos, a paternidade socioafetiva 

vem preencher um vazio afetivo trazido pela paternidade 

biológica, "pois nem sempre o melhor pai ou mãe é 

aquele que biologicamente ocupa tal lugar, mas a pessoa 

que exerce tal função, substituindo o vínculo biológico 

pelo afetivo" (GAMA, 2003, p.163).

Não obstante, na sociedade contemporânea, é co-

mum o envolvimento amoroso entre uma mulher, que já 

possua filhos com outrem, e um homem que aceite o 

fato dela ser mãe, inclusive, participando ativamente da 

criação e educação deste, vice-versa. 

A convivência faz nascer e potencializar o elo afetivo, 

favorecendo o surgimento da confiança, proteção, cui-

dados mútuos, etc. Quando esses fatores são veemente 
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demonstrados, enseja a posse do estado de filho em 

face daquele que cuida, se dedica, ampara e educa a 

criança como se seu filho fosse, passando a ser visto 

pelo menor como sendo a sua referência paterna. 

A respeito da identificação da paternidade socioafe-

tiva, Silva coloca que: 

[...] caracteriza-se pela reunião de três elemen-
tos clássicos, a saber: a utilização pela pessoa 
do nome daquele que considera pai, o que faz 
supor a existência do laço de filiação; o trata-
mento, que corresponde ao comportamento, 
como atos que expressem a vontade de tratar 
como faria um pai, e a fama, que constitui a 
imagem social, ou seja, fatos exteriores que 
revelam uma relação de paternidade com no-
toriedade - a pessoa aparenta à sociedade ser 
filho do pretendido pai. Essas circunstâncias, 
reveladas pela convivência, constituem os ele-
mentos do que se denominou posse de estado 
de filho (SILVA, 2003, p. 43).

 

No entanto, é relevante saber que o fator do não uso 

do nome não descaracteriza a posse do estado de filho 

caso haja os outros elementos identificadores, acima 

citados, nesta relação, pois o que “busca-se é a publi-

cidade, a continuidade e a ausência de equívoco na re-

lação entre pai e filho” (SILVA, 2003, p.44). Isso posto, 

faz-se possível o reconhecimento jurídico da conexão 

construída, por meio de uma ação judicial de reconheci-

mento da filiação e, uma vez reconhecida a paternidade 

esta não poderá ser desconstituída.

4 DO InsTITuTO DA ALIEnAÇãO 
pAREnTAL

Para que um relacionamento perdure é fato que não 

basta apenas o sustentáculo da afetividade. O caráter 

emocional precisa ser transcendido por elementos como, 

o respeito, afinidades, expectativas em relação ao outro, 

aceitação e compreensão da personalidade, entre outros 

fatores, fundamentais para que haja equilíbrio no lar co-

mum. No entanto, esses elementos podem ser dizimados 

com o passar do tempo, esmorecendo a relação e, conse-

quentemente, ocasionando o rompimento desta. 

Se no desfazimento do vínculo, os cônjuges/compan-

heiros não agirem de modo sensato, as questões emocio-

nais mal resolvidas irão continuar se chocando ao ponto 

de tornar a resolução do conflito mais dificultosa e fazendo 

com que o próprio casal se descuide do mais importante 

que é a integridade e o bem estar de sua prole.

Em tese, na ocorrência de uma separação litigiosa, há 

entre os envolvidos uma dificuldade em separar os fatos 

de que, por um lado, a relação amorosa acabou, mas que, 

por outro, as suas obrigações e deveres como pais ainda 

permanecem. Em meio a esse cenário surge a chamada 

Alienação Parental, e, consequentemente os seus efeitos, 

a denominada Síndrome da Alienação Parental.

O tema "Alienação Parental" apareceu pela primeira vez 

em 1985, através do médico e professor de psiquiatria 

infantil da Universidade de Colúmbia, Richard Gardner.

Os profissionais de saúde mental, os advoga-
dos do direito de família e os juízes geralmente 
concordam em que temos visto, nos últimos 
anos, um transtorno no qual um genitor aliena 
a criança contra o outro genitor [...]. Há uma 
controvérsia significativa, entretanto, a respei-
to do termo a ser utilizado para esse fenômeno. 
Em 1985 introduzi o termo Síndrome de Alie-
nação Parental para descrever esse fenômeno 
(TOSO, 2014, p.2).

Durante anos essa temática foi discutida apenas no 

âmbito doutrinário, atormentando os tribunais. Com o 

passar do tempo os legisladores e operadores do direito 

perceberam a necessidade de debatê-la e regulamenta-

la, sendo sancionada em 2010 a Lei da Alienação Paren-

tal no Brasil.

Essa questão já vinha sendo tratada pela dou-
trina, afligindo os tribunais. A Lei nº 12.318, de 
26 de agosto de 2010, houve por bem colocar 
a problemática em termos legislativos [...] A 
síndrome de alienação parental só vem sendo 
estudada sob padrões científicos mais recen-
temente no mundo ocidental. Apenas nas úl-
timas décadas tivemos os primeiros trabalhos 
publicados (VENOSA, 2013, p.331).

Essa problemática resulta da quebra da vida comum 

nos casos em que, via de regra, terminam de maneira 

litigiosa, pois nessas situações os cônjuges/compan-
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heiros tendem a guardar sentimentos ruins em relação 

ao outro, como, por exemplo, o rancor, frustrações, má-

goas e rejeição. 

Como recorda Ribeiro (2000), em muitos casos, 
embora tenha havido a separação de fato do ca-
sal, não foi efetuada a separação emocional. O 
ex-casal continua vivenciando sentimentos de 
raiva, traição, desilusão com o casamento, e 
uma vontade consciente, ou não, de se vingar 
do outro pelo sofrimento causado. Os filhos, 
por vezes, são envolvidos no conflito como uma 
forma de atingir o ex-companheiro, o que acaba 
contribuindo para a manutenção do litígio (RI-
BEIRO, 2000 apud SOUSA, 2010, p.21).

Com os ânimos à flor da pele, o casal se esquece 

de prover amparo aos seus filhos e, muitas vezes, aca-

bam utilizando os menores de uma maneira tal - visando 

se vingar e punir a outra parte -, isto é, a criança ou o 

adolescente é instruído, e por vezes, controlado por um 

dos pais a enxergar o outro de maneira negativa e, desse 

modo, faz com que o menor desenvolva sensações de 

rejeição e abandono.

Não raro os filhos menores são tidos como um 
joguete na separação dos pais. O ranço da se-
paração pode traduzir-se numa atitude belige-
rante em relação ao outro genitor, geralmente 
aquele que não tem a guarda, embora isso não 
seja uma regra [...] Trata-se de abuso emocio-
nal de consequências graves sobre a pessoa 
dos filhos. Esse abuso traduz o lado sombrio 
da separação dos pais. O filho é manipulado 
para desgostar ou odiar o outro genitor (VENO-
SA, 2013, p.332).

Comumente, haverá uma disputa acirrada pela guarda 

dos filhos, onde cada um dos ex-companheiros irá tentar 

mostrar quem tem mais poderio sobre os mesmos. 

Esse problema é especialmente comum no 
contexto de disputas de custódia de crianças, 
onde tal programação permite ao genitor alie-
nante ganhar força no tribunal para alavancar 
seu pleito (TOSO, 2014, p.2).

Desse modo, o filho torna-se um objeto do chamado 

“genitor alienante”, comportamento que normalmente 

cabe às mães - uma vez que, a maioria delas fica com 

a guarda dos menores após a separação - em face do 

“genitor alienado”.

Este fenômeno manifesta-se principalmente no 
ambiente da mãe, devido a tradição de que a 
mulher é mais indicada para exercer a guarda 
dos filhos, notadamente quando ainda peque-
nos. Entretanto, ela pode incidir em qualquer 
um dos genitores e, num sentindo mais amplo, 
pode ser identificada até mesmo em outros 
cuidadores (DIAS, 2009, p. 418).

A Alienação Parental está estritamente ligada à Sín-

drome da Alienação Parental (SAP). A primeira pode ser 

definida pelo modo em que um dos parceiros ou um ter-

ceiro, faça uso da chantagem, linguagem depreciativa e/

ou manipulação, buscando desmoralizar e descaracteri-

zar a figura parental de um dos pais perante a criança ou 

o adolescente. Já a segunda associa-se aos efeitos e as 

sequelas emocionais produzidas no menor que foi vítima 

da prática deste ato.

A Lei 12.318/2010, lei específica da Alienação Paren-

tal, define em seu artigo 2º, e respectivos incisos, o que 

seria a Alienação Parental e, revela também, algumas 

das atitudes - as quais demonstram que se instaurou um 

quadro de Alienação Parental naquela família - pratica-

das por um dos genitores: 

Art. 2º Considera-se ato de alienação paren-
tal a interferência na formação psicológica da 
criança ou do adolescente promovida ou indu-
zida por um dos genitores, pelos avós ou pelos 
que tenham a criança ou adolescente sob a sua 
autoridade, guarda ou vigilância para que repu-
die genitor ou que cause prejuízo ao estabeleci-
mento ou à manutenção de vínculos com este. 

Parágrafo único. São formas exemplificativas 
de alienação parental, além dos atos assim 
declarados pelo juiz ou constatados por perí-
cia, praticados diretamente ou com auxílio de 
terceiros: 

I - realizar campanha de desqualificação da 
conduta do genitor no exercício da pater-
nidade ou maternidade; 

II -  dificultar o exercício da autoridade parental; 
III -  dificultar contato de criança ou adoles-

cente com genitor; 
IV - dificultar o exercício do direito regulamen-

tado de convivência familiar; 
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V -  omitir deliberadamente a genitor informa-
ções pessoais relevantes sobre a criança 
ou adolescente, inclusive escolares, mé-
dicas e alterações de endereço; 

VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, 
contra familiares deste ou contra avós, 
para obstar ou dificultar a convivência de-
les com a criança ou adolescente; 

VII - mudar o domicílio para local distante, sem 
justificativa, visando a dificultar a convi-
vência da criança ou adolescente com 
o outro genitor, com familiares deste ou 
com avós.

O rol apresentado no art.2º é exemplificativo, deven-

do-se observar a peculiaridade de cada fato real. É im-

portante salientar o inciso VI, o qual assevera que poderá 

ocorrer falsa denúncia de abuso sexual, promovida pelo 

alienante em desfavor do alienado e/ou demais parentes 

com o intuito de que o menor abandone o direito de con-

vivência com estes. 

Richard Gardner descreveu a SAP como sendo:

[...] um distúrbio infantil, que surge, principal-
mente, em contextos de disputa pela posse e 
guarda de filhos. Manifesta-se por meio de uma 
campanha de difamação que a criança realiza 
contra um dos genitores, sem que haja justi-
ficativa para isso. Essa síndrome, segundo o 
psiquiatra norte-americano, resulta da progra-
mação da criança, por parte de um dos pais, 
para que rejeite e odeie o outro, somada à cola-
boração da própria criança – tal colaboração é 
assinalada como fundamental para que se con-
figure a síndrome. Segundo Gardner (1991), a 
SAP é mais do que uma lavagem cerebral, pois 
inclui fatores conscientes e inconscientes que 
motivaram um genitor a conduzir seu(s) filho(s) 
ao desenvolvimento dessa síndrome, além da 
contribuição ativa desse(s) na difamação do 
outro responsável (SOUSA, 2010, p. 99).

Ele categorizou a Síndrome da Alienação Parental em 

três níveis: o leve, o moderado, e o severo. No estágio 

leve, a criança manifesta poucos sintomas. No grau 

moderado, o menor faz uso da linguagem depreciativa 

em desfavor de um dos pais e possui certa resistência 

quanto às visitas, porém nota-se que quando o filho é 

afastado do genitor alienador, este consegue ter uma 

boa aproximação com o genitor alienado. Já no patamar 

severo, os sintomas são vistos com mais veemência, a 

criança demonstra sofrer graves perturbações mentais e 

crises de alucinação, reluta e entra em pânico ao pensar 

no genitor alienado, o qual ela acredita ser “mau”, dessa 

maneira, a visitação se torna impossível. 

É também nos casos mais graves da síndrome que 

podem/surgem falsas denúncias de violência sexual. 

Esse contexto mostra quão é necessário o apoio de 

profissionais competentes que investiguem a situação, 

a fim de confirmar ou não a veracidade desses fatos. 

Todavia, recomenda-se que durante esse período de in-

vestigação o acusado seja afastado imediatamente do 

convívio, como forma de proteger o menor. Esse pro-

cesso é complexo e demorado e, enquanto a questão 

não for esclarecida, o desligamento entre o alienado e o 

filho deverá ser mantido.

Nas pesquisas desenvolvidas por Gardner foi con-

statado que nos domicílios onde existem mais de um 

filho, os sintomas da SAP se apresentam primeiramente 

nas crianças mais velhas e, em seguida, nos irmãos 

mais novos. Ele defende que os mais velhos são os 

responsáveis por difamar, incomodar e transgredir as 

visitas, persuadindo os mais novos a cometerem o mes-

mo. Dessa forma, as crianças mais velhas seriam con-

tribuintes ativas no processo de programação de seus 

irmãos (SOUSA, 2010, p.107). 

Em contraponto ao que Gardner defende, autores 

como Bone e Walsh, acreditam que as crianças mais 

novas são as mais vulneráveis e mais propícias a apre-

sentarem os sintomas da SAP, do que as mais velhas. 

Com o passar do tempo, a prática da Alienação Pa-

rental tende a torna-se sistemática, fazendo com que a 

criança não consiga mais expor suas próprias vontades, 

pensamentos e desejos. Dessa forma, a relação entre o 

cônjuge alienado e o filho se torna cada vez mais inex-

istente, já que a criança passa a enxergar este como um 

estranho e igualmente adquire sentimentos negativos, 

vindo a repelir-se. 

O abuso invocado mais frequentemente é o 
abuso emocional. Um genitor acusa o outro, 
por exemplo, de mandar os filhos dormirem 
demasiado tarde. Na realidade, as diferenças 
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de juízo moral e de opinião entre os genitores, 
são qualificadas por um como abusivas do 
outro. Um genitor pode mandar o filho fazer 
uma coisa, que ele sabe que o outro genitor 
vai reprovar, com o objetivo de acusá-lo de 
abuso emocional. O genitor alienador utiliza 
as diferenças entre os genitores como sendo 
falhas do outro genitor, em vez de apresentá-
-las como fonte de riqueza. O clima emocional 
que se cria é claramente alienador para o filho 
(PODEVYN, 2001).

No que diz respeito ao alienador, o mesmo apresenta 

algumas características de comportamento e person-

alidade que ajudam a identificá-lo, são as de maior de-

staque, conforme enumera Jorge Trindade (apud DIAS, 

2007, p.104): Baixa autoestima; Condutas de desrespeito 

a regras; Dependência; Dominância e imposição; Hábito 

contumaz de atacar as decisões judiciais; Histórias de 

desamparo ou, ao contrário, de vitórias afetivas; Litigân-

cia como forma de manter aceso o conflito familiar e de 

negar a perda; Queixumes; Resistência a ser avaliado; 

Resistência, recusa, ou falso interesse pelo tratamento; 

Sedução e manipulação.

Alguns estudiosos do respectivo tema pontuam al-

gumas, das várias implicações que podem ser notadas 

no menor vítima da Alienação Parental. De acordo com 

Trindade: 

     
Esses conflitos podem aparecer na criança 
sob forma de ansiedade, medo e insegurança, 
isolamento, tristeza e depressão, comporta-
mento hostil, falta de organização, dificuldades 
escolares, baixa tolerância à frustração, irrita-
bilidade, enurese, transtorno de identidade ou 
de imagem, sentimento de desespero, culpa, 
dupla personalidade, inclinação ao álcool e às 
drogas, e, em casos mais extremos, ideias ou 
comportamentos suicidas (TRINDADE apud 
DIAS, 2007, p.104).

                          

Desta forma, fica claro que o menor estará sujeito a 

inúmeras consequências. Porém, não podemos afirmar 

os efeitos da nomeada síndrome a longo prazo, visto que 

esta ainda carece de estudos mais aprofundados. 

Quando o juiz tomar ciência do cenário familiar de-

sestruturado e dos atos alienatórios, poderá aplicar me-

didas emergenciais para a preservação da integridade e 

dos interesses da criança.

 De acordo com Jocélia Lima Puchpon Gomes:

 
A lei instrumentaliza o Poder Judiciário e nor-
teia sobre como agir em algumas situações, 
em que, o divórcio ou a separação do casal 
trouxeram indícios de alienação parental, pois 
estabelece que o magistrado ao ser informado 
sobre o caso, deverá determinar uma perícia 
técnica que deverá ser concluída em 90 dias 
por uma equipe multidisciplinar. O processo 
terá tramitação prioritária, e o juiz poderá impor 
medidas provisórias para a preservação da in-
tegridade psicológica da criança ou do adoles-
cente, inclusive assegurando sua convivência 
com o outro genitor ou viabilizar a reaproxima-
ção entre ambos. Preenche uma lacuna surgida 
com a necessidade de se regular uma situação 
que corriqueiramente tem surgido com o divór-
cio ou separação de um casal, momento após 
o qual, a guarda dos filhos passa a ser motivo 
de disputa e a criança passa ser tratada como 
moeda de troca (GOMES, 2013, p.73).

É o texto do art. 6º da Lei 12.318/2010 que assinala 

quais são essas medidas, as quais poderão variar, de 

acordo com a gravidade e o caso concreto:

I - declarar a ocorrência da alienação paren-
tal e advertir o alienador;

II -  ampliar o regime de convivência familiar 
em favor do genitor alienado; 

iii-  estipular multa ao alienador;
iv -  determinar o acompanhamento psicológi-

co e/ou biopsicossocial;
v-  determinar a alteração da guarda compar-

tilhada ou sua inversão;
vi -  determinar a fixação cautelar do domicílio 

da criança ou adolescente;
vii -  declarar a suspensão da autoridade parental.

A primordial finalidade desta Lei é a proteção do indi-

víduo mais frágil da circunstância, por meio de sanções 

aos provedores da Alienação Parental. O genitor alien-

ante poderá ser advertido, multado, perder a guarda da 

criança ou adolescente e até ter a autoridade sobre o 

próprio filho suspensa (FREITAS, 2012, p.68).

Para evitar que o quadro alienatório se estabeleça, 

é importante que, diante da separação, as partes pro-

curem arrimo dos parentes e amigos, com o propósito 

de se reestruturar emocionalmente. É de suma importân-

cia também, que os envolvidos se conscientizem de que 
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não são os únicos abalados com fim da relação e, que 

as crianças sofrem muito mais com esse processo. Ci-

entes disso, o ideal é conservar o vínculo parental utili-

zando o bom-senso; Respeitando as regras impostas à 

criança por uma das partes, como: horário de dormir, 

alimentação, estudos, etc; Evitar fazer chantagens; Ter 

tempo para o lazer e procurar conhecer mais um ao 

outro; Compartilhar experiências; Participar de eventos 

e apresentações escolares e se atentar à educação de 

forma geral; Não forçar o menor a uma aproximação e 

aceitação do novo parceiro (a); Evitar fazer agrados com 

frequência para encobrir a ausência; e, promover o bem 

estar. 

5 DA ALIEnAÇãO pAREnTAL EM 
RELAÇÕEs DE FILIAÇãO sOCIOAFETIvA

Conforme já foi visto nos tópicos anteriores desse 

artigo, tanto a alienação parental, quanto a paternidade 

socioafetiva, se fazem presentes na vida de muitas famí-

lias contemporâneas. Nesse sentido, veremos o posi-

cionamento jurisprudencial (analisando julgados) em 

relação a esses temas, bem como se é possível um pai 

socioafetiva atuar no polo de “alienado” e as consequên-

cias civis disso.

No que tange a Alienação Parental, segue um julgado:

Dados Gerais

Processo: AI 70049836133 RS
Relator (a): Sérgio Fernando de Vasconcellos 
Chaves
Julgamento: 29/08/2012
Órgão Julgador: Sétima Câmara Cível
Publicação: Diário da Justiça do dia 03/09/2012

Ementa: DIREITO DE VISITAS. PAI. ACUSAÇÃO 
DE ABUSO SEXUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. 
SUSPEITA DE ALIENAÇÃO PARENTAL.

1. Como decorrência do poder familiar, o pai 
não-guardião tem o direito de avistar-se com 
a filha, acompanhando-lhe a educação, de for-
ma a estabelecer com ela um vínculo afetivo 

saudável.
2. A mera suspeita da ocorrência de abuso 
sexual não pode impedir o contato entre pai e 
filha, mormente quando o laudo de avaliação 
psicológica pericial conclui ser recomendado o 
convívio amplo entre pai e filha, por haver for-
tes indícios de um possível processo de aliena-
ção parental.
3. As visitas ficam mantidas conforme estabe-
lecido e devem assim permanecer até que seja 
concluída a avaliação psicológica da criança, já 
determinada. RECURSO DESPROVIDO1. 

O caso acima exposto representa-se como um dos 

mais comuns, pois é praticado pela mãe-guardiã em 

desfavor do pai não-guardião. Trata-se de um nível grave 

da alienação, pois em meio à disputa pela guarda da 

menor, surgiu uma denúncia de abuso sexual, possivel-

mente falsa.

Em relatório elaborado mediante aprovação unânime 

entre os Desembargadores integrantes da Sétima Câma-

ra Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul, foi indeferido provimento ao recurso movido pela 

genitora, o qual solicitava que o genitor fosse afastado 

do convívio junto à filha, suspendendo seu direito de visi-

tas, por ter, segundo ela, cometido ato de abuso sexual 

contra a menina. 

O Tribunal considerou que não há nos autos compro-

vação de que o genitor tenha cometido tal ato e que, por-

tanto, não poderiam priva-lo, nem tampouco a filha, de 

estabelecerem “um vínculo afetivo saudável”, por mera 

suspeita de abuso. Os Desembargadores ainda basear-

am sua decisão no laudo apresentado pela psicóloga 

perita, o qual recomenda “o amplo convívio entre pai e 

filha, por estar a criança, no início de um possível pro-

cesso de alienação parental”. Além disso, a Assistente 

Social e a Conselheira Tutelar “também consideraram 

que no caso em tela há fortes indicativos de síndrome 

de alienação parental”. Optou então o Tribunal por man-

ter as visitações já fixadas para o pai, visando garantir os 

direitos da criança. 

Referente a paternidade socioafetiva recentemente os 

1 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. TJRS – Apelação Cível: AI 70049836133 RS.. Disponível em: < http://www.tjrs.jus.br>. Acesso em: 
10 de nov. 2014. 
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2 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. TJMS – Recurso Especial: 709608 MS 2004/0174616-7. Disponível em: <http://stj.
jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5719419/recurso-especial-resp-709608-ms-2004-0174616-7> Acesso em 10 de nov. 2014. 

Tribunais passaram a reconhecer e decidir sobre, como 

pode ser visto na decisão abaixo:

Dados Gerais
Processo: REsp 709608 MS 2004/0174616-7
Relator (a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORO-
NHA
Julgamento: 05/11/2009
Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA
Publicação: DJe 23/11/2009
Ementa: REGISTRO CIVIL. RECONHECIMENTO 
DE PATERNIDADE VIA ESCRITURA PÚBLICA. 
INTENÇAO LIVRE E CONSCIENTE. ASSENTO 
DE NASCIMENTO DE FILHO NAO BIOLÓGICO. 
RETIFICAÇAO PRETENDIDA POR FILHA DO DE 
CUJUS. ART. 1.604 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊN-
CIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. VÍNCULO 
SOCIOAFETIVO. ATO DE REGISTRO DA FILIA-
ÇAO. REVOGAÇAO. DESCABIMENTO. ARTS. 
1.609 E 1.610 DO CÓDIGO CIVIL.

1. Estabelecendo o art. 1.604 do Código Civil 
que "ninguém pode vindicar estado contrário 
ao que resulta do registro de nascimento, salvo 
provando-se erro ou falsidade de registro", a 
tipificação das exceções previstas no citado 
dispositivo verificar-se-ia somente se perfei-
tamente demonstrado qualquer dos vícios de 
consentimento, que, porventura, teria incorrido 
a pessoa na declaração do assento de nasci-
mento, em especial quando induzido a engano 
ao proceder o registro da criança.

2. Não há que se falar em erro ou falsidade se 
o registro de nascimento de filho não biológico 
efetivou-se em decorrência do reconhecimento 
de paternidade, via escritura pública, de forma 
espontânea, quando inteirado o pretenso pai de 
que o menor não era seu filho; porém, materia-
liza-se sua vontade, em condições normais de 
discernimento, movido pelo vínculo socioafeti-
vo e sentimento de nobreza.

3. "O reconhecimento de paternidade é válido 
se reflete a existência duradoura do vínculo 
socioafetivo entre pais e filhos. A ausência de 
vínculo biológico é fato que por si só não revela 
a falsidade da declaração de vontade consubs-
tanciada no ato do reconhecimento. A relação 
socioafetiva é fato que não pode ser, e não é, 
desconhecido pelo Direito. Inexistência de nuli-
dade do assento lançado em registro civil" 

4. O termo de nascimento fundado numa pa-
ternidade socioafetiva, sob autêntica posse de 
estado de filho, com proteção em recentes re-

formas do direito contemporâneo, por denotar 
uma verdadeira filiação registral portanto, jurí-
dica , conquanto respaldada pela livre e cons-
ciente intenção do reconhecimento voluntário, 
não se mostra capaz de afetar o ato de registro 
da filiação, dar ensejo a sua revogação, por for-
ça do que dispõem os arts. 1.609 e 1.610 do 
Código Civil. 

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO2. 

Em ato espontâneo o pai socioafetivo decidiu buscar 
judicialmente o reconhecimento jurídico da relação e a 
possibilidade de registrá-lo civilmente, tendo o Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso do Sul dado provimento ao 
pedido, comprovando a existência dos laços duradou-
ros de afetividade entre pai e filho.

Uma vez que as partes adquiram o tal reconheci-
mento, a paternidade não poderá ser desfeita, salvo se 
houver vício de consentimento ou se o indivíduo tiver 
sido induzido ao erro e levado a acreditar ser o pai bioló-
gico da criança. Conforme sentença abaixo:

Dados Gerais
Processo: AC 10153120063273001 MG
Relator (a): Teresa Cristina da Cunha Peixoto
Julgamento: 22/05/2014
Órgão Julgador: 8ª Câmara Cível
Publicação: 02/06/2014

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO NEGATÓ-
RIA DE PATERNIDADE - ANULAÇÃO DE REGIS-
TRO DE NASCIMENTO - VÍCIOS - AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO - PATERNIDADE SÓCIO-
-AFETIVA RECONHECIDA - MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA.

1. O reconhecimento da paternidade é ato ir-
retratável, pode ser anulado apenas quando 
comprovado que o ato se acha inquinado de 
vício, além da ausência de qualquer relação 
afetiva desenvolvida entre o genitor e o infante, 
o que não se observa na hipótese em comento.

2. RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou impro-
cedente o pedido de negatória de paternidade impetrado 
pelo pai, o qual afirmava ter sido induzido ao erro ao 
reconhecer o filho em questão como se dele fosse. Para 
o Tribunal, o mesmo não conseguiu comprovar nos au-
tos a existência de tal vício, decidindo negar o pedido, 
pois de acordo com o teor do relatório “Não pode o pai 
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vindicar estado contrário ao que consta do registro do 
nascimento, quando não provado o erro nem falsidade 
do registro (art. 1.604 do Código Civil de 2002)”, bem 
como se “Constatada a existência de paternidade so-
cioafetiva, não pode a filiação, devidamente registrada, 
ficar à mercê da instabilidade das relações emocionais 
dos envolvidos”.

Mediante os casos julgados supracitados é possível 

notar como os nossos tribunais têm levado a sério as 

relações familiares modernas e como têm embasado 

suas decisões nos princípios constitucionais, buscando 

a garantia dos direitos e bem-estar, especialmente, dos 

menores que são sempre os atores mais frágeis dessas 

situações.

Podemos inferir ainda que a paternidade socioafetiva 

é uma “paternidade real”, pois retrata uma realidade ex-

istente naquele determinado relacionamento: a de um pai 

e um filho que se amam, independentemente da consan-

guinidade. E, em consequência disso, é passível a ocor-

rência de alienação parental nessas situações.

Dados Gerais
Processo: Apelação n. 593.144-4/2 18.402
Relator (a): Caetano Lagrasta
Julgamento: 17/06/2009
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado

Ementa: REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. 
PRETENSÃO DA MADRASTA COM RELAÇÃO 
À CRIANÇA QUE CRIOU COMO SEU FILHO. 
RECONHECIMENTO DA SÓCIOAFETIVIDADE. 
DIREITO GARANTIDO. ADVERTÊNCIA QUANTO 
A PROVÁVEL PROCESSO DE ALIENAÇÃO PA-
RENTAL QUE SE INSTALOU APÓS A SEPARA-
ÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

1. Trata-se de processo recentíssimo e, portan-
to, alheio ao acervo de mais de mil processos 
distribuídos aos desembargadores desta Cor-
te, seu julgamento imediato resulta do caráter 
preferencial, ante a natureza da ação.
 
2. A partir da feliz busca de solução na parca 
legislação brasileira, nada obstante os princí-
pios constitucionais que amparam situações 
como a dos autos, resulta evidente que se trata 
de um caso em que deve prevalecer o relacio-

namento sócio-afetivo, ainda que neste sem 
desprezo à filiação biológica. 

3. O menor L.C.G, é filho biológico apenas do 
requerido, mas manteve estreita convivência 
com a companheira - e depois esposa - do seu 
genitor. Contudo, com a separação do casal, 
alega a autora ter sido impedida de manter con-
tato com a criança. 

4. A preliminar de ilegitimidade ativa tampouco 
prospera tendo em vista o patente interesse da 
requerente em resguardar contato e convivên-
cia com aquele que alega ter criado como se 
seu filho fosse. 

5. Ao cabo, ressalva-se que obstaculizada a 
visitação, cabível fixação de multa progressiva 
ou penalidade mais grave, a ser fixada a critério 
do Juiz em primeira instância e no atendimento 
ao interesse superior da criança. 

6. NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com 
observações3. 

Apesar do caso citado acima tratar de alienação pa-

rental em uma relação materno-afetiva, podemos inferir 

que o pai socioafetivo também pode sofrer alienação, 

visto que ambos precedem do mesmo princípio: o da 

socioafetividade e que, o genitor alienante pode vir a so-

frer penalidades cíveis, como prolata o relator do caso, o 

Desembargador Caetano Lagrasta ao enfatizar que “ob-

staculizada a visitação, cabível fixação de multa progres-

siva ou penalidade mais grave, a ser fixada a critério do 

Juiz em primeira instância e no atendimento ao interesse 

superior da criança”.

6 COnsIDERAÇÕEs FInAIs

A fim de concluir as percepções diagnosticadas no 

decorrer desse artigo, mediante toda a exposição da 

temática nos tópicos anteriores, é importante citar, de 

maneira sucinta, os pontos principais do estudo.

Para se chegar à questão fundamental da pesquisa: 

Alienação Parental em relações de filiação socioafetiva, 

3 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. TJSP. Apelação n. 593.144-4/2 18.402. Disponível em: http://filhoalienado.blogspot.com.br/2013/04/
jurisprudencia-do-tribunal-de-justica.html. Acesso em 10 de nov. 2014. 
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perpassamos por uma breve explanação acerca das 

modificações ocorridas no direito de família após a pro-

mulgação da Constituição Federal de 1988 e os seus 

reflexos no Código Civil de 2002, ambos vigentes nos 

dias atuais. 

A Constituição implementou o Estado social no Bra-

sil, assim, o Estado começou a ficar mais presente em 

relação a família, trazendo vários princípios em seu es-

copo, como o princípio da dignidade da pessoa humana, 

o qual oferece proteção ao instituto familiar. 

O princípio da dignidade da pessoa humana, que 

prega fundamentos como a igualdade e liberdade, pro-

curando transformar o ser humano como sujeito de di-

reito, fomentou o surgimento do princípio da afetividade, 

o qual vem embasar as relações familiares modernas. 

Desse modo, o conceito de família agora é amplo, 

devido a existência natural da separação, que propiciou 

o nascimento de famílias recompostas; monoparentais; 

binucleares; etc. Tornou-se comum também, o envolvi-

mento de homens com mulheres que já tenham filhos 

(vice-versa) e que, inclusive, passem a criá-los e educá-

los que se fossem biologicamente seu. Esse cenário fez 

com que esse tipo de relação paterno-afetiva fosse dis-

cutida e reconhecida pelos tribunais brasileiros.

Após essas considerações, tratamos a respeito da 

Alienação Parental, tema conceituado pela primeira vez 

em 1985 pelo médico e professor de psiquiatria infantil, 

Richard Gardner, a qual, frequentemente, resulta de uma 

separação litigiosa. O alienador poderá ser a mãe, o pai 

ou um terceiro que possua envolvimento com o menor e 

se utilize de meios como, chantagens, linguagens depre-

ciativas e até mesmo falsas acusações de abuso sexual, 

afim de denegrir a imagem do outro genitor perante a cri-

ança, fazendo com que ela se afaste do convívio parental 

com o mesmo.

Na tentativa de coibir a ocorrência de casos como 

este, em 2010 o Brasil sancionou a Lei da Alienação Pa-

rental (12.318/2010): uma lei de caráter socioeducativo e 

de reestruturação familiar, a qual  regula o tema e objetiva 

resguardar a criança e/ou o adolescente vitimizado. Tal lei 

impõe sanções em desfavor do alienador e, também, aux-

ilia os operadores do direito e os demais profissionais en-

volvidos com o assunto a desenvolver soluções protetivas 

para o menor e a buscar alternativas de tratamento para 

os pais praticantes de determinado ato. 

Como forma de relacionar as proposições "Reconhe-

cimento da filiação socioafetiva" e "Alienação Parental", 

apontamos no último capítulo o posicionamento dos tri-

bunais brasileiros em relação elas, por meio se análise 

de casos julgados.

Apesar de não termos encontrado julgados especí-

ficos de Alienação Parental em relações de paternidade 

socioafetiva, observamos, através de um julgado de tal 

alienação em um caso concreto de filiação materno-af-

etiva - a qual segue o mesmo preceito de embasamento 

afetivo - que é possível que esse pai afetivo venha a 

sofrê-la e que, por analogia utiliza-se a Lei 12.318/2010 

como Lei regulamentadora.
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Resumo
O presente artigo visa à discussão do Direito de Petição, não apenas como um princípio constitucional 
de reivindicações da sociedade em relação ao Estado, mas também como mola propulsora de um 
procedimento, que irá culminar numa norma de decisão que deve ter como norteador os princípios 
constitucionais, mormente, a segurança jurídica. Por sua vez, para garantir esses pressupostos faz 
oportuno o estudo, realizado pelo sociólogo e jurista alemão Niklas Luhmann, da Legitimação pelo 
Procedimento (Legitimation durch Verfahren), doutrinando sobre as balizas das estruturas sistêmicas 
sociais que irão estabilizar as expectativas normativas e cognitivas dos sentimentos de frustações que 
surgem no desenrolar dos procedimentos estatais. Corroborando com as ideias de Luhmann, debruçou-se 
sobre determinados princípios inerentes ao ordenamento jurídico, ao instituto petitório e a estabilização 
das estruturas procedimentais, à guisa do devido processo legal, da segurança jurídica e da legalidade.

PALAVRAS-CHAVE: Constitucionalidade. Direito de Petição. Legitimação. Segurança Jurídica.

THE PETITION OF RIGTHS AND THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES: A DIALOGUE 
THROUGH LEGITIMATION BY PROCEDURE BY LUHMANN

Abstract
This article proposes to discuss the Petition of Rights, not only as a guarantor of demands of society 
from the State, but as a springboard for a procedure that will ending in a rule decision that must be 
rooted in the constitutional principles, especially legal security. In turn, these assumptions is to guarantee 
the timely study about Legitimation of the Procedure (Legitimation durch Verfahren) by the german 
sociologist and jurist Niklas Luhmann, indoctrinating the beacons of systemic social structures that will 
stabilize the normative expectations and cognitive feelings of frustration that raises from the unroll of 
state procedures. Corroborating with the ideas of Luhmann leaned over certain inherent jurisdiction, to 
institute petitionary principles and stabilization of procedural structures, for an example the due process 
of law, legal security and legality.

KEYWORDS: Constitutionality. Petition of Rights. Legitimation. Legal Security.
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1 InTRODuÇãO

O presente paper visa à discussão principiológica da 

temática do Direito de Petição, constitucionalizado pela 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo XXXIV, “a”, 

a partir da obra de Niklas Luhmann (1980) - Legitimação 

pelo Procedimento (Legitimation durch Verfahren) e dos 

princípios constitucionais norteadores aos procedimen-

tos administrativos impulsionados como garantes do di-

reito petitório nestes procedimentos.

Como problemática a ser enfrentada, tem-se o in-

tuito de demostrar a importância da referida garantia 

constitucional para resguardar o ordenamento jurídico 

contemporâneo, como reflexo de uma estrutura procedi-

mental considerada confiável à sociedade. Trata-se de 

esclarecer a interface procedimental apta a imunizar as 

expectativas normativas e cognitivas, por meio da segu-

rança jurídica, repercutindo nos sistemas sociais.

Faz-se oportuno revelar como objetivo geral o argu-

mento que o direito petitório, como mecanismo de pro-

teção, deve reforçar a importância de sua utilidade na 

solução de conflitos estatais, de forma mais garantista 

e menos gravosa, que tendem a subsistir nas relações 

Estado-cidadãos, observando-se a duração razoável do 

processo administrativo.

Por sua vez, como objetivos específicos, pretende-

se percorrer a posição doutrinária da garantia petitória, 

do procedimento legitimado frente as estruturas jurídicas 

contemporâneas e dos princípios norteadores, rever-

berados em nossa Constituição Federal vigente inerentes 

aos procedimentos de uma petição proposta à Adminis-

tração Pública.

A motivação e justificativa, da pesquisa em tela, 

voltam-se a proporcionar maior relevância aos procedi-

mentos administrativos, reafirmados na legitimidade 

procedimental, que deve albergar o nosso ordenamento, 

nos quais foram fomentados a percorrer, de forma a dar 

máxima eficácia as estruturas desposadas em nosso or-

denamento e no Estado Democrático de Direito.

Para efeito metodológico, serão aplicados os méto-

dos da interpretação sistemática sob o influxo da con-

cretização constitucional (die Konkretisierung von Ver-

fassungsrecht) no modelo da interpretação conforme a 

constituição (die Verfassungskonforme Auslegung), o 

direito de petição, a legitimação pelo procedimento, o 

devido processo legal (Due Process of Law), legalidade 

e a segurança jurídica.

Destarte, o estudo tem como intuito solidificar a 

harmonização do sistema democrático de direito, re-

afirmando a confiabilidade dos indivíduos perante seus 

governantes, e de quem o faça suas vezes, nas normas 

decisórias de cunho administrativo iniciadas pelo Di-

reito de Petição, que perpassam como procedimento 

legítimo a solucionar os conflitos instados, e, assim, 

retirar os sentimentos de frustações, imunizando as ex-

pectativas normativas e cognitivas, narradas por Luh-

mann (1980).

2 DIREITO DE pETIÇãO: COnTORnOs E 
CARACTERÍsTICAs

As primeiras ideias do instituto petitório surgiram na 

monarquia inglesa, quando os súditos faziam pedidos 

formais perante as coroas e ficavam no aguardo do de-

ferimento, ou não, do pleito com base exclusivamente 

na valoração da majestade (juízo de valor): à época, o 

direito de petição não ostentava status de um “direito” 

do súdito. Os pleitos dos súditos não eram revestidos 

de garantias jurídicas aptas a assegurar-lhes pronta con-

cretização. 

Com a derrocada desse modelo estatal personalista 

e patrimonialista (enfeixado na figura pessoal do so-

berano), os ideais republicanos ganharam fôlego, e os 

cidadãos, doravante, almejam participar do “mundo da 

vida” (Lebenswelt de Jürgen Habermas) da práxis de-

cisória do Estado. A nação, não apenas, participando 

da vida política, cautelosos ao cumprimento de seus di-

reitos, como também pressionando os governantes em 

suas ações – pois agora a res é pública – proibindo-os 

de ficarem omissos as interpelações do povo.

Nesse ponto, inicializa-se a criação/formativa de um 

corpus formalizado do direito de petição, e, como bem 
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ressaltado pelo jurista Bonifácio (2004), o desenvolvi-

mento dessa “forma de pedir”, mediante requerimento 

protocolar aos governantes foi reafirmado em diver-

sas Cartas, as quais proporcionaram grandes contri-

buições para o atual direito constitucional de petição 

em seu viés fundamental – por dar ao cidadão mais 

um canal de democracia –, quais sejam, a Petition of 

Rights (1628), Habeas Corpus Act (1679) e o Bill of 

Rights (1688).

Frise-se, em um adendo contextual de sua história 

que, o direito de petição floresce nos resultados das lutas 

afirmativas dos direitos humanos, como todos aqueles 

inerentes à dignidade dos seres humanos (Menschen-

würde), seja econômica, social e política independente 

de qualquer juridicidade estatal. 

A doutrina especializada faz uma sutil diferenciação 

entre direitos humanos e direitos fundamentais (die 

Grundrechte), nas palavras de Comparato (apud WEIS, 

2012, p. 24): 

É aí que se põe a distinção, elaborada pela 
doutrina jurídica germânica, entre direitos hu-
manos e direitos fundamentais (Grundrechte). 
Estes últimos são os direitos humanos reco-
nhecidos como tal pelas autoridades às quais 
se atribui o poder político de editar normas, 
tanto no interior dos Estados quanto no plano 
internacional; são os direitos humanos positi-
vados nas Constituições, nas leis nos tratados 
internacionais (grifos acrescidos).

Essa concepção é adotada pelas preleções 

doutrinárias tradicionais, como sendo os direitos hu-

manos (Menschenrechte) albergados por “gerações/

dimensões”: elas não se anulam na dialética de sua afir-

mação histórica. Cada “geração/dimensão” atua como 

complemento da outra, apenas sendo isolados para es-

tudos didáticos e pelos movimentos sociais evolutivos, 

devido a dinâmica social.

Ressalta-se os direitos de segunda geração. Cuida-

se da busca para a coletividade à intervenção estatal nas 

relações opressoras do capitalismo – até então susten-

tado na forma negativa do comportamento do Estado. 

A concepção era as Liberdades Individuais, do francês 

Laissez-faire – traduzindo-se ela em “Direitos de partici-

pação que requerem políticas públicas encaminhadas a 

garantir o efetivo exercício daqueles e que se realizam 

através dos serviços públicos” (WEIS, 2012, p.49).

Vislumbra-se que o petitório não é apenas uma ferra-

menta sem status do estado democrático, é, pois, junto 

de outras, de igual importância, um fiel observador para 

velar princípios e valores do sistema normativo buscan-

do a paz e harmonia do ordenamento jurídico e social, 

garantido, assim, o conforto e confiabilidade das pes-

soas nas estruturas sociais.

O instituto petitório encontra seu seio protetor no 

âmbito dos direitos humanos e fundamentais, segundo 

Comparato (2012), espraiando-se na organização do 

Estado, na legalidade e na isonomia – entre outros, de 

garantias como habeas corpus, mandado de seguran-

ça –, promovendo o real equilíbrio entre todas as pes-

soas. O petitório está no âmago da estrutura do Estado 

Democrático.

Dentro de toda esta visão humanística e fundamen-

talista, notar-se-á que o direito de petição é abarcado 

por uma constitucionalização, sendo um verdadeiro, 

para autores que perfilham a dicotomia, Direito Proces-

sual Constitucional, posto nas normas maiores desde 

a constituição imperial (em seu artigo 179, XXX), até a 

atual Constituição Federal de 1988 (no artigo 5º, XXXIV, 

alínea “a”).

Petitio (do latim, petição ou ato de pedir) é o núcleo 

semântico do direito fundamental em tela. A tentativa é 

eliminar o óbice maior, uma dúvida que deve ser solu-

cionada. A firmar um posicionamento seguro e inques-

tionável da administração, depois de percorrido toda as 

etapas procedimentais, satisfazendo o que fora susci-

tado pelo cidadão (BONIFÁCIO, 2004) .

Por sua vez, o óbice se encontra na insegurança dis-

posta pela administração pública nas práticas abusivas, 

a saber, as definidas como ilegais ou autoritárias. Sendo 

assim, o instituto em apreço visa a equilibrar as relações 

da administração com o cidadão frente a constituição, 

maximizando a isonomia, bem como robustecer a segu-

rança jurídica.
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1 Apesar de tudo o magistrado, em sua obra, registra que é pratica reiterada da administração pública trazer insegurança ao cidadão, ferindo toda a 
harmonia social por comportamentos arbitrários, nos procedimentos do contencioso administrativo, tolhendo princípios, como o da boa-fé, segurança 
jurídica, entre outros. Pela má-fé estatal ela é demanda em diversas ações judiciais, quase sempre vencida.

2 Menciona-se, verbi gratia, o art. 1º da Lei 8.429: “Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração 
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada 
ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou 
da receita anual, serão punidos na forma desta lei”.

3 Texto original: “La acción civil no difiere, en su essencia, del derecho de petición ante la autoridad. Éste es el género; aquélla es una espécie”.

4 Vale repisar que este termo “mérito do pedido” é um critério que abarca o âmbito dos processos judiciais, localizado no Código de Processo Civil, em 
seu artigo 269. Porém optou-se por utilizar este termo para melhor compreensão da obrigação que tem a Administração Pública de tomar uma decisão, 
posicionado com base no que foi objeto de dúvida questionado pelo cidadão.

Nesse contexto, o magistrado Bonifácio (2004, p. 

90)1 dissertando mais profundo sobre o garante, afirma 

que o Direito de Petição tem duas vertentes, sendo a 

primeira negativa, correspondendo na impossibilidade 

do Estado negar a utilização deste direito fundamental, e 

outra positiva, na obrigação do ente estatal em ‘receber, 

examinar e responder as petições’, o qual se reveste de 

um viés poliédrico.

Tanto o é que caso o Estado negue o direito de res-

posta ao peticionamento pode ser este responsabilizado 

“civil, administrativa ou penalmente pela sua leniência”2  

(MORGADO, 2012, p. 226).

A título de nota, vale suscitar que o jurista uruguaio 

Couture apud Bonifácio (2004, p. 91) diferencia o Direito 

de Petição – como instrumento de garantia individual de 

proteção aos direitos normatizados – do Direito de Ação 

– sendo, independente dos meios materiais tipificados 

no ordenamento, o poder dotado ao cidadão de acionar 

o âmbito do subsistema jurídico. Em tradução livre, de-

lineado pelo autor supra que “a ação civil não difere, em 

sua essência, do direito de petição face as autoridades. 

Este é gênero, aquele espécie”3.

Reflete-se, nessa linha argumentativa, que o direito 

de petição é uma garantia ambivalente (formal e mate-

rialmente), pois imputa ao Estado a responsabilidade de 

julgamento de determinado mérito do pedido4.

Pela apresentação, vislumbra-se que em nossa con-

juntura democrática o peticionamento serve como me-

canismo de manutenção e controle político, garantindo 

conforto ao cidadão, lhe reafirmando e atuando (positiva 

ou negativamente) nos direitos fundamentais, agindo 

como respostas para os abusos ou dilacerações inatos 

ao íntimo da humanidade.

Por ser um direito com clássica eficácia vertical, 

porquanto é dirigido às autoridades públicas (ou, sim-

plesmente, ao Estado), imputa-se a responsabilidade da 

resolução da situação em sua práxis procedimental ao 

Poder Público. É o que a doutrina afirma que o peticiona-

mento não pode ficar a margem do interesse estatal. Se 

assim o fosse, como pronuncia Rocha (1996, p. 09) “o 

direito de petição ficaria reduzido a nada se, em contra-

partida, não obrigasse a uma resposta do órgão a quem 

for dirigida”.

O Direito de Petição é uma das ferramentas da Con-

stituição Federal de 1988 – considerados pela doutrina 

como remédios constitucionais – protetor dos direitos 

fundamentais numa relação direta com o Estado, cha-

mando para este a necessidade de dar notável atenção 

ao que se pleiteia, pois a vinculação da administração à 

resposta é que irá harmonizar o ordenamento mantendo 

viva a essência do estado democrático e princípios da 

humanidade.

3 LEgITIMAÇãO pELO pROCEDIMEnTO 
(LEgITIMATIOn DuRCh vERFAhREn)

Legitimação pelo ou através do procedimento (Le-

gitimation durch Verfahren) é um estudo da lavra do 

sociólogo e jurista alemão Niklas Luhmann (1980). A 

concepção de sua análise sistêmica perpassa pela in-

dagação do procedimento como mecanismo social de 

estabilização das expectativas sociais, ao proporcionar 
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5 Para o sociólogo um litigio instaurado ao chegar numa decisão irá produzir decepção. Este sentimento na verdade será reconfortada na aceitação em 
uma decisão considerada justa pelo sistema regente, se este for da confiabilidade da sociedade, legitimo.

segurança e confiança na práxis decisória estatal. 

Para o cientista social alemão, o procedimento (Ver-

fahren) que, em seu conjunto, gera uma sequência de 

atos e termos voltados à solução de um conflito orig-

inário.

Ato contínuo, o intuito é chegar a uma decisão nor-

mativa que seja aceita por todos, no afã de eliminar as 

frustrações que possam surgir. Sendo, desta forma, 

consoladas por meio de uma imunização das expectati-

vas cognitivas e normativas postas no caso.

À luz dessa ideia, afirma Luhmann (1980) que a fun-

ção da legitimação pelo procedimento é uma técnica que 

serve para neutralizar uma decisão – independente da 

seara – recobrindo-a de uma imunidade que irá blindá-la 

das decepções que são inevitáveis5.  

Depreende-se que o procedimento legitimado, como 

uma estrutura permeada de pressupostos, integrante 

de um sistema, irá conduzi-lo ao aperfeiçoamento e 

evolução da sociedade.

Não apenas isso, a legitimidade de procedimentos 

normalmente é arraigada por condições políticas vigen-

tes nos Estados contemporâneos nos diversos sistemas 

sociais, a citar o administrativo e jurídico, demonstrado 

como estruturas específicas para solucionar conflitos 

sociais difusos produzindo decisões (IZAIAS, 2010).

Faz-se entender que legitimação difere de procedi-

mento. Este é um sistema que modifica ou prolonga-se 

no contexto social, a depender de seu grau de segurança 

reverberado nos indivíduos; enquanto aquele é a neces-

sidade de positivar, fundamentar o segundo para aferir a 

confiabilidade, reduzir as frustrações e aumentar a par-

cimônia dos indivíduos às decisões. 

Nas palavras eloquentes do teórico dos sistemas au-

topoiéticos, a diferença é identificada no sentido de que 

(LUHMANN, 1980, p. 7-44):

Procedimento deve ser entendido como um 
sistema social de forma específica, portanto 
como uma solidariedade de sentido da ação 

fática; e legitimação deve se entendida como 
a tomada de decisões obrigatórias dentro da 
própria estrutura das decisões [...] As decisões 
obrigatórias têm, também, de ser aceitas pe-
los participantes indiretos, senão publicamen-
te, então perante os seus mediadores e essa 
generalização social é [...] condição essencial 
para a legitimação da decisão, pois o indivíduo 
só a pode aceitar com apoio social.

Por sua vez, a validade de um processo decisório ne-

cessita da adequação social para não se tornar apenas 

um pedaço de papel fulminado por dúvidas e críticas, 

sendo a hermenêutica uma mola fundamental para a in-

teração das diversas estruturas.

A falta de pacificação doutrinária sobre o procedimen-

to faz com que haja limitação no estudo procedimental, 

passando por dificuldades esbarradas no ordenamento 

jurídico e mister voltar ao estudo de procedimentos em-

basados no sistema sociológico.
Com esta conotação o procedimento adequado 

socialmente tende a proteger a coletividade contra os 
abusos que possam aparecer daquele que adminis-
tra a máquina estatal, sendo o núcleo procedimental 
– nas concepções clássicas – a busca da verdade 

como objetivo.

Dessa forma, o procedimento seria um conjunto or-

ganizado, com autonomia dada pela conjuntura social, 

orientando a decisão para ser justa, legítima, e – por re-

dundância – verdadeira, fazendo com que, na sociologia 

moderna, gere um decisum imparcial.

Todo o exposto pode ser referendado pelo brocardo 

de Guizot (apud LUHMANN, 1980, p. 21-22):

Toutes les combinaisons de la machine politi-
que doivent donc tendre, d’une part, à extraire 
de la société tout ce qu’elle possède de raison, 
de justice, de vérité, pour les appliquer à son 
gouvernement; de l’autre, à provoquer les pro-
grès de la société dans la raison, la vérité, et à 
faire incessament passer ces progrès de la so-
ciété dans son gouvernement [Todas as com-
binações da máquina política devem tender, 
por um lado, a extrair da sociedade tudo o que 
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ela possui de razão, justiça, verdade, para as 
aplicar no seu governo; por outro lado devem 
tender a provocar o progresso da sociedade 
na razão, na verdade, e a transpor constante-
mente para o seu governo os progressos da 
sociedade].

Percebe-se que da passagem acima o procedimen-

to formal e materialmente legitimado pela sociedade 

força a máquina pública a agir em uma administração 

dialógica: abrem-se verdadeiros diálogos estatais com 

a sociedade, garantindo-lhes respectivos direitos fun-

damentais do ordenamento jurídico através do que hoje 

se conceitua segurança jurídica, enquanto instrumento 

democrático da práxis decisória do Estado.

Torna-se importante enfatizar que as ideias da le-

gitimidade surgiram na Idade Média para coibir a tira-

nia da realeza. Posteriormente houve uma perda de 

sua expressão no período da revolução do período Na-

poleônico. Atualmente, o contorno esta voltado para a 

convicção das normas e decisões do direito baseado na 

valoração dos princípios.

Baseado no consenso da maioria para dar durabili-

dade as estruturas – pois sem isso não há confiabilidade 

e evolução social – a legitimidade é definida “como uma 

disposição generalizada para aceitar decisões de con-

teúdo ainda não definido, dentro de certos limites de 

tolerância” (destaque no original, LUHMANN, 1980, p. 

30).

Fica claro que o fim almejado pela ideia da legitima-

ção será a verdade. Esta terá por blindagem o uso dos 

princípios e valores estabelecido no contorno social, 

conferindo às estruturas, antes dubitáveis, em procedi-

mentos que detém a confiança da sociedade.

O procedimento, por sua vez, é tido como um históri-

co que registra os atos, passo a passo, estabelecendo 

as premissas do ordenamento, desembocando na de-

cisão. Assim, não apenas nos conceitos jurídicos em 

que se encontra o procedimento, este é parte, hoje, dos 

modelos sociológicos modernos como um sistema so-

cial de ação.

Na visão de um modelo social da ação, o procedi-

mento é uma estrutura que tenta restringir o número de 

comportamentos possíveis que os indivíduos possam 

assumir, determinando limites – pois sem estes não é 

possível a evolução da complexidade social e seus siste-

mas – no espaço e tempo, e conscientizando-os através 

de símbolos e representações, aplicando à ação sua ex-

pectativa exata (LUHMANN, 1980).

Dessa forma, o estudo das premissas e a tentativa 

de limitar o comportamento dos indivíduos é que traz 

a segurança para a legitimação do procedimento, caso 

assim não o fosse o único sentimento aflorado seria a 

indignação, assim afirmou Luhmann (1980, p. 42):

As oportunidades desperdiçadas não voltam 
mais. Os protestos atrasados não são dignos de 
crédito. Só por meio de ardis especiais se pode 
voltar a abrir uma complexidade já reduzida, se 
pode conseguir uma nova segurança e se pode 
fazer que volte a acontecer o que já aconteceu; 
agindo assim, geralmente, desperta-se a in-
dignação dos outros participantes, sobretudo 
quando se tenta isto demasiado tarde.

Não só restringível aos processos judiciais, mas aos 

legislativos e administrativos – este como foco –, as 

decisões precisam de um julgador que seja o máximo 

possível impessoal, porém não isolado do contexto so-

cial, pois este é ao mesmo tempo julgador e membro 

integrante de grupos sociais.

Para melhor definir, Luhmann (1980, p. 61) assev-

era que a:

Autonomia aplica-se, em contrapartida, à 
orientação destes processos de intercâmbio, 
através de estruturas e métodos próprios do 
sistema, portanto parte logo do princípio de 
que o sistema não é independente. Autonomia 
não exclui, porém, do seu meio ambiente, uma 
grande dependência dum sistema de realiza-
ções [...] orientada segundo critérios próprios 
de seleção.

Corroborando com essas ideias, caso o sistema 

político-administrativo não garanta a autonomia para a 

práxis do procedimento, não há de se falar em segu-

rança jurídica, devido processo legal e legalidade, como 

princípios assecuratórios das expectativas normativas 

e cognitivas em status constitucional. Sendo assim, se 
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não houver imunização da segurança, não haverá credi-

bilidade. Não havendo credibilidade, o sistema em sua 

unidade se desarmoniza, e consequentemente, o pro-

cedimento de uma seara deverá ser compensado por 

outro campo, cuja função não lhe fora delegada origi-

nalmente.

Da mesma forma é necessário que as decisões para 

se manterem íntegras não podem ser longínquas, devem 

se manter num período razoável de duração para, nova-

mente, não caírem na complexidade e decepções. Deve-

se atentar que a longevidade não se encontra na econo-

mia pessoal e sim na processual – quanto mais eficaz e 

eficiente a marcha procedimental para obter a decisão.

Para tanto, preleciona Luhmann no sentido de que 

(1980, p. 166-167): 

O projeto-padrão duma lei administrativa 
(1963) orienta-se juridicamente pelos regula-
mentos e pareceres jurídicos existentes, por 
lacunas, contradições e necessidades que sur-
jam de completar e adaptar, e, sobretudo, por 
necessidades de uniformização. No âmbito do 
cálculo de gastos, decide-se unicamente sobre 
uma automatização dos métodos de decisão, 
o que requere, todavia, uma análise exata de 
todas as diligências parciais que careçam de 
decisão e, na prática, decide-se sob o ponto 
de vista da economia de pessoal, enquanto que 
os próprios teores de decisão não são tratados 
como dados constantes e já apresentados (gri-
fo adicionado).

Para elevar a credibilidade e imparcialidade é ne-

cessário que os atos estejam conformes o ordenamento 

jurídico vigente, só assim, as decisões poderão reduzir 

as incertezas dos indivíduos de que seu direito tolhido 

corresponde a harmonização social, e assim aceitar a 

solução do litígio. 

Complementa-se, ainda, no contexto social, em que 

se encontra o Estado para dar validade, como já dito 

anteriormente, dos seus mecanismos estruturantes. As-

sim, no estado democrático não basta uma fundamen-

tação na decisão sem preocupação com toda a cadeia, 

mas também a estrutura ligada a esta (seja judicial, leg-

islativa ou administrativa).

Luhmann (1980) enfoca na racionalização, na espe-

cialidade da função, atrelada a outros fatores para retirar 

a pressão imposta na jurisdição administrativa e assim 

poder legitimar o seu procedimento como mecanismo 

democrático.

Destarte, não será possível legitimar a procedimen-

talidade, se as normas decisórias não atenderem às fun-

damentações coerentes e uniformes, atrelada à racio-

nalização da participação dos agentes, na pragmática 

da comunicação decisória. Só assim, será instalado o 

precedente decisório que trará expectativas cognitivas e 

normativas de paz e conforto dos indivíduos postulan-

tes, frente aos atos/termos administrativos que decidem 

sobre seus conflitos, obtendo segurança e confiança ao 

sistema social às suas estruturas.

Por fim, como esposado até o presente momento, 

vê-se que os procedimentos iniciados através de um 

pedido feito ao administrador público devem ter o viés 

de trazer não apenas a confiança, como a segurança – 

qual seja, na garantia de que a administração pública não 

cometerá arbítrios – e certeza – na qual o órgão estatal 

irá solucionar a questão suscitada no pedido – jurídicas.

4 pRInCIpIOs COnsTITuCIOnAIs: sEus 
COnTEXTOs E pERFIs

4.1 DEVIDO PROCESSO LEGAL 
ADMINISTRATIVO

Com a promulgação da Magna Charta Libertatum, 

durante o reinado de João Sem-Terra, responsável por 

inúmeras investidas tirânicas em relação a seus súdi-

tos – celebrou-se o sobredito documento protocolar que 

formalizou um verdadeiro acordo entre aquele tirano e 

os barões de sua época. Sem cumprimento a posteriori 

de ambas as partes, deflagrou-se uma guerra civil, cujo 

desfecho adveio a gênese do devido processo (Due Pro-

cess of Law).

Em um de seus dispositivos a Magna Charta Liberta-

tum assim definiu o instituto em apreço:

Nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, 

ou privado dos seus bens, ou colocado fora da lei, ou 
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exilado, ou de qualquer modo molestado, e nós não pro-

cederemos nem mandaremos proceder contra ele senão 

mediante um julgamento regular pelos seus pares ou 

de harmonia com a lei do país (destaque não consta do 

original).

As noções básicas residem na possibilidade de só 

sofrer alguma restrição àquele que necessariamente 

percorreu um procedimento regular. Com a evolução do 

conceito passou, o Due Process of Law (Devido Pro-

cesso Legal), não apenas a revestir o aspecto material 

– pela tipificação exposta no dispositivo – como no as-

pecto formal das relações.

Nesse sentido, instrui Morgado (2012, p. 218), in 

verbis:

Absorvido pelo Estado Democrático de Direito, 
cumpre logo afiançar que o devido processo 
legal – due process of law – é princípio sobre a 
ordem jurídica que abriga o direito material em 
si, denominado substantive due process, e so-
bre a ordem jurídica que tutela o direito de ação 
e seus derivativos, o procedural due process.

Dessa forma, o devido processo legal – independente 

de ocorrer no âmbito administrativo, judiciário ou legis-

lativo, que garantem não só a legalidade, como a iso-

nomia para as partes de se manifestarem – ressalta a 

ampla defesa e o contraditório, entre outros, para limitar 

as indulgências do Príncipe e sobressair o direito em sua 

essência6.

Como visto e reafirmado por Meirelles (2011, p. 

105), o devido processo legal tem como reflexo a ampla 

defesa e o contraditório, ambos assegurados pela Carta 

Mor (artigo 5º, LV), que não mais limita o instituto e seus 

desdobramentos em apreço apenas a procedimentos 

punitivos, mas a todo e qualquer compilado de ações 

que culminem em decisões administrativas.

O devido processo legal é, ainda, a necessidade das 

decisões passarem por uma sequência regular, formal e 

a possibilidade de ambos os polos levantarem os pontos 

contraditórios para que o resultado não seja uma frust-

ração, ou atitude precipitada, que possa causar danos 

ilegítimos, e sim, a solução de forma legal, justa e moral.

Coaduna assim o iminente jurista Mello (2011, p. 

115) ao informar que o devido processual legal é “pro-

cesso formal regular” para evitar que sejam infligidos à 

liberdade, e propriedade, fazendo com que a administra-

ção não tome “decisões gravosas a um dado sujeito”.

4.2 LEGALIDADE (LEGALITÄTSPRINZIP)

Primariamente, reflete-se que há determinados 

princípios e direitos fundamentais que são alocados na 

constituição por serem inatos da forma como o Estado 

está sendo organizado. Adotado para limitar que o Poder 

Reformador modifique o sistema jurídico a interesses 

particulares. 

Dessa maneira, as limitações impostas visam à esta-

bilidade de uma Constituição para dotá-la de supremacia 

em favor da Comunidade.

Insere-se, nesse pensar, o conceito de Constituição 

Garantia, voltada não apenas para perpetrar o poder con-

temporâneo, mas como bem nos ensina o douto Bonifá-

cio (2012, p. 24):

Esse mecanismo de defesa da Constituição, 
dos seus valores e princípios deve ser acom-
panhado de uma cultura exegética garantidora 
do Estado Democrático de Direito e dos direi-
tos fundamentais. Essa, aliás, a exponencial 
função da Constituição: garantir e viabilizar a 
dignidade da pessoa humana, proporcionando 
aos cidadãos o acesso aos bens da vida, a um 
viver mais qualitativo. Chamamos a esse pro-
cedimento direito-serviço: as diretrizes do Es-
tado a serviço do Cidadão (destaque próprio).

Em linhas gerais, o principio em manejo é verdadeiro 

corolário do Estado Democrático de Direito. A cláusula 

6 Não cabe neste trabalho enfatizar a dicotomia perfilhada por alguns autores entre processo e procedimento nas diversas searas. Adotar-se-á aqui, para 
a seara administrativa, a titularidade da sequencia de atos finalizando numa decisão como procedimento.



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

Revista Juris Rationis, Ano 8, n.1, p.37-50, out. 2014/mar. 2015  ISSN 2237-4469

45

7 Lembrando que no presente artigo a referência é que cabe ao administrador público e os agentes que façam presente o Estado, só podem atuar no que 
a lei lhes permite. Sendo oposto o artigo 5º, II do mesmo digesto supremo que permite a todos – exceto na qualidade de agente público – realizarem tudo 
o que a lei não proíba. Vale repisar que este principio também se encontra em outros mais artigos da Magna Carta, e. g., art. 5º, XXXIX - nullum crimen 
nulla poena sine lege; art. 150, I; art. 60, §2º. Em resumo, aos particulares aplica-se a ideia de atuar na não confrontação com a lei, já ao agente público 
subordiná-lo-á.

8 Regime de gestão de bens que perdura de formar maior no período da monarquia até o início do governo de Getúlio Vargas. Em 1936, Vargas promove 
a primeira reforma administrativa, implantando os conceitos weberianos da burocracia face aos abusos cometidos pelos gestores – pois, até então há 
confusão do patrimônio público com o privado do administrador – na tentativa de tornar impessoal a máquina estatal, como ela deva ser, e reconstruí-la 
para os novos paradigmas mundiais, devido à globalização (PEREIRA, 1996).

da legalidade (Legalitätsprinzip) é implantada em nosso 

ordenamento jurídico, de forma expressa no artigo 37 da 

Constituição Federal de 19887, reverberando em um dos 

princípios que sustentam e residem o Estado Democráti-

co de Direito, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indi-
reta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte (grifo próprio).

Esse princípio foi implantado na tentativa de coibir a 

prática de atos contrários a res publica – que hodierna-

mente podem ser caracterizadas de diversas formas de 

abuso ou desvio de poder –, bem como legitimar po-

deres de coerção – aqui lembra-se do poder de polícia 

– frente aos administrados pelos predicativos da lei.

Não basta apenas o administrador público agir de 

estrita obediência a lei (seja o ato vinculado ou discri-

cionário), deve sempre preservar os princípios que re-

gem o estado como a moralidade administrativa, pois 

mesmo que cumpra a função legal estrita, ainda assim 

pode o agente infligir em ações ou omissões imorais ca-

pazes de reduzir a essência principiológica.

Vê-se que a legalidade é na verdade um conceito lim-

itador de atuação do Estado e do indivíduo.

Nesses dizeres é que Meirelles (2011, p. 89-90) 

afirma que para o verdadeiro exercício de forma legiti-

mas pelos agentes públicos, a atuação deve pautar não 

apenas no conceito legal strictu sensu, mas também aos 

ideais da moralidade e finalidade. Se assim acontecer, 

será o momento de real cumprimento do direito moral-

mente concebido.

Coaduna assim com o pensar da administrativa Di Pi-

etro (2012, p. 65), ao explicar que o princípio em análise 

é uma evolução (perpassada pelos ordenamentos mun-

diais: Francês, Alemão e Anglo-Americano, inclusive o 

nosso ordenamento de 1934) da relação do Estado-po-

vo, do ideal de Príncipe para o agente social.

Hodiernamente, sendo a explanação voltada no 

sentido de que a “Administração Pública não pode, por 

simples ato administrativo, conceder direitos de qual-

quer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos 

administrados; para tanto, ela depende de lei”.

Em suma, a legalidade repisa que o relacionamento 

do Príncipe com o povo não pode ser uma imposição 

absoluta dos caprichos daquele, pois, com o implemen-

to eficaz do princípio, “o Estado, seus dignatários e os 

cidadãos estão com suas vidas e relações regidas pelo 

direito” (MORGADO, 2012, p. 90).

A legalidade (Legalitätsprinzip) é a tentativa de coibir 

o favorecimento pessoal e as práticas da administração 

patrimonialista8 até então manifestamente abusivas do 

trato das ações estatais.

Na lavra do notável administrativista Mello (2011, p. 

100), tem-se que:

Para avaliar corretamente o princípio da lega-
lidade e captar-lhe o sentido profundo cumpre 
atentar para o fato de que ele é a tradução jurí-
dica de um propósito político [...] O princípio da 
legalidade contrapõe-se, portanto, e visceral-
mente, a quaisquer tendências de exacerbação 
personalista dos governantes. Opõe-se a todas 
as formas de poder autoritário, desde o absolu-
tista, contra o qual irrompeu, até as manifesta-
ções caudilhescas ou messiânicas típicas dos 
países subdesenvolvidos. O princípio da legali-
dade é o antídoto natural do poder monocrático 
ou oligárquico, pois tem como raiz a idéia de 
soberania popular, de exaltação da cidadania. 
(destaques no original)
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Complementando suas ideias, salutar é elevar o con-

ceito da legalidade (Legalitätsprinzip), não se restringindo 

apenas a lei em sentido estrito, qual seja, aquela produ-

zida pelo Legislativo em sua função típica. Deve-se com-

preender como um conceito amplo, até mesmo para evitar 

o engessamento devido pela dinâmica social. Implica em 

dizer, não se limita apenas aos textos escritos, mas tam-

bém as práticas adotas e reafirmadas pela sociedade.

Nesse sentido a ideia de atender a legalidade em 

sentido amplo da palavra reflete-se no conceito de Su-

premacia ou Prioridade da Lei (Vorrang des Gesetzes), 

referência no conceito de todo e qualquer ato em sentido 

abstrato e material, como assinala Marrara (2013).

Por sua vez, o autor acima citado, afirma que o res-

peito ao Direito vigente remete-se a reserva legal ou da 

lei (Vorbehalt des Gesetzes) fazendo com que o Poder 

Público não possa atuar sem lei que o permita. Tudo isso 

reverbera na garantia da “Legitimação Democrática”.

4.3 INTERPRETAÇÃO CONFORME 
A CONSTITUIÇÃO 
(DIE VERFASSUNGSKONFORME 
AUSLEGUNG) E SEGURANÇA JURÍDICA

A interpretação (Auslegung) é o ato de compreensão 

(Verständnis), a partir de elementos da própria experiên-

cia do intérprete (Vorverständnis) veiculados mediante 

procedimentos ou cânones de interpretação, visando à 

concretização de determinado direito. Assim, igualmente 

entende Gadamer (apud MENDES, 2008, p. 103):

Interpretar sempre foi, também, aplicar; aplicar 
o direito significa pensar, conjuntamente, o 
caso e a lei, de tal maneira que o direito pro-
priamente dito se concretize; e, afinal, o senti-
do de algo geral, de uma norma, por exemplo, 
só pode ser justificado e determinado, real-
mente, na concretização e através dela.

A Hermenêutica Jurídica, como teoria da interpretação 

jurídica, compreende em uma série de técnicas desen-

volvidas para atribuir a um texto normativo funcionamento 

orgânico e ordenado, harmonizando-a com os princípios, 

regras e programas, e outros, da Carta Maior. A propósito 

do tema, são elucidativos os dizeres de Carrazza (2012, p. 

52) ao definir a interpretação como sendo:

Uma atividade cognoscitiva que visa a precisa 
o significado e o alcance das normas jurídicas, 
possibilitando-lhes uma correta aplicação. […]. 
Exige a constante invocação dos grandes princí-
pios, mormente em face das disposições incer-
tas e das palavras equívocas ou polissêmicas que 
costumam recamar nossos textos legislativos.

Esse intuito da interpretação que acima foi posto vale 

para tornar o corpo jurídico seguro, evitar tolhimentos 

que atualmente, pelo avanço dos estudos jurisdicionais, 

já não seriam comportados pela sociedade; a integração 

de todo ordenamento funcionando como uma unidade, 

evitando-se que a constituição seja um mero apanhado 

de dispositivos independentes que não se atraiam.

A constituição – uma manifestação legal do Estado 

não apenas como um mero feitor de normas, mas um 

agente para alcançar o fim espiritual proposto na ordem 

maior – deve ser um instrumento de harmonia social, e 

capaz de solucionar os conflitos para manter a unidade 

social, restringindo os abusos do constituinte derivado 

na qual desemboca em repetidas inconstitucionalidades.

Em outras palavras, a interpretação conforme a con-

stituição terá a intenção de retirar ao máximo a efetividade 

– ampliando em toda oportunidade para a uma maior 

eficácia, mas não excluindo entre si – os princípios e 

fundamentos constitucionais, visando garantir as prem-

issas do Estado Democrático para coibir um retrocesso 

do ordenamento jurídico e social, e assim buscar a ver-

dade, a intentio constitucionis. 

Dessa forma, a segurança jurídica pode ser demar-

cada coma a aplicação da boa-fé na relação do Poder 

Público com o indivíduo, na tentativa de entrelaçar os 

votos da confiança pleiteando a harmonia tanto perqui-

rida pela ordem jurídica, respaldada nos moldes do art. 

5º, XXXVI da Constituição Federal.

Como efeito da Hermenêutica jurídica manifesta-se 

na interpretação da segurança jurídica, respaldada não 

apenas na doutrina, como também o é na jurisprudência 

do Tribunal Supremo, bem observado no MS 22.357-0-
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DF no qual o relator, Min. Gilmar Mendes, pontualmente 

a define como uma base para toda e qualquer ação da 

Administração Pública caracterizando, na ideia deste 

precedente jurisprudencial, como conceito de ética:

EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Acórdão 
do Tribunal de Contas da União. Prestação 
de Contas da Empresa Brasileira de Infra-
-estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Empre-
go Público. Regularização de admissões. 3. 
Contratações realizadas em conformidade 
com a legislação vigente à época. Admissões 
realizadas por processo seletivo sem concurso 
público, validadas por decisão administrativa 
e acórdão anterior do TCU. 4. Transcurso de 
mais de dez anos desde a concessão da liminar 
no mandado de segurança. 5. Obrigatoriedade 
da observância do princípio da segurança jurí-
dica enquanto subprincípio do Estado de Direi-
to. Necessidade de estabilidade das situações 
criadas administrativamente. 6. Princípio da 
confiança como elemento do princípio da se-
gurança jurídica. Presença de um componente 
de ética jurídica e sua aplicação nas relações 
jurídicas de direito público. 7. Concurso de 
circunstâncias específicas e excepcionais que 
revelam: a boa fé dos impetrantes; a realização 
de processo seletivo rigoroso; a observância 
do regulamento da Infraero, vigente à época 
da realização do processo seletivo; a existên-
cia de controvérsia, à época das contratações, 
quanto à exigência, nos termos do art. 37 da 
Constituição, de concurso público no âmbito 
das empresas públicas e sociedades de eco-
nomia mista. 8. Circunstâncias que, aliadas ao 
longo período de tempo transcorrido, afastam 
a alegada nulidade das contratações dos im-
petrantes. 9. Mandado de Segurança deferido. 
(grifo adicionado)

A propósito desse tema, pela linha traçada pelo trib-

utarista Carvalho (2007, p. 15-17), na importância de 

resguardar outros princípios, bem como ser inerente à 

democracia a “segurança jurídica, é por excelência, um 

sobreprincípio”9.

Sendo sobreprincípio, a falta da segurança jurídica irá 

contribuir para ruir por completo as conquistas até então 

empreendidas pela conjuntura social e trazer retrocesso, 

bem como transtornos a ponto mais íntimo do indivíduo. 

Assim, afirma-se, entre outras, a segurança jurídica 

não se encontra apenas na seara jurídica, mas impreg-

nado no contexto social, na qual a atual conjuntura, in-

cabível seria falar de Estado Democrático sem segurança 

jurídica, afetando até o mais íntimo dos valores, sendo o 

mecanismo capaz de estabilizar a ordem.

Coadunando-se com o esposado, pode-se dizer que 

a o devido processo legal, a legalidade e a segurança 

jurídica são consectários formais e materialmente con-

cretizáveis através da legitimação pelo procedimento, 

como bem prelecionou Luhmann (1980). 

O Direito de Petição acaba por garantir a interface 

procedimental democrática e plural, entre os interesses 

dos cidadãos e as respectivas respostas do Estado-Pod-

er Público, em vista a solucionar eventuais demandas, 

no âmbito dos sistemas sociais, garantindo constante 

imunização das frustrações das expectativas cognitivas 

e normativas, à luz dos princípios constitucionais da se-

gurança jurídica, do devido processo legal (Due Process 

of Law) e da legalidade (Legalitätsprinzip). 

Em suma, a legitimação mediante procedimento 

(Legitimation durch Verfahren) assegura, no exercício 

da práxis de concretização constitucional do Direito de 

Petição, a manutenção da confiança entre Estado e ci-

dadãos ou súditos. 

5 À guIsA DE COnCLusãO

Como foi vislumbrado, o Direito de Petição retrata 

uma evolução das lutas sociais perante governos auto-

ritários que submetiam ao reinado suas vontades e os 

abusos como se direito fosse. Contudo, nos dias atuais 

não mais cabe cogitar em tais atitudes por parte do Es-

tado em virtude de todo o ordenamento e princípios con-

sagrados na evolução do saber.

Por sua vez, para não ocorrer retrocesso de toda uma 

gama de conquistas é que se faz imperioso um orde-

9 Para o referido autor sobrepríncipios são os irão reafirmar e dar possiblidade de aplicação dos princípios. Desta forma, os sobrepríncipios estariam num 
patamar normativo acima do princípios, pois sem aquele se tornaria inviável garantir estes.
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namento jurídico consubstanciado numa Carta de cunho 

regulatório e duplo pressuposto: um positivo angariando 

direitos aos cidadãos e Estado, outra negativa impondo 

obrigação a ambos.

Não basta apenas estarem princípios e garantias alo-

cados nessa carta, é necessário que os mesmos aten-

dam aos anseios sociais. Perfaz-se, neste ínterim, que 

as estruturas assim definidas – sejam as administrati-

vas, jurídicas ou legislativas – devem dotar de uma linha 

sequencial condizente com a verdade, denominado de 

procedimento. Este por sua vez, deve se robustecer de 

garantias – nas quais, hoje, podem ser vislumbradas, e. 

g., pela segurança jurídica, devido processo legal.

Desta forma, o instituto petitório visa a garantia de 

direitos sociais, dando início a um procedimento fulmi-

nando numa decisão. Esta por sua vez deve conter em 

si segurança e verdade suficiente para tentar ao máximo 

acalentar as frustações advindas dos conflitos sociais e 

das suplicas feitas ao Estado.

Para tanto, a segurança jurídica, como sobreprincípio, 

aplicada ao Direito petitório dá fundamento para este re-

vestir-se de princípios constitucionais, tais como legali-

dade e devido processo legal, sendo uma ferramenta de 

efetivo controle social ao ordenamento jurídico nacional.

Coíbe-se, deste modo, a Administração Pública agir 

de forma patrimonialista, obtendo, como reflexo, a obe-

diência daquela aos princípios do Estado Democrático 

de Direito, desembocando na paz aos administrados, 

com estruturas estáveis na perpetuação temporal e, ao 

mesmo, confiáveis do agir impessoal de quem faz as 

vezes da seara pública.

Assim, cuida-se do pressuposto finalístico da le-

gitimação do procedimento: nada mais sendo do que o 

depósito da confiança e redução das frustrações iner-

entes a um conflito instaurado. Refuta-se, um procedi-

mento seguro e igualitário dota à administração públi-

ca o crédito outrora dado pela sociedade na solução 

equânime dos conflitos.

A essência do direito será plenamente concretizada. O Di-

reito de Petição será vivido em sua máxima efetividade, com 

procedimentos potencialmente acalentadores dos clamores 

sociais, ao mesmo tempo dotados de segurança – conse-

quentemente perdurando no decorrer do tempo – fortalecen-

do cada vez mais as estruturas adotas pelo Estado que em 

sua essência lhe fora delegada pelo grupo social.

Com estas implicações torna-se possível construir 

a harmonia tanto prolatada no texto constitucional e no 

Estado Democrático de Direito. A harmonização irá refle-

tir diretamente numa confiabilidade das ações tomadas 

pelo Estado frente aos administrados.
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Resumo
O presente artigo tem por escopo analisar a equilibrada relação que deve ser estabelecida entre a necessária 
proteção ambiental e o princípio da função social da propriedade. Serão apresentados os meios relevantes 
para a implementação do direito fundamental ao meio ambiente sadio, nos termos da Constituição Federal de 
1988, sua compatibilidade com a preservação da propriedade urbana, e sua função socioambiental. Buscar-se-á 
destacar o papel do Estado regulador como protetor dos direitos fundamentais e responsável pela promoção do 
desenvolvimento econômico como liberdade do indivíduo e da coletividade. Para tanto, será feita uma análise 
da jurisprudência dos tribunais superiores.

PALAVRAS-CHAVE: Estado Regulador. Meio Ambiente. Propriedade Privada. Desenvolvimento 
Econômico. STF. STJ.

THE PERFORMANCE OF REGULAR STATE IN PRESERVATION OF AN ENVIRONMENTAL 
PROPERTY SEARCH

Abstract
This present article is scope to analyze the relationship to be established between the elements of 
environmental protection and the principle of social function of property. Relevant means will be presented 
for the implementation of the fundamental right to a healthy environment, under the Federal Constitution 
of 1988 and its compatibility with the preservation of urban property and the environmental function. We 
intent to highlight the role of the regulatory state as protector of fundamental rights and responsible for 
promoting economic development as freedom of the individual and the collective. For this will be analyzed 
the jurisprudence of the higher courts.

KEYWORDS:  Regulatory State. Environment. Private Property. Economic Development. STF. STJ.
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1 InTRODuÇãO

O início do século XX foi marcado pelo surgimento 

do Estado do Bem Estar Social em que o Estado passa 

a ser o agente do processo econômico intervindo na 

autonomia privada. Como bem destaca Mário Julio de 

Almeida Costa (2009, p.204), o que se percebeu foi uma 

verdadeira publicização, ou ainda uma socialização do 

direito privado, e não se pode concluir coisa diversa do 

que a abertura de modernos horizontes, novos conceitos 

e princípios norteadores, especialmente à luz do texto 

constitucional.

Muitos dogmas, conceitos e valores foram modifica-

dos durante o século XX, e no caso do Brasil, particular-

mente com a vigência da Constituição Federal de 1988, 

observou-se a necessidade de ser feita uma leitura do 

Código Civil e das demais legislações infraconstituciona-

is à luz da Constituição Federal Brasileira, razão pela qual 

o direito à propriedade privada e à liberdade do exercício 

passou a ser interpretada não apenas em consonância 

com o princípio da função social, mas também de uma 

função ambiental e econômica. 

Os conceitos atrelados à ideia de propriedade e meio 

ambiente deixam de ser observados apenas com seu 

caráter privatístico originário a partir da constitucional-

ização do direito privado, dando relevo a presente pes-

quisa que será desenvolvida tomando por base apenas 

a doutrina pátria.

Destaque-se que, na década de 90, verificou-se no 

Brasil uma verdadeira reestruturação e privatização de 

diversos setores da economia, que levaram a uma re-

definição do papel do Estado, que passa a assumir uma 

função de regulador e fiscal dos serviços públicos, em 

substituição a sua atuação como interventor direto. 

É incontroverso ser dever do Estado garantir o desen-

volvimento econômico em compatibilidade com a pro-

moção do bem estar de todos vivendo em uma ambiente 

ecologicamente equilibrado, equilíbrio este que deve ser 

obtido através do exercício da função regulatória. Ocorre 

que, o Estado não poderá intervir de forma direta no 

exercício que cada particular exerce sobre sua proprie-

dade, especialmente quando esta atenda aos ditames de 

sua função social. 

Desta feita, buscaremos na presente pesquisa, anal-

isar a partir de pesquisa doutrinária e da jurisprudên-

cia do Supremo Tribunal Federal, quais mecanismos o 

Estado regulador poderá se valer para a promoção da 

compatibilização do desenvolvimento econômico com 

a proteção do meio ambiente, atuando de forma a não 

causar uma intervenção abusiva sobre o exercício da 

propriedade privada. 

2 O DIREITO DA pROpRIEDADE E 
A pROTEÇãO AMbIEnTAL COMO 
pRInCÍpIOs COnsTITuCIOnAIs

A interpretação da Constituição é dominada pela 

força dos princípios, portanto, para sua correta interpre-

tação é indispensável entender a dimensão a ser dada a 

cada princípio que a norteia.  Na lição de Artur Cortez 

Bonifácio (2008, p.30) sendo a Constituição um sistema 

de normas 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, especialmente a liberdade 

de exercício do direito de propriedade.

O direito de propriedade é um direito com status de 

direito fundamental, sendo-lhe garantida a preservação 

de um conteúdo mínimo essencial, irredutível. Ademais, 

apresenta-se como princípio da ordem econômica, sen-

do importante para a implementação do equilíbrio nas 

relações econômicas e sociais, especialmente atingindo 

um dos objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil que é a redução das desigualdades, devendo 

ser analisado em consonância com outros princípios 

constitucionais.

O direito de propriedade apresenta-se na Constituição 

Federal como um direito triplamente fundamental, deven-

do atender aos interesses sociais e possuindo caráter de 

garantia, senão vejamos:
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Artigo 5º Todos são iguais perante a Lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à li-
berdade, à igualdade, à segurança, e à proprie-
dade, nos termos seguintes:
(...) XXII – é garantido o direito de propriedade;
XXIII – a propriedade atenderá a sua função 
social.

O direito de propriedade é a forma mais extensa de 

disposição privada sobre os bens. É um dos pilares da 

civilização ocidental e deve ser entendida como uma 

relação jurídica estabelecida entre uma pessoa e uma 

coisa, e não como mera relação de domínio.

A leitura atual do direito de propriedade como direito 

fundamental absoluto deve ser feita levando em consid-

eração a existência de proibições expressas em normas 

de direito privado, como ocorre com as normas de viz-

inhança, ou nas disposições condominiais, e especial-

mente na proibição de exercício do direito de propriedade 

com perturbação à segurança, à saúde, ou o sossego. 

Fábio Konder Comparato (1999, p.384) destaca que

desde a fundação do constitucionalismo mo-
derno, com a afirmação de que há direitos 
anteriores e superiores às leis positivas, a pro-
priedade foi concebida como um instrumento 
de garantia da liberdade individual, contra a 
intrusão dos Poderes Políticos. As transfor-
mações do Estado contemporâneo deram à 
propriedade, além dessa função, também a 
de servir como instrumento de realização da 
igualdade social básica e da solidariedade co-
letiva para os fracos e desamparados.

Neste contexto, o proprietário possui uma obrigação 

de fazer que consista em dar uma função socioambi-

ental da qual não poderá afastar-se. Segundo Fiorella 

D´Angelo apud José Afonso da Silva (2010, p.74),

A função social mesma acaba por posicionar-
-se como elemento qualificante da situação 
jurídica considerada, manifestando-se, confor-
me as hipóteses, seja como condição de exer-
cício de faculdades atribuídas, seja como obri-
gação de exercitar determinadas faculdades de 
acordo com modalidades preestabelecidas. 

Ao acolher o princípio da função socioambiental da 

propriedade, a Constituição Federal de 1988 atribuiu ao 

particular e ao Estado na qualidade de regulador das 

atividades privadas, o dever de certas finalidades de 

interesse coletivo. Neste caso, a promoção de um de-

senvolvimento sustentável, em oposição ao princípio da 

autonomia privada. Neste sentido, vejamos o disposto 

por Andreas J. Krell (2010, p. 175), segundo o qual: 

Tem-se, portanto, no âmbito dos bens e valo-
res ambientais e urbanísticos, em vez de um 
direito privado absoluto, a ser restringido pos-
teriormente por imposições na base do “poder 
de polícia”, mas um direito que, em virtude de 
sua função social, já “nasce limitado”.

Importante destacar o que preceitua o parágrafo pri-

meiro do artigo 1228 do Código Civil brasileiro, ao con-

firmar o caráter constitucional dado ao Direito Civil que 

estabelece que

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de 
usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de rea-
vê-la do poder de quem quer que injustamente 
a possua ou detenha.
§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido 
em consonância com as suas finalidades eco-
nômicas e sociais e de modo que sejam pre-
servados, de conformidade com o estabeleci-
do em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio 
histórico e artístico, bem como evitada a polui-
ção do ar e das águas.

Resta claro que perdeu a propriedade privada o seu 

caráter individualista, como um direito absoluto e sa-

grado como expresso na Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão.

A promulgação do Estatuto da Cidade é uma expres-

sa consequência da importância dada pela Constituição 

Federal de 1988, ao princípio da proteção jurídica am-

biental que integrou o texto constitucional como fruto 

de movimento social representando direito fundamental 

de terceira geração. Nestes termos, o Ministro Celso de 

Mello, no Mandado de Segurança n. 22164-0 (1995), 

destacou ao atestar que

O direito à integridade do meio ambiente cons-
titui prerrogativa jurídica de titularidade coleti-
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va, refletindo, dentro do processo de afirmação 
dos direitos humanos, a expressão significativa 
de um poder atribuído, não ao indivíduo identi-
ficado em sua singularidade, mas num sentido 
mais abrangente, à própria coletividade social.

Também demonstrando o reconhecimento do 

princípio da proteção ambiental, o Superior Tribunal de 

Justiça, na Resp. 343.741 PR 2a, Turma de relatoria do 

Ministro Franciulli Neto, aduziu que o dever a recom-

posição de uma propriedade privada cujo meio ambiente 

foi ecologicamente degradado é uma obrigação de na-

tureza propter rem, razão pela qual a responsabilização 

civil passa, em caso de alienação da coisa para o ad-

quirente, já que é a propriedade que deve cumprir com 

sua função socioambiental. Desta feita, incontroversa a 

natureza de obrigação propter rem do proprietário ex-

ercer de forma equilibrada o seu direito de propriedade, 

em consonância com os ditames da Lei.

Bem destaca Andreas J. Krell (2010, p.185), que em 

referida decisão, o

tribunal limitou e modelou o exercício do direito 
de propriedade a luz do dever fundamental de 
proteção ambiental, estatuído pelo artigo 225 
da Constituição Federal, fazendo preponderar a 
perspectiva social-objetiva sobre a individual-
-subjetiva e contrariando a tendência de certo 
descaso dos integrantes do judiciário brasilei-
ro com a tutela ambiental, os quais, nos casos 
que envolvem questões de defesa ecológica e 
urbanística, até hoje costumam dar preferencia 
aos interesses privados.

Deve o Estado assegurar a proteção a um mínimo 

ecológico de existência, compatível com o amplo exer-

cício do direito de propriedade e da atividade econômi-

ca, sendo esta uma exigência do próprio estado atual 

da economia. Neste sentido, Vladimir da Rocha França 

(1999, p. 20) aduz “a função social da propriedade rep-

resenta um dos pontos fundamentais da estabilidade da 

ordem econômica, pois sua ausência enseja o abuso e 

o comprometimento da própria legitimidade jurídica da 

propriedade”.

Não mais se admite um exercício antissocial do di-

reito de propriedade, nem mesmo se tolera uso anormal 

passível de ofender ao meio ambiente.

3 O pRInCÍpIO DO DEsEnvOLvIMEnTO 
susTEnTávEL E A ATuAÇãO DO 
EsTADO REguLADOR

3.1 CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO

Para Amartya Sen (2010, p.10), “o desenvolvimento 

consiste na eliminação de privações de liberdade que 

limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de 

exercer ponderadamente sua condição de agente”. 

Na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento 

de 1986, o desenvolvimento foi reconhecido como um 

processo econômico, social, cultural e político abran-

gente, que visa o constante incremento do bem-estar 

de toda a população e de todos os indivíduos com 

base em sua participação ativa, livre e significativa 

no desenvolvimento e na distribuição justa dos bene-

fícios daí resultantes. Ademais, dispôs em seu artigo 

primeiro, que o direito ao desenvolvimento tratar-se de 

direito humano, senão, vejamos: 

Art. 1º. O direito ao desenvolvimento é um 
direito humano inalienável em virtude do qual 
toda pessoa humana e todos os povos estão 
habilitados a participar do desenvolvimento 
econômico, social, cultural e político, a ele 
contribuir e dele desfrutar, no qual todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais 
possam ser plenamente realizados.
2. O direito humano ao desenvolvimento também 
implica a plena realização do direito dos povos de 
autodeterminação que inclui, sujeito às disposi-
ções relevantes de ambos os Pactos Internacio-
nais sobre Direitos Humanos, o exercício de seu 
direito inalienável de soberania plena sobre todas 
as suas riquezas e recursos naturais.

Os direitos individuais cedem espaço para os direitos 

da coletividade, dando uma nova dimensão ao princípio 

da dignidade da pessoa humana, que fundamenta todos 

os direitos humanos, dentre os quais, o citado direito ao 

desenvolvimento. No atual contexto, ao referir-se a desen-

volvimento, está se referindo a um todo integrado, qual seja 

desenvolvimento econômico, ambiental, social e humano.
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3.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 
O ESTADO REGULADOR E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO

Dentre os princípios que norteiam o direito ambien-

tal, o princípio do desenvolvimento sustentável ocupa 

posição de predominância, mormente porque irá, numa 

escala axiológica, influenciar, complementar e orientar os 

demais, viabilizando o trato correto, seguro e adequado 

à temática ambiental.

A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desen-

volvimento – CMMAD - definiu o desenvolvimento sus-

tentável como “aquele que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade de as gera-

ções futuras atenderem as suas próprias necessidades”.

Trata-se de princípio que preconiza a revitalização do 

crescimento da economia global de modo a reduzir a de-

gradação ambiental e a pobreza, posto que os modelos 

existentes de desenvolvimento não sejam sustentáveis 

à longo prazo, sendo seu pressuposto a mudança no 

crescimento econômico, para torná-lo menos intensivo 

e mais equitativo em seus impactos.

Segundo Welber Barral e Gustavo Assed Ferreira (2006, 

p.13), deve-se entender por desenvolvimento sustentável “o 

desenvolvimento que responde às necessidades do presen-

te sem comprometer as possibilidades das gerações futur-

as de satisfazer suas próprias necessidades”. Este princípio 

não objetiva impedir o desenvolvimento econômico, mas 

encontrar um meio termo, um equilíbrio entre a economia 

e o meio-ambiente, uso adequado, racional e responsável 

dos recursos naturais e da propriedade, respeitando-os e 

preservando-os para as gerações atuais e subsequentes, 

por representar a atividade econômica muitas vezes uma 

imensurável degradação ambiental. 

A importância de encontrar este equilíbrio e preservar 

o meio ambiente (direito de terceira geração) transcende 

o direito de cada Estado, passando a ocupar importante 

espaço nos compromissos firmados no âmbito interna-

cional, dentre eles as Declarações firmadas na Confer-

ência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento de Estocolmo/1972, do Rio de Janei-

ro/1992, bem como no Protocolo de Quioto. 

Nas Declarações da Conferência, ocorrida no Rio de 

Janeiro, encontra-se expresso no decorrer do princípio 

nº 4, que “para se alcançar o desenvolvimento susten-

tável, a proteção do meio ambiente deve constituir parte 

integrante do processo de desenvolvimento e não pode 

ser considerada isoladamente em relação a ele”.

A comunhão entre crescimento da economia e meio 

ambiente, é uma busca constante para se obter um de-

senvolvimento sustentável, e neste contexto, a proprie-

dade privada aparece como um expoente represente da 

acumulação de riquezas e da expansão da economia.

Ocorre que a análise do desenvolvimento sustentável 

não envolve somente os aspectos econômico e ambien-

tal, mas também político. Assim, em busca de atingir este 

equilíbrio, o Estado como interventor no processo econômi-

co tem por função justamente regular e controlar a atividade 

econômica, de modo a reduzir a degradação ambiental, 

posto que em uma sociedade capitalista, a busca pelo lucro 

não pode sobrepujar os interesses da coletividade.

O livre exercício da atividade econômica, mesmo que 

independente da autorização pelos órgãos públicos, há 

de se amoldar ao todo constitucional, sob pena de con-

trariar a lei maior, e, consequentemente, ser extirpada do 

seio social. Para tanto, o Estado atua como agente nor-

mativo e regulador, fiscalizando, incentivando e plane-

jando de forma determinante para o setor público, e in-

dicativo para o privado.

Ocorre que, a referida intervenção não pode ofender 

a direito fundamental do livre exercício da propriedade 

privada, apagando por completo o seu conteúdo mínimo.

Percebe-se assim, que resta indubitável a importân-

cia da economia e do desenvolvimento humano. Como 

bem destaca André Rafael Weyermuller (2010, p.35), 

não é mais possível regredir nesse sentido, mesmo 

sendo necessário um retrocesso em alguns aspectos 

centrais como na queima de combustíveis fósseis.

Desta feita, o “desenvolvimento econômico” há de 

ser “sustentável”, vale dizer, inserido no complexo indis-

sociável e indivisível que une homem e natureza, con-

cretizando entre ambos um convívio sóbrio e saudável, 



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

56

Revista Juris Rationis, Ano 8, n.1, p.51-60, out. 2014/mar. 2015  ISSN 2237-4469

ecologicamente equilibrado, propiciando ao homem 

de hoje e ao de amanhã, uma sadia qualidade de vida, 

e neste contexto, o Estado Regulador atua buscado a 

preservação do tão necessário equilibro.

Os tribunais pátrios e a doutrina não chegaram a 

um estado de pacificação e firmeza quando a garantia 

constitucional do direito a propriedade. Não existe uma 

definição quanto a possíveis excessos de limitação ao 

seu exercício, frente à previsão constitucional de pro-

teção ao meio ambiente como objetivo da República 

Federativa do Brasil, de forma a compatibilizar o desen-

volvimento econômico com a preservação do direito 

de propriedade e a proteção integral ao meio ambiente, 

como um direito material a coletividade a ser protegido.

Decisões do Supremo Tribunal Federal referentes à 

região do Pantanal mato-grossense, e a região da Ser-

ra do Mar em meados da década de 90, representam 

verdadeiros leading cases onde o tribunal constitucio-

nal brasileiro busca fixar conceitos de função social 

da propriedade relacionados à manutenção do ecos-

sistema, preocupando-se assim em abarcar a defesa da 

promoção de um desenvolvimento sustentável. Segue 

trecho da ementa referente ao Mandado de Segurança 

em que se discutiu direito de propriedade e sua função 

socioambiental na região do pantanal mato-grossense:

REFORMA AGRARIA - IMÓVEL RURAL SI-
TUADO NO PANTANAL MATO-GROSSENSE 
- DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO (CF, ART. 184)- 
POSSIBILIDADE – [...] A UNIÃO FEDERAL - 
MESMO TRATANDO-SE DE EXECUÇÃO E IM-
PLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMA 
AGRARIA - NÃO ESTA DISPENSADA DA OBRI-
GAÇÃO DE RESPEITAR, NO DESEMPENHO 
DE SUA ATIVIDADE DE EXPROPRIAÇÃO, POR 
INTERESSE SOCIAL, OS PRINCÍPIOS CONSTI-
TUCIONAIS QUE, EM TEMA DE PROPRIEDADE, 
PROTEGEM AS PESSOAS CONTRA A EVENTU-
AL EXPANSAO ARBITRARIA DO PODER ESTA-
TAL. A CLÁUSULA DE GARANTIA DOMINIAL 
QUE EMERGE DO SISTEMA CONSAGRADO 
PELA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA TEM 
POR OBJETIVO IMPEDIR O INJUSTO SACRIFI-
CIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. FUNÇÃO 
SOCIAL DA PROPRIEDADE E VISTORIA EFETU-
ADA PELO INCRA. [...]  A VISTORIA EFETIVA-
DA COM FUNDAMENTO NO ART. 2., PAR. 2. 
, DA LEI N. 8.629/93 TEM POR FINALIDADE 
ESPECIFICA VIABILIZAR O LEVANTAMENTO 

TECNICO DE DADOS E INFORMAÇÕES SO-
BRE O IMÓVEL RURAL, PERMITINDO A UNIÃO 
FEDERAL - QUE ATUA POR INTERMEDIO DO 
INCRA - CONSTATAR SE A PROPRIEDADE 
REALIZA, OU NÃO, A FUNÇÃO SOCIAL QUE 
LHE E INERENTE. O ORDENAMENTO POSITI-
VO DETERMINA QUE ESSA VISTORIA SEJA 
PRECEDIDA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR AO 
PROPRIETARIO, EM FACE DA POSSIBILIDADE 
DE O IMÓVEL RURAL QUE LHE PERTENCE - 
QUANDO ESTE NÃO ESTIVER CUMPRINDO 
A SUA FUNÇÃO SOCIAL - VIR A CONSTITUIR 
OBJETO DE DECLARAÇÃO EXPROPRIATORIA, 
PARA FINS DE REFORMA AGRARIA. [...] POS-
SIBILIDADE JURÍDICA DE EXPROPRIAÇÃO DE 
IMÓVEIS RURAIS NELE SITUADOS, PARA FINS 
DE REFORMA AGRARIA. - A NORMA INSCRI-
TA NO ART. 225, PARÁGRAFO 4., DA CONS-
TITUIÇÃO NÃO ATUA, EM TESE, COMO IM-
PEDIMENTO JURÍDICO A EFETIVAÇÃO, PELA 
UNIÃO FEDERAL, DE ATIVIDADE EXPROPRIA-
TORIA DESTINADA A PROMOVER E A EXECU-
TAR PROJETOS DE REFORMA AGRARIA NAS 
AREAS REFERIDAS NESSE PRECEITO CONS-
TITUCIONAL, NOTADAMENTE NOS IMÓVEIS 
RURAIS SITUADOS NO PANTANAL MATO-
-GROSSENSE. A PROPRIA CONSTITUIÇÃO DA 
REPUBLICA, AO IMPOR AO PODER PUBLICOO 
DEVER DE FAZER RESPEITAR A INTEGRIDADE 
DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL, NÃO O INIBE, 
QUANDO NECESSARIA A INTERVENÇÃO ES-
TATAL NA ESFERAL DOMINIAL PRIVADA, DE 
PROMOVER A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 
RURAIS PARA FINS DE REFORMA AGRARIA, 
ESPECIALMENTE PORQUE UM DOS INS-
TRUMENTOS DE REALIZAÇÃO DA FUNÇÃO 
SOCIAL DA PROPRIEDADE CONSISTE, PRE-
CISAMENTE, NA SUBMISSAO DO DOMÍNIO A 
NECESSIDADE DE O SEU TITULAR UTILIZAR 
ADEQUADAMENTE OS RECURSOS NATURAIS 
DISPONIVEIS E DE FAZER PRESERVAR O EQUI-
LIBRIO DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 186, II), 
SOB PENA DE, EM DESCUMPRINDO ESSES 
ENCARGOS, EXPOR-SE A DESAPROPRIAÇÃO-
-SANÇÃO AQUE SE REFERE O ART. 184 DA LEI 
FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DO DIREITO AO 
MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILI-
BRADO - DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO - 
PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. - O DIREITO 
A INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE - TIPICO 
DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO - CONSTI-
TUI PRERROGATIVA JURÍDICA DE TITULARI-
DADE COLETIVA, REFLETINDO, DENTRO DO 
PROCESSO DE AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS, A EXPRESSAO SIGNIFICATIVA DE 
UM PODER ATRIBUIDO, NÃO AO INDIVIDUO 
IDENTIFICADO EM SUA SINGULARIDADE, 
MAS, NUM SENTIDO VERDADEIRAMENTE 
MAIS ABRANGENTE, A PROPRIA COLETIVI-
DADE SOCIAL. ENQUANTO OS DIREITOS DE 
PRIMEIRA GERAÇÃO (DIREITOS CIVIS E PO-
LÍTICOS) - QUE COMPREENDEM AS LIBER-
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DADES CLASSICAS, NEGATIVAS OU FORMAIS 
- REALCAM O PRINCÍPIO DA LIBERDADE E OS 
DIREITOS DE SEGUNDA GERAÇÃO (DIREITOS 
ECONOMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS) - QUE 
SE IDENTIFICA COM AS LIBERDADES POSI-
TIVAS, REAIS OU CONCRETAS - ACENTUAM 
O PRINCÍPIO DA IGUALDADE, OS DIREITOS 
DE TERCEIRA GERAÇÃO, QUE MATERIALI-
ZAM PODERES DE TITULARIDADE COLETIVA 
ATRIBUIDOS GENERICAMENTE A TODAS AS 
FORMAÇÕES SOCIAIS, CONSAGRAM O PRIN-
CÍPIO DA SOLIDARIEDADE E CONSTITUEM 
UM MOMENTO IMPORTANTE NO PROCESSO 
DE DESENVOLVIMENTO, EXPANSAO E RE-
CONHECIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS, 
CARACTERIZADOS, ENQUANTO VALORES 
FUNDAMENTAIS INDISPONIVEIS, PELA NOTA 
DE UMA ESSENCIAL INEXAURIBILIDADE. 
CONSIDERAÇÕES DOUTRINARIAS. (STF - MS: 
22164 SP , Relator: CELSO DE MELLO, Data de 
Julgamento: 30/10/1995, TRIBUNAL PLENO, 
Data de Publicação: DJ 17-11-1995 PP-39206 
EMENT VOL-01809-05 PP-01155)

Desta feita, a função social da propriedade que surgiu 

no Brasil com a própria proteção ao direito de proprie-

dade, atualmente está indissociável do dever de proteção 

o meio ambiente equilibrado. Ocorre que, atos abusivos 

no exercício da defesa da propriedade podem e tem 

desnaturado a sua legitimidade. 

Em trecho da dissertação de mestrado de Úrsula Lira 

(2013, p. 76), ela concluiu que não há que se “falar em fi-

nalidade de buscar por uma função social da propriedade, no 

atuar do Movimento Sem Terra, da Comissão Pastoral da Ter-

ra, do Movimento de Liberação dos Sem Terra, da Comissão 

Pastoral da Terra, do Movimento dos pequenos agricultores, 

que em “nome” da busca de fazer com que a propriedade 

cumpra com a sua função social, cometem crimes ambien-

tais, ameaças, violações ao direito de propriedade, utilizando 

idosos e crianças como escudo, tudo sob a tutela da pro-

teção dos movimentos e dos direitos sociais”. 

COnsIDERAÇÕEs FInAIs

Este trabalho procurou demonstrar que o Estado, em 

sua função reguladora, deve buscar criar mecanismos 

passíveis de encontrar um equilíbrio entre o desenvolvi-

mento econômico, a proteção ao meio ambiente, e o uso 

pleno da propriedade privada.

Analisado sob o contexto mundial, a funcionalização 

do direito de propriedade acompanhou a evolução do 

Estado mínimo ao Estado Regulador, onde a intervenção 

do Estado se intensificou e mudou de qualidade, harmo-

nizando o desenvolvimento econômico com a redução 

das desigualdades, a proteção ao meio ambiente e a pro-

teção ao patrimônio histórico. 

Percebemos que existe no Brasil uma dificuldade em 

pacificar o conceito e a extensão do princípio da função 

social da propriedade, abandonando o foco que seria a 

sua compatibilidade com outras garantias constituciona-

is, em especial com a proteção ao meio ambiente para a 

formação de um desenvolvimento sustentável.

Não há oposição ou contradição entre a defesa da 

propriedade privada e a função social da propriedade. 

Defendemos que são elementos indissociáveis. O que 

devem ser questionadas são as regulamentações e in-

tervenções do Estado que venham a tolher a livre dis-

posição sobre a propriedade.

Conclui-se que a função social da propriedade não 

pode ser concebida como um ônus exclusivo imposto 

ao proprietário pelo Poder Público, e nem pode ser resul-

tado de ações públicas excessivas e arbitrárias, mesmo 

que com fundamento na proteção do meio ambiente, 

direito humano de terceira geração. As intervenções es-

tatais sobre as propriedades privadas sem fundamento 

geram insegurança jurídica, e caso causadoras de dano 

devem ser passíveis de responsabilização.

Não restam dúvidas que ao proprietário deve ser 

dada a possibilidade de exploração econômica do meio 

ambiente, não esvaziando seu conteúdo mínimo, re-

conhecendo a obrigação deste de preservar o espaço e 

os recursos naturais, sob pena de sofrer punição a ser 

fixada pelo judiciário.

Para atingir o equilíbrio entre a proteção ambiental e 

o direito de propriedade, é importante integrar a proteção 

ao meio ambiente ao processo de desenvolvimento 

econômico-social. Sempre que o direito de propriedade 

respeita a função social, promove o desenvolvimento 

racional ou sustentável.
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Resumo
No momento atual, no âmbito do Poder Judiciário, existe um abundante debate sobre o que já se estabeleceu 
como a indústria do dano moral e enriquecimento ilícito, uma característica no sistema jurídico que ainda 
não foi quantificado, mas que cresce nitidamente nos últimos anos. Ocorre que, ao mesmo tempo em que a 
interpretação se solidifica, cresce também a quantidade de demandas, no caso do direito do Consumidor, que 
configuram o mesmo polo passivo e o mesmo objeto, na maioria dos casos, o que dissemina uma indústria 
do dano moral no sentido contrário à estabelecida. Nesse ínterim, conforme já consagrado pela doutrina 
e jurisprudência, a reparação do dano moral deve ter como alicerce, além da compensação e o consolo da 
vítima, um caráter punitivo pedagógico ao causador do dano. Essa particularidade, também conhecida 
como inibitória, tem o objetivo de repreender a prática abusiva e desestimular a prática dos mesmos atos 
pelo ofensor. O objetivo do presente trabalho é realizar uma análise da técnica de aplicabilidade do caráter 
punitivo pedagógico nos litígios que abarcam o direito do consumidor, especificando as possíveis omissões 
contributivas para o crescimento das demandas jurisdicionais no âmbito do dano moral consumerista e, 
por sua vez, contribuindo ao final, com soluções plausíveis à realidade jurisdicional brasileira. A pesquisa 
será realizada de maneira quantitativa, utilizando-se do método dedutivo. Igualmente, a análise far-se-á por 
leis e jurisprudências que poderão ser encontradas em arquivos públicos e sites da Internet, assim também, 
com a exploração de pesquisa bibliográfica e artigos publicados em revistas.

Palavras-chave: Dano moral. Caráter Punitivo Pedagógico. Direito do Consumidor.

THE TRIVIALIZATION OF SENTENCES FOR DAMAGE CLAIMS INVOLVING MORAL IN 
CONSUMER LAW: AN ANALYSIS OF THE LOSS OF PUNITIVE TEACHING
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Abstract
Currently, within the judiciary, there is an abundant debate about what has already established itself as the 
industry's moral damages and unfair enrichment, a feature of the legal system that has not been quantified, 
but it grows significantly in recent years. Occurs at the same time the interpretation solidifies, also grows, the 
amount of claims in the case law of the Consumer, which configure the same defendant and the same object, 
in most cases, what one disseminates industry moral damages in the opposite direction established. In the 
meantime, as already established by doctrine and jurisprudence, reparation for moral damages must have a 
foundation, beyond compensation and consolation of the victim, a punitive teaching to the tortfeasor. This 
peculiarity also known as inhibitory, aims chastising abuse and discourage the repeated practice of these 
acts by the offender. The objective of this study is to analyze the applicability of the technique of teaching in 
punitive litigation covering consumer rights, specifying the possible omissions contributory to the growth of 
jurisdictional claims under the consumerist moral damages and, in turn, contributes in the end, with plausible 
solutions to the Brazilian court reality. The research will be performed quantitatively, using the deductive 
method. Also, the analysis will be done by laws and jurisprudence that can be found in public archives and 
websites, even so, with the exploration of literature and papers published in digital magazines.

Keywords: Moral damage. Punitive Pedagogical character. Consumer Law.



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

Revista Juris Rationis, Ano 8, n.1, p.61-76, out. 2014/mar. 2015  ISSN 2237-4469

63

1  Ver pesquisa completa na publicação OLIVEIRA, Eliane; COSTA, Daiane; CASEMIRO, Luciana. Só 2% Recorrem Ás Agências Reguladoras. O GLOBO. 
Disponível em: < http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/so-2-recorrem-as-agencias-reguladoras-10817814>. Acesso em: 19 fev. 2014.

1 InTRODuÇãO

É corrente no meio jurídico, as discussões acerca 
da banalização do instituto do dano moral, intitulada de 
“Indústria do dano moral”. Nesse contexto, visando de-
sencorajar o ingresso de ações infundadas e não alentar 
o enriquecimento indevido da parte, a resposta do Po-
der judiciário, na prática, tem refletido na redução dos 
valores das condenações atinentes ao dano moral nas 
relações de consumo. 

A Lei 8.078/90, de 11 de setembro de 1990, que in-
seriu no ordenamento jurídico pátrio o Código de Defe-
sa do Consumidor, operou uma série de mudanças na 
disciplina jurisdicional brasileira, procurando atender a 
uma demanda que há muito existe: a necessidade da 
responsabilidade objetiva como proteção da parte mais 
frágil da relação jurídica existente, na tentativa da di-
minuição da dor ocasionada, ainda que exclusivamente 
moral.

Contudo, a hipótese de proteção prevista no Código 
de Defesa do Consumidor, muito embora vise ao com-
bate da prática do ato ilícito, definindo-o e apresentan-
do um teor impeditivo, o seu desempenho na realidade 
atual é deveras insignificante na similitude fática entre o 
dano causado e o quantum indenizatório, se tornando, 
portanto, ineficaz no que tange a compensação ao ofen-
dido e a capacidade financeira que possui o ofensor. 
Conforme já consagrado pela doutrina e jurisprudência, 
a reparação do dano moral deve ter por escopo, além 
do reconforto e consolo da vítima, um caráter punitivo 
e pedagógico ao causador do dano. Ao falar de caráter 
punitivo-pedagógico, também conhecido como inibitó-
rio, remete-se ao objetivo de repreender a prática abu-
siva no caso concreto e desestimular a prática reiterada 
dos mesmos atos. 

Entretanto, o efeito hodierno na jurisprudência é um 
cuidado copioso em relação à fixação dos danos mo-
rais, talvez com o objetivo de evitar a banalização dos 
danos morais e a indústria do dano moral ou também 
o enriquecimento ilícito do ofendido, cuidado este que 
opera muitas vezes em favor do poder econômico da 
parte ofensora, de modo que as grandes empresas em 
nada fiquem estimuladas em melhorar seus serviços, 
bem como o cuidado com os seus clientes.

O Código de Defesa do Consumidor constituiu-se de 
bases fortemente influenciadas pelo liberalismo, refle-

xos diretos da Constituição Federal de 1988, o que levou 
à formação de uma estrutura essencialmente protetiva 
e informal, voltada para a solução de um litígio entre 
dois polos desigualmente suficientes, colocando-os de 
maneira igual.

Entretanto, o constante processo de transforma-
ção da sociedade e dos meios de produção e con-
sumo tem feito surgir demandas que fogem desse 
padrão inicialmente concebido. A modernidade pas-
sou a conhecer uma economia em que a produção 
dos bens de consumo ocorre em escala antes ini-
maginável, de modo que situação igual pode atingir 
ao mesmo tempo um número sem precedentes de 
indivíduos, tendo em vista que os grandes grupos 
econômicos não se adaptaram ao crescimento so-
cial veloz e, portanto, são muito mais beneficiados 
em não desenvolver melhorias na sua prestação de 
serviço do que vem fazendo. Em análise à pesqui-
sa realizada pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, no 
dia 19/11/20131, considerando os consumidores que 
sofreram algum dano ilícito, apenas 3% recorrem ao 
judiciário para repará-lo e, à vista disso, a condena-
ção final em se tratando de dano moral é indolor para 
o ofensor em razão da sua capacidade econômica, 
com danos morais simbólicos, acarretando em pro-
liferações de situações idênticas no judiciário e que, 
a sua maioria, são provenientes do mesmo ato ilícito. 

Nesse contexto, se de um lado o direito material ne-
cessita abarcar todas essas situações distintas com as 
suas peculiaridades, de outro se torna dificultoso para 
o Poder Judiciário, considerado o modelo processual 
civil clássico, absorver as demandas consumeristas 
idênticas freneticamente multiplicadas pelo descaso 
das grandes empresas ao cumprimento de obrigações 
triviais. Por conseguinte, o Poder Judiciário justifica a 
sua cautela em condenações baixas, no fundamento do 
enriquecimento ilícito e o enriquecimento sem causa, e 
que não pode patrocinar a “indústria do dano moral”. No 
entanto, a reparação do dano moral tem como escopo, 
antes de qualquer outra coisa, a atenção em manter a 
harmonia e o equilíbrio que orienta o Direito e lhe cons-
titui o elemento animador, faz parte de um mecanismo 
mantenedor da harmonia e do equilíbrio social, munida 
na teoria do desestímulo, observando prioritariamente, 
a capacidade econômica do ofensor. 

Diante do acréscimo do número de processos en-
volvendo igual situação fático-jurídica nas demandas do 
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direito do consumidor, deve-se observar antes de tudo 
o porquê das reincidências no judiciário. Primeiramente, 
a inserção de um sistema especialmente pensado para 
equalizar a recorrência à justiça, considerando inúme-
ras leis coercitivas e um sistema processual com a fi-
nalidade da instrumentalização da obtenção do direito 
material, como também a entrada em vigor do Código 
de Defesa do Consumidor, assentindo a responsabilida-
de objetiva como regra nas relações de consumo, ou 
seja, não é mais necessário provar a culpa em juízo re-
forçando a proteção daqueles que sofrem algum dano 
de cunho moral ou material, pressupondo assim, que 
haverá um respeito maior a tais direitos, tendo em vista 
a compensação em pecúnia apropriada devido à ocor-
rência do ilícito.

Todavia, multiplicam-se nos pretórios no âmbito dos 
consumidores brasileiros, demandas individuais mo-
tivadas por situações fáticas e jurídicas homogêneas, 
que atingem ao mesmo tempo grande número de pes-
soas conflitando com a mesma empresa. 

O objetivo desse trabalho é expor a corrente apli-
cabilidade do caráter punitivo pedagógico nos litígios 
que abarcam o direito do consumidor, especificando as 
possíveis omissões contributivas para o crescimento 
das demandas jurisdicionais no âmbito do dano moral 
consumerista.

Destarte, esse trabalho mostrará que não alcan-
çando a indenização, um valor que reflita o caráter pe-
dagógico que dela se exige, de modo a desestimular a 
reincidência pelo infrator, estar-se-á fomentando uma 
“indústria inversa do dano moral”, o que nada mais é 
do que o enriquecimento do promovido, com prejuízos 
maiores quanto àquelas alegadas na banalização do 
dano moral. 

Para tanto, será efetuada uma abordagem acerca 
da Responsabilidade Civil no sistema jurídico brasi-
leiro, contextualizando a aplicação da responsabilida-
de civil objetiva na esfera do direito do consumidor, 
bem como identificando os critérios adotados para 
a fixação do valor indenizatório, para então analisar 
jurisprudência consumerista que fixam danos morais 
aos fornecedores, especificando o uso do princípio 
da razoabilidade e a sua junção com o caráter puniti-
vo pedagógico. 

A pesquisa foi realizada de maneira quantitativa, 
utilizando-se do método dedutivo. Igualmente, o pro-
cedimento de análise por leis e jurisprudências que 
poderão ser encontradas em arquivos públicos e si-
tes da Internet, assim também com a exploração de 
pesquisa bibliográfica e artigos publicados em revis-
tas digitais. 

2 A REspOnsAbILIDADE CIvIL nO 
sIsTEMA JuRÍDICO bRAsILEIRO

Muito se fala, destacadamente, a respeito da Res-
ponsabilidade Civil, pois nem todas as pessoas que 
causam prejuízos a outrem estão obrigadas a indenizá-
-lo, surgindo assim, a necessidade de descobrir em que 
circunstâncias nascem a obrigação de reparar o dano 
causado e quais prejuízos são de fato indenizáveis. 

Alguns dos pontos fundamentais que trazem o equi-
líbrio necessário à sobrevivência da sociedade humana 
são a harmonia, a ordem e a tranquilidade que deve ha-
ver entre os indivíduos, como bem expressa Américo 
Luís Martins da Silva, quando diz que

Todo o indivíduo tem, pois, o dever de não pra-
ticar certos atos noviços, danosos ou prejudi-
ciais a outro ou a outros indivíduos, dos quais 
resultem ou possam resultar-lhes prejuízos 
materiais e/ou morais. A reparação nada mais 
é do que isto: fazer reparo no que foi danifica-
do, fazer conserto, fazer restauração etc. (SIL-
VA, 2012, p. 443).

Portanto, como se vê, o ato de reparar não pode 
se distanciar do ato de ressarcir um prejuízo causado 
a alguém. Nesse mesmo ínterim, descobre-se que as 
respostas imprescindíveis que norteiam o dano encon-
tram-se na teoria da responsabilidade civil, em seus ter-
mos clássicos e na evolução que os modifica. 

Deste mesmo modo, existe outra questão de alta 
relevância, o que detém a responsabilidade Contratual 
e Extracontratual. Assim, entende-se que o dano pode 
ocorrer tanto pelo descumprimento de uma obrigação 
contratual, como pela prática de uma espécie de ato ilí-
cito. Como bem ressalta Rafael Quaresma Viva (2013, 
p.11), quando diz que “aparentemente existe uma res-
ponsabilidade contratual, diversa da responsabilidade 
extracontratual, também chamada de aquilina”, acres-
centando também, que nesta hipótese de responsa-
bilidade, antes da obrigação de indenizar pressupõe o 
inadimplente e seu cocontratante, um vínculo jurídico, 
enquanto na indenização extracontratual o liame jurídico 
existe entre o agente causador do dano e a vítima, até 
que o seu ato coloque em ação o seu dever de indenizar.

Isto posto, entende-se como indenizável o dano que 
causa violação a um interesse jurídico, a existência da 
certeza do dano e a subsistência do mesmo. Assim, o 
dano indenizável compreende-se como dano moral ou 
material. O primeiro é a revalorização do princípio da 
dignidade da pessoa humana expresso na Constituição 
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2  Art. 402 do Código Civil: ”Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele 
efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar” (BRASIL, 2013).

3  O acórdão unânime dos Desembargadores Federais do Trabalho da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-SP) foi publicado em 
13/06/2008, sob o nº Ac.20080493240.

Federal, protegendo o pretium dolori. Por sua vez, o 
dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofri-
do pela vítima, seja física ou jurídica, causando redução 
do seu patrimônio.

Da mesma forma, o dano material aborda o emer-
gente e o lucro cessante se enquadrando como Res-
ponsabilidade Civil, disposto no art. 402 do Código 
Civil2. Primeiramente, o dano emergente com base no 
entendimento do desembargador Federal do Trabalho 
Ivani Contini Bramante, “o dano emergente corresponde 
a um prejuízo imediato e mensurável”3, assim, conside-
ra-se tudo aquilo que se perdeu, importando “efetiva e 
imediata diminuição no patrimônio da vítima”, devendo 
a indenização “ser suficiente para a restitutio in inte-
grum” (CAVALIERI FILHO, 2008, p. 97). Portanto, não 
está composta apenas pelos prejuízos sofridos direta-
mente com a ação danosa, mas incluirá também tudo 
que a vítima despendeu com vistas a evitar a lesão ou 
a sua gravidade, bem como outras eventuais despesas 
relacionadas ao dano sofrido. Para Noronha (2003, p. 
578), basta que os danos indiretos sejam certos e con-
sequência adequada do ato antijurídico para que sejam 
indenizáveis. 

Por conseguinte, o lucro cessante reflete uma perda 
de um ganho esperado, na frustração de uma expectati-
va de lucro. Supõe “que o lesado tinha, no momento da 
lesão, um direito ao ganho que se frustrou, a titularidade 
de uma situação jurídica que, mantendo-se, lhe daria di-
reito a esse ganho” (JORGE, 1999, p. 378). 

Antes de aprofundar o dano moral, faz-se necessário 
entender que a Responsabilidade Civil é em regra sub-
jetiva a qual exige uma análise para determinar a obri-
gação de indenizar e a solução dos problemas da culpa, 
da causalidade, da extensão do dano e dos modos de 
repará-los. Todavia, tornou-se impraticável na mais das 
vezes provar a culpa do autor do dano. Dessas direções 
que o movimento de reação tomou, a mais radical é a 
da eliminação, da responsabilidade da própria ideia de 
culpa. Segundo a nova concepção, quem quer que crie 
um risco deve suportar as consequências. Mas, como 
bem ressalta Orlando Gomes (2011, p. 87) quando diz 
que os progressos da teoria da responsabilidade objeti-
va não se pretenderam jamais que tomassem o lugar da 
responsabilidade subjetiva. Sempre se advogou a sua 

adoção nas hipóteses em que o princípio da responsabi-
lidade fundada sobre a culpa se revela insuficiente. 

2.1  A InDEnIzAÇãO pOR DAnOs 
MORAIs

Conforme visto, agora de maneira minudente, o dano 
moral caracteriza-se como a ofensa ou violação dos 
bens de ordem moral de uma pessoa, assim, enquadra-
-se a liberdade, honra, saúde, e imagem totalmente vio-
ladas pelo erro de alguém, como bem afirma Humberto 
Theodoro Júnior, quando diz “o dano moral reparável 
ocorre quando se ofendem direitos da personalidade, 
como o nome, a dignidade, a privacidade, a intimidade e 
as relações de afetividade inerentes ao convívio humano 
(THEODORO JÚNIOR, 2009, p. 409).

Nota-se que na relação consumerista, a indenização 
diante do dano causado independe de culpa, o que é ex-
ceção, portanto, a reparação do prejuízo por dano mo-
ral é gerada na hipótese de o consumidor entender que 
foi lesado, enganado ou pelo fato de suas informações 
terem sido tornadas públicas por conta de terceiros. A 
comprovação dessa lesão se dá, na maioria das vezes, 
através da utilização do instituto da inversão do ônus da 
prova, gerando a presunção da culpa, já que existe uma 
dificuldade incalculável para o consumidor provar diante 
da sua vulnerabilidade e hipossuficiência na relação e, 
muitas vezes também, em se objetivar a Responsabi-
lidade Civil como forma de garantir a justiça no caso 
concreto (BAROUCHE, 2014).

Entende-se, nessa esteira, que a reparação deve ser 
completa, como bem diz Orlando Gomes, “a prestação 
da indenização, na sua extensão máxima, compreende 
o pagamento do dano emergente, ou seja, o prejuízo 
efetivamente sofrido” (GOMES, 2011, p.14). 

 Deste modo, o dano moral é aquele que afeta a per-
sonalidade e, de alguma forma, ofende a moral e a digni-
dade da pessoa (STJ, 2014). Assim, acrescenta também 
Savatier, quando diz que 

O dano moral é qualquer sofrimento humano 
que não é causado por uma perda pecuniária, 
e abrange todo atentado à reparação da vítima, 
à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 
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segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio 
estético, à integridade de sua inteligência, às 
suas afeições, etc. (SAVATIER, 2001 apud OLI-
VEIRA, 2012, p. 8).

 Em vista disso, encontra-se que o dano moral pode 
ser individual ou coletivo, atual ou futuro. Nessa aferi-
ção, entende-se como dano moral individual aquele que 
consiste na lesão de uma pessoa determinada, sendo 
o dano moral coletivo o seu oposto, pois o dano atin-
ge o patrimônio imaterial de uma categoria de pessoas. 
Quanto ao dano moral atual ou futuro, compreende-se 
o primeiro, cujas consequências estão configuradas por 
ocasião de ação indenizatória e sua repercussão será 
imediata, ou seja, o dano já existe ou existiu quando da 
interposição da ação indenizatória. Ao contrário, o dano 
moral futuro os seus efeitos são certos e objetivamente 
previsíveis, serão sentidos no futuro ou até mesmo pos-
teriormente se agravarão (OLIVEIRA, 2012, p. 74). 

2.2 O ARBITRAMENTO JUDICIAL PARA 
O QUANTUM INDENIZATORIO E SUA 
EFICÁCIA NO SISTEMA PROCESSUAL

Os princípios que norteiam o arbitramento para o 
quantum indenizatório, dentre outros, é a extensão e ao 
modo de cumprimento. Assim, entende Orlando Gomes 
que a obrigação de indenizar cumpre-se pela reposição 
natural e pela prestação pecuniária. No entanto, a re-
posição natural, pela dificuldade traduzida na reposição 
do bem originário que sofreu o dano é substituída na 
maioria das vezes pela prestação pecuniária (GOMES, 
2011, p.117).

Diante dessa interpretação, o modo de fixação da 
indenização aestimatio damni ocorre nas obrigações 
provenientes de atos ilícitos, podendo ser feita por acor-
do entre os interessados ou arbitramento, admitido em 
sentença judicial, mas o conteúdo da obrigação de in-
denizar é determinado pela lei em alguns casos (DEL-
GADO, 2011, p.43). Assim, como dito anteriormente, a 
legislação brasileira adota o princípio da extensão do 
dano para subordinar a indenização. Dessa maneira, 
quanto maior for o dano causado, também será de igual 
modo a indenização, buscando-se arrimo na Lex Aquilia 
para essa dosimetria. 

Trazendo a baila a relação de consumo, entende-se 
com base no art. 95 do Código de Defesa do Consumi-

dor4, que após ocorrer a procedência do pedido, a fixa-
ção da responsabilidade do réu pelos danos causados 
terá a condenação genérica. Importante ressaltar que no 
Direito do Consumidor, a sentença condenatória apenas 
tornará certo o dever de indenizar, ou seja, reconhecerá 
a existência do dano genérico e o dever da compensa-
ção para este dano. Porém, como bem ressalta Américo 
Luis Martins da Silva, diante da falta de parâmetro para 
o arbitramento do dano moral, a sua fixação dá margem 
“para ora a generosidade descomedida do juiz, ora a sua 
avareza no arbitramento” (SILVA, 2012, p. 491).

Ademais, a partir de análise criteriosa dos julgados, 
extraem-se os principais critérios que vêm sendo ado-
tados pelo STJ para caracterizar o dano moral, bem 
como a sua correspondente indenização. Nesse mes-
mo sentido, verifica-se uma tendência jurisprudencial, a 
adoção de uma dupla função, bastante distinta uma da 
outra para fins de fixação do quantum debeatur, quais 
sejam, a função compensatória a qual visa compensar a 
vítima através da indenização pelos danos suportados, 
e a punitiva, advinda dos intitulados punitive damages, 
consagrados pelo direito norte-americano, que no orde-
namento jurídico brasileiro assume a ideia da teoria do 
desestímulo e o caráter punitivo pedagógico, para que 
o ofensor não pratique o ato danoso novamente. Seme-
lhantemente leva-se em consideração a capacidade so-
cioeconômica das partes, a extensão do dano e o grau 
da culpa ou dolo, como também a relevância jurídica 
social do bem ofendido (STERN, 2014).

Para um melhor entendimento, destaca-se o trecho 
do julgado RESP 866.450, de relatoria do Ministro Her-
man Benjamin, da 2ª Turma do STJ, publicado no Diário 
Oficial do dia 7 de março de 2008:

Como regra, a jurisprudência se atém à neces-
sidade de dupla função da indenização: servir 
como um caráter punitivo ao infrator e também 
como meio compensatório à vítima, levando-
-se em consideração, dentre outros critérios, a 
capacidade econômica das partes, a extensão 
do dano, a relevância jurídico-social do bem 
ofendido, a intensidade da culpa, a razoabilida-
de, as regras ordinárias de experiência. 

Outrossim, verifica-se também a convergência das 
turmas que integram o STJ em estabelecerem padrões 
valorativos para a fixação da reparação moral, depen-
dendo da situação tratada, intervindo nas demandas 
quando o valor fixado pela instância inferior mostra-se 

4  Art. 95 do CDC: “Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados” (BRASIL, 2013).
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dissonante do usualmente fixado nos julgados prece-
dentes (STERN, 2014). Torna-se cristalino a tendência 
atual do ordenamento jurídico brasileiro de valorização 
dos precedentes formados pelas cortes superiores, 
aproximando-se do direito norte-americano, mas por 
outro lado, ainda se encontra decisões proferidas na 
seara consumerista pelos próprios órgãos responsá-
veis por essa “padronização”, que claramente destoam 
do entendimento pacificado, soando na maioria das 
vezes, prolixo. Todavia, argumenta o Superior Tribunal 
de Justiça que as indenizações cada vez menores ou 
talvez “padronizadas” possuem como objetivo inibir a 
indústria do dano moral. No entanto, isto não pode ser 
pretexto para impor obstáculos indiscriminadamente ao 
reconhecimento do direito de o ofendido compensar-se 
dos danos morais por ele sofridos, como bem ressalta 
Américo Luis Martins da Silva: 

A saída, face à falta de critérios rígidos de men-
suração, é o Poder Judiciário, como um todo, 
conscientizar-se da necessidade de modera-
ção e busca do ponto de equilíbrio de maneira a 
não permitir que o ofendido obtenha lucro com 
o dano moral sofrido e também que o ofensor 
não sinta, economicamente, a obrigação de-
corrente do ato ilícito por ele praticado (SILVA, 
2012, p. 492).

3 A pROTEÇãO DO COnsuMIDOR sOb 
A ÓTICA DO CÓDIgO DE DEFEsA DO 
COnsuMIDOR

A Lei 8.078/90, de 11 de setembro de 1990, que in-
seriu no ordenamento jurídico pátrio o Código de Defesa 
do Consumidor, considerou a responsabilidade objetiva 
de forma mais atinente e afastou, por sua vez, a respon-
sabilidade subjetiva aplicada no Código Civil.

Todavia, essa benesse não surgiu de maneira ins-
tantânea. A constante transformação da sociedade, e 
também do direito, reservou ao Novo Código Civil, dife-
rentemente do que ocorria no Código Civil de 1916, um 
cuidado com a disciplina da responsabilidade civil de 
forma sistemática em um título específico a respeito do 
tema. Não obstante, o Código Civil admitiu a responsa-
bilidade objetiva nas leis específicas e afasta a culpa em 
se tratando de dano causado em razão de uma atividade 
de risco, como se vê expressamente em seu art. 927. 

Destarte, preambular observação que se faz, é que a 
regra da responsabilidade objetiva prevista no parágra-
fo único desse artigo só terá aplicação se a atividade 
do agente causador do dano implicar em uma atividade 
normalmente perigosa. Sendo assim, nota-se que a inter-

pretação desse mencionado artigo torna-se restrita, não 
apresentando uma abrangência obviamente necessária. 

Nessa senda, após a promulgação do Código de 
Defesa do Consumidor, a questão perde parte da sua 
relevância, já que não terá aplicabilidade nas relações 
de consumo, apenas nas civis. 

Deve-se considerar o enorme avanço que o Código 
de Defesa do Consumidor trouxe ao sistema de indeni-
zação nas relações de consumo, pois, como se sabe, 
a prova da culpa muitas vezes é tão trabalhosa e com-
plicada que acaba impedindo que a vítima do dano veja 
seu prejuízo reparado. 

3.1  A RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

Conforme se infere no texto legal, a teoria adotada 
pelo Código de Defesa do Consumidor para imputar res-
ponsabilidade aos partícipes da relação de consumo é a 
objetiva. A legislação especial consolidou o encontro da 
justiça e equidade. 

A constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, in-
ciso XXXII, traz a defesa do consumidor pelo Estado 
como uma garantia constitucional. E ainda, em seu 
art. 170, inciso V, prevê concludentemente a defesa do 
consumidor como um dos princípios que promoverão 
a justiça social. Além do mais, o caput do art. 5º da 
Carta Maior expressa que todos são iguais perante a lei, 
porém, diante da evidente desproporção entre as partes 
de uma relação de consumo, de um lado, na maioria das 
vezes os casos de grandes empresas ou fornecedores 
e, de outro, modestos cidadãos como consumidores. 
Percebe-se a vulnerabilidade em que o consumidor está 
impelido, o que torna vital a intervenção estatal para 
não só equilibrar a relação consumerista, mas acima de 
tudo, proteger o elo mais fraco.

Em outro pórtico, explicação tamanha para a aplica-
ção dessa responsabilidade dá-se também pelo princí-
pio da dignidade da pessoa humana como fundamento 
do Estado Democrático de Direito, como bem ressalta 
Rodrigo Pereira R. de Oliveira (2012, p. 17) quando diz 
que “não é o homem que está a serviço do aparelho 
estatal, é este que deve servir ao homem para consecu-
ção do integral desenvolvimento de sua personalidade”. 
Portanto, é sobre a égide desse princípio em um Estado 
em que se prima cada vez mais pelas garantias funda-
mentais do ser humano, que adquire cada vez mais rele-
vância o princípio da dignidade da pessoa humana, este 
que abriga um conjunto de valores que não está restrito 
unicamente à defesa de direitos individuais, como muito 
embora preponderante, mas abarca em seu bojo toda 
uma gama de direitos, de liberdades e de garantias, de 
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5 Ver artigo de Luciana Casemiro: No Raking do Juizado Especial Cível, número de processos contra varejista quase dobrou. O GLOBO. Disponível 
em:<ht tp://oglobo.globo.com/economia/no-ranking-do-juizado-especial-civel-numero-de-processos-contra-varejistas-quase-dobrou-de-
2904110#ixzz3DyWsD1lA> Acesso em: 21 Set. 2014.

6 Entrevista Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Luiz Zveiter para o Jornal O Globo em 28 Dez 2012.

7 No Brasil, tal entendimento é seguido por maior parte da doutrina como Giovanni Ettore Nanni e Maria Helena Diniz, além do entendimento majoritário 
dos Tribunais de justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

interesses que dizem respeito à vida humana, sejam 
esses direitos pessoais, sociais, políticos, culturais ou 
econômicos.

Nesse ponto, surge a responsabilidade objetiva na 
seara do direito do consumidor. A importância da prote-
ção jurídica na porção mais frágil no litígio, não apenas 
consubstancia um avanço no direito brasileiro, mas, 
sobretudo, valora o princípio da dignidade da pessoa 
humana tão expressa na Constituição Federal. 

Em linhas mais dinâmicas, a responsabilidade objeti-
va importa ao consumidor lesado a possibilidade de não 
demonstrar a culpa do dano, apenas se faz necessário 
demonstrar o nexo causal e o ato ilícito. Essa proteção 
proporciona a obrigação de indenizar sem que tenha ha-
vido expressamente a culpa do agente. A hipossuficiên-
cia é tão marcante que o consumidor, na maioria das ve-
zes, não tem acesso sequer às provas que demonstrem 
a culpa do agente, pois, em relações de consumo, as 
empresas e prestadoras de serviços estão à frente do 
contrato e das informações mais importantes do trato 
firmado e, ainda sim, muitas vezes cometem atos falhos 
que não consistem nem ao menos no conhecimento do 
consumidor, como é o exemplo da inserção indevida do 
nome no Cadastro de Proteção ao Crédito.

Por consequência, o Legislador, na busca desta de-
fesa do consumidor, tanto quanto na tentativa da parida-
de consumerista, considera desde 1990 a responsabili-
dade objetiva como a principal relevância do Código de 
Defesa do Consumidor.

4 A bAnALIzAÇãO DAs DECIsÕEs 
InDEnIzATÓRIAs nO ÂMbITO DO 
DIREITO DO COnsuMIDOR 

Quando se fala na banalização do dano moral, recor-
re-se ao entendimento de que o consumidor utiliza-se 
deste instituto para o enriquecimento ilícito, o que refle-
te em um risco. A quantidade de demandas no judiciá-
rio aumenta cada dia mais, principalmente nos juizados 
especiais cíveis, gerando uma rotina comum, no tocan-
te as mesmas partes configurando o polo passivo das 
demandas, na grande maioria das ações. Portanto, en-

tender que a indenização final dos litígios seja compen-
satória para o consumidor, prioriza-se, antes de tudo, 
compreender a banalização por danos morais de uma 
maneira inversa, no sentido de que o enriquecimento 
ilícito que tanto custam deter, acontece para as grandes 
empresas que lucram muito mais lesando o consumidor 
do que reparando o dano causado no judiciário.  

Assim entende o subsecretário-adjunto dos Direitos 
do Consumidor, José Teixeira Fernandes, responsável 
pelo PROCON-RJ, em entrevista para o jornal O Globo 5, 
em que diz que “algumas empresas ainda não desco-
briram que o melhor é atender bem ao consumidor, que 
seu maior patrimônio é a clientela”, na mesma reporta-
gem, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, Luiz Zveiter avalia que existe uma significativa 
repetição de ações entre as mesmas partes no Juizado 
Especial Cível, o que significa, para ele, desperdício da 
atividade Judiciária6. 

Nessa toada, depreender a responsabilidade civil no 
intuito de desestimular a mesma prática do ilícito confe-
re ao Direito, o justo motivo para a aplicação do mesmo, 
como bem insere Rodrigo de Oliveira, quando diz que 

Tal entendimento vem caminhando no sentido 
de que a responsabilidade civil desempenha 
também uma função preventiva, ou seja, vis-
lumbrando evitar futuros danos, aplicando-se, 
assim, uma sanção pecuniária não relacionada 
diretamente com a extensão do dano, mas com 
o intuito de prevenir a prática de novos compor-
tamentos ilícitos. Com isso, está sendo ressal-
tado ao agente ofensor, em caráter particular, 
mas também à sociedade como um todo, que 
tal conduta danosa é inaceitável e intolerável e 
não se deve repetir (OLIVEIRA, 2012, p. 53).

Consequentemente torna-se incontroverso a aplica-
bilidade da teoria da banalização dos danos morais7 no 
direito do consumidor com o entendimento atual, no que 
diz respeito à quantidade de ações repetidas e o cres-
cimento das demandas com os mesmos réus. Este en-
tendimento surgiu com a ideia do enriquecimento ilícito 
ou o enriquecimento sem causa, o actio de in rem ver-
so. Vê-se inconcludente na medida em que a verdadeira 
função da responsabilidade civil não está sendo alcan-
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çada, pois objetivamente a compensação é o principal 
enfoque e subjetivamente a prevenção de não ocorrer o 
mesmo ilícito.  

Destarte, nota-se que o fruto deste processo de “in-
dustrialização” e banalização do dano moral no Brasil é 
colhido pelos ofensores e não pelos beneficiários das 
indenizações. Tal fomentação ocorre, principalmente, 
pelo arbitramento das indenizações do judiciário brasi-
leiro no geral ser bastante inferior do que, por exemplo, 
na justiça norte-americana. Assim, as condenações 
na seara consumerista não estão cumprindo a função 
punitivo-pedagógica e nem muito menos o verdadeiro 
caráter da Responsabilidade Civil. 

Todavia, algumas situações são discutidas sobre 
a banalização do dano moral, como as cobranças in-
devidas, as ofensas verbais proferidas em público, os 
produtos novos entregues com defeito e as esperas 
incalculáveis nas filas bancárias e, que em sua grande 
maioria o dano moral é in re ipsa, mas embora o ofendi-
do receba uma quantia compensatória deste dano, ou-
tros recorrerão ao judiciário pelo mesmo fato. Enquanto 
isso, os ofensores continuam a banalizar o dano moral, 
em especial no âmbito das indenizações que versam 
sobre a prestação de serviço na área do direito do con-
sumidor.

4.1 O CARATER punITIvO pEDAgOgICO 
E A TEORIA DO DEsÍsTIMuLO

A característica do caráter punitivo pedagógico na 
indenização por danos morais é corpo estranho no or-
denamento jurídico pátrio, uma vez que as sanções judi-
ciais que têm função de desestímulo são exclusivamen-
te as penas estabelecidas pelo Direito Penal (MANENTE, 
2014). No entanto, tal entendimento está se transfor-
mando no ordenamento jurídico atual, afinal, é muitas 
vezes dificultosa a resolução do injusto através de outro 
ramo do direito e, nesse aspecto utiliza-se do costume, 
analogia, doutrina e até mesmo o próprio Código Penal 
como norma subsidiária, entre outros, mas não se pode 
ignorar a origem do Caráter Punitivo, como bem ressalta 
Schreiber, que diz:

O instituto dos punitive demages compõe uma 
figura intermediária, sui generis, entre as esfe-
ras do Direito Penal e o do Direito Civil, origi-
nariamente advindo dos países common law. 
Assim, há uma indenização “extra” ou adicio-
nal assegurada á vítima do fato danoso, com 
precípua finalidade de punir o ofensor e não de 
compensar a vítima pelos danos estritamente 
sofridos (SCHREIBER, 2007, p.199).

 Por outro lado, não se pode utilizar como parâmetro, 
o direito penal como se a indenização fosse uma alter-
nativa à preferência deste direito, porque não é. Desse 
modo, o argumento do enriquecimento ilícito não pode 
ser visto fora do contexto, sendo preciso interpretar o 
sistema legal de forma harmônica, pois os direitos e as 
garantias fundamentais previstas na Constituição Fe-
deral, bem como o Código de Defesa do Consumidor, 
protege uma classe vulnerável na sociedade e, com o 
passar do tempo, desenvolve maneiras jurídicas para a 
melhor aplicabilidade do direito, como assim expressa 
Rafael Quaresma Viva: 

Por mais que o CDC seja eficaz em coibir que 
práticas abusivas ocorram isso nem sempre é 
possível e o consumidor acaba sendo lesado 
de alguma forma. Por isso, o Código tratou de 
assegurar o direito à ampla e integral indeniza-
ção [...]. Todo consumidor tem direito de ser 
ressarcido do prejuízo sofrido em uma relação 
de consumo, seja ele patrimonial, moral, es-
tético ou relacionado à imagem – inclusive da 
pessoa jurídica – ou, ainda, individual, coletivo 
ou difuso (VIVA, 2013, p. 44).

É nesse contexto de aplicabilidade do direito e prote-
ção ao consumidor, que o Caráter punitivo pedagógico 
vem crescendo cada dia mais no ordenamento jurídico 
nacional. Salienta-se que o Código de Defesa do Con-
sumidor brasileiro é bastante novo em comparação aos 
Códigos de outros países, “nos países mais desenvolvi-
dos e com maior tradição na defesa do consumidor, as 
preocupações mais se desenvolveram. Basta lembrar-
mos as altíssimas indenizações fixadas – em especial 
nos Estados Unidos” (VIVA, 2013, p. 44). 

Nesse sentido, o Caráter punitivo pedagógico pre-
ceitua não apenas o ressarcimento da vítima, ou seja, 
a compensação em pecúnia a fim de restabelecer o 
status quo ante, mas também proporciona uma pe-
nalização ao ofensor para reprimi-lo. Portanto, assim 
entende Varela, que diz: 

Embora a responsabilidade civil exerça uma 
função essencialmente reparadora ou indeni-
zatória, não deixa de desempenhar, acessória 
ou subordinadamente, uma função de caráter 
preventivo, sancionatório ou repressivo, como 
demonstrado em vários aspectos do seu regi-
me (VARELA, 2000, p.542).

Todavia, além do caráter reparatório e punitivo da 
Responsabilidade Civil, nota-se uma necessidade de 
ampliação, visando não somente o ofendido, mas tam-
bém a conduta do ofensor no fato ensejador do dano. 
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8  Aristóteles (384-322 a.C) não acha que a justiça possa ser neutra, ele acredita que as discussões sobre justiça sejam, inevitavelmente, debates sobre a 
honra, a virtude e a natureza de uma vida boa. Justiça significa dar às pessoas o que elas merecem, dando a cada um o que lhe é devido. 

9  Entre as principais obras de Miguel Reale, destacam-se: O estado Moderno (1934) e Filosofia do Direito (1953).

Esse entendimento considera que a responsabilidade 
civil desempenha também uma função preventiva, por-
tanto, vislumbra evitar futuros danos, aplicando assim, 
uma sanção pecuniária não relacionada de forma direta 
com a extensão do dano, mas com o fim de prevenir a 
prática de novos comportamentos ilícitos, instituto co-
nhecido como a teoria do desestímulo. 

Nesse ínterim, com a aplicação dessa sanção pecu-
niária, esta se associa diretamente como uma resposta 
jurídica a determinados comportamentos do ofensor, o 
que em situações nas quais medidas ou formas de san-
ção, como por exemplo, somente a compensatória não 
demonstraria resultado satisfativo ou não exerçam força 
intimidativa em face do ofensor. Contudo, no cômputo 
geral, a punição e o desestímulo caminham juntos, pois 
o objetivo é o mesmo e a aplicabilidade também. Diante 
de tal entendimento, expõe Rodrigo de Oliveira: 

Desestimular é fazer perder o incentivo ou ao 
menos esmaecer a incitação ou propensão às 
atividades aptas a causar danos morais a ou-
trem. Punir é impor reprimenda, castigar. O de-
sestímulo é o fim almejado; a punição é o meio 
utilizado. Pune-se o ofensor para desestimulá-lo 
da prática infracional (OLIVEIRA, 2013, p. 44).

Acerca dessa ideia, o reconhecimento da função pu-
nitiva e desestimuladora modificando o tradicional pa-
pel da Responsabilidade Civil, enriquece o instituto na 
medida em que o abrange, tendo como consequência 
a prevenção do dano, tendo em vista que a simples re-
paração do ilícito se tornou insuficiente para atender de 
forma satisfatória os conflitos modernos na seara con-
sumerista. 

4.2 O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E 
SUA CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO 
COM O CARATER PUNITIVO PEDAGÓGICO 
NA SEARA CONSUMERISTA

O postulado de plenitude da ordem jurídica diante de 
uma situação fática deve consultar em primeiro plano a 
lei para solucionar o conflito. No entanto, caso esta lei 
não ofereça meios de soluções, seja por um dispositivo 
específico ou por ausência de complementação, o ope-

rador do Direito deverá se ater a normas consuetudiná-
rias. Por isso, na ausência da lei, analogia e costume, o 
preceito orientador há de ser descoberto mediante os 
princípios gerais do direito.

Nesse aspecto, o princípio da razoabilidade se torna 
uma diretriz de senso comum aplicada ao Direito. Tal 
princípio fortalece mais o texto das normas na busca do 
seu real objetivo jurídico, que é, ao final de cada conflito, 
fazer justiça entregando a cada indivíduo o que lhe é 
devido8.

Torna-se impossível entender a capacidade de trans-
formação do princípio da razoabilidade na seara consu-
merista sem antes esmiuçar a teoria tridimensional do 
direito e a filosofia jurídica. Assim, entender o pressu-
posto da experiência jurídica nos elementos de fato, va-
lor e norma, é indisponível na solução jurídica almejada. 

Seguindo este raciocínio, Paulo Nader explica a teo-
ria tridimensional do Direito, quando diz que

O fato – uma dimensão do Direito – é o acon-
tecimento social referido pelo Direito objetivo. 
É o fato interindividual que envolve interesses 
básicos para o homem e por isso enquadra-
-se dentro dos assuntos regulados pela ordem 
jurídica [...]. O valor é o elemento moral do Di-
reito; é o ponto de vista sobre a justiça. Toda 
obra humana é impregnada de sentido ou valor. 
Igualmente o Direito [...]. A norma consiste no 
padrão de comportamento social, que o Esta-
do impõe aos indivíduos, que devem observá-
-la em determinadas circunstâncias (NADER, 
2011, p. 392).  

Assim, compreende-se que o Direito se modifica 
com o tempo, por ser um fenômeno histórico apresen-
tando constantes axiológicas9, cominando em uma rea-
lidade cultural, pelo simples fato de ser fruto das experi-
ências e práticas humanas.

Destarte, o princípio da razoabilidade ganha desta-
que principalmente pela indiscutível função de adaptar 
as normas no caso concreto, entendendo o que deve ser 
razoável para cada litígio. Sendo assim, na seara con-
sumerista, enxerga-se o princípio da razoabilidade na 
aplicabilidade das sentenças, sempre munidos da pro-
porcionalidade. Porém, a aplicabilidade deste princípio 
se desvincula do que se define como o valor, no que diz 
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10  AO inteiro teor do acórdão da Apelação Cível 10133060306221001 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais está disponível no site <http://tj-mg.
jusbrasil.com.br/jurisprudencia/121114850/apelacao-civel-ac-10133060306221001-mg/inteiro-teor-121114894>

respeito à teoria tridimensional do Direito, diz-se assim, 
partindo do pressuposto de que a justiça resta fragilida-
de, não singularmente, mas de modo geral, no momento 
em que existe uma multiplicação da mesma demanda 
na maioria das vezes, com o mesmo polo passivo no 
que tange às relações de consumo.

No intuito de entender o processo de arbitramento 
das condenações por dano moral, a doutrina destaca 
as principais características neste encargo jurisdicio-
nal. Segundo Moraes (2009, p. 275), nas decisões ju-
diciais brasileiras, além da aplicação da razoabilidade, 
são constantes: “o critério da extensão do prejuízo, o 
critério do grau de culpa e o critério relativo à situação 
econômico-financeira, tanto do ofensor quanto da víti-
ma”. Porém, a culpa seria utilizada apenas nos casos de 
dano moral subjetivo. Ocorre que, entender a razoabili-
dade como apenas mais um integrante nos métodos in-
terpretativos para a fixação da indenização, resta tênue, 
diante de toda capacidade que este princípio munido 
com o caráter punitivo pedagógico tem a oferecer ao 
ordenamento jurídico brasileiro. 

Nessa senda, compreende-se que o princípio da ra-
zoabilidade vem ganhando maior reconhecimento com 
o passar dos anos. Atualmente, baseado nas garantias 
constitucionais, e na busca real da justiça, os princípios 
como um todo possuem uma magnitude dominante, 
pois não basta apenas basear-se no texto da norma, as-
sim entende Luís Roberto Barroso, quando afirma:

De toda sorte, a cláusula enseja a verificação 
de compatibilidade entre o meio empregado 
pelo legislador e os fins visados, bem como a 
aferição da legitimidade dos fins. Somente pre-
sentes essas condições poder-se-á admitir a 
limitação a algum direito individual. Aliás, tais 
direitos não se limitam aos que se encontram 
expressamente previstos no texto, mas tam-
bém incluem outros, fundados nos princípios 
gerais da justiça e da liberdade (BARROSO, 
2009, p. 169).

Todavia, certo positivismo visceral na formação jurí-
dica nacional delongou o ingresso do princípio da razoa-
bilidade na jurisprudência brasileira, contudo, ele é uma 
decorrência natural do Estado Democrático de Direito e 
dos princípios do devido processo legal. Além do mais, 
o princípio naturalmente não liberta o juiz dos limites 
e possibilidades oferecidos pelo ordenamento, porém, 

oferece uma alternativa de atuação construtiva do Judi-
ciário para a produção de um melhor resultado. 

Em uma análise a Apelação Cível número 
10133060306221001 do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, que teve como relatora a Desembargadora Ma-
riângela Meyer, julgou por unanimidade a antijuridici-
dade de um funcionário de uma cooperativa financeira 
com o seu cliente, modificando o valor da indenização 
da sentença a quo de R$ 5.000,00 (cinco mil) para R$ 
10.000,00 (dez mil) reais e que trazia em seu dispositivo 
a seguinte fundamentação: “O problema haverá de ser 
solucionado dentro do princípio da prudência e arbítrio 
do Julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz da pe-
culiaridade de cada caso, principalmente em função dos 
litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão”10. 

Todavia, infelizmente, esta decisão é exceção do en-
tendimento da maioria dos tribunais, principalmente no 
que concerne ao juiz a quo dos juizados especiais cí-
veis. Primeiramente, há de compreender que a sentença 
a quo do caso em tela, fixou a sentença em um valor 
ínfimo em relação ao dano e a capacidade econômica 
do ofensor e, em muitos casos, se tratando do consumi-
dor, o mesmo não possui conhecimento jurídico ou até 
mesmo situação financeira mínima para arcar com um 
advogado para poder recorrer das sentenças. Partindo 
deste pressuposto, percebe-se que o entendimento do 
princípio da razoabilidade e do caráter punitivo pedagó-
gico, embora aplicado, se torna ineficaz com o parâme-
tro sustentado pelos magistrados em temer fixar valor 
indenizatório relativamente alto. 

Contudo, o princípio Constitucional da Razoabilidade 
se baseia nos princípios gerais da justiça e liberdade, e 
a intenção da busca pelo justo equilíbrio entre o exercí-
cio do poder e a preservação dos direitos dos cidadãos, 
traz a harmonia e bem estar social, ou pelo menos de-
veria. Entender o que se tem como razoável quando se 
trata de uma relação de consumo, como por exemplo, 
a cobrança indevida de uma empresa de telefonia que 
possui causas reiteradas pelo menos motivo em uma 
vara cível, se torna ineficaz fixar a mesma sentença para 
todos os casos. Ou seja, não adianta introduzir no tex-
to a utilização da razoabilidade e com a aplicação do 
caráter punitivo pedagógico, quando na prática apenas 
está franqueando mais causas repetitivas e fazendo o 
aparelho judiciário adepto a rotina. Assim, compreender 
Américo Luís M. da Silva, quando diz: 
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O valor dos julgados deve ser considerado 
segundo a época em que forma prolatada. 
As particularidades do caso já julgado tam-
bém merecem especial atenção. O valor a ser 
dado aos precedentes judiciais no momento 
de calibrar o dano moral é relativo e assim 
deve ser enfrentado. Uma determinada soma 
atribuída em outro caso não pode servir 
como protótipo inelutável, que não sofra mí-
nima modificação que seja para adaptar ao 
caso concreto que está sendo apreciado pelo 
juiz (SILVA, 2012, p. 494). 

Com esse entendimento, percebe-se que é razoável 
a análise de cada caso concreto fazendo uso da conta-
gem da reiteração do mesmo objeto em litígio. O que 
seria produtivo: um judiciário abarcado por causas re-
petitivas e um sistema consumerista desrespeitoso ou 
um judiciário visionário com causas distintas e um sis-
tema consumerista obediente? 

Adentrando em linhas gerais ao sentido filosófico da 
questão, pode-se aplicar o sentido do valor moral es-
tudado por Kant, em que este compreendia que o valor 
moral de uma ação não consiste nas suas consequên-
cias, mas na intenção que dela é realizada. Portanto, 
importa-se fazer o que é certo apenas por ser certo, e 
não por algum outro motivo exterior a ela. Assim ex-
pressa Michael J. Sandel sobre o entendimento de Kant, 
quando explana que

“Uma boa ação não é boa devido ao que dela 
resulta ou por aquilo que ela realiza”, escreve 
Kant. “Ela é boa por si, quer prevaleça quer 
não.” Mesmo que [...] essa ação não consiga 
concretizar suas intenções; que apesar de todo 
o seu esforço não seja bem sucedida [...] ain-
da assim continuará a brilhar como uma joia, 
como algo cujo valor lhe seja inerente”. Para 
que uma ação seja moralmente boa, “não bas-
ta que ela se ajuste à lei moral – ela deve ser 
praticada em prol da lei moral”. E o motivo que 
confere o valor moral a uma ação é o dever, o 
que para Kant é fazer a coisa certa pelo motivo 
certo (SANDEL, 2014, p.143).

Nesse pórtico, torna-se louvável acrescentar a moral 
junto ao princípio da razoabilidade. Pois ambos cami-
nham ligados, no sentido que objetivam a operação do 
que se trata como justo. Além do mais, o Direito com 
os seus fundamentos históricos foi construído através 
da filosofia jurídica e com o avanço da sociedade no 
que infere moral, ética e costume. Portanto, tornam-se 
enriquecedor preconizar a moral em uma relação jurídi-
ca consumerista, quando na prática as técnicas pree-
xistentes não produzem o efeito perdurável, como bem 

ressalta Honório de Medeiros quando atesta: 

Obviamente, a solução de conflitos não é dei-
xada somente para o Direito. Como diria Miran-
da Rosa, os costumes, as normas de natureza 
moral ou religiosa, e outras formas normativas 
da vida social, conduzem também à acomo-
dação dos interesses conflitantes, de modo 
que no universo das interações sociais muitos 
mecanismos, ou processos, atuam simultane-
amente, compondo, acomodando ou ajustando 
situações (MEDEIROS, 2009, p. 32). 

Então, a missão do direito não se restringe a sim-
plesmente fazer com que na prática prevaleça a regra 
abstrata traçada pelo legislador. Nesse sentido, sua ta-
refa é ainda maior, pois se busca interpretar a norma 
determinando o seu alcance, percebendo para o que ela 
se destina, e sua harmonização com valores práticos, 
afirmando assim Humberto Theodor Junior:

Para vencer o longo espaço que se mete entre a ge-
neralidade da lei e a concretude da aplicação em juízo, 
cabe ao magistrado estabelecer um confronto entre 
aquilo que o legislador programou e aquilo que real-
mente aconteceu na experiência concreta da vida. Se 
a vida humana se submetesse a uma cristalização, de 
modo que os atos sociais fossem sempre iguais, sem-
pre os mesmos, a missão do juiz seria muito mais sim-
ples, pois se padronizaria como a do matemático e a do 
físico, que sempre aplicam a mesma regra e chegam 
sempre ao mesmo e exato resultado. Mas os agentes 
que, posteriormente ao estabelecimento da normal le-
gal, irão praticar os atos antevistos pelo legislador são 
homens e, como tais, sujeitos a novos e imprevisíveis 
fatores, quer psicológicos, quer de meio sociocultural 
em que atuam. Esses homens, simplesmente, não serão 
aqueles que o legislador conheceu ou supôs conhecer 
quando traçou a regra legal para o futuro (THEODORO 
JÚNIOR, 2009, p. 327). 

Ainda nesse âmbito, lembra Kelsen (1950, p. 140) 
que a interpretação da lei não tem de conduzir sempre 
uma única decisão como correta, podendo dar-se de 
diversas maneiras. Embora, para cada caso julgado, 
somente uma dessas interpretações alcançará a força 
do justo no ato da sentença judicial. Faz-se necessário 
atinar para a filosofia do Direito e a vastas deduções 
de interpretação da norma para concluir que o princípio 
da razoabilidade para solucionar a banalização dos da-
nos morais na seara consumerista, harmoniza o direito, 
complementando a deficiência encontrada nas soluções 
de conflitos na realidade vigente, quando, na fatual ju-
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risprudência, vê-se cada vez mais sentenças idênticas 
e fatídicas.

O princípio da razoabilidade deve, antes de qualquer 
coisa, concludentemente junto ao caráter punitivo pe-
dagógico, fazer uma análise do fato extensivo como um 
todo e sua repercussão em longo prazo, atribuindo a 
este princípio tão importante do ordenamento jurídico, 
uma função de transformação no aspecto de justiça, 
similarmente traduzindo a moral com a aplicabilidade 
do Código de Defesa do Consumidor, compensando o 
ofendido e punindo o ofensor de maneira equivalente 
ao dano causado, dirimindo não só a banalização tão 
criticada dos danos morais, mas, sobretudo, as causas 
repetitivas que afadigam o judiciário. 

5 COnCLusãO

De acordo com o exposto, verifica-se a necessidade 
de mudança no foco da responsabilidade civil brasileira 
na seara que envolve Direito do Consumidor, havendo 
uma análise não só da figura da vítima, mas também, 
considerar a conduta do ofensor, possibilitando um juí-
zo mais completo e eficiente. 

Nesse contexto, a teoria do desestímulo e o caráter 
punitivo pedagógico em relação às indenizações impos-
tas possibilitam a conscientização do ofensor de que 
aquela conduta é totalmente reprovada pelo ordena-
mento jurídico, de tal maneira que não deverá ocorrer à 
repetição do ilícito.

Destarte o total desrespeito dos grandes poderios 
econômicos na busca incansável pelo lucro injusto, 
afirma-se a verdadeira necessidade de criação de um 
novo método na aplicabilidade da responsabilidade civil 
por dano moral nas demandas que envolvem o consu-
midor. De modo que não vá de encontro ao princípio 
do enriquecimento sem causa, mas, sobretudo, propor-
cione a eficácia da sentença por meio não somente da 
incumbência reparatória e compensatória, mas também 
da desestimuladora e preventiva, principalmente. 

Nesse vestíbulo, os ofensores que são em sua maio-
ria grandes empresas, não hesitam em simplesmente 
desconsiderar proteções expressas no Código de De-
fesa do Consumidor para obter um lucro maior, e tais 
objetivos são praticados por meio de atos dolosos e 
prejudiciais, uma vez que as sanções compensatórias e 
reparatórias, caso lhe seja imposta por meio do judici-
ário, ajusta um montante satisfatório pela possibilidade 

de adquirir, lesando um terceiro, um bem que, normal-
mente, dependeria do consentimento de outra parte e, 
talvez, de gastos superiores para a eficácia no serviço.

Portanto, em meio a essa tendência de buscar celeri-
dade, efetividade e uniformização jurisprudencial, que o 
princípio da razoabilidade se acentuou e está em desta-
que quando se fala em quantificação da indenização por 
dano moral, com a função orientadora dos magistrados 
à conduta que melhor atenda a finalidade da lei.

Percebe-se então, que a razoabilidade e proporciona-
lidade estão coadunadas com o sistema de critérios de 
decisões judiciais, embora a problemática do quantum 
indenizatório esteja longe de serem resolvidas nos tribu-
nais. As jurisprudências, principalmente as do Superior 
Tribunal de Justiça, guiam os magistrados da maneira 
mais objetiva possível, quando a subjetividade do que 
se tem por razoável deveria, sem dúvida, ser analisada 
com a finalidade não apenas na reparação ao dano, mas 
também com o sentido pedagógico do mesmo. 

Registre-se por fim, que de todos os critérios exis-
tentes para o cálculo do quantum indenizatório por da-
nos morais, o que guarda maior respeito à dignidade 
da pessoa humana ainda é o arbitramento judicial, por 
maior problema que este possa compreender. Todavia, 
o que se objetiva através deste trabalho não é a críti-
ca da sistematização atualmente adotada para se ten-
tar valorar as indenizações por danos morais, mas sim 
demonstrar que a razoabilidade com a análise da ca-
pacidade financeira do ofensor e com o duplo objetivo 
de coibir práticas similares não está tão presente nas 
decisões dos tribunais como deveria. Por isso, a repa-
ração do dano se torna intangível em termos práticos 
devido à reincidência de mesma causa de pedir dian-
te da limitação da segurança jurídica evidenciada nas 
demandas de Direito do Consumidor, em que diante da 
falta da função do caráter punitivo pedagógico, grandes 
empresas lucram bem mais não corrigindo suas falhas 
do que o fazendo.

Finalmente, fiar-se na adoção desestimuladora e do 
caráter punitivo pedagógico como fundamental para o 
desenvolvimento da responsabilidade civil por dano mo-
ral no Direito do Consumidor, uma vez que tal procedi-
mento indenizatório assegura uma verdadeira coibição 
por parte do ofensor em não mais repetir o ato ilícito em 
face da vítima, intentando assim, à promoção da digni-
dade da pessoa humana, princípio ingênito do Estado 
Democrático de Direito. 
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Resumo
A Justiça Restaurativa é uma política criminal que tem como eixos a reparação dos danos, o envolvimento 
dos afetados e dos membros da comunidade e a transformação do papel governamental e da comunidade. 
Baseada na participação ativa direta do ofensor, ofendido e sociedade, ela muda o foco para os verdadeiros 
sujeitos do conflito, buscandoa restauração das relações sociais dissolvidas em decorrência do delito, bem 
como a reinserção daquele na comunidade e a solução das celeumas dos protagonistas do processo.
Através de mecanismos como a conciliação e mediação, caracteriza-se, assim, uma forma de reparação 
dos danos causados, sendo vista como um meio alternativo à morosidade do sistema Punitivo, além de 
ter se apresentado como bastante eficiente no preenchimento das lacunas desse sistema supracitado.Este 
trabalho tem por objetivo relacionar as práticas restaurativas e o seu resultado na sociedade com o conceito 
de justiça. Utilizando do método Hipotético-Dedutivo, ou seja, partindo de um problema para uma tentativa 
de teoria, através da análise das suas características, procurando observar o conceito de justiça restaurativa, 
seus marcos teóricos e fazer um quadro comparativo com o sistema punitivo, almeja-se encontrar o meio 
que mais se adequa aos conceitos de justiça.

Palavras-chaves: Justiça. Reparação. Reinserção. Restauração.

RESTORATIVE JUSTICE: RESTORATIVE PRACTICES AS A JUSTICE CONDUCTING 
INSTRUMENT

Abstract
Restorative justice is a criminal policy, which is based on the remediation of damage, the involvement of those 
affected and of the community members and the transformation of the role of government and community. 
Based on direct active participation of the offender, victim and society, it changes the focus to the real subject 
of conflict and seeks the restoration of broken relationships due to the crime, as well as the reintegration of 
the offender into society and solution to the problems of the main subjects in the process. Mechanisms such 
as conciliation and mediation, are characterized as a mean for repairing the damage, being seen as alternative 
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solutions to the delay of the Punitive system, in addition they have been presented as very efficient in filling 
the gaps of the aforementioned system. The goal of this paper is to relate to restorative practices and what 
they result in society with the concept of justice. Using the hypothetical-deductive method, in other words, 
starting from a problem to a theory of attempt, by analyzing its features, looking for the concept of restorative 
justice, its theoretical landmarks and to make a comparative framework with the punitive system, it seeks to 
answer which one suits the most to the justice concept.

Keywords: Justice. Remediation. Reintegration. Restoration.
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InTRODuÇãO

Diante do cenário caótico que a sociedade se en-

contra, não é difícil perceber que o sistema punitivo que 

a rege apresenta falhas, analisando os quadros de rein-

cidência e o modo como essa problemática é vista pela 

coletividade em geral. Percebe-se também que há lacu-

nas que não são fechadas com esse mesmo sistema. 

Vê-se, assim, a necessidade de uma política crimi-

nal mais aderente aos problemas dos verdadeiros per-

sonagens dos delitos, e não apenas preocupada com o 

“crime e castigo”. A Justiça Restaurativa é um sistema 

que possui características semelhantes ao almejado 

para preencher estes espaços que o modelo vigente 

deixa em aberto.

Esse sistema vem sendo discutido por alguns es-

tudiosos, como HowardZehr, Renato Sócrates Gomes 

Pinto, Eduardo Rezende Melo e Renato Campos Vitto, 

devido ao seu método, que mesmo sendo mais novo 

que o modelo atual, revela uma eficácia notória. Este 

trabalho pretende analisar o conceito de Justiça Res-

taurativa através dos seus critérios de reconhecimento 

e o olhar que ele oferece para todos os envolvidos na 

transgressão, buscando identificar a sua intersecção 

com o conceito de justiça. 

Tem assim, como objetivo, traçar os marcos delim-

itadores do conceito de Justiça Restaurativa no Brasil, 

através de uma análise das suas características, bem 

como a criação de um quadro comparativo frente ao 

sistema atual. A partir da análise, observa-se o con-

ceito da Justiça Restaurativa através de seus marcos 

teóricos, realizando depois um quadro comparativo 

com o modelo retributivo, apreciando os resultados de 

ambos para a sociedade em geral. Pretende-se, assim, 

responder à pergunta: Os resultados apresentados por 

esse novo método conseguem preencher os critérios 

do conceito de justiça?

O método que se dará a elaboração do trabalho é o 

Hipotético-Dedutivo. Através do problema serão cria-

das hipóteses, que serão contestadas para uma con-

firmação ou não da mesma. O tipo de pesquisa será 

dogmático, e sua técnica se dará por meio da análise 

das características, fazendo um estudo comparado en-

tre a Justiça Restaurativa e Retributiva, como também 

a observação do conceito de justiça.

2 O sIsTEMA punITIvO

O artigo 59 do Código Penal Brasileiro afirma que as 

penas devem ser necessárias e suficientes à reprova-

ção e prevenção do crime. A pena é, nos dizeres de 

Francisco Muñoz Conde e Mercedes García Arán (2007, 

p. 46), “el mal que imponeel legislador por lacomisión 

de un delito al culpable o culpables de mismo”1. (GÜN-

THERJAKOBS, 2009, p. 21), por sua vez, entende que 

a pena “é a demonstração da eficácia da norma às ex-

pensas de um responsável”. Ao cumprir essa função, 

resulta-se um mal, embora o que se deseja possa ser 

apenas a estabilização da norma violada.

Ao discorrer sobre o tema, Cezar Roberto Biten-

court (2004) lembra que a pena é uma grave e impre-

scindível necessidade social e Oswaldo Henrique Duek 

Marques (2008, p. 01) leciona que do ponto de vista 

prático a pena “traz consigo conotações arcaicas da 

realidade mítico cultural da vingança e do castigo, que, 

longe de legitimarem o sistema penal, impedem que a 

pena possa atingir as pretendidas finalidades preventi-

vas e socializadoras”.

É observado, assim, duas funções da pena: a) a 

de responsabilizar e reprovar o ofensor; b) a de pre-

venir eventos futuros. De acordo com o cenário atual, 

percebe-se que o modelo punitivo não proporciona 

mecanismos de reinserção na sociedade, muito me-

nos garante a prevenção de eventos futuros, não sendo 

1 O mal que impõe o legislador pela comissão de um delito ao culpado ou culpados do mesmo. (tradução do autor)



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

80

Revista Juris Rationis, Ano 8, n.1, p.77-86, out. 2014/mar. 2015  ISSN 2237-4469

difícil reconhecer a falta de eficácia desse sistema. 

Segundo dados do levantamento feito pelo Instituto 

Avante Brasil, com dados do InfoPen, nos últimos 

22 anos a quantidade de pessoas presas teve um 

aumento de 508,8%, em contrapar tida ao aumento 

populacional de aproximadamente 30%. Também, se-

gundo o conselho nacional de justiça (CNJ), a taxa de 

reincidência entre os ex-condenados em um prazo de 

cinco anos é de 24,4%.

Isso é um reflexo da falência na aplicação do dev-

er-punir do Estado, deixando, assim, lacunas que de-

viam ser de sua responsabilidade e acabam não sendo 

sanadas através do processo tradicional, bem como 

também há falta de par ticipação dos interessados no 

processo, preocupação com apenas a punição, e não 

com a reinserção do ofensor na sociedade, entre out-

ros itens que serão explanados neste texto.

Ainda, o único objetivo que satisfaz a sociedade 

é o de punição, acreditando ela que o ofensor deve 

ser recluso em todo momento do meio social, não se 

importando como ele irá voltar depois do seu tempo 

de apenado. Seguindo esse raciocínio, Greco (2011) 

afirma que:

O sistema prisional agoniza, enquanto a socie-
dade, de uma forma geral, não se importa com 
isso, pois crê que aqueles que ali se encontram 
recolhidos merecem esse sofrimento. Esque-
ce-se, contudo, que aquelas pessoas, que 
estão sendo tratadas como seres irracionais, 
sairão um dia da prisão e voltarão ao convívio 
em sociedade. Assim, cabe a nós decidir se 
voltarão melhores ou piores.

Para que se possa compreender a amplitude da pena 

é necessário distinguir seus três aspectos principais: a 

justificativa; o sentido; e o fim da pena. Discorrendo 

sobre o tema, Wallton Souza Paiva (2014) leciona que:

A justificativa da pena decorre da necessidade 
de represálias a atos contrários as condições 
de vida fundamentais para a convivência das 
pessoas em comunidade, como lecionam [...]. 
Sem a pena, a convivência humana na socieda-
de atual seria impossível, justificando-se não 
em uma questão religiosa ou filosófica, mas 
uma necessidade (PAIVA, 2014, p. 218).

No que diz respeito ao sentido e à finalidade da pena 

há uma discussão sobre teorias que ocupou por mui-

tos anos os estudos na Ciência do Direito penal. Para 

Greco (2013, p.475), em seu livro “Curso de direito 

penal – Parte geral”, as teorias que são citadas são as 

absolutas e as teorias relativas, estas que se subdivi-

dem em teorias de prevenção geral e especial. Cada 

uma delas carrega efeitos que a pena deve surtir para 

que cumpra com a função do Direito penal, dando sen-

tido e finalidade diferentes à pena, de acordo com a 

noção de cada uma.

2.1 A INEFICÁCIA DO CASTIGO

Centrando esforços apenas na punição, o Estado 

acaba esquecendo seu papel preventivo. O sistema 

penal não faz a proteção dos direitos fundamentais, e 

quando o faz, é através do mesmo poder punitivo que 

confronta esses direitos. Para César e Bonesana, o 

marquês de Beccaria (1764, p. 67), escritor que viveu 

no século XVIII em seu livro intitulado “Dos delitos e 

das penas”, “a finalidade das penas não é atormentar 

e afligir um ser sensível [...] O seu fim [...] é apenas 

impedir que o réu cause novos danos aos seus conci-

dadãos e dissuadir os outros de fazer o mesmo”.

Além de não fazer seu papel de prevenção, o Es-

tado utiliza meios equivocados de punição, a mesma 

que gera um sentimento de alienação social do indi-

víduo que se encontra às margens da sociedade. O 

art. 1º da Lei de Execução Penal (1984, p.01) prevê 

que “a execução penal tem por objetivo efetivar as dis-

posições de sentença ou decisão criminal e proporcio-

nar condições para a harmônica integração social do 

condenado ou do internado”.

Ainda, para Beccaria (1764, p. 61)é melhor preve-

nir os crimes do que puni-los. Portanto, percebe-se a 

ineficácia apenas do castigo e vê-se necessário um 

novo modelo que consiga preencher essa lacuna para 

poder garantir a proteção dos direitos fundamentais e 

oferecer a sensação de justiça que é necessário para 

a sociedade.
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Segundo, Renato Sócrates Gomes Pinto (2005, 

p.01), a explosão de criminalidade e violência que tem 

mobilizado o mundo contemporâneo deve ser analisa-

da de uma forma mais complexa, demandando novos 

mecanismos que ofereçam respostas adequadas às 

reações da ofensa. Para o autor:

É preciso avançar para um sistema flexível de 
justiça criminal, com condutas adequadas à 
variedade de transgressões e de sujeitos en-
volvidos, num salto de qualidade, convertendo 
um sistema monolítico, de uma só porta, para 
um sistema multi-portas que ofereça respostas 
diferentes e mais adequadas à criminalidade.

Este novo sistema de justiça criminal busca uma 

nova forma de reparar os danos provocados à vítima, 

bem como também não apenas preocupar-se com 

crime e castigo, entre outras características, que otim-

iza as chances de um resultado positivo para todos os 

envolvidos no processo.

3 JusTIÇA REsTAuRATIvA E sEus 
CRITÉRIOs DE RECOnhECIMEnTO

Um dos pontos centrais das novas correntes ju-

rídico-penais consiste em encontrar soluções alter-

nativas ao conflito originário da ocorrência de um fato 

típico delitivo, neste tópico, o estudo voltar-se-á para 

um panorama de justiça restaurativa. A palavra justiça 

tem origem do latim, iustitia, e tem como significado 

comum algo bem mais abstrato do que apenas leis, 

como conceitos de equidade, bondade e exatidão. Para 

Aristóteles, esse termo denota, ao mesmo tempo, le-

galidade e igualdade. Tem por um de seus conceitos 

o princípio moral que exige uma conduta correta, indo 

muito além do direito formal. É um vocábulo plurissig-

nificativo, e pode possuir várias interpretações. Sus-

tenta Kelsen que a justiça é valor constituído por uma 

norma jurídica que serve como esquema de interpreta-

ção de conduta. Mantendo a ordem da sociedade por 

meio da preservação dos direitos, este termo pode ser 

reconhecido através de vários mecanismos, de intuiti-

vos nas relações sociais ou até mesmo no direito.

Já o conceito de restauração é um pouco mais con-

creto, tendo como significado, para o próprio conhe-

cimento comum, a retomada de algo que foi perdido, 

recomposição, e assemelha-semuito ao conceito de 

reparação e reconstrução. A definição de justiça e res-

tauração é apenas uma base para a introdução na com-

preensão de Justiça Restaurativa, pois se trata de uma 

reparação de danos causados pelo delito, uma restau-

ração das relações sociais quebradas e uma reinserção 

dos verdadeiros sujeitos do problema no papel princi-

pal, não apenas se tratando de crime e castigo, mas 

baseada na participação ativa direta do ofensor, ofen-

dido e sociedade.

Esse sistema vem sendo estudado recentemente no 

Brasil e, de acordo com a sua aplicabilidade em países 

de regimes semelhantes e análises feitas pelos seus 

disseminadores no país, tem sido um modelo alterna-

tivo para o obsoleto, lento e caro sistema vigente, tendo 

uma visão diferente para o conceito de crime, papel 

da vítima na sociedade e colocando mais ênfase em 

resolver conflitos que punir agressões.

Um de seus pioneiros foi Howard Zehr. Bastante 

reconhecido, em No future withoutForgiveness, ele 

conceitua crime para a Justiça Restaurativa. De acordo 

com o pensamento de Zehr (1990), o crime se trata de 

uma violação entre o ofensor, a vítima e a sociedade, 

cabendo ao modelo restaurativo identificar as neces-

sidades e obrigações que vem desse delito, como sua 

restauração, através do diálogo, como sujeitos centrais 

no processo. Crime uma violação nas relações entre o 

infrator, a vítima e a comunidade, cumprindo à Justiça 

Restaurativa identificar as necessidades e obrigações 

oriundas dessa violação e do trauma causado e que 

deve ser restaurado.

Outro de seus pioneiros é Renato Sócrates Gomes 

Pinto (2007, p. 192), que em seu artigo publicado na 

revista IOB de Direito Penal e Processo Penal de Porto 

Alegre, afirma:
Portanto, o crime, para a justiça restaurativa, 
não é apenas uma conduta típica e antijurí-
dica que atenta contra bens e interesses pe-
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nalmente tutelados, mas, antes disso, é uma 
violação nas relações entre o infrator, a vítima 
e a comunidade, cumprindo, por isso, à jus-
tiça identificar as necessidades e obrigações 
oriundas dessa violação e do trauma causado 
e que deve ser restaurado; oportunizar e enco-
rajar as pessoas envolvidas a dialogarem e a 
chegarem a um acordo, como sujeitos centrais 
do processo, sendo a justiça avaliada segundo 
sua capacidade de fazer com que as respon-
sabilidades pelo cometimento do delito sejam 
assumidas, as necessidades oriundas da ofen-
sa sejam satisfatoriamente atendidas e a cura, 
ou seja, um resultado individual e terapêutico 
seja alcançado.

Ainda para Renato (2005, p.01), procurador de 

Justiça e pesquisador na área, a Justiça Restaurativa 

pode ser considerada como “um sistema flexível de 

justiça criminal, que tenta olhar o fenômeno do delito 

e a produção de justiça através de outras lentes, que 

analisa o caso concreto e oferece respostas de acordo 

com o caso em questão, não se detendo a apenas uma 

solução como no sistema retributivo”. Com isso, pode-

se ver que este sistema flexível possui características 

mais humanistas, gerando mais proporcionalidade e 

equidade no seu modo de lidar com a transgressão.

3.1 ORIGEM E DIFUSÃO

As primeiras experiências estão relacionadas à 

prática da mediação entre réus condenados e as víti-

mas de seus crimes, promovida por movimentos de 

assistência religiosa em presídios norte-americanos a 

partir dos anos 70, e, no âmbito internacional, o pio-

neirismo de sua institucionalização ocorreu em 1989 

na legislação sobre crianças, jovens e suas famílias, na 

Nova Zelândia2.

Em 2002, o Conselho Econômico e Social das Na-

ções Unidas adotou a Resolução nº 2002/1, na qual 

recomenda a implantação do sistema pelos Estados-

Membros3. Atualmente, vários países estão contri-

buindo, como: Brasil, Argentina, Colômbia, África do 

Sul, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Estados Unidos, 

entre outras.

Os países que possuem o sistema common law tem 

uma maior receptividade à alternativa restaurativa, ao 

contrário dos que possuem o decivil law, que possuem 

características mais restritivas. Porém, essas práticas 

vêm sendo utilizadas em ambos os sistemas (PINTO, 

2005 p.09).

4 O OLhAR DA JusTIÇA REsTAuRATIvA

Diferentemente do sistema de caráter punitivo, a 

Justiça Restaurativa propõe a mudança de foco para os 

sujeitos do conflito, que deixam de ser objetos do trata-

mento jurídico do sistema punitivo para participarem 

ativamente do processo de construção das soluções 

para a restauração dos traumas e perdas causados 

pelo crime. Para Tony Marshall(2005, p. 79-80): “a 

Justiça Restaurativa é um processo através do qual to-

das as partes interessadas em um crime específico se 

reúnem para solucionar coletivamente como lidar com 

o resultado do crime e suas implicações para o futuro”.  

Já Renato Campos de Vitto (2005, p. 3), por sua vez, 

leciona que:

O modelo integrador se apresenta como o mais 
ambicioso plano de reação ao delito. Ele volta 
sua atenção não só para a sociedade ou para 
o infrator, mas pretende conciliar os interesses 
e expectativas de todas as partes envolvidas 
no problema criminal, por meio da pacificação 
da relação social conflituosa que o originou. 
Deste modo, pugna pela restauração de todas 
as relações abaladas, o que inclui, mas não se 
limita, à reparação dos danos causados à ví-
tima e à comunidade, a partir de uma postura 
positiva do infrator.

 

2 (Lei Sobre Crianças, Jovens e suas Famílias, 1989)

3 (Ad hoc advisorygrouponAfrican countries emergingfromconflict, 15 de julho de 2002)
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Esses sujeitos, por meio do diálogo, possuem pa-

péis principais na resolução do conflito, participando 

ativamente da reparação do dano da vítima, de forma 

que responsabilize o transgressor e possa assim recon-

ciliar a comunidade. Como dito anteriormente, o papel 

da vítima no processo criminal foi suprimido no modelo 

punitivo, o qual se difere do modelo agora apresentado. 

Houve uma subtração da vítima no processo punitivo, 

gerando uma grande lacuna. Essa foi substituída pelo 

Estado, ficando a justiça penal dominada pelo interesse 

do Soberano. Tal alienação é comentada por Guilherme 

Costa Câmara, em seu livro sobre vitimologia. Segundo 

Guilherme Costa Câmara (2008, p.47):

O papel da vítima tende a ser cada vez mais se-
cundário, quase insignificante: Quando muito, 
no que respeita ao processo criminal, testemu-
nha de acusação ou ator civil; no que toca ao 
Direito Penal substantivo: Mero sujeito passivo 
ou objeto material do delito.

No que se fala de vítima, esse novo modelo apre-

senta vários benefícios, devolvendo a voz deste per-

sonagem esquecido pelo sistema anterior (PINTO, 

2005 p.07). Apresenta-se a ela um papel relevante e 

definitivo na resolução do problema, procurando garan-

tir a reparação dos seus danos e a minimização das 

consequências da ofensa.

Outro ponto que a justiça restaurativa encoraja é 

o envolvimento consciente e ativo do transgressor no 

processo de reparação, convidando a todas as partes 

citadas a participarem desse processo de reparação e 

prestação de contas do mesmo. Com essas caracter-

ísticas, nesse novo método há uma busca maior pela 

aproximação do conceito de justiça, bem mais do que o 

modelo vigente. Todas as partes interessadas têm voz 

ativa no processo (VITTO, 2005 p.04), gerando, nesses 

termos, resultados com uma maior possibilidade de 

garantir a equidade e restaurar o equilíbrio do coletivo 

em que vive os autores do processo em questão.

O transgressor, nesse caso, prejudicado no relac-

ionamento com a comunidade e muitas vezes já mar-

ginalizado e se sentindo alheio à sociedade pode reto-

mar a confiança da mesma a partir do momento que 

assume as responsabilidades que tem com o delito, 

buscando assim meios para a reinserção na comuni-

dade. Esse mecanismo tem uma grande responsabi-

lidade na redução da reincidência ao crime (MORRIS, 

2005 p.451), já que o ofensor em questão consegue 

ser reintegrado à sociedade em que vivia, assumindo 

as suas responsabilidades e se identificando como um 

cidadão. Considerando o que fala Alison Morris, em 

uma de suas publicações (2005, p.451):

Em terceiro lugar, e mais importante, há, no 
presente momento, um considerável número 
de pesquisas que sugerem que a justiça res-
taurativa e seus processos podem efetivamen-
te reduzir a reincidência. De fato, a metanálise 
de Latimer et al. (2001) concluiu que, na média, 
programas de justiça restaurativa tinham me-
nores taxas de reincidência do que os sistemas 
convencionais de justiça criminal. Em compa-
ração com grupos comparados ou de controle, 
infratores participantes de programas de justi-
ça restaurativa conseguiam permanecer, com 
maior sucesso, afastados de novos crimes nos 
períodos após o crime original.

A presença do ofensor e do ofendido é funda-

mental para a garantia dos resultados. Em seu ar tigo 

publicado em uma revista de Brasília, o juiz Eduardo 

Rezende Melo (2005, p. 08-09) faz uma análise dos 

fundamentos ético-filosóficos da Justiça Restaura-

tiva, observando a relação ofensor-vítima que propõe 

o modelo atual frente a importância do confronto entre 

estes par ticipantes:

De fato, a agressão sofrida pela vítima causa-
-lhe não apenas dor, privação de direitos, como 
sobretudo ressentimento que pode passar a se 
expressar como desejo de vingança. O causa-
dor dessas sensações deixa de ser visto como 
sujeito e passa a ser encarado como alvo de 
ações, como objeto sobre o qual há de recair 
sua represália. Da parte do agressor, a vítima 
é igualmente despersonalizada, seja para ser 
vista como repositório de valores materiais 
dos quais se vê privado e dos quais deseja se 
apossar, seja para ser encarada como alvo de 
descarga de um ressentimento que igualmen-
te o marca por um não lugar que a relação 
interpessoal ou social lhe reserva como seu. 
Colocá-los um frente ao outro para avaliarem o 



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

84

Revista Juris Rationis, Ano 8, n.1, p.77-86, out. 2014/mar. 2015  ISSN 2237-4469

conflito faz com que tenham necessariamente 
de atentar a perspectivas outras de avaliação 
que não as suas e, com isto, de reavaliar suas 
próprias condutas, de reavaliar a si mesmos. 
Uma densidade subjetiva própria apenas à ne-
gociação e ao estabelecimento do compromis-
so pode emergir.

O que ainda é motivo de discussão é a participa-

ção dos indiretamente envolvidos no evento, ou seja, 

a comunidade. A justiça restaurativa é nada mais que 

um procedimento horizontal e consensual (MELO, 2005 

p.07), no qual a vítima, o infrator, e quando necessário, 

os membros da comunidade afetados, se tornam sujei-

tos centrais do processo, participando ativamente na 

construção de soluções para a restauração dos danos 

causados pelo crime, proporcionando coesão entre es-

ses sujeitos, ora tão afastados no modelo vigente.

Uma das questões centrais da fundamentação desse 

sistema citado é a compreensão do conceito de justiça, 

que vem sendo vista por outros olhares, pautada por um 

processo de reforma. A justiça restaurativa tem como fun-

damento a sua flexibilidade (PINTO, 2005, p.01), capaz de 

se ajustar à realidade e às necessidades de todos os inter-

essados no processo. Nesse sistema, essa problemática 

é representada por resultados. O que se busca é uma 

análise do caso concreto, cada um possuindo uma res-

posta individual, ajustando-se às mais variadas situações.

Há também uma procura, através do diálogo e da 

nova formatação que permite uma participação ativa 

dos personagens do conflito, de sanar não somente 

um dos papéis atribuídos para o Estado. Não apenas 

o dever punitivo, de reclusão do ofensor e supressão 

da vítima na resolução do conflito (PINTO, 2005 p.07), 

como também o papel preventivo, considerando o mé-

todo em que se dá a resolução do conflito.

5 pRATICAs REsTAuRATIvAs COMO 
uM InsTRuMEnTO DE REALIzAÇãO DA 
JusTIÇA 

Esse método é caracterizado pelos eixos: Repa-

ração dos danos, o envolvimento dos afetados e dos 

membros da comunidade e a transformação do papel 

governamental e da comunidade. Outra característica 

apresentada é a horizontalidade entre os envolvidos 

(MELO, 2005 p.07), ou seja, não existe uma hierar-

quia no círculo restaurativo, todos são iguais e não 

há imposição de poder de um sobre o outro. Nessas 

condições, os participantes sentem-se à vontade para 

participar livremente do círculo.

A justiça se relaciona com a equidade e conformi-

dade, e tudo isso é visto em seus critérios de obser-

vação, pilares e resultados.Com a correta aplicação 

desse modelo, à longo prazo haverá uma mudança na 

concepção do papel do Estado no fenômeno criminal, 

com a inclusão da vítima como parte ativa nesse pro-

cesso e o fortalecimento do papel da comunidade (VIT-

TO, 2005 p.07), assim, buscando resultados melhores 

e que, consequentemente, apresentem maior equidade 

do que os apresentados pelo modelo punitivo.

Renato Sócrates Gomes Pinto (2005, p.03), procu-

rador de justiça aposentado, em uma de suas publi-

cações expõe de forma clara a importância que deste 

novo método para sanar as lacunas deixadas pela apli-

cação do antigo:

A justiça restaurativa é uma luz no fim do túnel 
da angústia de nosso tempo, tanto diante da 
ineficácia do sistema de justiça criminal como 
a ameaça de modelos de desconstrução dos 
direitos humanos, como a tolerância zero e re-
presenta, também, a renovação da esperança.

6 COnsIDERAÇÕEs FInAIs

Foi visto que existem duas funções da pena: a de 

responsabilização e a função de prevenção. Porém, 

o método vigente apenas possui um caráter punitivo, 

portanto, insuficiente para a completa realização do 

papel do Estado nessa área. Faltava algo que tivesse 

um caráter preventivo, evitando principalmente a rein-

cidência no crime.

Tendo em vista os dados anteriormente citados, 

percebe-se uma falha no modelo prisional no que tange 

a segunda função da pena, a de prevenção, quando se 

observa os números, e o agravamento deles, de rein-
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ração dos danos, o envolvimento dos afetados e dos 
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todos os países, de forma que possa se adequar grada-

tivamente ao que a sociedade demanda.
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Resumo
Desde a normatização da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) através da Lei federal n. 12.305/2010, o 
processo decisório municipal e as estratégias de mobilização socioparticipativa passaram a ocupar as agendas 
políticas pela operacionalização da gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos (RSU). Porém, a 
simples banalização dos instrumentos econômicos (incentivos fiscais, financeiros e creditícios) na aquisição de 
infraestrutura não resolve sua problemática socioambiental nem econômica nas cidades. Com isso, o artigo 
objetiva compreender as sinergias sobre sociedade civil e Estado contextualizado na teoria das Tecnologias 
Sociais – meio de implementação de possíveis soluções a serem estruturadas pela iniciativa privada, incluindo 
subsídios financeiros de entes governamentais, para a temática da PNRS. Essas ações políticas, portanto, devem 
possibilitar a resolução de questões socioeconômicas por meio da geração de emprego e renda, e outros fatores 
condicionantes, ponderando o binômio desenvolvimento e sustentabilidade. O artigo utiliza-se da metodologia 
dissertativo-descritiva.    

Palavras-Chave: Sustentabilidade socioeconômica. Lei federal n. 12.305/2010. Tecnologias sociais.

SOCIAL TECHNOLOGIES: A SOLIDARY OPERATIONALIZATION OF NATIONAL SOLID WASTE 
POLICY (PNRS)

Abstract
Since the standardization of National Solid Waste Policy (PNRS) through a Federal Law n. 12.305/2010, the 
municipal decision-making process and the social participative mobilization strategies rose to the top of the 
political agenda for operationalization to the public administration and management of urban solid waste 
(USW). However, the routine of economic instruments (tax, financial and credit incentives) for acquisition 
of infrastructure does not resolve the complex socio-environmental issues neither economic crisis in the 
cities. Moreover, this article projects an understanding to synergies with State and civil society that can 
be contextualized by Social Technologies theory – a way of implementing possible solutions that will be 
supported by private initiative, including subsidies from governmental authorities into PNRS thematic. These 
political actions, therefore, must be careful with socio-economic and environmental issues, for considering 
up means of job and income creations, being taken to binomial development and sustainability. It uses the 
descriptive-dissertates methodology.

Keywords: Socio-economic sustainability. Federal Law n. 12.305/2010. Social technologies.



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

88

Revista Juris Rationis, Ano 8, n.1, p.87-96, out. 2014/mar. 2015  ISSN 2237-4469

1 InTRODuÇãO

Nos últimos 30 anos, o crescimento urbano e a am-

pliação desordenada do consumo de diversos bens e 

serviços pela sociedade pós-industrial levaram a um 

aumento considerável da produção de lixo. Nesse ce-

nário, o Brasil tem 2.906 lixões em atividade e das 189 

mil toneladas de resíduos sólidos produzidos por dia, 

apenas 1,4% é reciclado (MMA, 2013).  Em grande par-

te dos municípios brasileiros a execução de serviços 

e empreendimentos por gestão e gerenciamento dos 

resíduos sólidos urbanos (RSU) e rejeitos se mostram 

paralisados. Ou, quando em funcionamento, por vezes 

há ausência de ações ou projetos políticos significativos 

que levem em consideração a participação social em 

sua fase de operacionalização. 

Consequentemente, a destinação e disposição final 

inadequada do RSU resultam em graves problemas so-

cioambientais, inclusive econômicos, quando existe o 

desperdício de materiais que poderiam ser usados em 

reciclagem ou reaproveitamento, além de meio de gera-

ção de emprego e renda em um dado território. 

Para tanto, é interessante contextualizar a teoria das 

Tecnologias Sociais como proposta de operacionaliza-

ção da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS 

– Lei federal n. 12.305/2010) através de métodos, pro-

gramas e sistemas favoráveis ao custeamento de em-

presas privadas, cooperativas, associações e grupos 

prestadores de serviços de limpeza urbana, coleta se-

letiva, reciclagem, reutilização, incineração e armazena-

gem do RSU, a fim de atender a questões ambientais e 

socioeconômicas.

Com isso, em que medida essas “tecnologias so-

ciais” são adaptáveis à problemática socioeconômica 

do lixo e meio de cumprimento da PNRS, considerando 

o binômio desenvolvimento e sustentabilidade? Para 

atender à questão, é preciso ter uma reflexão teórica 

sobre a operacionalização da PNRS através da gestão 

democrática por processos comunitários. Isto é, dos 

meios participativos de composição das políticas pú-

blicas de fomento, financiamento e novas técnicas que 

advêm da tese das Tecnologias Sociais (TSs) – recente 

tática de sustentabilidade empregada pelo governo fe-

deral.

Em seguida, o artigo objetiva demonstrar um pouco 

do cenário estratégico das TSs no contexto da PNRS, 

enxergando as sinergias entre sociedade civil e Estado 

como possíveis meios às questões ambientais e socio-

econômicas, por proporcionar a geração de emprego e 

renda, os instrumentos econômicos (incentivos fiscais, 

financeiros e creditícios) da união-federal, estados-

-membros, distrito federal e municípios, e outros fato-

res condicionantes a partir o binômio desenvolvimento 

e sustentabilidade. 

Desse modo, através da metodologia dissertativo-

-descritiva em análises de artigos científicos, livros e 

dados de órgãos governamentais, o artigo apresenta 

três capítulos: (i) Tecnologias sociais: uma operaciona-

lização democrática; (ii) Um novo paradigma socioam-

biental; e (iii) Incentivos fiscais, financeiros e creditícios. 

Evidentemente, por limitação simples deste trabalho es-

crito, não se busca esgotar as discussões sobre a teoria 

das TSs, muito menos aquelas da PNRS.

2 TECnOLOgIAs sOCIAIs: uMA 
OpERACIOnALIzAÇãO DEMOCRáTICA

O maior desafio em se equacionar a problemática 

socioeconômica dos resíduos sólidos, tendo em vista 

a temática do desenvolvimento e meio ambiente, não 

se encontra apenas em sua fase de planejamento por 

planos de gestão integrada de resíduos sólidos entre 

municípios; sim, porém, no que se refere à sua fase exe-

cutiva, de implementação ou operacionalização (termos 

sinônimos). Isso porque a Lei federal n. 12.305/2010 é 

uma política normativa, um instrumento, que objetiva 

pôr em prática ações de um setor marcado pela pre-

ponderância de informalidade das atividades, falta de in-

formações técnicas confiáveis e atualizadas, e exclusão 

sociopolítica dos atores sociais. 

Paralelamente aos entes estatais, destacam-se na 

ação de gerenciamento do RSU as associações e coo-
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perativas de catadores de lixo como algo que “demons-

tra a constituição de um discurso politizado em prol da 

formalização e desenvolvimento da atividade da coleta e 

separação dos materiais recicláveis no país” (FIGUEIRE-

DO, 2013, p. 148). Reflexos da Política Nacional de Re-

síduos Sólidos (PNRS) que exige atendimento a fatores 

não somente “politizados”, mas, sobretudo, a projetos 

políticos econômica e socialmente executados por uma 

gestão ambiental e democrática. Pois: 

As técnicas e metodologias utilizadas pelo 
atual modelo de desenvolvimento submetem 
as sociedades – e seus cidadãos e cidadãs 
– a uma combinação perversa da aceleração 
do processo de acumulação de capital com o 
aumento do desemprego, da pobreza, da desi-
gualdade, da exclusão social, com a explora-
ção e a degradação sem limites dos recursos 
naturais (BAVA, 2004, p. 103).

Ademais, a PNRS reflete os anos de 1990, do debate 

sobre a participação da sociedade civil na Administra-

ção Pública, período tenso em estudos acadêmicos, 

com o contexto histórico brasileiro dos esforços políti-

cos e intelectuais contra a ditadura militar (1964-1985) 

e acolhido nos novos movimentos sociais participativos 

e democráticos desse período (LAVALLE, 2003, p. 92). 

É ao longo daquela década que se consolida a aborda-

gem da “redemocratização” com fito sociológico, na 

qual rejeita as velhas teorias de transição da democra-

tização social à medida que se constrói a “nova cidada-

nia” pela cultura político-econômica. Momento em que, 

no evento Rio-92 (ECO-92), em 1992, é formalizada a 

proposta de criação da Lei Geral dos Resíduos Sólidos, 

no Brasil. Algo só concretizado quase duas décadas de-

pois, em 2010.

A PNRS, em caráter inovador, a partir da Lei fede-

ral n. 12.305/2010, teve em vista a igualdade de par-

ticipação dos atores socais (catadores de lixo, prefei-

tos, empresários, tecnocratas) por cada expediente de 

corresponsabilidade e envolvimento da comunidade 

no gerenciamento dos resíduos sólidos, ao conceber, 

assim, o instrumento “modus operandi” denominado 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sóli-

dos (PMGIRS). Dessa forma, o legislador daquela norma 

federal quis idealizar “uma associação sinergética entre 

sociedade civil e Estado” (EVANS, 1997, p. 5). Isto é, da 

sinergia entre diversos atores sociais como combinação 

ou complementação em imersão socioeconômica por 

funcionalidade ou operacionalização de projetos, ações, 

e programas políticos. 

Estrategicamente, é interessante empregar a teoria 

das Tecnologias Sociais na etapa de operacionalização 

da política normativa PNRS (Lei federal n. 12.305/2010), 

avaliando esta fase como sucessora às fases de gestão 

e gerenciamento dos resíduos sólidos. Por conceitua-

ção, essa teoria se apresenta como todo produto, méto-

do, processo, técnica, criado para solucionar dado pro-

blema (no caso, o RSU e rejeitos) através de requisitos 

de simplicidade, baixo custo operacional, fácil aplicabi-

lidade (ou reaplicabilidade), com impacto social volta-

do para geração de emprego, renda, habitação, saúde, 

meio ambiente, educação, energia, etc. (DE PAULO, et 

al., 2004). Portanto, é uma teoria de cunho socioeconô-

mico, com propostas, diretrizes e metas para obtenção 

da qualidade de vida humana, avaliando a atual gestão 

ambiental em espaço urbano.  

Diante dessa conceituação, pergunta-se: de que for-

ma as tecnologias sociais são adaptáveis à problemáti-

ca socioeconômica do RSU e meio de cumprimento da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), conside-

rando o binômio desenvolvimento e sustentabilidade? A 

resposta, assim como a pergunta, é complexa. 

Um resultado aproximado pode estar na reflexão 

teórica sobre a operacionalização do RSU através da 

gestão democrática por processos comunitários e par-

ticipativos de composição das políticas públicas de fo-

mento, financiamento e novas técnicas, quais sejam: as 

tecnologias sociais – recente tática de desenvolvimento 

sustentável empregada por vários governos municipais. 

A exemplo do Programa Disque-Tecnologia da Uni-

versidade de São Paulo (DT-USP), criado em 1991, com 

a proposta de democratização do conhecimento de in-

formações técnicas existente na USP (BARBOSA, 2004, 

p. 155). Essa tecnologia social é aplicável a diversos 
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empreendimentos socioeconômicos de modo a diminuir 

o “analfabetismo tecnológico funcional” de muitas enti-

dades, que utilizam-se de desculpas para não executar 

a PNRS, a citar da “falta de mão-de-obra especializada” 

- ilusão quando a própria web dispõe de cadastros de 

profissionais tecnocratas (advogados, técnicos, tecnó-

logos, engenheiros) experts em gestão e gerenciamento 

de resíduos sólidos, desenvolvimento e meio ambiente.   

O programa DT-USP mostrou que 70% das consul-

tas buscam informações básicas; outros 20% apresen-

tam demandas por informações mais focalizadas e mais 

bem descritas, como o conhecimento de dada tecnolo-

gia de tratamento e triagem de RSU. Os 10% restantes 

provêm de empresas maiores e renomadas (BARBO-

SA, 2004, p. 156). Esse modelo poderia ser aplicado 

ao Estado do Rio Grande do Norte, tendo como pon-

to de partida, teoricamente, a reunião de informações 

técnicas repassadas pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) e seus departamentos de pes-

quisa científica, em conjunto com o conhecimento mais 

bem estruturado no quesito manejo e gerenciamento 

de RSU. Ou, possivelmente, atrair-se-ia o empreendi-

mento da empresa privada internacional Biogas Nordic 

AB1 (TRIBUNA DO NORTE, 2013) para o município de 

Santa Cruz (35.797 habitantes; IBGE 2010), que se con-

figura como local geográfico estratégico entre o rincão 

do Estado do Rio Grande do Norte e sua capital, Natal 

(115 km); considerando, também, seu clima seco e não 

propício à proliferação de doenças que possam derivar 

dos resíduos sólidos, além da grande disponibilidade de 

capital humano. 

Igualmente, o Ministério das Cidades, sob a coorde-

nação do Ministério do Meio Ambiente, já disponibiliza 

recursos econômicos para a instalação da infraestru-

tura de operação e manejo do RSU nos municípios e 

seus respectivos planos elaborados. Daí, somando 

forças políticas, deve-se agregar o apoio do Ministério 

da Ciência e Tecnologia (MCT) e sua Secretaria de Ci-

ência e Tecnologia para a Inclusão Social (Secis) que 

se apropriou da tese Tecnologia Social (TS), em 20032. 

Nesse momento, inseriu-se o Programa de Tecnologias 

Socialmente Sustentáveis (PTS): instrumento de política 

pública para o processo de inclusão e desenvolvimento 

social, regional e local.

3 uM nOvO pARADIgMA 
sOCIOAMbIEnTAL

A operacionalização da PNRS pode ser realizada a 

partir da teoria das Tecnologias Sociais, qual um possível 

equacionamento enquanto questões socioeconômicas e 

ambientais. Ou seja, no atendimento das necessidades 

em geração de emprego e renda, dos instrumentos eco-

nômicos de entes federativos (financiamentos, créditos 

bancários, tributos) e outros fatores condicionantes, 

considerando, para tanto, o binômio desenvolvimento e 

sustentabilidade. Especificamente, o propósito das Tec-

nologias Sociais (TSs), segundo palavras do ex-ministro 

de Estado da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, 

busca atender à dimensão humana do desenvolvimento 

e aos interesses coletivos, garantindo, de maneira sus-

tentável, melhor qualidade de vida, e inclusão social dos 

catadores de lixo e demais atores sociais.

De maneira oposta, ocorre que as tradicionais técni-

cas (tecnologias) por metodologias de industrialização 

parecem ser pouco férteis diante da temática de inclu-

são social, haja vista a contradição em se combater à 

desigualdade social dos catadores de lixo através de 

“máquinas”, de “dinheiros momentâneos” em prol de 

um modelo de produção capitalista, estritamente. Daí, 

atualmente, a inoperância de muitas associações e coo-

perativas de coletores de materiais recicláveis. Diferen-

1 Iniciação de Parceria Público-privada e Consórcio Público. Audiência pública para discussão da Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos realizada 
pela Assembleia Legislativo do Rio Grande do Norte (ALRN) e Prefeitura de Santa Cruz com executivos da empresa sueca BIOGÁS System Nordic AB. 
Local: Teatro Candinha Bezerra, in cita. Realização: 13 de maio de 2013.

2 Vide Decreto federal n. 4.724/2003.
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temente às tecnologias convencionais, há o conceito da 

Rede de Tecnologia Social (RTS): “tecnologia social são 

técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvi-

das na interação com a população, que representam 

soluções para a inclusão social” (BAVA, 2004, p. 106).

A RTS, enquanto finalidade, busca superar o para-

digma no qual “o crescimento econômico, registrado no 

final do século XX, apresentou-se fortemente caracteri-

zado pelo progresso tecnológico como fonte de desen-

volvimento” (VEIGA, 2005, p. 32). Busca-se superar o 

erro dos desenvolvimentistas e economistas clássicos: 

supor que política industrial é a solução para o desen-

volvimento nacional.     

No entanto, somente a Lei federal n. 12.305/2010 

e Decreto federal n. 7.404/2010 não é informação (ou 

exigência) suficiente para quebra de paradigmas nem 

mudança de valores sociais, de hábitos e relações do 

homem com a natureza. Para tanto, a teoria das Tec-

nologias Sociais requer programas, projetos e ações 

políticas de cunho social, econômico, educacional e 

ambiental, destacadamente. Isso porque para se efe-

tivar a implementação da PNRS, algo esperado pelo 

mundo jurídico, é preciso mobilizar vários segmentos 

da sociedade em colaboração e participação no quesi-

to execução dos serviços de manejo, coleta, triagem, 

reciclagem, reutilização e outros gerenciamentos dos 

resíduos sólidos urbanos (RSU). Afinal:  

É no momento em que o conhecimento e a 
técnica são transformados em crenças que 
congregam as pessoas e se tornam uma força 
que pode transformar os indivíduos de mem-
bros passivos em membros ativos que parti-
cipam nas ações coletivas e em tudo o que 
traz vida a uma existência em comum (MOS-
COVICI, 2007, p. 173).

Igualmente, têm-se os riscos com a poluição por 

parte do RSU, que exigem a construção de uma socie-

dade representada pelo Princípio da Sustentabilidade, 

do qual está o direito fundamental ao desenvolvimento 

sustentável (art. 225, CF/88). Esse princípio, aliás, já 

integra os discursos de ecologistas, engenheiros, biólo-

gos, políticos e empresários de todo o Brasil. A análise 

desses discursos, todavia, mostra-se superficial e fraca 

frente à visão do problema. Por vezes, muitos teóricos 

e “experts” no assunto encaram os lixões como “um 

problema” que é facilmente resolvível através do aterro 

sanitário (evitar a poluição do solo) ou da instalação de 

indústrias (gerar emprego e renda através da reciclagem 

de materiais). Simplesmente, recorrem à multidiscipli-

naridade: uma aplicação estanque de diversos conheci-

mentos humanos e científicos. 

Por outro lado, o problema da geração do lixo e os 

múltiplos impactos socioambientais continuam cres-

centes e distantes do gerenciamento tão idealizado 

pela PNRS (art. 3º, Lei federal n. 12.305/2010). Senão, 

também, em dois fatores que mostram a ineficiência do 

“padrão” seguido pelos complexos processos de ope-

racionalização em gestão e gerenciamento do RSU: o 

fracasso na aplicação contínua dos requisitos das Enge-

nharias Sanitária e Ambiental, e, principalmente, a pou-

ca participação da comunidade a partir da separação do 

lixo nas residências para entrega ao serviço público de 

coleta seletiva (PEREIRA NETO, 2007, p. 201).  

Para que cerca de 70 milhões de toneladas de lixo 

produzidos anualmente nos centros urbanos brasileiros 

(MMA, 2013) tenham “destino certo”, ou mesmo sejam 

aproveitados para geração de emprego e renda aliados 

à conservação dos recursos naturais, há que se buscar 

aliar várias técnicas de operação, manejo e gerencia-

mento do RSU juntamente à valorização dos catadores 

de lixo e educação da sociedade, tendo em vista o atu-

al comportamento de consumo e reprodução material. 

Isto é, a operacionalização da PNRS exige aplicação 

interdisciplinar: “o próprio processo de implantação e 

operação de uma unidade de geração de uma unidade 

de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urba-

nos, interdependente da separação do lixo nos domicí-

lios geradores” (SOUZA FILHO; RIQUE NETO; GOUVEIA, 

2013, p. 9). 

Portanto, o novo paradigma socioambiental da temá-

tica dos resíduos sólidos estaria além das tecnologias e 

dos conhecimentos ofertados pelas Engenharias Sani-
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tária e Ambiental. A eficiência na operacionalização da 

PNRS estaria, pois, em ações desenvolvidas em outras 

áreas do saber humano, holisticamente presente no Di-

reito Ambiental, na Sociologia Ambiental, na Educação 

Ambiental, na Psicologia Ambiental, na Economia Am-

biental, a fim de equacionar problemas presentes tanto 

no ambiente humano quanto naquele físico-natural. 

4 InCEnTIvOs FIsCAIs, FInAnCEIROs E 
CREDITÍCIOs

Do ponto de vista econômico, a primeira proposta da 

teoria das Tecnologias Sociais é o barateamento ope-

racional em gerenciamento e manejo do RSU. Ocorre 

que, esse “baixo custo” se dá em comparação aos tra-

dicionais processos tecnológicos empregados isolada-

mente por grandes indústrias de reciclagem do lixo. No 

entanto, à referida teoria não se dispensa a concessão 

de incentivos fiscais, financeiros e creditícios por parte 

do Poder Público, notadamente o municipal. 

Os instrumentos econômicos (incentivos fiscais, fi-

nanceiros e creditícios, etc.) são diretrizes que a Lei fe-

deral n. 12.305/2010 (Título III, Capítulo V e artigos) au-

torizou para a operacionalização estrutural dos resíduos 

sólidos. Desse modo, tais instrumentos devem estar em 

harmonia com os objetivos e metas socioambientais 

atribuídos pela PNRS. Isto é, pelo art. 7º dessa lei: 

X- regularidade, continuidade, funcionalidade 
e universalização da prestação dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, com adoção de mecanismos 
gerenciais e econômicos que assegurem a re-
cuperação dos custos dos serviços prestados, 
como forma de garantir sua sustentabilidade 
operacional e financeira, observada a Lei n. 
11.445, de 2007.

Igualmente, tem-se a prioridade nas aquisições e 

contratações pela Administração Pública para: bens, 

serviços e obras que considerem critérios compatíveis 

com padrões de consumo social e ambientalmente 

sustentáveis; integração dos catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos (art. 7º, XI, “b”, XII). 

Por sua vez, é exigência da PNRS que entes governa-

mentais e públicos estabeleçam incentivos econômicos 

e ações políticas no setor produtivo industrial a partir da 

valorização do próprio capital humano (MILARÉ, 2011). 

Prioritariamente, por meio das concessões de créditos 

do Poder Público ao ente privado (pessoa jurídica ou 

física), conforme o art. 42 da Lei federal n. 12.305/2010, 

devem atender à (ao): (i) prevenção e redução da ge-

ração de resíduos sólidos no processo produtivo; (ii) 

desenvolvimento de produtos com menores impactos à 

saúde humana e à qualidade ambiental em seu ciclo de 

vida; (iii) implantação de infraestrutura física e aquisição 

de equipamentos para cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e re-

cicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda; 

(iv) desenvolvimento de projetos de gestão dos resídu-

os sólidos de caráter intermunicipal ou regional; (v) es-

truturação de sistemas de coleta seletiva e de logística 

reversa; (vi) descontaminação de áreas contaminadas, 

incluindo as áreas órfãs; (vii) desenvolvimento de pes-

quisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis as 

resíduos sólidos; e (viii) desenvolvimento de sistemas 

de gestão ambiental e empresarial voltados para a me-

lhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento 

dos resíduos.

Ademais, todas aquelas iniciativas econômico-

-financeiras previstas no art. 42 da Lei Nacional dos 

Resíduos Sólidos também buscam a possibilidade de 

o Poder Público estabelecer, preferencialmente, as se-

guintes medidas previstas no art. 80 do Decreto federal 

n. 7.404/2010: (i) incentivos fiscais, financeiros e credi-

tícios; (ii) cessão de terrenos públicos; (iii) destinação 

dos resíduos recicláveis descartados pelos órgão e en-

tidades da administração pública federal às associações 

e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis 

(Decreto federal n. 5.940/2006); (iv) subvenções econô-

micas; (v) fixação de critérios, metas, e outros dispositi-

vos complementares de sustentabilidade ambiental para 

as aquisições e contratações públicas; (vi) pagamento 
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por serviços ambientais, nos termos definidos na legis-

lação; e (vii) apoio à elaboração de projetos no âmbito 

do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), ou 

quaisquer outros mecanismos decorrentes da Conven-

ção Quadro de Mudança do Clima das Nações Unidas.

Agora, deve-se saber que a regra do art. 44 da Lei 

federal n. 12.305/2010 são incentivos fiscais, financei-

ros ou creditícios instituídos pela União, pelos Estados, 

pelo Distrito Federal e pelos Municípios com destinação 

para (i) indústrias e entidades dedicadas à reutilização, 

ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos pro-

duzidos no território nacional; (ii) projetos relacionados 

à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, 

prioritariamente em parceria com cooperativas ou ou-

tras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas 

de baixa renda; e (iii) empresas dedicadas à limpeza ur-

bana e a atividades a ela relacionadas. Ainda, o gestor 

público deve ter o cuidado de, no âmbito de suas com-

petências, observar as limitações orçamentárias da Lei 

de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101, 

de 04.05.2000).

Para atender aos princípios da Participação Social na 

Administração Pública e da Função Social dos Serviços 

Públicos com estímulo e concessão de incentivos credi-

tícios em prol do manejo e gerenciamento do RSU, o art. 

43 da Lei federal n. 12.305/2010 previu a possibilidade 

de as instituições oficiais de crédito poderem estabe-

lecer critérios diferenciados de acesso dos beneficiá-

rios aos créditos do Sistema Financeiro Nacional para 

investimentos em: (i) cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e re-

cicláveis, com o objetivo de aquisição de máquinas e 

equipamentos utilizados na gestão de resíduos sólidos; 

(ii) atividades destinadas à reciclagem e ao reaprovei-

tamento de resíduos sólidos, bem como atividades de 

inovação e desenvolvimento relativas ao gerenciamento 

de resíduos sólidos; e (iii) para atendimento a projetos 

de investimentos em gerenciamento de resíduos sólidos 

(art. 81, Decreto federal n. 7.404/2010).

 Entretanto, somente a aquisição de máquinas 

e equipamentos para triagem e manejo dos resíduos 

sólidos não atende aos princípios da PNRS. A exemplo 

negativo, o fato de que “cerca de 80% das usinas de 

separação e reciclagem de resíduos sólidos, construí-

das por vários governos na última década [1990], es-

tão desativadas” (LASSANCE; PEDREIRA, 2004, p. 75). 

Isso não ocorre até os anos atuais por causa da falta de 

investimentos com dinheiros públicos na aquisição de 

aparelhamentos sofisticados e importados, cujo lucro 

no mercado de produtos reciclados cresceu devido à 

escassez de recursos naturais, porém, sim, devido à pa-

ralização por falta de investimentos em capital humano 

ou baixa consistência do capital social. Por vezes, falta 

aos municípios atendimento à estratégia da sustentabi-

lidade, porque: 

Para além das questões ambientais, a reci-
clagem é solicitada como uma estratégia de 
sobrevivência da parcela da população mais 
fragilizada social e economicamente [...], a 
reciclagem dos materiais converge para a pro-
teção ambiental e a sustentabilidade, uma vez 
que é possível economizar energia, matérias-
-primas, água e reduzir a poluição do subsolo, 
do solo, da água e do ar. Além de convergir à 
promoção de uma forma de desenvolvimento 
socioeconômico sustentável, pois envolvem 
ganhos econômicos para a sociedade como 
um todo (FIGUEIREDO, 2012, p. 3).

 

Por vezes, os catadores de lixo, assim como outros 

atores sociais menos favorecidos social e economica-

mente, não tiveram formação técnica suficiente para 

desenvolver capacidades gerenciais, organizativas e de 

planejamento, apesar da atuação do Sistema “S” (SE-

NAI, SEBRAE, SENAC, SESI, SESC, etc.). Sequer foram 

preparados para prever riscos, aproveitar oportunidades 

através de associações e grupos cooperados. Daí os 

agentes dos resíduos sólidos, inclusive seus empresá-

rios e gestores públicos, agem pela via do individualis-

mo, solitariamente atuam nas várias fases de gerencia-

mento do RSU, com laços de solidariedade abaixo de 

um PMGIRS. 

A ideia de solidariedade na operacionalização da 

PNRS deve, pois, ir ao encontro das sinergias entre 



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

94

Revista Juris Rationis, Ano 8, n.1, p.87-96, out. 2014/mar. 2015  ISSN 2237-4469

sociedade civil e Estado quando ajustadas às forças 

estruturais de uma sociedade igualitária e forte, qual 

aquela idealizada pela Constituição Federal de 1988 

(art. 5º). Apesar da incoerente em atuais burocracias 

estatais quanto ao acesso de incentivos fiscais, finan-

ceiros e creditícios, quais as típicas burocracias dos 

países de “Terceiro Mundo”. Burocracias que, ao in-

vés de serem mecanismos de segurança administra-

tiva, tornam-se obstáculos ao crescimento econômico 

urbano, e, por sua vez, ao desenvolvimento (EVANS, 

1997, p. 178).

Ainda, “a disseminação das TSs conta com um con-

junto de organizações capazes de servir de ferramenta 

para outras organizações que também buscam suces-

so em sua empreitada. Experiências concretas podem 

ser estruturadas como mecanismos de apoio para sua 

solução de problemas” (LASSANCE; PEDREIRA, 2004, 

p. 75). Mas, a economia solidária (cooperativismo) ain-

da parece estar na contramão do capitalismo industrial 

(neoliberalismo) como forma de colaboração técnica e 

financeira entre os setores públicos e privados:

Apesar de ser uma ideia antiga, ainda não 
se desenvolveu uma rede de relações en-
tre empresas de autogestão, cooperativas e 
associações sem fins lucrativos, buscando 
dinamizar a produção pela união de interes-
ses e de complementaridades técnicas e de 
conhecimentos de gestão, compras de maté-
rias-primas e insumos, vendas de produtos e 
aproveitamento de resíduos ou o compartilha-
mento de redes de comercialização (RUTKO-
WSKI; LIANZA, 2004, p. 177).

  

Por fim, as Tecnologias Sociais não visam tão-so-

mente à concessão de incentivos fiscais, financeiros e 

creditícios por simples aquisição de infraestrutura de 

manejo do RSU. Aliás, as TSs, como toda teoria ambi-

ciosa, visam ao atendimento dos objetivos e diretrizes 

socioambientais da PNRS a fim de operacionalizar as 

demais metas previstas e, bem assim, a gestão demo-

crática e eficaz dos resíduos sólidos.

5 COnCLusÕEs

A atual estratégia pela teoria das Tecnologias So-

ciais (TSs) está no processo de gestão democrática 

por processos comunitários e participativos (opera-

cionalização, implementação e solidariedade social 

da PNRS), além de composição de políticas públi-

cas de fomento, financiamento e novas técnicas em 

equacionalização da problemática dos resíduos sóli-

dos urbanos (RSU). Com isso, contextualizou-se as 

tecnologias sociais como meio de implementação de 

soluções possíveis a serem estruturadas pela inicia-

tiva privada a partir de subsídios financeiros de entes 

governamentais, por exemplo: o Fundo de Desenvol-

vimento Regional (FDR), o Banco Nacional de Desen-

volvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco 

do Brasil (BB), em especial, nas suas atuações no 

setor produtivo industrial e disseminação do conhe-

cimento científico. 

De maneira inclusiva, TSs abrangem desde a eco-

nomia solidária (cooperativismo) até as propostas do 

capitalismo industrial (neoliberalismo) como forma de 

colaboração técnica e financeira entre os setores públi-

cos e privados.  Essas ações devem possibilitar, assim, 

a resolução de questões socioeconômicas por meio da 

geração de emprego e renda, e outros fatores condi-

cionantes, ponderando o binômio desenvolvimento e 

sustentabilidade. 

Portanto, as TSs reforçam a ideia de restauração am-

biental de áreas degradadas pelos lixões e diminuição 

das disparidades econômicas entre os atores sociais. 

Distanciando-se a PNRS dos processos tradicionais 

(ou antissinergéticos) de gerenciamento mecanizado do 

RSU em lixões e aterros controlados, cuja existência no 

plano municipal, desde agosto do ano de 2014, são con-

siderados atos ilegais, apesar da recente prorrogação 

deste prazo contido na Lei federal n. 12.305/2010 para 

o ano de 2018 (MP 651/14).
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NORMAS EDITORIAIS 
1. DA FINALIDADE
A Revista Juris Rationis, revista científica semestral da escola do Direito, publica trabalhos inéditos, tendo interesse na publica-
ção de artigos científicos e comentários jurisprudenciais.
 
2. DOS TExTOS E AUTORES
Os artigos devem ser inéditos, de responsabilidade de seus autores e enviados conforme normas estabelecidas pela Revista. O 
número máximo de autores permitido em cada submissão será 03 (três). A titulação mínima do principal subscritor do artigo será 
mestre ou doutorando.

3. SObRE O ENVIO DO TERMO DE AUTORIzAÇÃO DE REPRODUÇÃO/PUbLICAÇÃO DE ObRA E CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS
O(s) autor(es) está (ão) ciente (s) da obrigatoriedade do envio do documento, devidamente preenchido e assinado pelo (s) autor 
(es) e por uma testemunha. O termo deve ser encaminhado em PDF, no ambiente de transferência de documentos suplementares 
(Passo 4 no processo de submissão no repositório científico). OBS: Apesar do texto explicativo referente ao passo 4 indicar que o 
processo é opcional, para o envio do Termo de Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos Patrimoniais 
o procedimento se torna obrigatório. Portanto, o passo 4 é opcional no processo de submissão apenas para documentos suple-
mentares que funcionam como um apêndice ao manuscrito, com o objetivo de auxiliar na compreensão e avaliação da submissão. 
O Termo de Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos Patrimoniais encontra-se disponível na barra de 
navegação (menu superior da página do repositório científico da UnP).

4. DA SUbMISSÃO DE ARTIGOS
Devem ser submetidos por meio de repositório científico da UnP pelo endereço https://repositorio.unp.br ou https://repositorio.unp.br/
index.php/juris/user/register. Para isso, o(s) autor (res) deve (m) se cadastrar na revista e seguir os 5 passos da submissão. O artigo 
não deve conter o nome do (s) autor (es) e co-autor (es), instituições de vínculo e e-mail. Essas informações serão inseridas apenas 
no sistema do repositório científico UnP, em virtude da avaliação adotar o sistema blind review (avaliação a cegas).

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
Os textos são avaliados em duas etapas, segundo os critérios de originalidade, relevância do tema, consistência teórica/metodo-
lógica e contribuição para o conhecimento na área.

1 – Realização de uma análise prévia pelo editor da revista para verificar se o texto se enquadra dentro das linhas
 editoriais da mesma.

2 – Envio do texto para, no mínimo, dois avaliadores que, utilizando o sistema blind review, procederão à análise. Depois de 
aprovado, o texto passará por aconselhamento editorial, revisão ortográfica e gramatical. Após a análise do artigo, os 
autores são notificados sobre a decisão dos avaliadores. O resultado da decisão poderá ser de quatro formas:
a) Aceito sem revisões (ou mínimas revisões)
b) Aceito com revisão
c) Sugestão de ressubmissão (onde terá um novo parecer)
d) Rejeitado. Caso dois avaliadores rejeitarem-no, o autor será informado. Se tiver um aceite e uma rejeição, será
encaminhado para um terceiro avaliador. Se o aceite for com alterações, os editores avaliarão se as alterações foram
efetivadas satisfatoriamente ou se deverá ser revisto pelo (s) avaliador (es).

3 – Caso os revisores apresentem questionamentos, o artigo será devolvido para que os autores, através de uma carta res-
posta, possam pontuar cada item levantado por cada revisor, aceitando ou refutando as sugestões. Em caso de aceitação 
destas sugestões provenientes do processo revisional do artigo, fica a cargo dos autores a adequação do texto utilizando 
a ferramenta de revisão do word (ou similar).

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 
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Os editores e avaliadores se reservam o direito de propor alterações nos originais, buscando manter a qualidade da publicação. 
Definições, conceitos, afirmações e opiniões expressados nos textos são de inteira responsabilidade dos autores. Ao submeterem 
o texto para a Revista RunPetro, o (s) autor (es) está (ão) aceitando as normas aqui expressas,
bem como na autorização da publicação dos textos.

6. Direitos autorais e patrimoniais
Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou qualquer outra remuneração em espécie pela publicação de trabalhos na 
Revista. O(s) autor(es) cede(m) total, definitiva, exclusiva, irretratável e irrevogavelmente os direitos patrimoniais do texto/obra 
aceito para publicação na Revista Juris Rationis à APEC – Sociedade Potiguar de Educação e Cultura Ltda., inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 08.480.071/0001-40, com sede social na Avenida Floriano Peixoto, 295, Petrópolis, CEP 59.072-520, Natal/RN, mantene-
dora da Universidade Potiguar – UnP, assim como à Rede Internacional de Universidades Laureate Ltda., e respectivas afiliadas, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.728.655/0001-20, com sede na cidade de São Paulo/SP, na Rua Bela Cintra, 1.200,0 Conjuntos 
51,52, 53 e 54, 5ª andar, Consolação, CEP 01415-001, conferindo-lhes o direito de reprodução, a partir da referida Revista, e em 
quaisquer de suas edições, no Repositório Científico da Universidade Potiguar - UnP ou em quaisquer outras plataformas, base 
de dados e/ou meios de divulga- ção/disseminação do conteúdo, existentes ou que venham a ser inventados, nacionais ou es-
trangeiros, a título gratuito ou oneroso, nos quais venha a Revista a ser disponibilizada, cabendo-lhes, para tanto, as faculdades 
de edição, adaptação, revisão, publicação, transmissão ou retransmissão, comunicação ao público e distribuição, impressa e ou 
digitalmente, e licença ou relicenciamento, podendo, ainda, ceder e ou substabelecer, com ou sem reservas, e a que título for, os 
direitos ora cedidos, sem prejuízos de eventuais outras outorgas.
Ao submeterem seus textos, o (s) autor (es) concede (m) a todos os usuários do Repositório Científico da Universidade
Potiguar o acesso livre a sua obra.

NORMAS TÉCNICAS

7.  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.

8. 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).

9. DA ESTRUTURA TExTUAL 
A estrutura do artigo deve obedecer às normas da ABNT e deve conter os seguintes elementos: 

9.1. 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.

9.2 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.
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9.3 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 

(ABSTRACT 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.

10. 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. 

11. 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. 

12. DA TRADUÇÃO
Caso o autor não tenha conhecimentos suficientes em inglês e espanhol, o Conselho Editorial da Revista Juris Rationis encarre-
gar-se-á de providenciar a tradução.

13. 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)...

14. 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:

14.1 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 atri-

buto" (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 preten-
de entender o que foi o século XIX, e suas conseqüências para o século imediata-
mente posterior. Dessas instituições duas são de natureza econômica e duas de 
natureza política (MOTTA, 1986, p. 49).
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  Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a expressão “grifo nosso” entre 
parênteses 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. 

14.2 Citação indireta no texto: São transcrições ou reproduções da idéia do texto original sendo transcritas com outras pa-
lavras. 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.

14.3 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.

15. ENDEREÇO DA REVISTA
O email para contato é edunp@unp.br, não sendo este o endereço de submissão de textos para a revista.

16. RECOMENDAÇõES
 Orientamos que o(s) autor (es) realize (m) uma revisão, observando cuidadosamente para o seguinte:

1-  Peça (m) a um profissional da área em questão à apreciação do artigo antes de encaminhá-lo à revista;
2-  Revise (m) 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 (m) se 
todas as fontes citadas constam na lista de referêcias ao fim do trabalho.

3-  Zele (m) para que seja encaminhado o Termo de Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos 
Patrimoniais.






