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EDITORIAL

Caros leitores

A Equipe Editorial e a Escola de Direito da Universi-
dade Potiguar (UnP) apresentam à sociedade acadêmica 
a edição n.º 2, volume 9, da Revista Juris Rationis, cuja 
publicação reforça o nosso compromisso de contribuir 
para universalização da pesquisa jurídica.

Um papel que vem ganhando relevo no debate jurídico 
é análise transdisciplinar dos fenômenos sociais, onde o 
Direito se permite dialogar com outras áreas do conheci-
mento para desvendar os fenômenos da pós-modernidade.

Assim, nas páginas a seguir apresentadas, temáticas 
do mundo digital e da ética médica, por exemplo, per-
meiam o meio jurídico para levar aos nossos leitores um 
acervo de ideias muito interessantes, a desvendar o fe-
nômeno jurídico-social contemporâneo. Tratam-se, mais 
especificamente, das seguintes temáticas:

(i) ÉTICA, DIREITO E MEDICINA: UMA MORAL COM-
PARTILHADA, de autoria de Danielle Freitas de Lima Oli-
veira e Leidimar Pereira Murr, aborda as escolhas trágicas 
presentes no mundo médico e quais repercussões pos-
suem no Direito e na Ética Médica, bastante relevantes 
para fornecer uma nova visão ao contexto de judicializa-
ção da saúde;

(ii) PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FRENTE AO RE-
CONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL PUTATIVA E PARA-
LELA COMO ENTIDADE FAMILIAR, de autoria de Débora 
Souza Oliveira, considera a evolução do conceito da união 
estável putativa na doutrina e na jurisprudência brasileira 
em prol de seu reconhecimento e implicações no Direito 
de Família;

(iii) ECONOMIA DO ESTADO NA APLICAÇÃO DO PRIN-
CÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, de autoria de Juliana Santos 
de Melo e Emmanoel Lundberg, propõe a reflexão sobre o 
papel que a autoridade policial pode desempenhar como 
primeira guardiã das garantias fundamentais do indiví-
duo, mormente a respeito da aplicação do princípio da 
insignificância ainda no curso do inquérito;

(iv) HERANÇA DIGITAL: SUCESSÃO DE BENS DI-
GITAIS NA AUSÊNCIA DE TESTAMENTO, de autoria de 
Janaína Gonçalves Correia, traduz mais uma peculiarida-
de da sociedade pós-moderna, mormente a vida digital 
permeia elementos da personalidade e os institutos da 
sucessão demandam atender às novas perspectivas de 
um de cujus virtual;

(v) PUBLICIDADE ENGANOSA E SUAS CONSEQUÊN-
CIAS NA RESPONSABILIDADE CIVIL, de Fernanda Ha-
reska de Freitas Morais e Adriana Lambert, retoma o de-
bate do reconhecimento da ilicitude de peças publicitárias 

que atentem contra os direitos do consumidor, implican-
do em condenações por responsabilidade civil objetiva e 
solidária dos fornecedores e prestadores que se valham 
desses expedientes enganosos;

(vi) O PERITO JUDICIAL DE ENGENHARIA NO NOVO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, de autoria de Bárbara 
Nóbrega Elali e de Andrei Herberth Rodrigues Oliveira, 
indaga-se: o que muda com o Novo Código de Processo 
Civil? Essa não é uma pergunta que aflige apenas os 
profissionais das carreiras jurídicas tradicionais, mas 
passa a fazer parte igualmente do dia-a-dia dos peritos 
judiciais. Esse trabalho contempla as mudanças na atu-
ação do perito de engenharia conforme o novo Estatuto 
Processual e as regulamentações do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ);

 (vii)  LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: UMA 
ANÁLISE SOBRE A EFETIVIDADE DAS SANÇÕES, de au-
toria de Andrei Herberth Rodrigues Oliveira, encerra este 
número com a proposta de racionalização do sistema 
jurídico-sancionador estabelecido pela Lei de Improbida-
de Administrativa, com ênfase para os recentes estudos 
conduzidos pelo CNJ e seus resultados, sobretudo para 
analisar como se pode aperfeiçoar a prestação jurisdicio-
nal em temática tão sensível ao interesse público.

Portanto, convido o leitor a conhecer tão interessan-
tes abordagens para questões jurídico-sociais caracterís-
ticas da nossa sociedade de riscos, bem como provo-
co a todos que desejarem contestá-las no sadio debate 
acadêmico, escrevendo para futuras publicações da Juris 
Rationis – um periódico de fluxo contínuo aberto às pes-
quisas sobre o direito em geral – a respeito de assuntos 
que se relacionem com as linhas editorias adiante: (i) 
constituição, cidadania e efetivação de direitos; (ii) demo-
cracia e direitos humanos; (iii) pluralismo constitucional, 
direitos dumanos e interculturalidade; (iv) reforma políti-
ca e direito eleitoral; (v) educação, direito e psicanálise do 
vínculo social; (vi) constitucionalismo contemporâneo e 
suas repercussões no sistema brasileiro atual.

Por fim, um agradecimento todos especial, em nome 
do Corpo Editorial, aos autores relacionados acima e a 
toda a equipe da Editora da UnP, que contribuíram para 
o fechamento dessa edição e para o perene desenvolvi-
mento do periódico.

Muito obrigado! 

Prof. MSc. Fillipe Azevedo Rodrigues
EDITOR DA REVISTA JURIS RATIONIS

Editorial
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Resumo
O presente texto discorre sobre a análise da incidência do Direito sobre a Medicina no contexto dos estados 
democráticos de direito de sociedades avançadas de organização complexa do mundo contemporâneo, 
com o propósito de esboçar uma diretriz que venha a ser útil na abordagem de conflitos e litígios 
existentes no escopo de atuação do Direito Médico. A escolha do tema foi motivada pela constatação de 
que há uma crescente demanda de processos judiciais envolvendo temas relacionados à incidência do 
Direito sobre a Medicina e de que há, no entanto, uma carência de metodologias para a abordagem de 
temas complexos de natureza interdisciplinar. Daí a relevância do estudo. Dados os pressupostos teóricos 
conceituais tomados como ponto de partida na análise, trata-se de um enfoque indiscutivelmente 
dogmático. O método utilizado foi o coerentismo. A partir da análise do processo decisório inerente ao 
ato médico, obtém-se uma estrutura pentadimensional do direito, estrutura essa que pode ser utilizada 
então como diretriz para a elaboração de protocolos de abordagem de temas e conflitos referentes ao 
escopo de atuação tanto do advogado, quanto do médico, diante de situações conflituosas e litígios nos 
campos do Direito Médico, da Bioética e do Biodireito.

Palavras-chaves: Direito Médico. Estados Democráticos de Direito. Interdisciplinaridade. Ato médico. 
Dimensões do Direito.

ETHICS, LAW AND MEDICINE: A SHARED MORAL

Abstract
This paper proceeds the analysis of the impact of law on medicine in the context of democratic 
states of advanced contemporary societies. The motivation of it was to find a guideline that may be 
helpful in conflicts existing approach the scope of Medical Law. The choice of topic was motivated 
by the realization that there is a growing demand for lawsuits involving issues related to the impact 
of law on medicine and that there is, however, a lack of methodologies to address the complex issues 
of an interdisciplinary nature. Hence the relevance of the study. Given the conceptual theoretical 
assumptions taken as a starting point in the analysis, it is arguably a dogmatic approach. The method 
used was coherentism. From the analysis of the inherent medical act decision process, it could be 
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obtained a five-dimensional structure of the law. This structure can then be used as a guideline for 
the elaboration of the themes and issues concerning the scope of action of both, the lawyer and 
the physician, when confronted with conflicting situations and litigation; that means, in the fields of 
medical Law, Bioethics and Biolaw.

Keywords: Medical Law. Democratic State of Law. Interdisciplinarity. Medical act. Dimensions of Law.
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1 INTRODUÇÃO

É crescente a demanda de processos judiciais en-
volvendo a atividade médica, atividade indissociável 
das áreas de conhecimento que compõem o campo 
da saúde. Diante dessa crescente demanda, é também 
crescente a busca por métodos, técnicas e instrumen-
tos para orientar a abordagem, necessariamente inter-
disciplinar, de conflitos e litígios. Ademais, a mera nor-
matização de condutas e procedimentos utilizados no 
escopo de atuação da Medicina – e ainda não previstos 
na legislação vigente –, carece de método de aborda-
gem interdisciplinar. As novas possibilidades técnicas 
de intervenção em processos de saúde e doença, ou 
de vida e morte, têm constituído grande desafio para 
o campo do Direito. Seja na regulamentação do aborto 
em anencéfalo, na adoção de procedimentos inerentes 
ao transplante de órgãos e tecidos, como também na 
adoção de termos de consentimento esclarecido no pré-
-operatório de alguns procedimentos cirúrgicos, ou ain-
da, nos casos de alegação de erro médico em cirurgias 
estéticas, se faz necessário, diante de cada caso con-
creto, uma diretriz que auxilie tanto o advogado, quanto 
o juiz e o médico na elaboração de um juízo. A busca por 
uma diretriz para a abordagem jurídica de temas com-
plexos da área biomédica é então a ousada e ambiciosa 
empreitada do presente estudo.

A despeito da criação de câmaras técnicas, da con-
vocação de peritos ou da adoção de consultores ad hoc 
para orientar situações concretas, ainda há uma carência 
de metodologia para a abordagem interdisciplinar dos li-
tígios e conflitos envolvendo as intervenções médicas e 
afins. Ademais, observe-se que o fundamento ético dos 
julgamentos que envolvem questões relacionadas à in-
terferência nos processos de saúde e doença humanas, 
ou de vida e morte, estão intimamente relacionados ao 
entendimento que se tem do Direito (mais precisamente 
do sistema jurídico), enquanto instituto das sociedades 
avançadas de organização complexa, ou seja, dos esta-
dos democráticos de direito contemporâneos.

Indiscutível pois, que nas sociedades democráticas 
contemporâneas houve uma clara mudança de paradig-
ma em relação a abordagem de conflitos pertinentes ao 
exercício da medicina. Hodiernamente, já não cabe mais 
a pergunta “o que é o corpo humano e quais as doen-
ças que acometem o corpo humano com suas possí-
veis formas de tratamento?”, mas a pergunta: “o que é 
o ser humano e que formas de intervenção são tecnica-
mente possíveis, juridicamente permitidas e eticamente 
aceitáveis, sob o acompanhamento e a orientação do 
profissional médico?” (MURR, 2010a). Perceba-se que 

esta é a questão implícita, cada vez que se demanda 
uma sentença acerca da matéria em questão. Atente-se, 
outrossim, que a expressão “sociedades avançadas de 
organização complexa do mundo contemporâneo” – ou 
simplesmente “sociedades democráticas contempo-
râneas” –, está aqui para o conceito e as implicações 
institucionais que subentendem o “Estado Democrático 
de Direito”.

Assim sendo, o presente artigo tem como objetivo, a 
partir do conceito de bioética e da natureza do ato mé-
dico, analisar a incidência da ética e do direito sobre a 
medicina, com fins a identificar as dimensões do direito; 
uma vez identificadas as dimensões do direito, se terá 
configurado a estrutura do direito enquanto fenômeno 
decisório. E assim se faz por entender que na estrutura 
do direito, enquanto fenômeno decisório, se assentam 
as diretrizes para orientar a abordagem de casos con-
flitantes concretos pertencentes à área de atuação do 
médico e do advogado; mais precisamente, de casos 
conflitantes e litígios inseridos nos campos do Direito 
Médico, da Bioética e do Biodireito.

Dada a natureza da matéria e o caráter normativo do 
presente estudo, utiliza-se, para alcançar os objetivos 
propostos, o coerentismo, tal qual explicitado por Beau-
champ & Childress (1994) em conhecida obra em que 
aborda os princípios da ética biomédica. O coerentismo 
consiste em um método indutivo-dedutivo-dialético, o 
qual busca uma coerência entre julgamentos particula-
res e gerais. A despeito da fragilidade metodológica de 
tal empreitada, é nesse movimento dialético do parti-
cular para o geral, e deste geral retomando o particu-
lar, que se torna possível abordar questões conflitantes 
de temas referentes à ética biomédica, a exemplo do 
proposto pelos renomados autores. Nesse sentido, a 
metodologia define tanto o alcance quanto as limita-
ções do estudo. Embora o método aqui proposto seja o 
que melhor se adequa ao presente estudo, é preciso ter 
em mente que, em sendo ideia abstrata, a construção 
dos modelos propostos não pode ser entendida como 
verdade real, inquestionável ou absoluta; trata-se ape-
nas de um construto. Construto esse que, guardando 
a coerência alcançada, confere êxito para o alcance 
dos objetivos almejados, muito embora caiba a ressal-
va de que “coerência” não se confunde com “verdade”. 
Ou seja, embora tanto a justificação, quanto a verdade 
sejam alcançadas por meio da coerência, a coerência 
não obrigatoriamente conduz à verdade (BEAUCHAMP; 
CHILDRESS, 1994, p. 27).

O direito é pois aqui, conforme já mencionado, abor-
dado como um fenômeno decisório, multidimensional, 
cuja estrutura, embora complexa, é passível de investi-
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gação sob um enfoque zetético e sob um enfoque dog-
mático, conforme bem define Ferraz Junior (FERRAZ 
JÚNIOR, 2013, p. 18). Toma-se na atual abordagem um 
enfoque inegavelmente dogmático, dados os pressu-
postos teóricos implícitos tomados como ponto de par-
tida. Esses pressupostos consistem no entendimento 
de que o estudo alberga princípios e valores inerentes 
aos estados democráticos de direito contemporâneos, 
cujo significado para a tomada de decisão institucional 
confere não apenas uma diretriz de conduta, mas es-
tão na estrutura das normas de conduta profissional, 
como é o caso das decisões referentes às possibilida-
des de interferência em processos de saúde e doença 
ou de vida e morte humanas. As decisões que vincu-
lam os profissionais de saúde, e mais especificamente 
o médico, partem da obrigatoriedade de que, ao tomar 
a decisão, atente o profissional ao que é “o devido” do 
ponto de vista do reconhecimento científico (não apenas 
o mero conhecimento, mas o (re)conhecimento pela co-
munidade científica), “o permitido”, do ponto de vista da 
legislação vigente no país de atuação do profissional, e “o 
admitido”, conforme o ethos vigente na comunidade em 
questão (MURR, 2010b). É essa estrutura pois, que alber-
gar a essência do instrumento de abordagem de conflitos 
médico-jurídicos ou referentes à ética biomédica.

Assim sendo, o texto prossegue primeiramente com 
uma breve descrição das fases identificadas no pro-
cesso de institucionalização da medicina, da ética e do 
direito. Feito isso, segue uma também breve descrição 
dos sistemas envolvidos na incidência da ética e do di-
reito sobre a medicina, para logo após elucidar, a partir 
do processo decisório emanado do ato médico, as di-
mensões do direito. Feito isso, busca-se identificar uma 
diretriz que possa vir a orientar a abordagem de confli-
tos ético-médicos ou médico-jurídicos. Por fim, busca-
-se explicitar possíveis desdobramentos do estudo.

Antes de discorrer sobre cada tópico porém, é pre-
ciso ainda conceituar alguns termos repetidamente uti-
lizados no texto.

Ética e moral. Enquanto a “moral” compreende normas 
e valores de uma pessoa, e assim sendo, uma realidade 
subjetiva, resguarda-se o termo “ética” para expressar 
uma realidade objetiva. Entenda-se: enquanto um médi-
co não é obrigado a fazer nada que contrarie os ditames 
da sua consciência (moral), esse mesmo médico está 
obrigado a agir, só e somente só, conforme padrões 
éticos vigentes e adotados na sociedade em que atua. 
E os padrões éticos, apesar de não se exaurirem na ra-
cionalidade, não podem prescindir desta racionalidade; 
diversamente do que ocorre com a moral. Enquanto 

Comparato utiliza o termo ética, mentalidade e moral 
frequentemente de forma quase que indistinta, opta-se 
aqui, a despeito das controvérsias em torno de tal dis-
tinção, por uma distinção entre ética e moral. Adota-se 
pois aqui uma distinção mais precisa entre ética e mo-
ral, a semelhança de outros autores que se debruçaram 
sobre a matéria, cabendo destaque Annemarie Pieper 
(1991) em sua obra de introdução à ética.

Direito. Conforme definição de Meirelles, “O Direito, 
objetivamente considerado, é o conjunto de regras de 
conduta coativamente impostas pelo Estado. Na clás-
sica conceituação de Ihering, é o complexo das condi-
ções existenciais da sociedade, asseguradas pelo Po-
der Púbico”. (MEIRELLES, 2002, p. 35 apud SABBAG, 
2014, p. 34.)

Medicina. É aqui entendida enquanto instituto do Estado 
de Direito contemporâneo que, através de intervenções 
programadas, realizadas por profissional médico habi-
litado, sob a égide e vigilância do Estado, intervém em 
processos de saúde e doença humanas, bem como em 
processos de vida e morte.

Sistema. Conforme aponta Comparato, “Uma vasta cor-
rente de pensamento contemporânea propôs denominar 
sistema todo objeto que só pode ser apreendido pelo 
pensamento, conjuntamente, em sua estrutura holística 
(de holos, advérbio que no grego clássico significava 
em sua totalidade) e em sua realidade funcional. Num 
sistema o todo é, em certo sentido, superior à soma de 
suas partes componentes, pois estas mantêm sempre, 
entre si, um relacionamento dinâmico, de tal sorte que, 
modificada qualquer das partes, modifica-se inevita-
velmente o todo. Mas essa totalidade, assim organica-
mente estruturada, só cobra sentido quando vista, ela 
também, como parte de um todo maior, estruturado de 
modo orgânico, e dentro do qual ela exerce uma função 
determinada, e assim sucessivamente.” (COMPARATO, 
2013, p. 16-17). No que diz respeito à teoria sistêmi-
ca, Comparato relata: “A teoria sistêmica foi concebida 
originalmente na biologia; passou em seguida, com a 
cibernética [...], para o campo dos organismos animais 
e dos mecanismos autorregulados, e, finalmente, para 
o ser humano, em toda sua complexidade individual e 
social” (COMPARATO, 2008, p. 20).

Estados democráticos de direito contemporâneos. 
Optou-se aqui pelo emprego do termo “estados demo-
cráticos de direito contemporâneos” para referir-se aos 
Estados constituídos do “mundo ocidental” que opta-
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ram pela via democrática, como é o caso do Brasil des-
de a Carta Magna de 1988. Entende-se aqui que estes 
Estados compartilham princípios fundantes, os quais 
darão origem a todos os princípios que passarão a ser 
o candelabro de suas Cartas constitucionais. São então 
tais princípios fundantes: dignidade da pessoa huma-
na, integridade da pessoa (física e mental) e liberdade. 
Salienta-se aqui que se está referindo ao mundo ociden-
tal por entender-se que aquelas sociedades onde não 
houve separação entre Estado e Religião não se aplica o 
raciocínio ora desenvolvido. Ou seja, o termo ocidental 
está sendo utilizado de forma semântica para delimitar 
a amostra sobre a qual inferiu-se os postulados aqui 
apresentados.

Sociedades avançadas de organização complexa. 
Utiliza-se aqui o termo “sociedades avançadas de orga-
nização complexa” em substituição aos termos “civiliza-
ção” com a intenção de diminuir a carga valorativa que 
a palavra “civilização” evoca em oposição à “barbárie”. 
Não é intuito no presente estudo classificar qualquer 
Estado como melhor ou pior, mais desejável ou menos 
desejável do que outro. Apenas entende-se que “socie-
dades avançadas” são aquelas em que a mentalidade 
e o sistema ético, assim como a hierarquia social e as 
instituições de poder, são muito mais relevantes do que 
a base geoeconômica, ou seja, do que o território onde 
ela se assenta. E é justamente essa indeterminação 
da base geoeconômica que, segundo Comparato, vai 
constituir marco divisório entre o Mundo Contemporâ-
neo (com base geoeconômica indeterminada) e a Idade 
Moderna (com base geoeconômica ou território deter-
minado) (COMPARATO, 2013, p. 17).

Conhecimento científico e reconhecimento pela co-
munidade científica. Distingue-se aqui entre intuir, sa-
ber, conhecer e reconhecer. “O saber”, no contexto da 
presente abordagem, envolve sobretudo a experiência, 
o empirismo, e que, ao refletir as possíveis relações e 
inter-relações entre fenômenos e eventos, esboça al-
gum conhecimento sobre esses mesmos fenômenos 
e eventos; implica pois em um conhecimento cotidia-
no, por vezes, intuitivo. Sob o termo “conhecimento” 
quer-se aqui referir a sistema complexo e elaborado de 
informação acerca de fenômenos e eventos e de suas 
inter-relações; é obtido através de dados coletados com 
instrumentos específicos e seguindo metodologia espe-
cífica. O “reconhecimento” pela comunidade científica, 
por se turno, advém da necessidade de submeter aquele 
conhecimento, obtido através de instrumentos e meto-
dologias próprias, ao crivo da comunidade científica, 

com vistas a coibir abusos e atrocidades que pode advir 
do uso da racionalidade desprovida de razoabilidade.

2 ÉTICA, DIREITO E MEDICINA: UMA 
MORAL COMPARTILHADA

O título “Ética, direito e medicina: uma moral com-
partilhada” pretende chamar a atenção do leitor para 
a imbricação entre esses três institutos (da ética, do 
direito e da medicina), imbricação esta historicamente 
tecida. Não são poucos os autores que discorreram so-
bre essa tessitura, merecendo destaque a obra Ética, 
de Fabio Konder Comparato. Muito embora a referida 
obra se reporte aos campos da religião, da moral e do 
direito, estendeu-se, no presente estudo, a constatação 
histórico-evolucionista do autor ao campo da medicina. 
Nas palavras de Comparato, a palavra Ética pode ter um 
vasto sentido:

[...] ela abrange o conjunto dos sistemas de 
dever-ser que formam, hoje, os campos distin-
tos – e, na maioria das vezes, largamente con-
traditórios – da religião, da moral e do direito. 
[...] no mundo antigo, ao contrário do que veio 
a suceder na época moderna, era impossível 
distinguir e [...] opor entre si essas três esfe-
ras de regulação do comportamento humano 
(COMPARATO, 2008, 18).

Curioso, pois, perceber que, nessa mesma linha de 
raciocínio histórico-evolucionista, não raro se tinha em 
clãs, tribos ou coletividades do mundo antigo, em uma 
mesma pessoa, o curandeiro, o justiceiro e o conselhei-
ro. Seria algo assim como se nos dias atuais, o papel do 
padre, do médico e do juiz coubessem a uma mesma 
pessoa de uma dada comunidade. O ethos, enquanto 
síntese de valores estruturantes da vida em sociedade, 
parecia constituir o lastro para as diferentes áreas da 
atuação humana e para todas as esferas de regulação 
do comportamento humano. Dentre os autores pes-
quisados, reporta-se mais uma vez a Comparato, que 
soube sumarizar essas características do período axial, 
diferenciando-o de período posterior.

[...] antes do período axial, em todas as civili-
zações a vida ética era dominada pelas crenças 
e instituições religiosas, sem que houvesse ne-
nhuma distinção objetiva entre religião, moral 
e direito. Além disso, a humanidade constituía 
uma espécie de arquipélago, onde as ilhas cul-
turais tinham o seu próprio ideário e as suas 
próprias instituições de poder, pois cada so-
ciedade estava intimamente ligada aos seus 
deuses particulares, de todo estranhos aos das 
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sociedades vizinhas, e mesmo inimigos des-
tas. [...] A partir do período axial, igualmente, 
no mundo todo, [...] observa-se uma evolução 
em sentido inverso: os agrupamentos locais 
tendem a se aproximar uns dos outros pela 
difusão dos meios técnicos, a prática das rela-
ções de comércio e a ambição política de con-
quista; enquanto os componentes da vida ética 
– a religião, a moral e o direito – começam a 
apresentar, internamente, uma tendência à 
desconexão (COMPARATO, 2008, 41).

Para o autor, o saber racional e o surgimento das 
primeiras religiões universais conduziram à

[...] superação do ideário tradicional. Doravan-
te buscou-se, em todas as áreas culturais do 
planeta, um fundamento absoluto e transna-
cional para a vida ética. [...] Toda a lógica da 
evolução da humanidade, a partir do período 
axial, obedece a esse movimento dual, de cho-
que e aproximação entre os povos; de perda e 
reconstrução da antiga unidade ética (COMPA-
RATO, 2008, p. 41).

Sem adentrar nos meandros da descrição histó-
rica apresentada pelo autor, dados os propósitos e li-
mitações do presente texto, cabe, no entanto, ressal-
tar a relevância, para o atual estudo, da superação do 
“ideário tradicional” pelo “saber racional”, bem como 
a desconexão ocorrida entre os componentes da vida 
ética (a religião, a moral e o direito), sendo, ambos os 
fenômenos, caraterísticas essenciais da passagem do 
mundo antigo ao mundo moderno. É esta desconexão 
que afirma-se ter operado nos vários campos da atua-
ção humana, inclusive da medicina. É na substituição de 
ideários tradicionais pelo saber racional que se vai obter 
a desconexão entre os vários campos de atuação huma-
na nas sociedades, bem como a crescente instituciona-
lização destas atividades, de forma que nas sociedades 
contemporâneas se pode afirmar que o Direito, tal qual 
concebido hoje, teve seus primórdios nos antigos códi-
gos de conduta da antiguidade; que do Ethos –, substra-
to da moral vigente nas comunidades e agrupamentos 
primevos – se chegou ao conceito hodierno de Ética, 
entendida agora no contexto de uma moral submetida 
aos ditames da razão; que da cura anunciada no prati-
car a medicina na antiguidade, se chegou nos dias atu-
ais à Medicina, medicina esta entendida aqui enquanto 
instituto vigente sob a judice do estado democrático 
de direito. Dispensa-se aqui a descrição de técnicas e 
métodos já utilizados na medicina, tais como sangrias, 
lavagens intestinais, recomendações de banhos ao ar 
livre, conforme relata Gordon (2004), e que atualmen-

te, sob a égide da racionalidade, não são considerados 
apenas inócuos, mas são totalmente desautorizados, 
podendo aquele profissional que lançar mão de tais di-
tos métodos e técnicas, estar sujeito à punição adminis-
trativa e jurídica.

Em suma, as sociedades contemporâneas de que 
trata o texto fizeram o percurso da moral à Ética, dos có-
digos de conduta ao Direito, da cura ao ato médico que 
convalida o exercício da Medicina sob a égide e vigilância 
do Estado. Ou seja, Ética, Direito e Medicina são institutos 
dos estados democráticos de direito de sociedades avan-
çadas, complexamente organizadas, do mundo contem-
porâneo, mas que, embora desconexos, compartilham 
uma moral, ou, mais precisamente, um mesmo Ethos. E 
essa moral compartilhada vai então fazer com que, no 
processo decisório referente a um dado ato médico seja 
imprescindível a conjugação dos institutos da ética, do 
direito e da medicina na obtenção do dever-ser, ou seja, 
da normatização da atuação profissional.

3 O ATO MÉDICO ENQUANTO 
INSTITUTO REGULAMENTADO PELO 
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

O desenvolvimento do tema ora proposto está as-
sentado em alguns alicerces teóricos e pressupos-
tos conforme já mencionado. Dentre esses alicerces 
encontra-se estudo anteriormente realizado acerca da 
natureza do ato médico. Partindo-se originariamente de 
uma tentativa de encontrar uma definição para o termo 
bioética; mais precisamente, de encontrar uma forma 
didática, que se prestasse para aulas destinadas a estu-
dantes de medicina nunca antes confrontados com teo-
rias filosóficas, buscou-se, com base no entendimento 
de alguns autores especialistas em ética médica, uma 
definição para a bioética. Com tal propósito, a bioética 
foi então definida como sendo a disciplina que trata da-
quilo que é “o devido”, “o permitido” e “o admitido” no 
lidar com a saúde e a doença humanas, ou em seu sen-
tido mais amplo, no lidar com qualquer interferência nos 
processos de vida e morte (SCHÖNE-SEIFERT, 1996). A 
partir desse conceito, buscou-se então, em um estudo 
específico, analisar a natureza do ato médico. Ao ana-
lisar o ato médico e sua normatividade, conclui-se que 
sobre a atuação do profissional médico em sociedades 
de organização complexa incidem, necessariamente, 
três sistemas, a saber:

(1) o sistema científico universal, o qual deter-
mina o dever-ser sob a ótica da comunidade 
científica e informa o que é o devido;
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(2) o sistema jurídico, o qual, com base na le-
gislação vigente no país em questão, informa 
o que é permitido ou proibido na atuação pro-
fissional;
(3) o sistema ético-moral, o qual, com base 
em costumes e valores de uma dada comu-
nidade local, informa acerca daquilo que seria 
admitido ou não pela comunidade em questão; 
(MURR, 2010, p. 57).

Ao dissecar a estrutura da tomada de decisão na 
atuação profissional do médico, encontra-se, em um 
primeiro momento, um paralelo entre a estrutura des-
ta, e a Teoria Tridimensional do Direito – fato, valor e 
norma – de Reale (2002). No entanto, esse aparente 
paralelo adquire aqui contorno diverso, visto que as di-
mensões axiológica, sociológica e normativa do direito 
descritas por Reale, desdobram-se aqui em cinco di-
mensões, uma vez que o fato social, necessariamente, 
desdobra-se em uma dimensão social, uma dimensão 
técnica e uma dimensão política. Na análise do caso 
concreto, o dever-ser resultante de análise baseada em 
critérios técnicos não se confunde com imperativos 
politicamente determinados, tampouco com a expres-
são ou a percepção social do fato. Uma obviedade que 
as diferentes decisões políticas referentes à pratica do 
aborto nos Estados Unidos da América conseguem 
ilustrar exemplificativamente. Basta lembrar que, ime-
diatamente após sua posse, o presidente Obama re-
verteu, com uma ordem executiva, o posicionamento 
político de seu antecessor, George W. Bush, acerca do 
aborto (MURTA, 2009).

Nas palavras do mestre Honórios de Medeiros,

Juízes, advogados, promotores, toda a imensa 
gama dos modernamente denominados ‘ope-
radores do direito’ teriam de [...] desenvolver 
uma reflexão crítica e interdisciplinar da rea-
lidade, assumindo a responsabilidade [...] de 
trabalhar na fronteira entre o legal e o legítimo, 
com princípios, sob pena de serem atropela-
dos pelos fatos. As decisões teriam que ser 
cada vez mais resultantes de uma cosmovisão 
política, em seu sentido lato, e menos obser-
vantes de uma pretensa lógica jurídica formal 
(MEDEIROS, 2009, p. 64).

Tomando-se como base então o ato médico no con-
texto das sociedades de organização complexa do mun-
do contemporâneo, tem-se que ato médico é

[...] toda intervenção programada e realizada 

por profissional médico habilitado, em um es-
tado inicial, objetivando um estado final diver-
so e sob certa previsibilidade técnica, median-
te utilização de procedimentos devidamente 
reconhecidos pela comunidade científica, ju-
ridicamente permitidos pela Legislação vigen-
te, e dotados de admissibilidade ético-moral 
(MURR, 2010, p. 42).

No escopo da Medicina, qualquer interferência nos 
processos de vida e morte, ou intervenção nos estados 
de saúde e doença humanas, consiste pois em ação 
programada, objetivando determinados fins previamen-
te estabelecidos; ou seja, atende a critérios de raciona-
lidade e especificidade próprios, inerentes a cada caso 
concreto em questão.

O Direito, por seu turno, “ora interpreta, ora gera a 
norma a partir da síntese de fato social, fato técnico e 
de norma pré-existente, sob um eixo axiológico e vol-
tado para uma decisão política” (MURR, 2010b, p 57), 
consagrando assim sua multidimensionalidade, da qual 
identificam-se cinco dimensões, a saber:

(1) uma dimensão sociológica, a qual reproduz 
o evento tal qual percebido e vivenciado na so-
ciedade;
(2) uma dimensão técnica, a qual restringe-se 
a exteriorizar verdades metodologicamente 
estabelecidas por meio dos instrumentos que 
delimitam o conhecimento científico;
(3) uma dimensão normativa, a qual é dada 
pela Legislação vigente no Estado em que está 
inserido o fato ou evento em questão;
(4) uma dimensão axiológica,  dada pelo 
ethos da comunidade ou grupo em evidência 
na análise;
(5) uma dimensão política, a qual se expressa 
na tomada de decisão; é uma dimensão exter-
na a todas as anteriores e cuja arte consiste 
em, mesmo não se confundindo com nenhuma 
daquelas dimensões, unirem-nas, integrá-las 
(MURR, 2010, p. 57).

Tem-se, em suma, que a partir da definição de bio-
ética e do estudo acera da natureza do ato médico, é 
possível identificar não apensas os sistemas imbricados 
no processo da tomada de decisão em Medicina, mas 
também vislumbrar o Direito em sua multidimensiona-
lidade. Essa estrutura pentadimensional apresenta-se 
então como diretriz para a abordagem de conflitos que 
envolvam temas complexos, como é o caso do conflitos 
e litígios inerentes ao campo do Direito Médico, da Bio-
ética ou do chamado Biodireito.
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Figura 1 – O ato médico e sua normatividade

Fonte: MURR, 2010a

O termo devido está para aquilo que o conheci-
mento científico impõe e é universal. O permitido 
aplica-se aqui para aquilo que dispõe a legislação vi-
gente, sendo obviamente variável de país para país. 
O admitido está para aquilo que é admitido em uma 
comunidade em decorrência de valores morais vigen-
tes, importa pois no ethos da comunidade ou locali-
dade. Acontece que a incidência do Direito sobre a 
Medicina evidencia não apenas três, mas cinco di-
mensões do Direito.

Para elucidar a relevância da estrutura presentada, 
tome-se como exemplo do transplante de órgão e teci-
dos no Brasil. No ano de 1997 foi introduzido no Brasil 
o consentimento presumido (veja a Lei 9.434/97 e o 
Decreto 2.268/97); a doação deixava de ser voluntá-
ria e passava a ser presumida, ou seja, quem não se 
manifestava expressamente contrário à doação, era 
automaticamente entendido como doador. Após várias 
dificuldades e problemas surgidos em função da doa-
ção presumida, a lei foi novamente alterada no ano de 
1998, estabelecendo dessa feita que, após a morte, a 
família passaria a ser a responsável pelo destino dos 
órgãos de seus entes.

Por meio desse exemplo brasileiro, percebe-se cla-

ramente que uma decisão política (mudar a legislação 
referente ao transplante de órgão para melhorar a rela-
ção entre a demanda e a oferta), não necessariamente 
conduz ao resultado esperado, caso não se atente para 
os vários elementos e sistemas que implicam no pro-
cesso decisório em medicina. É preciso que se consi-
dere todas as dimensões envolvidas na incidência do 
Direito sobre a Medicina, tanto na confecção de juízos 
acerca de situações conflituosas, como na elaboração 
de políticas que venham a intervir nesse processo de-
cisório. Ademais, não se trata de uma mera questão 
de êxito. Para responder adequadamente aos anseios 
das sociedades democráticas contemporâneas, no 
que tange a alocação de recursos – como é o caso 
da distribuição de órgãos para transplantes –, é pre-
ciso atender a critérios de justiça. Justiça, nos termos 
da equidade proposta por Rawls (1996), implica, para 
uma justa distribuição de recursos escassos, na con-
jugação dos princípios da liberdade e da igualdade. 
Nesse sentido, torna-se inadmissível medidas arbitrá-
rias – ainda que bem intencionadas –, principalmente 
se tais medidas partem do Estado.

A figura a seguir ilustra as dimensões do direito, onde 
se destaca a transversalidade da dimensão política.
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Figura 2 – As cinco dimensões do Direito

Fonte: MURR, 2010a

A análise das dimensões apresentadas leva a cons-
tatação de que ao atender os critérios da dimensão téc-
nica, não obrigatoriamente está consagrada a dimensão 
normativa. Ou seja, a técnica não determina por si só o 
dever-ser. Um bom exemplo para ilustrar o fato está na 
chamada pílula do aborto, o mifepristone (RU 486), cujo 
uso é permitido na França pela legislação do país, mas 
não tem seu uso autorizado em vários outros países, 
inclusive no Brasil. Na dimensão estritamente técnica, 
o mifepristone coloca-se como um método adequado 
(reconhecido pela comunidade científica) para atingir ao 
fim proposto de provocar o aborto. No entanto, cada 
país, diante de seu arcabouço normativo, e do ethos da 
sociedade, ao ponderar acerca de qualquer alteração da 
legislação que pretenda permitir o uso do mifepristone, 
precisa ponderar, analisando cada dimensão em parti-
cular, para, em seguida, sintetizar um juízo que conju-
gue os cinco sistemas apresentados.

Outrossim, nessa mesma esteira de raciocínio, 
constata-se haver, em algumas comunidades, práticas 
que são completamente desprovidas de critério cien-
tífico, porém consagradas por valores locais vigentes, 
como é o caso infibulação feminina (remoção parcial ou 
total do clitóris para evitar o intercurso sexual da mu-
lher) ainda praticada em algumas comunidades, como é 
o caso da sociedade negro-bantu. (KIMBANDA, 2006).

4 UMA DIRETRIZ PARA A ABORDAGEM 
DE CONFLITOS MÉDICO-JURÍDICOS

Uma das motivações do presente estudo foi a cons-
tatação de que os debates em torno de temas comple-
xos, multidisciplinares, em geral, carecem de melhor 
conexão, carecem de uma metodologia que permita o 
diálogo entre as várias áreas do conhecimento. Quem 
acompanhou os recentes debates no Brasil em torno da 
interrupção precoce da gravidez em caso de anence-
falia, facilmente constatou essa carência. Obviamente 
que em sendo um desafio relativamente recente, é de 
se esperar que essas dificuldades existam. Se, concei-
tualmente, é fácil discorrer sobre transdisciplinaridade, 
interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade, a mesma 
facilidade não se tem para praticá-las, para exercê-las. 
As enormes barreiras de conceitos e métodos utilizados 
pelo filósofo, pelo juiz, ou advogado, e pelo técnico, ou 
seja, por aquele que aplica o conhecimento, parecem 
por vezes intransponíveis, levando muitas vezes a deba-
tes desconexos; assim como se os atores estivessem 
falando de coisas diferentes – e muitas vezes, de fato, 
estão. O profissional da área do direito, seja ele jurista, 
juiz ou advogado, comumente, centra-se no arcabouço 
normativo vigente, definindo, através deste, os objetivos 
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a serem perseguidos na análise de situações conflitan-
tes. Da mesma forma o faz o médico, o biólogo, o gene-
ticista, o cientista, ao centrar-se tão somente no campo 
do conhecimento científico acumulado e devidamente 
respaldado pela comunidade científica. Acontece que 
“o conhecimento científico” não é a mesma coisa que 
“o conhecimento”; o conhecimento científico, pelo me-
nos no âmbito da medicina, será aquele ratificado pela 
comunidade científica, daí o termo (re)conhecimento. 
O conhecimento científico é pois entendido aqui como 
sendo aquele conhecimento que passou pelo crivo da 
Comunidade Científica, para então adquirir o status de 
reconhecido.

Portanto, a constatação de que, nos conflitos ineren-
tes aos campos ora debatidos, tem-se a necessidade de 
fazer convergir objetivos e métodos dos diversos atores, 
ou, ainda, que, diante de um único ator, tem-se que fazer 
convergir os objetivos e métodos de diferentes campos 
do conhecimento, leva a constatar que a única forma 
de viabilizar tal convergência só pode ser dada através 
de uma estrutura. Tentar buscar essa convergência na 
matéria abordada (aliás, matérias), sem que se tenha a 
estrutura para tal empreitada, será tarefa inviável.

É nesse sentido que a estrutura pentadimensional 
do direito, obtida a partir da análise da incidência do 
Direito sobre a Medicina, apresenta-se como modelo 
que viabiliza essa convergência de objetivos e métodos, 
possibilitando efetivar aquilo que pode-se chamar de 
interdisciplinaridade. A transdisciplinaridade coloca-se 
então um ideal utópico e não passível de ser alcançado, 
onde os vários atores do debate teriam que dispor do 
mesmo grau de informação e capacidade de elaborar 
conhecimento acerca de várias áreas do conhecimento; 
diversamente, a multidisciplinaridade consiste na mera 
junção de vários profissionais de campos de conheci-
mento diferentes, debatendo sobre um mesmo tema, 
mas perseguindo objetivos diversos e utilizando-se de 
métodos diversos na análise de um mesmo assunto 
ou tema. A interdisciplinaridade estabelece-se por fim 
como objetivo passível de ser alcançado, e esse alcan-
ce será viabilizado, no caso de conflitos pertencentes 
ao escopo de incidência do Direito sobre a Medicina, 
através da estrutura que ora se apresenta neste estudo. 
Um típico tratamento multidisciplinar de um tema ter-se-
-ia em uma situação em que um jornal ou uma revista 
convocasse vários autores a discorrer sobre o tema do 
aborto, por exemplo, cada um apresentando seu enfo-
que: um médico, um juiz, um teólogo, um estatístico. Na 
interdisciplinaridade, todos esses mesmos autores ou 
cada um em separado, seriam então convocados para, 
sob a estrutura pentadimensional do direito, discorrer 

sobre o tema atentando para ao final obter a convergên-
cia de suas conclusões.

A esta altura há de se perguntar: como exatamen-
te se concretizaria tal interdisciplinaridade, tendo como 
método essa estrutura, esse construto, obtido através 
da análise da incidência do Direito sobre a Medicina, e 
que permitiu vislumbrar o Direito, através do processo 
decisório do agir médico, em sua estrutura multidimen-
sional? É preciso primeiramente compreender que a 
estrutura por si só não constitui o instrumento de aná-
lise para cada caso particular; a estrutura confere uma 
diretriz para a elaboração de instrumento adequado a 
cada caso concreto que se apresente. Tome-se aqui 
o polêmico exemplo da cirurgia plástica estética e as 
controvérsias existentes acerca da responsabilidade ci-
vil do cirurgião, se trata-se de responsabilidade objetiva 
ou subjetiva. As análises que levaram uma parcela dos 
debatedores a ver aqui a necessidade de impor uma res-
ponsabilidade objetiva ao cirurgião plástico, poderiam – 
talvez –, chegar à conclusão diversa, dispusessem eles 
de um instrumento para a análise do caso concreto. Se-
ria necessário que se elaborasse um protocolo específi-
co para submeter o caso concreto a tal análise.

Para cada uma das dimensões em questão elaborar-
-se-ia questões que deveriam ser respondidas em um 
código binário. No caso da cirurgia plástica estética, to-
me-se a dimensão técnica e verifique-se, por exemplo, 
se realizada por profissional médico habilitado, especia-
lista na área, atendendo aos critérios técnicos de pro-
cedimento, local etc., ou não. Atente-se que o não pre-
enchimento de critérios técnicos já caracterizaria erro 
grosseiro, autorizando então no caso a imputação da 
responsabilidade objetiva ao médico. Ou seja, não ne-
cessariamente todos os cirurgiões plásticos ao realizar 
uma cirurgia plástica estética seriam, já de pronto, im-
putados uma obrigação de resultados. Assim, da mes-
ma forma se procederia a análise de cada dimensão. Há 
para o caso concreto algum questionamento de ordem 
da dimensão social a ser analisado para a cirurgia plás-
tica estética? E quanto à dimensão axiológica, há algum 
questionamento ético na realização do procedimento? O 
que diz a legislação vigente para responder aos questio-
namentos da dimensão normativa? Há algum lobby em 
torno do procedimento que possa influenciar politica-
mente a análise do caso?

Extrapolando os objetivos ora propostos seria inviá-
vel a construção do próprio instrumento para os vários 
casos concretos com que se confrontam os chamados 
operadores do direito. Importante a esta altura é o en-
tendimento de que a análise, na forma proposta, de um 
litígio envolvendo uma cirurgia plástica estética, levan-
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taria questões diversas daquelas que levantaria caso se 
estivesse diante de um litígio envolvendo um procedi-
mento cirúrgico para realização de uma laqueadura tu-
bária, ou um litígio envolvendo a transfusão de sangue 
em testemunha de jeová, ou ainda, um litígio envolvendo 
a interrupção de uma gravidez por malformação fetal, 
e assim por diante. Mais importante no entanto, é ve-
rificar que todos esses litígios perpassam por questio-
namentos envolvendo essas cinco dimensões, e que, 
a resposta dada a cada um dos questionamentos terá 
peso no juízo que se fará do caso concreto. Assim, cabe 
ao analisando, ou aos atores envolvidos na análise de 
situações conflituosas e litígios, com fins de obter um 
juízo, um julgamento ponderado acerca do caso concre-
to com que se deparar, operacionalizar as dimensões 
apresentadas em protocolo a ser elaborado para cada 
caso em particular. Em suma, para cada caso concre-
to deve ser elaborado um protocolo de análise, e esse 
protocolo terá como diretriz a estrutura que comporta o 
direito em sua multidimensionalidade.

5 CONCLUSÃO

O trajeto de institucionalização da Medicina, da Ética 
e do Direito – até obter-se os institutos hoje presentes 
nas sociedades avançadas de organização complexa 
dos Estados democráticos de direito do mundo con-
temporâneo – permite identificar o compartilhamento 
de valores, daí a origem do título.

A análise da natureza do ato médico conduziu a três 
sistemas envolvidos na incidência da ética e do direito 
sobre a medicina – os sistemas científico, ético-moral e 
jurídico –, como também elucidou uma estrutura multi-
dimensional do direito. A partir dessa análise, o Direito 

apresentou-se como estrutura de cinco dimensões, a 
saber: uma dimensão técnico-científica; uma dimensão 
sociológica; uma dimensão jurídico-normativa; uma di-
mensão ético-moral e uma dimensão política. Em suma, 
a análise da incidência do direito sobre a medicina, to-
mando-se como ponto de partida os três sistemas en-
volvidos no processo decisório do ato médico, permitiu 
vislumbrar o direito, através do processo decisório do 
agir médico, em sua estrutura multidimensional.

Essa estrutura multidimensional constitui uma possí-
vel diretriz para a abordagem de conflitos ético-médicos 
ou médico-jurídicos. Ou seja, essa estrutura pode vir a 
ser utilizada como norte para a elaboração de protoco-
los de análise de situações dilemáticas, frequentes no 
campo do Direito Médico. Nessa estrutura tem-se pois 
uma diretriz para a elaboração de instrumentos para a 
análise de cada caso concreto, assim como também 
para a elaboração de termos de consentimento escla-
recido ou outros protocolos afins. Em outras palavras: 
essa estrutura pentadimensional do Direito representa 
uma importante ferramenta metodológica para a abor-
dagem de situações litigiosas ou conflitantes de temas 
complexos inerentes ao Direito Médico, bem como à 
Bioética e ao Biodireito.

Assim sendo, uma das grandes barreiras que exis-
te na abordagem de temas de natureza interdisciplinar 
pode ser enfrentada através da estrutura apresentada. 
Nesse sentido, em um contexto mais amplo, o presente 
estudo pode ser enfim relevante para a elaboração de 
políticas públicas referentes ao escopo de incidência do 
Direito sobre a Medicina, bem como para a análise e 
elaboração de normas que venham a regulamentar as 
intervenções sobre os processos de saúde e doença 
humanas ou de vida e morte.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo analisar a situação jurídica das uniões estáveis paralelas, sejam entre 
si, sejam entre um casamento, em face da Lei, da doutrina e da jurisprudência pertinentes. Primeiramente, 
serão estudados os principais princípios constitucionais aplicáveis às uniões estáveis putativas e paralelas. Após, 
será analisado o conceito dessas uniões no direito brasileiro, juntamente com a sua evolução em que serão 
apresentados os diversos e controvertidos posicionamentos acerca do tema, buscando estabelecer qual seria 
o mais adequado para o Direito, bem como seus possíveis efeitos jurídicos. Em seguida, será demonstrada a 
boa-fé objetiva da companheira para a caracterização da união putativa, como sendo o principal ponto para seu 
reconhecimento. E, por fim, serão demonstradas as teorias existentes sobre as relações estáveis putativas, em 
sendo possível observar as divergências doutrinárias, e frente à relevância do possível reconhecimento da união 
estável putativa dentro da jurisprudência pátria, assinalando a visão sobre a responsabilidade do Estado.

Palavras-chaves: União estável. Paralela. Família. Reconhecimento. 

CONSTITUCIONAL PRINCIPLES AGAINST THE RECOGNITION OF THE UNION AND STABLE 
PUTATIVE PARALLEL AS A FAMILY

Abstract
This study aims to analyze the legal situation of parallel stable unions, are to each other, between a 
marriage, in the face of the law, the doctrine and jurisprudence. First, will be studied the main constitutional 
principles applicable to putative parallel and stable unions. After, will be analyzed the concept of these 
unions in brazilian law, together with its evolution will be presented of various and controversial positions 
on the subject, seeking to establish what would be the most suitable for the right, as well as its possible 
legal consequences. Then, will be shown the objective faith partner for the characterization of union 
putative, as the main point for recognition. And, finally, will be demonstrated existing theories about 
stable relations putative birth, being possible to see doctrinal differences, and front the relevance of the 
possible recognition of stable Union into the putative homeland jurisprudence, noting the vision about 
the responsibility of the State.

Keywords: Union stable. Parallel. Family. Recognition.
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1 INTRODUÇÃO
 
O presente trabalho de conclusão de curso trata da 

possibilidade de se reconhecer a união estável paralela 
ao casamento ou a outra união estável como entidade 
familiar, a receber proteção do Estado. 

Em um primeiro momento, busca conceituar o institu-
to da união estável, percorrendo seus avanços, junto aos 
princípios como o princípio da dignidade da pessoa hu-
mana sendo considerado o princípio constitucional mais 
relevante, e que vem sendo preconizado como um dos fun-
damentos da República Federativa do Brasil; em seguida o 
princípio da boa-fé objetiva diante do comportamento ado-
tado pelo cônjuge que engana a esposa, e da ignorância 
por parte daquelas que agem da boa-fé num relacionamen-
to paralelo; e por fim, o princípio da afetividade na busca de 
sua definição no âmbito das relações familiares, baseadas 
em relações de amor, sentimentos e afeto.

Posteriormente, propõe uma ampla análise sobre a 
união estável putativa e paralela sobre o direito brasi-
leiro, demonstrando o seu conceito juntamente com os 
pensamentos doutrinários, somado ao posicionamento 
do Estado sobre o tema proposto com base nos princí-
pios que norteiam a relação dos membros envolvidos.

No tocante ao terceiro ponto, discorre sobre a boa-
-fé objetiva da companheira (o) dentro da união estável 
putativa, a qual ocorre quando um dos partícipes des-
conhece a existência da outra simultaneamente à sua 
união e de seu companheiro. Esclarecendo que somente 
se configura putativa a união quando há a ignorância de 
um companheiro sobre uma união simultânea do seu 
companheiro, não encontrando amparo legal quando 
ocorre o rompimento da relação.

Logo após, adentra-se a questão da união estável 
putativa e paralela dentro dos posicionamentos dou-
trinários, demonstrando a presença de três correntes 
diversas, em que a primeira delas não reconhece o 
concubinato como entidade familiar, defendendo que 
na verdade trata-se de uma sociedade de fato; a segun-
da corrente entende que o Direito de Família apesar de 
excluir as uniões estáveis paralelas, abrange as puta-
tivas, uma vez que presente a boa-fé objetiva merece 
ser considerada como entidade familiar; a última e mais 
radical corrente doutrinária, defende o reconhecimen-
to de todas as uniões concomitantes como entidades 
familiares, desprezando a lealdade ou fidelidade como 
requisito de formação da união estável, encontrando 
respaldo legal para proteção do Estado.

Em face de tais elementos, a importância do presen-
te estudo cinge-se sobre a recorrente incidência desses 
grupos familiares na atualidade, levando em considera-

ção o número crescente de relações afetivas que se en-
contram alheias à proteção do Estado, sem qualquer dos 
direitos ou garantias inerentes às entidades familiares. 

Cumpre destacar, no último ponto do trabalho que 
essa omissão não pode se tornar motivo para negar lhes 
à existência, pois a questão se trata de uma realidade in-
questionável e amplamente inserida no país. Nesse sen-
tido, já existem decisões oriundas do Poder Judiciário, 
reconhecendo a existência de uniões paralelas como 
espécie do gênero familiar. 

2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 
APLICÁVEIS AO DIREITO DE FAMÍLIA NA 
UNIÃO ESTÁVEL PUTATIVA E PARELA 

O direito brasileiro atual é regido principalmente e 
primeiramente por princípios, em que são muitos os 
que norteiam o direito de família, importa ressaltar e 
discorrer sobre alguns dos seus princípios basilares, 
para auxiliar na compreensão do conceito de um tipo de 
família moderna. 

2.1 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA

O princípio da dignidade da pessoa humana é con-
siderado o princípio constitucional mais relevante, tanto 
o é que vem elencado no artigo 1º da Constituição Fe-
deral (1988), e vem sendo preconizado como um dos 
fundamentos da República Federativa do Brasil, em seu 
inciso III:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado De-
mocrático de Direito e tem como fundamentos: 
[...] III - a dignidade da pessoa humana;

Trata-se de um princípio primordial em nosso orde-
namento, podendo ser traduzido, a partir de uma noção 
jurídica de dignidade, “num valor fundamental de respei-
to à existência humana, segundo as suas possibilidades 
e expectativas, patrimonial e afetiva, indispensável à sua 
realização pessoal e à busca da felicidade” (GAGLIANO 
FILHO, 2004). 

Nesse sentido, esse princípio visa asseverar a efe-
tuação de todos os membros da comunidade familiar, 
bem como seu pleno desenvolvimento. 

Desta forma, esclarece Gonçalves (2012, p. 22): 

a milenar proteção da família como instituição, 
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unidade de produção e reprodução de valores 
culturais, éticos, religiosos e econômicos, dá 
lugar à tutela essencialmente funcionalizada à 
dignidade de seus membros em particular no 
que concerne ao desenvolvimento da persona-
lidade dos seus filhos.

A partir dessas definições, ressalta-se a importância 
deste princípio no âmbito das relações familiares, visto 
a relevância que uma entidade familiar tem para o direi-
to, em que dentro dessa unidade familiar se estabelece 
o melhor lugar para desenvolver potencialmente cada 
membro familiar.

Sabe-se que é na família que os indivíduos desen-
volvem suas personalidades, buscando sempre à reali-
zação da dignidade de todos os seus membros. Sendo 
assim, não se admite que uns sejam mais ou menos 
dignos que outros perante a sociedade, merecendo to-
dos os tipos de família, sendo ela paralela ou não, pro-
teção constitucional. De acordo com Gagliano (2014, p. 
78) conclui-se que:

A dignidade humana somente é preservada 
na medida em que se garante o respeito à di-
mensão existencial do indivíduo, não apenas 
em sua esfera pessoal, mas principalmente no 
âmbito de suas relações pessoais. E, nessa úl-
tima, avulta a perspectiva familiar em que cada 
pessoa se projeta ou que está inserida. Assim, 
é forçoso concluir que o respeito ao princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana 
somente será pleno e efetivo quando observa-
do também no seio das relações de família.

Tendo em vista a pluralidade das unidades familia-
res, baseado na dignidade da pessoa humana, este prin-
cípio acaba por oferecer esteio fértil para que as diver-
sas entidades familiares encontrem nele a realização de 
seus direitos e alcancem a tão sonhada felicidade, sem 
preocuparem-se com a sociedade julgadora.

Este presente princípio proporciona aos casais que 
optam por não contrair o matrimonio cartorial ou união 
estável ou dentre outras, a obterem a fluência e seguran-
ça de seus direitos dentro dos preceitos constitucionais. 

Desta forma leciona Maria Berenice Dias (2007, 
p.60) que:

O princípio da dignidade da pessoa humana sig-
nifica, em última análise, igual dignidade para 
todas as entidades familiares. Assim, é indigno 
dar tratamento diferenciado às várias formas 
de filiação ou aos vários tipos de constituição 
de família, com o que se consegue visualizar a 
dimensão do espectro desse princípio, que tem 
contornos cada vez mais amplos 

Sendo assim, haja vista atualmente a pluralidade de 
famílias, para uma família assim ser reconhecida, não 
precisa ter sido criada exclusivamente através dos dita-
mes do casamento, sendo que outras formas de consti-
tuição de família passaram a ser reconhecidas e, de tal 
modo, outras formas de relações entre homem e mu-
lher, como é o caso do presente artigo, tratando a união 
putativa e paralela como entidade familiar.

Leciona também, Ingo Wolf Sarlet (2008, p. 392):

Temos por dignidade da pessoa humana a 
qualidade intrínseca e distintiva de cada ser 
humano que o faz merecedor do mesmo res-
peito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais 
que asseguram a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, 
como venham a lhe garantir as condições exis-
tenciais mínimas para uma vida saudável, além 
de propiciar e promover sua participação ativa 
e co-responsável nos destinos da própria exis-
tência e da vida em comunhão com os demais 
seres humanos. 

Conclui-se então que a dignidade não se adquire, 
a pessoa nasce com essa qualidade e, a partir do seu 
nascimento, ela é merecedora de respeito por parte do 
Estado e da comunidade, sendo dever do Estado e da 
família garantir o seu pleno desenvolvimento. 

Além do mais, a nossa Constituição Federal de 1988 
estipula que deve prevalecer o bem-estar de cada in-
dividuo da família, sendo garantido como direito cons-
titucional do ser humano sua felicidade plena devendo 
ser respeitadas suas escolhas e o modo como cada 
família decide construir esse vínculo, vez que o direi-
to de família deve ter como único propósito assegurar 
a comunhão plena de vida não só dos cônjuges, mas 
dos companheiros da união estável putativa e paralela 
de cada integrante da sociedade familiar, em respeito à 
dignidade de cada um. 

Assim, conforme Rodrigo da Cunha Pereira:

A dignidade, portanto, é o atual paradigma do 
Estado Democrático de Direito, a determinar a 
funcionalização de todos os institutos jurídicos 
à pessoa humana. Está em seu bojo a ordem 
imperativa a todos os operadores do Direito 
de despir-se de preconceitos principalmente 
no âmbito do Direito de Família, de modo a 
se evitar tratar de forma indigna toda e qual-
quer pessoa humana, principalmente na seara 
do Direito de Família, que tem a intimidade, a 
afetividade e a felicidade como seus principais 
valores (PEREIRA, 2004, p. 106).
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Significa então dizer que, no âmbito do direito de 
família a dignidade da pessoa deve ser respeitada por 
parte do Estado, da comunidade e da própria família em 
relação a todos os seus integrantes, devendo primar-se 
que cada um tenha uma vida saudável e digna.

Sendo assim, a dignidade da pessoa humana além 
de estabelecer direitos e obrigações, tem também o 
dever de condicionar situações em que o ser humano 
seja capaz de formar a integração e evolução de sua 
dignidade.

2.2 PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA

A boa-fé objetiva baseia-se pela honestidade, leal-
dade e probidade com a qual cada pessoa condiciona o 
seu comportamento, surgida a partir do padrão de con-
duta que a sociedade adota ou ao menos tolera, em um 
dado local e num momento específico.

Trata-se de uma regra ética o dever de guardar fide-
lidade à palavra dada ou ao comportamento praticado, 
na ideia de não fraudar ou abusar da confiança alheia.

Consoante se tem a definição de Martins (2000, p. 73):

A boa-fé, no sentido objetivo, é um dever das 
partes, dentro de uma relação jurídica, se com-
portar tomando por fundamento a confiança 
que deve existir, de maneira correta e leal; mais 
especificamente, caracteriza-se como retidão 
e honradez, dos sujeitos de direito que partici-
pam de um relação jurídica, pressupondo o fiel 
cumprimento do estabelecido.

É uma norma cujo conteúdo não pode ser rigidamen-
te consolidado, dependendo sempre das concretas cir-
cunstâncias de determinado caso. Nessa perspectiva, 
cada ser humano deverá guardar fidelidade à palavra 
dada e não abusar da confiança alheia, evitando, assim, 
contrariar todo o ordenamento jurídico.

Embora não conste no artigo 1.723 do Código Civil, 
fixara-se a premissa de que a exclusividade estaria in-
cluída na intenção de constituição de família, uma vez 
que se encontra implícito o dever de lealdade, em razão 
de tão somente a família monogâmica ser reconhecida 
em nosso ordenamento jurídico.

Não seria difícil concluir que a união estável paralela 
não poderia ser admitida, no sentindo de que ninguém 
pode constituir diversas famílias ao mesmo tempo e 
com pessoas distintas, vez que estaria interrompendo a 
honestidade e o padrão de conduta exigido pelo homem 
mediano com base na boa-fé objetiva.

Entretanto, no presente caso estudado deve ser 
considerada a hipótese em que um dos companheiros, 

vivendo de boa-fé, não sabe da existência de outro rela-
cionamento paralelo ao seu, acreditando viver uma rela-
ção una, preenche todos os requisitos caracterizadores 
de uma entidade familiar brasileira.

É como preceitua Flávio Tartucce (2005, p.5):

Essa parece ser a posição mais justa dentro 
dos limites da sociabilidade, com vistas a pro-
teger aquele que, dotado de boa-fé subjetiva, 
ignorava um vício a acometer a união. Assim 
sendo, merecerá aplicação analógica o dispo-
sitivo que trata do casamento putativo também 
para a união estável putativa.

Essa situação deve ser resolvida mediante a aplica-
ção do princípio da boa-fé objetiva, vez que o conviven-
te que estiver de boa-fé não poderá ser prejudicado na 
relação jurídica.

O princípio da boa-fé traduz o estabelecimento de 
verdadeiros padrões de comportamento no caso con-
creto, diante do comportamento adotado pelo cônjuge 
que engana a esposa, e da ignorância por parte daque-
las que agem da boa-fé num relacionamento paralelo, 
devem ser aplicadas, por extensão e analogia, as regras 
do casamento putativo.

Não somente o casamento merece tutela do Esta-
do, mas também a união estável paralela deve ser pro-
tegida. É inegável que o legislador constituinte não os 
igualou, mas também é cediço que reconheceu a união 
estável e seus efeitos. Assim, ao companheiro inocente 
(e eventuais filhos), terão todos os efeitos assegurados, 
prestigiando-os com lealdade e a honradez nas relações 
jurídicas. 

2.3 PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE

O princípio da afetividade não se encontra expresso 
no nosso ordenamento jurídico, todavia, este princípio 
foi reconhecido implicitamente quando a constituição 
recepcionou o princípio da pluralidade das entidades 
familiares, surgido em decorrência das modificações 
históricas ocorridas. 

Na busca de sua definição no âmbito das relações 
familiares, costuma-se atribuir à definição deste princí-
pio baseadas em relações de amor, sentimentos e afeto. 

Sob essa abordagem mais tradicional do termo, os 
doutrinadores relacionam o princípio da afetividade ao 
afeto, ou seja, ao sentimento de afeição ou inclinação 
para alguém que esteja perante amizade, paixão, ou até 
simpatia, sendo esses os pontos chave para a formação 
de uma família nos dias atuais. 

Com isso, a miscigenação do princípio da afetividade 
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à tutela do sentimento vem sendo difundida e explicada 
da seguinte forma, como esclarece Vecchiatti:

[...] a Constituição Brasileira consagra o prin-
cípio de que o amor familiar representa o ele-
mento formador da família contemporânea, 
visto que se não é alguma formalidade que gera 
a entidade familiar juridicamente protegida, en-
tão só pode ser o sentimento de amor, aliada a 
comunhão plena de vida e interesses, de forma 
pública, contínua e duradoura, o que forma a 
entidade familiar protegida pela Constituição 
Federal (VECCHIATTI, 2008, p.215).

Entretanto, demonstrada a carga semântica mais 
usualmente empregada ao princípio da afetividade, im-
porta enfatizar as mudanças que a própria sociedade 
trouxe à interpretação do princípio mencionado.

Assim sendo, este princípio deve ser analisado clas-
sificando a afetividade independente de questões senti-
mentais, na busca incessante da autonomia da vontade 
dentro do direito de família, seja nas uniões paralelas, 
ou na constituição de uniões solenes ou tácitas, em que 
os agentes constituidores assumam responsabilidade 
sobre seus efeitos.

O conceito do princípio da afetividade vem toman-
do novos rumos no direito, conforme esclarece Lobo 
(2010, p. 64):

[...] a afetividade sob o ponto de vista jurídico, 
não se confunde com afeto, como fato psicoló-
gico ou anímico, este de ocorrência real neces-
sária. O direito, todavia, converteu a afetividade 
em princípio jurídico, que tem força normativa, 
impondo dever e obrigação aos membros da 
família, ainda que na realidade existencial entre 
eles tenha desaparecido o afeto.

É este o sentido fundamentador que confere legiti-
midade a uma realidade social baseada em escolhas, 
vez que apesar do sentimento não ser um fator excluído 
da composição do princípio, este não assume posição 
principal, mas possui caráter complementar que funda-
menta o exercício da vontade. Assim sendo, o princí-
pio da afetividade baseia-se na vontade, na intenção de 
conviver como família, unindo as pessoas da relação 
familiar.

O rol de famílias vem sendo enriquecido com base 
nessa nova essência de constituição familiar, pautada 
pela publicização da afetividade e escolhas, ampara-
da por princípios constitucionais cuja finalidade é a de 
tutelar a pessoa humana e suas diferentes formas de 
interação.

A família moderna é um meio de realização dos pró-

prios indivíduos, sendo relevante a proteção jurídica a 
um instituto secular basilar do desenvolvimento da so-
ciedade, tendo como elementos a existência do princí-
pio da afetividade no sentido de exercício da autonomia 
da vontade, vontade esta composta de validade, licitude 
e pautada na boa-fé. 

É nessa exposição lógica que passamos a delimi-
tar a definição de afetividade com base em parâmetros 
diversos aos do âmbito sentimental, podendo ser com-
plementada em seu sentido como a autorresponsabili-
dade e a alteridade reduzida pelas deliberações livres e 
públicas dos indivíduos, que optaram pela vinculação 
solidária na criação de uma família.

As pessoas atualmente constituem suas famílias 
porque querem dividir uma vida em comum, porque têm 
projetos e sentimentos recíprocos, como o afeto, o res-
peito, o amor, o companheirismo, dentre vários outros, 
e, principalmente, constituem suas famílias buscando a 
tão desejada felicidade.

Neste sentido, o princípio da afetividade possui pa-
pel indispensável para a fundamentação da formação 
dos novos modelos familiares e auxilia na solução das 
problemáticas jurídicas surgidas em virtude dos mo-
delos familiares contemporâneos, cabendo ao Estado 
reconhecê-las em virtude do desamparo legal dessas 
famílias.

3 ANÁLISE DA UNIÃO ESTÁVEL 
PUTATIVA E PARALELA

O conceito de união estável é constante do artigo 1º 
da lei 9.278/96, bem como do artigo 1.723 do Código 
Civil de 2.002, que, respectivamente, assim dispõe: “É 
reconhecida como entidade familiar a convivência, dura-
doura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, 
estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

Segundo Sílvio de Salvo Venosa (2006; p. 38-39):
 

A união estável ou concubinato, por sua pró-
pria terminologia, não se confunde com a mera 
união de fato, relação fugaz e passageira. Na 
união estável existe a convivência do homem e 
da mulher sob o mesmo teto ou não, mas more 
uxório, isto é, convívio como se marido e es-
posa fossem. Há, portanto, um sentido amplo 
de união de fato, desde a aparência ou posso 
de estado de casado, a notoriedade social. [...]. 
Nesse sentido, a união estável é um fato jurídi-
co, qual seja, um fato social que gera efeitos 
jurídicos.

No tocante a união estável putativa é caracterizada 
quando contraída de boa-fé, por um só ou por ambos 
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os cônjuges, reconhecendo-lhe efeitos a ordem jurídica, 
que resguarda os efeitos conferidos a união estável em 
que um dos companheiros, agindo de boa-fé, acreditava 
manter um relacionamento livre de quaisquer impedi-
mentos.

A união estável putativa instaura-se quando um dos 
companheiros desconhece o relacionamento concomi-
tante do outro, devendo ser reconhecidos os direitos 
do convivente inocente, que não sabia do estado civil 
do outro, e tampouco a existência de precedente enla-
ce matrimonial, o que lhe pertence, salvo contrato es-
crito, à meação dos bens adquiridos onerosamente na 
constância da união estável putativa, sem prejuízo de 
postulações judiciais futuras, como pensão alimentícia, 
se comprovar dependência financeira, e ao direito de 
herança com relação aos bens comuns.

O reconhecimento da união estável pode ser assu-
mido paralelamente à existência do matrimônio quando 
os cônjuges já estiverem separados de fato. Tanto é que 
vem crescendo bastante o número de uniões paralelas 
tanto ao casamento, quanto à outras uniões perante o 
judiciário. 

Assim, Coelho (2005, p. 140) conceitua união está-
vel putativa como:

A união estável é putativa quando um dos con-
viventes, de boa-fé, está legitimamente auto-
rizado a crer que não existem impedimentos 
para que o outro a ela se vincule, quando isso 
não corresponde à verdade. Para o companhei-
ro induzido em erro, a situação de fato produ-
zirá todos os efeitos da união estável, inclusive 
quanto ao direito a alimentos e participação no 
patrimônio do convivente.

Destarte, pode-se dizer que, nesses casos, ambas 
as companheiras terão que dividir os bens igualitaria-
mente, como: obrigação alimentar, direitos sucessórios, 
direitos previdenciários, entre outros.

A repartição dos bens ou da pensão pode ser com-
plexa, dependendo da quantidade de famílias envolvidas 
e de como os relacionamentos de desenvolveram. Po-
rém tais casos merecem ser julgados com igualdade, 
retidão e, descomprometimento total do Juiz com o pre-
conceito.

O importante é a percepção de que estando ou não 
ciente da existência de relacionamento concomitante, o 
companheiro está vinculado a uma relação fundada no 
afeto, como as relações contínuas, duradouras, cujos 
vínculos afetivos estão entrelaçados. Ou seja, na situ-
ação da união estável putativa e paralela, por estar a 
(o) outra (o) de boa-fé outorga-se à companheira, os 

direitos que lhe seriam concedidos se uma união estável 
estivesse configurada.

Além de que, se existem amor, convivência e assis-
tência recíproca, desvelo, não deve o judiciário deixar de 
lado estes fatos, apenas porque presente o papel forma-
lizador de um casamento, e sim absorver concomitan-
temente aquelas relações em que um dos companheiros 
se vê a margem da sociedade.

Sendo assim, o magistrado deve ter coragem de as-
sumir uma postura que atenda ao momento em que a 
sociedade está vivendo, não se tornando mero aplica-
dor da lei que, muitas vezes, não reproduz o estágio já 
alcançado pelo meio social, para isso deve oxigenar as 
regras jurídicas com a realidade da vida.

A tentativa minuciosa de não ver a realidade, tentar 
apagá-la do âmbito do direito é atitude conservadora e 
preconceituosa, vez que gera injustiças e enriquecimen-
to sem causa, além beneficiar o parceiro que foi infiel 
perante o relacionamento paralelo. 

Além de que, o fato de a sociedade prestigiar a mo-
nogamia – a ponto de considerar crime o adultério – não 
é suficiente para que o judiciário escureça a vista aos 
relacionamentos que não se submetem a esse preceito, 
não obedecem à restrição imposta, acobertando um ilí-
cito e beneficiando exatamente quem afrontou a moral e 
os bons costumes.

Via de consequência é inviável deixar o sistema jurí-
dico de reconhecê-los, sendo inadmissível não ver o que 
existe: mesmo sendo dois os relacionamentos em que 
se detecta a presença da vinculação afetiva, é imperiosa 
a extração de efeitos jurídicos, senão pelos deveres de 
mútua assistência preconizados na lei, não fazendo de-
saparecer do mundo dos fatos.

4 BOA-FÉ: REQUISITO BASILAR PARA O 
RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL 
PUTATIVA E PARALELA

Como já foi bastante explicado, a união estável pu-
tativa e paralela é aquela em que a pessoa que mantém 
duas relações, oculta essa realidade de seu parceiro (a). 
Se porventura subsistir a caracterização simultânea de 
duas ou mais uniões, socorre à parte que ignorava a 
situação o instituto da União Estável putativa, ou seja, 
aquele em que um dos partícipes desconhecia por com-
pleto a existência de outra união more uxório – matri-
monial ou extramatrimonial – do outro, devendo esta 
produzir os mesmos efeitos previstos, para uma união 
monogâmica. 

Neste caso, o companheiro de boa-fé encontra-se 



Revista Juris Rationis, Ano 9, n.2, p. 23-36, abr./set.2016  ISSN 2237-4469

29

juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DO DIREITO

em total estado de ignorância em relação aos impedi-
mentos, acreditando estar convivendo com uma pessoa 
livre e desimpedida e desconhecendo totalmente o fato 
de fazer parte de uma união paralela. 

Enfatiza Rodrigo da Cunha Pereira: 

Assim, considerando que o casamento e os 
seus ingredientes foram um forte paradigma 
de constituição de família, neste caso deve 
também ser invocado para ser aplicado analo-
gicamente estes princípios. Em outras palavras, 
se no casamento putativo são concedidos os 
efeitos para o contraente de boa-fé, aqui tam-
bém pode ser invocado este princípio, ou seja, 
a (o) companheira, sendo pessoa de boa-fé na 
relação concubinária, e, pelo menos por parte 
dela(e), sendo uma relação monogâmica, não há 
razões para negar concessão de todos os efei-
tos da União Estável (PEREIRA, 2004, p .48-49).

Não obstante a existência do princípio da boa-fé, 
nem sempre a união estável putativa é reconhecida 
como tal, pois o nosso Código Civil optou por não reco-
nhecer essa nova realidade social, uma vez que a Cons-
tituição Federal de 1988 defende a monogamia, o que 
violaria os bons costumes societários. 

Sendo assim, a boa-fé de um dos companheiros 
torna-se requisito primordial para que se caracterize e 
reconheça a união estável putativa e paralela como en-
tidade familiar, visto que ela está diretamente ligada à 
intenção da pessoa, à “crença errônea” de que há exclu-
sividade na convivência com seu companheiro (a) e ao 
desconhecimento da causa de invalidade dessa relação.

A boa-fé objetiva está delineada no próprio Código 
Civil, sendo um dos princípios clássicos do direito obri-
gacional. Assim dispõe o artigo 422: “Os contraentes 
são obrigados a guardar, assim na conclusão do contra-
to, como em sua execução, os princípios da probidade 
e da boa-fé”. 

Traduzida num conjunto de deveres como lealdade, 
honradez e probidade, a boa-fé deve se pautar nos con-
traentes que buscam a realização de um negócio jurí-
dico. Essa boa-fé se contrapõe a má-fé daquele que, 
mesmo ciente de sua condição de casado ou de com-
panheiro, mantém relacionamento concomitante com 
duas pessoas. 

Como a união estável putativa pode ser verificada na 
concomitância com outra união estável anterior a ela, 
ou até mesmo na coexistência com o casamento, resta 
evidente que há uma violação ao princípio da monoga-
mia, sendo esse o maior obstáculo ao reconhecimento 
da união estável putativa, visto que a mesma é denomi-
nada por muitos juristas como verdadeira relação adul-

terina, ou melhor, como concubinato, e por essa razão 
não lhe emprestam efeitos jurídicos, o que termina por 
permitir muitas vezes o enriquecimento ilícito do parcei-
ro de má- fé. 

5 DA POSSIBILIDADE DO 
RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL 
PUTATIVA E PARALELA COM ENTIDADE 
FAMILIAR

É possível reconhecer e atribuir efeitos às situações 
de uniões estáveis paralelas, sejam entre si, sejam entre 
casamento, tomando como base tudo o que já foi ex-
posto, demonstrado na doutrina e jurisprudência para a 
compreensão dos avanços existentes.

5.2 TEORIAS ATUAIS EXISTENTES

Apesar de ser um assunto questionável, os relacio-
namentos paralelos devem ser tratados pelo Direito de 
Família, a fim de analisar cada caso concreto às normas 
jurídicas. Diante disso, existem três correntes doutri-
nárias que tratam sobre a inclusão dessas relações no 
Direito de Famílias.

A primeira delas não reconhece o concubinato como 
entidade familiar, defende que na verdade trata-se de 
uma sociedade de fato, cuja obrigação patrimonial não 
possui relação de ordem familiar visando apenas que 
evite o enriquecimento sem causa, de uma das partes. 

Segundo Maria Helena Diniz (2006, p. 374-375) diz:

É no sentido de que a ausência de fidelidade 
ou lealdade envolvendo duas uniões livres, in-
dica que não há união vinculatória entre os en-
volvidos, sendo impossível a configuração de 
união estável para qualquer uma das situações. 
Assim, “Não havendo fidelidade, nem relação 
monogâmica, o relacionamento passará à con-
dição de “amizade colorida”, sem o status de 
união estável.” Contudo, pode o prejudicado 
pleitear – em sede direito obrigacional – indeni-
zação por danos materiais e morais pela carac-
terização do abuso de direito, por desrespeito 
à boa-fé objetiva.

Essa corrente se encontra em extinção, entende que 
não deverá ser reconhecidas como entidades familiares 
nenhum dos tipos de relação paralela, posto que não 
levam em consideração a boa-fé por parte de um ou de 
ambos os companheiros da relação. 

Eduardo Cambi (1999, p.141) posiciona-se de forma 
antiquada e entende que:
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A tutela do direito obrigacional deve servir, 
por ser mais restrita, não só àqueles que, [...], 
denominamos de concubinato adulterino, bem 
como às uniões putativas, [...], já que não po-
dem subsumir a noção de entidade familiar ex-
tramatrimonial, porque preexiste impedimento 
matrimonial, em sentido substancial. 

Neste sentindo, qualquer relacionamento paralelo a 
um casamento ou a uma união estável deve ser trata-
do no campo do Direito Obrigacional, não importando a 
existência da boa-fé.

No sentindo contrário a esse entendimento, a segun-
da corrente considera que as uniões estáveis paralelas 
são excluídas do Direito de Família, entretanto, abarca 
as putativas, devendo ser consideradas entidades fami-
liares ante a presença da boa-fé.

Com base nesta concepção, Rolf Madaleno (2004, 
p.71) afirma que:

[...] o concubinato adulterino não configura 
uma união estável, como deixa ver estreme 
de dúvidas o artigo 1.727 do Código Civil. [...]. 
Não ingressam nesta afirmação os concubina-
tos putativos, quando um dos conviventes age 
na mais absoluta boa-fé, desconhecendo que 
seu parceiro é casado, e que também coabita 
com o seu esposo, porquanto a lei assegura os 
direitos patrimoniais gerados de uma união em 
que um dos conviventes foi laqueado em sua 
crença quanto à realidade dos fatos.

Sendo assim, ausente à boa-fé, devem ser equipa-
radas à sociedade de fato e devido à construção de pa-
trimônio em comum devem-se reconhecer os direitos 
patrimoniais a fim de evitar enriquecimento ilícito. Dessa 
forma, as uniões paralelas estariam impedidas por vio-
lar o princípio da monogamia.

Na busca pela justiça esta corrente entende as uni-
ões putativas e paralelas não podem ser ignoradas nem 
trazerem prejuízos, mesmo que desconsideradas como 
entidades familiares, devendo ser equiparadas às so-
ciedades de fato e no caso de dissolução, realizada a 
partilha dos bens adquiridos por ambos.

A última corrente doutrinária defende o reconheci-
mento de todas as uniões concomitantes como enti-
dades familiares, desprezando a lealdade ou fidelidade 
como requisito de formação da união estável, encon-
trando respaldo legal para proteção do Estado.

Dessa forma, existe a proteção para as pessoas 
que convivem juntas, com intuito de constituir família, 
mesmo não morando sob o mesmo teto, mas que se 
comprometem com a lealdade no relacionamento em 
que vivem se comparando com as mesmas obrigações 

contidas no casamento civil. Ainda assim, inova tam-
bém pelo discurso de que na constituição familiar, não é 
necessária a fidelidade. Ocorre que esse posicionamen-
to revela-se preocupante à segurança jurídica, uma vez 
que contraria o principio da Monogamia. 

Contraria os princípios constitucionais o não reco-
nhecimento das uniões paralelas como entidade fami-
liar. Por este motivo, Paulo Luiz Netto Lôbo (2007, p.10) 
dispõe que:

Os conflitos decorrentes das entidades familia-
res explícitas ou implícitas devem ser resolvi-
dos à luz do direito de família e não do direito 
das obrigações, tanto os direitos pessoais, 
quanto os direitos patrimoniais e quanto os di-
reitos tutelares. Não há necessidade de degra-
dar a natureza pessoal de família convertendo-
-a como fictícia sociedade de fato, como se 
seus integrantes fossem sócios de empreen-
dimento lucrativo [...].

Nesse pensamento, não há motivos para esconder 
ser a relação familiar uma sociedade de fato, visto que 
não existe vedação expressa constitucionalmente de di-
ferentes modalidades de entidades familiares.

Além do mais, reconhecem que a união estável pos-
sui como pressuposto a exclusividade, nem mesmo o 
dever de fidelidade, o que leva a crer que o judiciário tem 
o dever de admitir as uniões paralelas como uma nova 
família brasileira, desde que preenchidos os requisitos 
para o reconhecimento da união estável. 

Sendo assim, não cabe então ao Estado rebater a 
realidade e pretender que o paralelismo de relações seja 
algo inalcançável do Direito de Família e que negar seu 
reconhecimento gera uma involução social.

5.2 DOS JULGAMENTOS 
JURISPRUDENCIAIS 

Em decorrência da evolução constante da sociedade, 
constata-se que muitos dos fatos sociais que simboli-
zam grande parte dos problemas apresentados à justiça 
decorrem de situações ainda não regulamentadas por 
lei, se situando fora do contexto protetivo do direito, 
como é o caso da união estável putativa e paralela.

 É inquestionável a quantidade de injustiças quando 
da aplicação das leis, atraindo de forma bastante inci-
dente a negativa em não reconhecer essas famílias pelo 
direito, condenando-as à invisibilidade desconsiderando 
que o instituto familiar protegido pelo direito considera a 
espontaneidade do surgimento familiar.

A análise da jurisprudência que trata da situação em 
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questão apesar de parecer curta, e ainda incompleta, 
gera muitas discussões, não havendo consenso entre 
algumas partes do direito. 

Em um julgado proferido no STF, no ano de 2009, 
cujo relator é o Min. Marco Aurélio, manifesta-se essa 
concepção discriminatória ao distinguir a união estável 
do concubinato. No caso em tela, trata-se de Recurso 
Extraordinário em que se pleiteia o pagamento de pen-
são previdenciária em virtude da existência de famílias 
paralelas, na qual a união estável perdurou por 30 anos. 

COMPANHEIRA E CONCUBINA - DISTINÇÃO. 
Sendo o Direito uma verdadeira ciência, impos-
sível é confundir institutos, expressões e vocá-
bulos, sob pena de prevalecer a babel. UNIÃO 
ESTÁVEL - PROTEÇÃO DO ESTADO. A proteção 
do Estado à união estável alcança apenas as 
situações legítimas e nestas não está incluído 
o concubinato. PENSÃO - SERVIDOR PÚBLICO 
- MULHER - CONCUBINA - DIREITO. A titulari-
dade da pensão decorrente do falecimento de 
servidor público pressupõe vínculo agasalhado 
pelo ordenamento jurídico, mostrando-se im-
próprio o implemento de divisão a beneficiar, 
em detrimento da família, a concubina.

Sendo assim, consta registrado que para o Supremo, 
diante da análise do seu posicionamento apresentado, 
que existe ainda uma tendência bastante conservadora, 
não admitindo, a geração de efeitos jurídicos as uniões 
estabelecidas concomitantemente à existência de matri-
mônios, vez que ferem o princípio monogâmico regente 
do direito de família, como também por constituírem em 
sua essência um dos impedimentos existentes no art. 
1723, CC, caracterizando-os, assim, como concubina-
tos.

Quanto ao Superior Tribunal de Justiça, o que se 
verifica em seus posicionamentos é que o princípio da 
monogamia como elemento inibidor do reconhecimento 
das famílias paralelas devido à presença de um impe-
dimento cultivado por alguma das partes constituintes 
das uniões existentes que no caso seria a ausência de 
fidelidade. 

Desta forma, tal impedimento se sobressai em detri-
mento de todos os demais requisitos necessários para 
a constituição da união estável putativa e paralela, va-
lendo ressaltar que dentre eles encontram-se os que de 
fato caracterizam a externalização de vontade de cons-
tituir uma família, a publicidade, e autorresponsabilida-
de destes efeitos perante a sociedade e, com isso, são 
condenadas à invisibilidade sob o fundamento de que 
fora ferida a monogamia da família, ferindo, porém, o 
direito dessas famílias de se tornarem equiparadas ao 

que o Estado tutela como “entidade familiar”.
Conforme decisão proferida pela quarta turma do 

STJ, fora ressaltado esse sentido exposto, apesar de ter 
sido denegado o reconhecimento da união estável pa-
ralela em virtude de não ter sido observado a fidelidade 
como um dever da união: 

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍ-
LIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO 
ESTÁVEL. RELAÇÃO CONCOMITANTE. DEVER 
DE FIDELIDADE. INTENÇÃO DE CONSTITUIR 
FAMÍLIA. AUSÊNCIA. ARTIGOS ANALISADOS: 
ARTS. 1º e 2º da Lei 9.278/96. 1. Ação de re-
conhecimento de união estável, ajuizada em 
20.03.2009. Recurso especial concluso ao 
Gabinete em 25.04.2012. 2. Discussão relati-
va ao reconhecimento de união estável quan-
do não observado o dever de fidelidade pelo 
de cujus, que mantinha outro relacionamento 
estável com terceira. 3. Embora não seja ex-
pressamente referida na legislação pertinente, 
como requisito para configuração da união es-
tável, a fidelidade está ínsita ao próprio dever 
de respeito e lealdade entre os companheiros. 
4. A análise dos requisitos para configuração 
da união estável deve centrar-se na conjunção 
de fatores presente em cada hipótese, como a 
affectio societatis familiar, a participação de 
esforços, a posse do estado de casado, a con-
tinuidade da união, e também a fidelidade. 5. 
Uma sociedade que apresenta como elemento 
estrutural a monogamia não pode atenuar o 
dever de fidelidade - que integra o conceito de 
lealdade e respeito mútuo - para o fim de inserir 
no âmbito do Direito de Família relações afe-
tivas paralelas e, por consequência, desleais, 
sem descurar que o núcleo familiar contempo-
râneo tem como escopo a busca da realização 
de seus integrantes, vale dizer, a busca da fe-
licidade. 6. Ao analisar as lides que apresen-
tam paralelismo afetivo, deve o juiz, atento às 
peculiaridades multifacetadas apresentadas 
em cada caso, decidir com base na dignidade 
da pessoa humana, na solidariedade, na afeti-
vidade, na busca da felicidade, na liberdade, na 
igualdade, bem assim, com redobrada atenção 
ao primado da monogamia, com os pés finca-
dos no princípio da eticidade. 7. Na hipótese, 
a recorrente não logrou êxito em demonstrar, 
nos termos da legislação vigente, a existência 
da união estável com o recorrido, podendo, no 
entanto, pleitear, em processo próprio, o reco-
nhecimento de uma eventual uma sociedade de 
fato entre eles. 8. Recurso especial desprovido.

Não obstante, revelando uma tendenciosa flexibilida-
de na rigidez dos julgamentos estritamente subordina-
dos à norma, começam a aparecer alguns julgados que 
representam verdadeiras quebras de paradigmas, um 
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avanço nos entendimentos dos Tribunais. 
Assim, resta demonstrado em acórdão recente do 

Tribunal do Rio Grande do Sul, que na oportunidade de 
julgamento, não apenas reconheceu a relação da concu-
bina, mas também a concedeu certos direitos de divisão 
de bens na constância do seu relacionamento. Vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL PUTA-
TIVA. PARTILHA DE BENS. MAJORAÇÃO DE 
ALIMENTOS. APELAÇÃO AUTORA Reconhe-
cimento da união. A confissão da apelante de 
que ficou sabendo somente "no processo" que 
o apelado estava em processo de separação 
com a esposa do Tocantins, as idas e vindas do 
réu, a distância entre os estados da federação 
e o processo de separação do casamento; cor-
roboram a tese de que a apelante não sabia que 
o réu era casado, vivendo uma "união estável 
putativa", a qual, em analogia ao "casamento 
putativo", deve receber as consequências jurí-
dicas similares às da união estável. Preceden-
tes jurisprudenciais. Partilha de bens. Não vin-
do prova da propriedade imobiliária adquirida 
no curso da união, viável a partilha somente 
dos direitos decorrentes de contrato particular 
de compra e venda de imóvel. Parcialmente 
provido o recurso no ponto. Alimentos à filha 
do casal. O valor dos alimentos em dois sa-
lários mínimos é adequado, pois não se sabe 
exatamente qual é a possibilidade econômica 
do alimentante, bem como se trata de valor ra-
zoável, em face das necessidades normais de 
uma menina de 10 anos. Desprovido no ponto. 
APELAÇÃO RÉU - Alimentos Considerando que 
o Apelante pagou à Alimentanda o valor equi-
valente a 02 (dois) salários mínimos desde que 
foram fixados provisoriamente nos autos, e os 
sinais da sua riqueza apontam ter condições 
de suportar tal importância, não há razão para 
reduzir o valor arbitrado na... sentença. Logo, 
deve ser confirmada a sentença relativamente 
à pensão alimentícia de 02 salários mínimos. 
DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELA-
ÇÃO DA AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO 
À APELAÇÃO DO RÉU. (Apelação Cível Nº 
70060165057, Oitava Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Jul-
gado em 30/10/2014).

Não se pode negar que os olhos dos tribunais estão 
mais sensíveis à realidade social, promovendo, ainda 
que de forma lenta, a evolução da norma mediante a 
ferramenta: jurisprudência. É importante destacarmos 
que os operadores do direito não devem se submeter 
à simples reverência a dispositivos ultrapassados, mas 
que considerando a análise de casos concretos, devem 
a obrigação jurisdicional de garantia de direitos.

Frente a isso, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Maranhão, nos autos da Apelação Cível nº 
26356/2013, adotou o entendimento de que as uniões 
simultâneas não ofendem o princípio da monogamia, 
pois “são situação peculiares, idôneas, que se cons-
tituem, muitas vezes, com o conhecimento da esposa 
legítima”. A decisão foi assim ementada: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE 
SOCIEDADE DE FATO C/C PARTILHA DE BENS. 
UNIÃO ESTÁVEL PARALELA. POSSIBILIDA-
DE. SUJEIÇÃO AO REGIME DE COMUNHÃO 
PARCIAL DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCA-
TÍCIOS. EXCESSO. PROVIMENTO PARCIAL. 
1. A pluralidade de famílias consagrada pelo 
Constituição Federal permite que se reconheça 
uma entidade familiar, organizada e constituída 
paralelamente a outra que atenda aos mesmos 
pressupostos. 2. Relação de afeto que recla-
ma reconhecimento judicial como forma de 
respeito ao princípio da dignidade da pessoa 
humana e ao pluralismo dos núcleos familia-
res. 3. Não ofende a lei nem a monogamia o 
reconhecimento de uniões estáveis paralelas 
que se mantiveram públicas e duradouras por 
28 anos consecutivos, com o conhecimento 
recíproco. Peculiaridade justificada por princí-
pios constitucionais. 4. A Constituição Repu-
blicana dispõe, em seu artigo 226: A família, 
base da sociedade, terá especial proteção do 
estado. Nessa previsão constitucional não há 
eleição de uma família especial para merecer 
proteção legal, nem poderia, diante da opção 
pluralista do nosso Estado de Direito e por 
tratar-se de norma inclusiva, com extensão a 
todas as formas de família. 5. Sendo uma das 
hipóteses que excetuam a regra geral de co-
municabilidade dos bens, a sub-rogação deve 
ser suficientemente provada pela parte a quem 
interessa, sob pena de não ser reconhecida. 
6. A condenação ao pagamento de honorários 
advocatícios deve estar de acordo com os cri-
térios constantes nas alíneas a, b e c do § 3º, 
do art. 20, do CPC. 7. Apelação parcialmente 
provida. (Apelação Cível Nº 26356/2013, Ter-
ceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do MA, 
Relator: Desembargador Lourival de Jesus Se-
rejo Sousa, Julgado em 01/09/2014).

Em outras palavras, se buscam maneiras para per-
mitir o reconhecimento das famílias simultâneas, a fim 
de evitar a ocorrência de flagrantes injustiças. Por óbvio, 
nesses casos, para que se possa aferir os pressupostos 
de configuração da união estável paralela, é necessá-
rio desconsiderar deveres como a lealdade e requisitos 
como a exclusividade. 

O vem se percebendo recentemente nas cortes dos 
Tribunais é um movimento jurisprudencial das instân-
cias ordinárias em prol da dignidade da pessoa humana, 



Revista Juris Rationis, Ano 9, n.2, p. 23-36, abr./set.2016  ISSN 2237-4469

33

juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DO DIREITO

a fim de atribuir a melhor justiça a quem precisa. 
Ou seja, independentemente de qualquer considera-

ção, admite-se reconhecer direitos tanto à primeira re-
lação, formada a partir do matrimônio ou de uma união 
estável, como para a união que se constituiu paralela-
mente à anterior. Vejamos um recente entendimento do 
Tribunal de Alagoas em que destaca o inteiro reconhe-
cimento da união estável putativa e paralela como enti-
dade familiar:

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELA-
ÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO 
DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. 
CONCOMITÂNCIA DE CONVIVÊNCIA ENTRE 
ESPOSA E COMPANHEIRA COM O DE CUJUS 
QUANDO EM VIDA. SENTENÇA QUE JULGOU 
IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. 
UNIÃO ESTÁVEL PUTATIVA. PROVA ORAL E 
DOCUMENTAL QUE EVIDENCIA A EXISTÊNCIA 
DE DUPLICIDADE DE UNIÕES. SENTENÇA RE-
FORMADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 380 DO 
STF. RATEIO ENTRE CONCUBINA E ESPOSA. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DE-
CISÃO UNÂNIME. O conceito de certo e erra-
do é completamente relativo. Por essa razão, 
não abro mão da ideia de que ao chamado 
concubinato podem ser aplicadas as mesmas 
regras da união estável, já que essa moda-
lidade de relação deve, sim, ser vista como 
entidade familiar pela realidade fática e social 
que dela emanam. Os princípios da dignida-
de da pessoa humana, da responsabilidade, 
da pluralidade das formas de família, quando 
aliados ou em confronto com o da monoga-
mia em cada caso concreto, se sobressaem e 
acabam por autorizar a atribuição e distribui-
ção de direitos às famílias paralelas. (TJ-AL - 
APL: 05008854120078020046 AL 0500885-
41.2007.8.02.0046, Relator: Des. Tutmés Airan 
de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 
04/02/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publica-
ção: 22/02/2016)

Diante disso, mesmo diante das inúmeras decisões 
desfavoráveis ao reconhecimento das famílias paralelas 
existentes, destacamos que apesar de lenta, existe uma 
evolução em prol da possibilidade dessa tutela.

6 CONCLUSÃO

Com a evolução da sociedade, pode-se observar que 
o comportamento dos indivíduos em relação instituição 
da família vem ganhando nova aparência, como é o 
caso das uniões estáveis putativas e paralelas.

O presente trabalho teve como objetivo refletir a res-
peito da importância da entidade familiar, uma vez que 

a base da sociedade é a família, protegida pelo Estado, 
como lhe assegura os direitos na Constituição Brasilei-
ra, e envolta pelos princípios que norteiam o Direito de 
Família.

Alguns princípios constitucionais que norteiam as 
uniões estáveis putativas e paralelas enquadradas elu-
cidam a importância de cada um para a concretização 
e demonstração que essas uniões merecem a significa-
tiva proteção estatal, vez que se vêm à margem da so-
ciedade quando do fim do relacionamento daquele que 
de boa-fé viveu.

Acerca da dignidade, a princípio, não poderia ser 
reconhecido um relacionamento paralelo a uma união 
estável ou a um casamento, pois feriria a dignidade do 
cônjuge ou do companheiro da primeira relação, de tal 
modo que os partícipes da segunda relação estariam 
agindo de forma maldosa, enganando e ferindo os senti-
mentos daquele que dedica sua vida ao outro e respeita 
os deveres do casamento.

Desse modo, examinando-se os diversos entendi-
mentos expostos, percebe-se que, na união estável pu-
tativa, encontra-se presente o princípio da afetividade, 
pois é, a partir desse elo, que a família se forma e não 
por fatores econômicos ou biológicos. 

Além de que, com base nos posicionamentos ex-
postos por juristas brasileiros é perceptível que o prin-
cípio da monogamia não deve sobrepor o princípio da 
dignidade tendo em vista que o companheiro eivado de 
ignorância da putatatividade se entregou de coração, 
cuidou, amou, respeitou, não pode ser ignorado perante 
o judiciário, nem mesmo a sociedade, vez que agiu com 
total inocência buscando a constituição de uma família.

No direito de família cada caso é único e assim deve 
ser tratado, sendo que cabe ao julgador, diante do caso 
concreto posto à sua apreciação analisar as circuns-
tâncias, aplicando as normas cabíveis e os princípios 
competentes, de modo a chegar à conclusão mais justa 
às partes, não beneficiando o injusto ou deixando de 
outorgar direitos a quem agiu de forma justa e digna.

Neste sentido, destaca-se que o que deve ser consi-
derado são, de fato, as deliberações livres e o exercício 
da autonomia de vontade dos seres humanos, elemen-
tos esses vinculados à assunção da autorresponsabili-
dade perante as consequências da vinculação livre para 
a formação de um novo núcleo familiar. 

Diante dessa perspectiva, portanto, sob a análise 
judicial do reconhecimento das famílias putativas e pa-
ralelas, a formação de um núcleo familiar transcende a 
existência de afeto, ela é composta por consenso mútuo 
capaz de legitimar, perante a sociedade, a existência fá-
tica de uma entidade familiar. 
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Posto isso, entende-se plausível o reconhecimento 
das entidades paralelas pelo Judiciário vinculadas sob a 
ótica da boa-fé para que sejam equiparadas pelo Estado 
às outras famílias existentes, primando pelos princípios 

Constitucionais da dignidade da pessoa humana e da 
igualdade entre as famílias existentes, tendo, por con-
sequência, a diminuição de certos preconceitos sociais 
ainda existentes face essas famílias.
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Resumo
O presente artigo tem por finalidade apresentar concepções sobre a Autoridade Policial como primeira 
guardiã de direitos e garantias individuais em virtude dos princípios constitucionais e tratados 
internacionais ratificados pela República Federativa Brasileira, traz a possibilidade da aplicação do Princípio 
da Insignificância pela Autoridade Policial sem diminuir a autoridade, de direito, do judiciário. O Princípio da 
Insignificância, no que pese, não ter sua conceituação expressa nas Leis brasileiras, vem se fortalecendo ao 
passar dos tempos, e a sua aplicabilidade, bem como o seu reconhecimento, é cada vez mais presente na 
jurisprudência e na doutrina. No entanto a sua aplicação pela Polícia Judiciária ainda é pouco discutida pelo 
mundo jurídico. Surge então, a possibilidade e benefício não só para a sociedade, mas como também, para 
o sistema processual penal como um todo, que os Delegados de Polícia fazendo seu juízo de valor, decidam 
acerca da lavratura, ou não, do auto de prisão em flagrante de fatos que não prejudiquem significativamente 
os bens jurídicos tutelados, como a vida, a honra, a liberdade, etc, sendo obviamente atípicos, isto com base 
e fundamento no Princípio da Insignificância. O ato de abranger a competência da aplicação do Princípio 
da Insignificância pela Polícia Judiciária, não significa que o Estado, representado pela sua polícia, fechará 
os olhos aos crimes insignificantes, mas sim, o interesse do Estado em preservar ao máximo a liberdade, a 
integridade física, a dignidade e a vida das pessoas, tratando tais fatos de forma razoável e proporcional, já 
na fase investigativa.

Palavras-chave: Princípio da Insignificância. Estado Democrático de Direito. Polícia Judiciária. Autoridade 
Policial.

STATE OF THE ECONOMY IN THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF BICKERING

Abstract
The present article aims to present concepts About the Authority Police As First Guardia of Rights 
individuals in virtue of constitutional principles and international treaties ratified the Federative Republic 
Brazilian, brings the possibility of meaninglessness Principle Application For Police Authority without 
Decrease Authority of law , do justice .The Principle of Insignificance , in spite of not having their express 
concept in Brazilian Laws , has strengthened the passage of time , and its applicability and its recognition, 
is increasingly present in the jurisprudence and doctrine . However its application by the Judicial Police 
is still little discussed by legal world .Then comes the possibility and benefit not only society, but as well 
for the criminal justice system as a whole, that the delegates Police doing their value judgment, decide 
on the issuance or not the prison of self in blatant facts that do not significantly harm the protected legal 
interests , such as life, honor , freedom , etc. , obviously being atypical , this basis and foundation in the 
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principle of Bickering .The act of covering the competence of applying Bickering principle by the Judicial 
Police , does not mean that the state, represented by its police turn a blind eye to petty crimes , but , 
the State's interest in preserving the maximum freedom, integrity physical , dignity and life of people , 
treating such facts in a reasonable and proportionate manner , as in the research phase.

Keywords: Principle of Insignificance. Democratic state. Judicial and Police Authority police.
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1 INTRODUÇÃO

Em um Estado Democrático de Direito, onde a liber-
dade dos indivíduos é regra, e seu encarceramento uma 
excepcionalidade, somente cabível quando extrema-
mente necessário; busca-se primeiramente a valoriza-
ção da dignidade do ser humano, tentando dar-lhe opor-
tunidade, perspectiva, possibilitando a sua socialização 
ou a sua ressocialização; onde se visa sempre uma 
justiça imparcial, isonômica, proporcional, razoável, 
essencialmente justa, e tendo em vista, a necessidade 
do Direito de evolução de acordo com as mudanças da 
própria sociedade, adaptando-se às necessidades, pre-
ceitos e concepções exigidas para se ter um Estado de 
Direito sempre justo e legítimo.

Nota-se em nossa sociedade, que o Direito Penal 
trata dos problemas de ordem social, desta forma o 
homem pode ser caracterizado como um ser fruto de 
uma sociedade conturbada, ou seja, delinquente social; 
não o sociopata, mas o delinquente que atua nos delitos 
patrimoniais, sendo punidos pelo Código Penal. Em se 
tratando de infrator social, não se trata apenas de caso 
de polícia, mas sim de uma questão de interesse geral. 

Por que delinquente social? Porque face ao meio 
onde o cidadão vive, cercado de pobreza, desemprego, 
miséria, fome, tráfico de entorpecentes, famílias desa-
justadas, falta de saneamento básico, energia elétrica, 
educação, entre outros direitos sociais mínimos; desta 
forma, tendo em vista a falta de assistência, por parte 
do Estado, utiliza-se de meios, que acha serem mais 
fáceis para alcançar o equilíbrio entre ele e as pessoas 
de classes sociais mais beneficiadas. 

O objetivo do presente artigo é abordar sobre a pos-
sibilidade de aplicação do Princípio da Insignificância 
pela Autoridade Policial, porém, não será demonstrado 
aqui a exclusão do Ministério Público, como titular da 
ação, muito menos a do Juiz quanto ao arquivamento do 
Inquérito Policial, ao contrário, continuarão com as suas 
atribuições e funções previstas na Constituição Federal. 

A autoridade policial conforme a Constituição Brasilei-
ra de 1988, o Estado Democrático de Direito e os tratados 
internacionais ratificados pelo Brasil, assume a função de 
garantir os direitos e garantias individuais contempladas 
no art. 5º da Carta Magna. O que se pretende mostrar aqui 
seria a economia processual caso houvesse a possibili-
dade de o Delegado suspender o andamento as investiga-
ções e não prender em flagrante o infrator, quando existir 
flagrância, nos casos em que for verificado a aplicação 
do Princípio da Insignificância, encaminhando assim, um 
relatório ao Ministério Público e ao Juiz competente para 
que façam a apreciação do fato.

A investigação preliminar ligada aos preceitos cons-
titucionais em sua função de efetivar o direito gera uma 
valorização a todo o procedimento que o delegado de 
polícia conduz. 

O sistema penal é seguro por natureza, pois evita os 
abusos, sem provas, por parte da acusação, bem como, a 
impunidade do agressor do bem tutelado. Nos tempos em 
que o Direito Penal era aplicado de forma livre por aqueles 
possuidores de poder, ou seja, era a Lei dos mais fortes 
sobre os mais fracos, fazendo do Direito Penal um verda-
deiro direito de vingança particular. A punição do Estado 
substitui a vingança e o delegado de polícia possui todos 
os instrumentos Constitucional, quando a expurga e man-
tém sob equilíbrio o poder Estatal.

Em contrário à discricionariedade das decisões téc-
nicas e jurídicas de polícia judiciária, praticadas pela 
autoridade policial, frente a situações de menor valor, 
outras instituições insistem em representar administra-
tivamente em desfavor dessas autoridades à Correge-
doria da Polícia Civil, entendendo que a não lavratura do 
auto de prisão em flagrante, pelo delegado de polícia, 
nos casos sobre o amparo do princípio da insignificân-
cia, tipificaria uma infração administrativa e penal.

Consequentemente será apresentado jurisprudência e 
doutrina consagrando a discricionariedade das decisões 
técnicas de polícia judiciária, quando tratar-se da função 
fundamental da autoridade policial de garantidor dos di-
reitos e garantias individuais consagradas na Constitui-
ção de 1988 e a respeito do princípio da insignificância.

2 PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL 
 
O estudo dos Princípios é um tema de grande impor-

tância não só no Direito Penal, mas também como nos 
outros ramos do Direito. “No Direito Penal, os princípios 
têm a função de orientar o legislador ordinário, no intuito 
de limitar o poder punitivo estatal mediante a imposição 
de garantias aos cidadãos" (MASSON, 2013, p. 22).

Eles existem para dar segurança e eficácia às nor-
mas, e possuem diversas classificações que variam de 
acordo com cada doutrinador, cabendo aqui o destaque 
de alguns dos Princípios do Direito Penal:

2.1 PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL OU 
ESTRITA LEGALIDADE (ART. 5º, XXXIX/ CF, 
E ART. 1º/ CP)

“art. 1º, do Código Penal brasileiro, segundo o qual não 
há crime sem lei anterior que o defina, nem há pena sem 
prévia cominação Legal” (BRASIL, 1940).  
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Trata-se do fixador do conteúdo das normas 
penais incriminadoras, ou seja, os tipos pe-
nais, mormente os incriminadores, somente 
podem ser criados através de lei em sentido 
estrito, emanada do Poder Legislativo, respei-
tado o procedimento previsto na Constituição. 
Encontra-se previsto, expressamente, no art. 
5.º, XXXIX, da CF, bem como no art. 1.º do Có-
digo Penal (NUCCI, 2014, p. 25).

Este princípio atua como limite para empregar as 
sanções, ou seja, ele impede que o aplicador da norma 
puna o agente com base nos costumes, desta forma, o 
agente só poderá ser punido caso exista lei reprovando 
a sua conduta e ainda atrelando a ela uma pena.

2.2 PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE (ART. 
5º, XXXIX/ CF, E ART. 1º/ CP):

O Princípio da Anterioridade é como uma forma de 
extensão do Princípio da Reserva Legal, ele define que a 
lei penal só pode produzir efeitos apenas após a sua en-
trada em vigor, sendo proibida a sua aplicação aos fatos 
praticados antes da sua criação e até mesmo aos fatos 
praticados durante o seu período de “vacatio legis”.

2.3 PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA 
OU "ULTIMA RATIO":

O presente Princípio surgiu através do art. 8º Decla-
ração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, 
onde dizia: “Art. 8º A lei apenas deve estabelecer pe-
nas estrita e evidentemente necessárias [...]”, ou seja, o 
Direito Penal só pode intervir para caracterizar um fato 
como crime quando for estritamente necessário para a 
proteção do bem ou do interesse coletivo, e somente 
poderá ser aplicado o tipo penal caso a situação con-
creta não se adéque a outros ramos do Direito, restando 
apenas a alternativa de aplicação do Direito Penal.

2.4 PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 5º, 
CAPUT/ CF):

Sua origem veio da Lei das XII Tábuas que dizia: “Que 
não se estabeleçam privilégios em leis”, porém, seu 
marco foi na Revolução Francesa, onde existia o lema 
de “Igualdade, fraternidade e liberdade”, que simboliza-
vam os direitos e deveres do cidadão. Posteriormente 
foi adotado pela primeira vez na Constituição Federal de 
1934, e hoje encontra-se no art. 5º da Constituição vi-
gente no país.

Por este Princípio, o Direito Penal, traz o direito de 

pessoas que se encontrem em igual situação de receber 
o mesmo tratamento tanto pelo legislador como pelo 
Juiz, assim como, quando se encontrarem em posições 
diversas merecerão tratamento diverso.

2.5 PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:

Masson (2013, p. 25), em sua obra retrata a origem 
do presente Princípio [...] surgiu no Direito Civil, deri-
vado do brocardo de “minimus non curat praetor”. Em 
outras palavras, o Direito Penal não deve se ocupar de 
assuntos irrelevantes, incapazes de lesar o bem jurídico 
legalmente tutelado.

O cabimento do Princípio em questão será avaliado 
mediante cada caso concreto, e conforme posição do 
STF serão analisados os requisitos de ordem objetiva, 
como também os de ordem subjetiva impostos pelo Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ).

3 DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

O Princípio da Insignificância tem sua origem advin-
da do Direito Civil, não sendo próprio do Direito Penal. 
E funciona como uma espécie de causa de exclusão da 
tipicidade, uma vez que o crime trata-se de uma con-
duta humana, positiva ou negativa, típica e antijurídica, 
proibida ou permissiva, a qual é imposta sanção penal.

Aplicado aos “delitos de bagatela”, o Princípio da 
Insignificância repousa sobre o brocardio de “minimus 
nos curat praetor” (o pretor não cuida de crimes insig-
nificantes), desta forma, o Princípio da Insignificância é 
aplicado à todos os delitos em que, mesmo havendo a 
reprovação da sociedade, o bem jurídico atingido figura 
como irrelevante ao Direito Penal.

Conforme demonstra a obra “Direito Penal Esque-
matizado parte geral”, diz:

O Princípio da Insignificância tem aplicação a 
qualquer espécie de delito com ele compatível, 
e não apenas aos crimes contra o patrimônio. 
Imagine-se, por exemplo, a existência de pe-
culato na apropriação de uma folha de papel 
em branco, ou, ainda, de um clipe de metal, 
hipóteses de crime contra a Administração Pú-
blica nas quais, em nossa opinião, o postulado 
excepcionalmente tem incidência. A propósito, 
o Supremo Tribunal Federal já decidiu nesse 
sentido (MASSON, 2013, p. 27).

Para considerar um ato praticado, pelo agente, como 
“insignificante”, requer a análise de pontos objetivos, 
estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF): a 
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mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência 
de periculosidade social da ação, o reduzido grau de 
reprovação do comportamento do agente e a inexpres-
sividade da lesão do bem juridicamente tutelado; bem 
como os pontos subjetivos, estabelecidos pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ): importância do objeto 
material para a vítima, a condição econômica da víti-
ma, o valor sentimental do bem e as circunstâncias e 
o resultado do crime. 

Só após esta análise é que poderá ser aplicado o 
Princípio da Insignificância no caso real, porém, o agen-
te se exime da responsabilidade civil decorrentes da 
prática do seu ato, apenas fica livre da responsabilidade 
penal, não se estendendo assim uma a outra.

3.1 DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA X 
ATIPICIDADE

Para se estudar a aplicação do Princípio da Insigni-
ficância, deve-se recorrer ao estudo da tipicidade, em 
suas duas concepções: formal e material. Do ponto de 
vista formal, a tipicidade é aquela definida em lei, ou 
seja, exatamente o que é descrito nas regras e princí-
pios jurídicos. Já o ponto de vista material, mostra que 
se deve analisar o comportamento do agente no mo-
mento do ato, verificando se este foi lesivo ao bem ju-
rídico, caso não o seja, considera-se a conduta atípica, 
em virtude da sua insignificância do ato.

Portanto, o Princípio da Insignificância tem como 
resultado o afastamento da tipicidade material do fato, 
tornando a conduta atípica, e resultando na absolvição 
do acusado na esfera penal, quando não ocorre a ofensa 
ao bem juridicamente protegido.

4 DA POLÍCIA INVESTIGATIVA

4.1 DA ORIGEM DO INQUÉRITO POLICIAL 
DO BRASIL

Originário da Roma e da Grécia Antiga, tinha-se por 
comum, a vítima do delito assumir poderes para diligen-
ciar quanto ao ilícito cometido, realizando através delas 
os atos de polícia, investigando e colhendo provas para 
resolução do fato. Naquela época já existia a garantia do 
contraditório e da ampla defesa, onde o acusado podia 
colher informações que comprovassem a sua inocência. 

Enquanto isso, na Grécia Antiga, eram eleitas pes-
soas que ficavam no encargo de investigar, fazendo o 
papel de policia, sobre a vida pessoal e familiar daquele 
que cometia o ilícito.

Antes de 1832 não havia qualquer menção ao Inqué-
rito Policial, mesmo em 1830 quando foi sancionado o 
primeiro Código Criminal do Império. A partir de 1832, 
com o surgimento do primeiro Código de Processo Cri-
minal, que se fez menção à atividade dos inspetores de 
quarteirão (aqueles que zelavam pela propriedade e pelo 
sossego do seu quarteirão), porém, não desempenha-
vam função de polícia.

O referido código tratava sobre quais procedimen-
tos seriam adotados durante a coleta das informa-
ções, neste instante, ainda não considerado como 
“Inquérito Policial”.

Somente no ano de 1841 o inquérito policial atribuiu 
à autoridade policial competência. A Lei nº. 261, de 03 
de dezembro de 1841, iniciou a traçar o delineamento 
do inquérito policial, dispondo, num de seus capítulos, 
sobre a competência das autoridades Policiais; lhes atri-
buindo o encargo de “remeter, quando julgarem conve-
niente, todos os dados, provas e esclarecimentos, que 
houverem obtido sobre um delito, com uma exposição 
do caso e de suas circunstâncias, aos juízes competen-
tes, a fim de formarem a culpa. 

Mesmo que já existissem regras para disciplinas a 
investigação policial no ano de 1841, o inquérito poli-
cial foi normatizado a partir da criação do Decreto nº 
4.824/71, que veio para regulamentar a Lei nº 2.033/71, 
onde se deu estrutura e nome à peça, sendo a partir de 
então tratada como Inquérito Policial.

A função da Autoridade Policial é presidir as investi-
gações e o Inquérito. Ressalta-se que:

Nem todo funcionário de polícia é autoridade, 
mas somente aquele que está investido no po-
der de mando, que exerce coerção sobre pes-
soas e coisas, que dispõe do poder de polícia, 
isto é, que pode discricionariamente restringir 
certos bens jurídicos alheios (p. ex. ordenar 
prisões, buscas, apreensões, arbitrar fianças, 
intimar testemunhas, mandar identificar indi-
ciados etc., tudo nos casos previstos em lei). 
Há funcionários que são sempre autoridades, 
isto é, cuja função precípua é a de exercer o 
poder de polícia (p. ex. Os delegados). Pouco 
importa que exercitem também funções buro-
cráticas, pois estas não lhes são essenciais, 
não são conaturais à sua destinação (TORNA-
GHI, 1959, p. 406). 

 
A Polícia compreende e significa a vigilância exercida 

pela autoridade para garantir a ordem e o bem-estar pú-
blico em todos os ramos dos serviços do Estado. Esta 
vigilância constante é um dos primeiros deveres de toda 
a administração que deve prevenir os perigos e os de-
litos, e resguardar os direitos individuais: é ela também 
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quem tem o encargo de desvendar os crimes, coligir e 
transmitir à autoridade competente os indícios e provas, 
reconhecer e capturar os delinqüentes, concorrer para 
que assim sejam entregues aos tribunais e sujeitos à 
aplicação da lei. 

A palavra ‘polícia’ é de origem grega e deriva de "po-
liteia", que significa ‘administração da cidade’, ou seja, a 
‘polis’ da antiga Grécia. Ela é responsável pela resposta 
primária à sociedade quanto ao delito investigado, pos-
suindo a função de garantir a paz pública e a segurança 
individual.

Dirigida por Delegados de Polícia, que são incum-
bidos de fornecer às Autoridades Judiciárias as infor-
mações necessárias à instrução e julgamento dos pro-
cessos; realizar diligências requisitadas pela Autoridade 
Judiciária ou pelo Ministério Público; cumprir os manda-
dos de prisão expedidos; representar o Juiz quando for 
para decretar prisão preventiva ou temporária; apurar 
infrações penais e suas autorias, dentre outras funções, 
porém, isso não impede que atue na prevenção de fu-
turos delitos.

Da mesma forma, embora a polícia civil, além 
de seu papel de polícia judiciária, tenha uma 
natureza investigativa, com a finalidade precí-
pua de apurar as infrações penais já ocorridas, 
nada impede que também atue na prevenção de 
futuros delitos, como ocorre, com freqüência, 
quando realiza blitzs em automóveis, visando, 
por exemplo, reprimir o porte ilegal de armas 
ou mesmo de drogas (GRECO, 2009, p. 5).

 
4.2 DO PAPEL DO DELEGADO PERANTE O 
INQUÉRITO POLICIAL

O inquérito policial é um conjunto de diligências rea-
lizadas pela Autoridade Policial (Delegado) para apura-
ção de uma infração penal e sua autoria. A coleta das 
informações a respeito da infração penal consiste em 
um conjunto de atividades a serem realizadas pela Au-
toridade Policial, assim como determina a obra “Manual 
de Processo Penal”:

Apurar a infração penal é colher informações 
a respeito do fato criminoso. Para tanto, a 
Polícia Civil desenvolve laboriosa atividade, 
ouvindo testemunhas, tomando declarações 
da vítima, procedendo a exames periciais, no-
meadamente os de corpo de delito, exames de 
instrumento do crime, determinando buscas 
e apreensões, acareações, reconhecimentos, 
ouvindo o indiciado, colhendo informações 
sobre todas as circunstâncias que circunvolve-
ram o fato tido como delituoso, buscando tudo, 

enfim, que possa influir no esclarecimento do 
fato. Apurar a autoria significa que a Autoridade 
Policial deve desenvolver a necessária ativida-
de visando a descobrir, conhecer o verdadeiro 
autor do fato infringente da norma. (TOURINHO 
FILHO, 2009, p. 69).

Possui natureza administrativa, é uma medida preli-
minar de informação para a instauração do processo ju-
dicial, ocorre assim que o Delegado toma conhecimento 
de algum fato, devendo agir para efetuar as devidas pro-
vidências para a apuração dos fatos.

5 DA POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 
PELO DELEGADO

O Poder Judiciário deve ater-se aos fatos que sejam 
significantes, para isso, utiliza-se do Princípio da Insig-
nificância juntamente ao Princípio da Intervenção Míni-
ma fazendo uma espécie de seleção dos processos, se-
parando os que considerados típicos dos atípicos, com 
o intuito de desafogar a máquina judiciária e ainda eco-
nomizar com despesas processuais desnecessárias.

Conforme entendimento do STJ em Habeas Corpus 
nº 154.949/MG, apenas o Poder Judiciário teria poderes 
para a valoração do Inquérito Policial, e por conseguinte, 
se haveria a necessidade ou não da aplicação do Prin-
cípio da Insignificância, dessa forma, seria necessário 
que todas as atividades do processo investigativo fos-
sem cessadas para que o Inquérito seja remetido ao Mi-
nistério Público e, assim então, ser arquivado pelo Juiz 
competente com base no Princípio da Insignificância.

Porém, ao que se sabe, o Delegado passa pela mes-
ma formação tanto do Juiz como do Promotor, o que de-
monstra a sua capacidade para identificar a atipicidade 
de um fato da mesma forma que os dois últimos a iden-
tificariam, não restando dúvidas de que àquele poderia 
valorar o cabimento ou não do Princípio da Insignificân-
cia, mas sem a exclusão do crime, visto que este é um 
papel exclusivo da Autoridade Judicial.

A possibilidade aqui estudada é de regularizar a ati-
vidade do Delegado quanto à aplicabilidade do Princípio 
da Insignificância, onde ele possa utilizar-se do Princípio 
para não efetuar uma prisão em flagrante ou sobrestar 
o inquérito policial, elaborando um relatório, onde des-
creva os fatos e demonstre o que o levou a interpretar 
a aplicação do Princípio da Insignificância naquela situ-
ação, enviando-o ao Juiz e ao Ministério Público para 
a análise e posterior decisão, se abriria ou arquivaria 
o inquérito. O Delegado não excluiria o titular da ação 
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(Ministério Público) e não excluiria a função do Juiz de 
arquivar o Inquérito que poderiam decidir de forma di-
versa do entendimento da Autoridade Judiciária. 

O Direito à liberdade, tratado como inviolável em 
nossa Carta Magna    integra-se com a orientação in-
ternacional quanto aos direitos do homem, desta for-
ma, não há de se manter um indivíduo preso sem que 
haja provas contundentes de sua participação no delito, 
sendo apenas necessária a privação de sua liberdade 
em caso de garantia da ordem pública, econômica, bem 
como os requisitos previstos no art. 312 do Código de 
Processo Penal, além, da preservação das vítimas e da 
sociedade como um todo.

Na atualidade, o delegado de polícia já vem se utili-
zando da aplicabilidade do princípio da insignificância 
em casos em que se observa a forma com que o bem 
jurídico tutelado foi exposto ao perigo, e ao resultado 
que a ação delituosa atingiu a este bem tutelado, emba-
sado na Lei 12.830 de 20 de junho de 2013, que dispõe 
sobre a investigação do inquérito policial pelo delegado 
de polícia de carreira.

Desta forma, não haveriam prejuízos financeiros no 
Poder Judiciário, quanto ao trabalho dos funcionários do 
Tribunal de Justiça, que poderiam se ater aos processos 
de maior relevância desafogando o Judiciário, assim 
como, também não haveriam prejuízos para o Sistema 
Carcerário em manter uma pessoa presa, e, a possibili-
dade de ressocialização daquele indivíduo sem que ele 
passe pela convivência com outros infratores de maior 
periculosidade.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A falta de expressão normativa do Princípio da Insig-
nificância não o exclui como tema de grande importân-
cia, principalmente quando atrelado ao inquérito policial. 
O princípio em questão vem sendo utilizado cada vez 
mais pelos operadores do direito quanto a denominação 
do crime, até mesmo pelo próprio delegado de polícia, 
como aparece em diversos casos na atualidade. Mas 
por que não regularizar a atividade do delegado para 
que utilize do seu conhecimento jurídico e possa fazer a 
recomendação de arquivamento da peça com base no 
princípio da insignificância?

Demonstra-se a legitimação da autoridade policial à 
aplicar o princípio da insignificância antes de iniciada 
a persecução penal, é um avanço necessário para se 
ter um Estado Democrático de Direito, que respeita os 
Direitos Individuais fundamentais – vida, liberdade, dig-
nidade dentre outros -, que seja justo, e que proporcione 
um julgamento mais justo aos indivíduos que comete-

ram atos de mera insignificância.
Ressalta-se, ainda, que a aplicação do princípio da 

insignificância em sede de Polícia Judiciária, não signi-
fica a descriminalização das condutas, mas sim a pro-
porcional e razoável resolução ao caso, visto que, cada 
caso é um caso, e deve ser analisado especificamente, 
para não abrir exceções que visem o benefício do prin-
cípio em questão. 

Por esse motivo o Princípio da Insignificância deve 
ser aplicado sempre com moderação, devendo-se utili-
zá-lo com cautela, considerando insignificante somente 
o que realmente é, evitando exageros e abusos. Há a 
necessidade de se observar as circunstâncias objetivas 
e subjetivas que envolvem cada caso concreto, impe-
dindo que o seu uso irregular venha a resultar em impu-
nidade. A incidência desse princípio exclui a tipicidade, 
mas só pode ser estabelecida mediante consideração 
da norma. Ou seja, o fato torna-se irrelevante, em virtu-
de da presença de todos os requisitos da bagatela (re-
sultado, conduta e culpabilidade), tornando-se a pena 
desnecessária.

Este estudo demonstra que o próprio Poder Judiciá-
rio já vem aderindo ao princípio da bagatela, utilizando-
-se de jurisprudências, a partir da análise do caso em 
concreto. 

O inquérito policial, que é uma peça meramente in-
formativa, inquisitiva, passa a possuir um julgamento de 
valor, por parte da autoridade policial, com a aplicabili-
dade do princípio por hora analisado, pois na fase final 
das investigações, o delegado tendo a concepção e o 
embasamento jurídico, pode recomendar o arquivamen-
to da peça a partir do que fora apurado durante a fase 
investigativa, por identificar que o crime ocorrido, pos-
sui resultado irrelevante para que o agente seja punido 
pelo Estado.

O princípio da bagatela vem se tornando uma fer-
ramenta cada vez mais utilizada pelos operadores do 
direito, na figura do delegado de polícia, também de-
nominado numa linguagem mais técnica, de autoridade 
policial. Tornando – se essencial para a denominação de 
crime e formalização da pena.

Demonstra-se a legitimação da autoridade policial à 
aplicar o princípio da insignificância antes de iniciada 
a persecução penal, é um avanço necessário para  se  
ter  um  Estado  Democrático de  Direito,  que  respeita  
os  Direitos Individuais fundamentais – vida, liberdade, 
dignidade dentre outros - , que seja justo, e que pro-
porcione um julgamento mais justo aos indivíduos que 
cometeram atos de mera insignificância.

Ressalta-se, ainda, que a aplicação do princípio da 
insignificância em sede de Polícia Judiciária, não signi-
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fica a descriminalização das condutas, mas sim a pro-
porcional e razoável resolução ao caso, visto que, cada 
caso é um caso, e deve ser analisado especificamente, 
para  não abrir exceções que visem o benefício do prin-
cípio em questão. 

Por esse motivo o Princípio da Insignificância deve 
ser aplicado sempre com moderação, devendo-se utili-
zá-lo com cautela, considerando insignificante somente 
o que realmente é, evitando exageros e abusos. Há a ne-
cessidade de se observar as circunstâncias objetivas e 
subjetivas que envolvem cada caso concreto, impedindo 
que o seu uso irregular venha a resultar em impunidade. 

A incidência da insignificância exclui a tipicidade, 
mas só pode ser estabelecida mediante consideração 
da norma. Ou seja, o fato torna-se irrelevante, em virtu-
de da presença de todos os requisitos da bagatela (re-
sultado, conduta e culpabilidade), tornando-se a pena 
desnecessária.

Ao término deste estudo, pode-se verificar que o Po-
der Judiciário, também vem aderindo ao princípio da ba-
gatela, julgando seus casos, a partir de jurisprudências, 
de acordo com cada caso concreto.

A Lei 12.830, trouxe mais autonomia ao delegado de 
policia, trazendo a possibilidade de classificação do in-
quérito policial quanto a sua tipicidade, através da aná-
lise de cada caso.

No âmbito jurídico, a Constituição Federal, estabe-
lece o direito à vida, e para a garantia da sua plenitude 
deve-se recorrer às normas, mesmo que haja a neces-
sidade da coerção. Um dos objetivos do princípio da in-
significância é a prioridade do Direito Penal em proteger 
o bem jurídico que seja relevante para o meio social, 
sem que haja desperdícios com fatos irrelevantes.  

Não se pode esquecer a ilicitude da conduta, mesmo 
que nos crimes de bagatela, partindo-se dessa conduta 
que se fará um juízo de valor, quanto a necessidade de 
aplicação ou não de sanção penal. 

Após a pesquisa em questão acerca do princípio da 
insignificância fica evidenciado que a Justiça brasileira 
procura a todo tempo novos meios para que seus pro-
cessos tramitem de maneira mais célere, se utilizando 
de meios que façam o Judiciário “andar mais rápido”, 
fazendo assim uma justiça mais ampla, clara, justa e 
econômica.
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Resumo
Com a popularização do computador e da internet os usuários passaram a produzir e adquirir bens digitais. 
O ordenamento jurídico brasileiro deve ajustar-se à nova realidade vinda com essa evolução tecnológica – a 
acumulação de bens no espaço cibernético –, compreendendo que o conceito de patrimônio se estendeu, 
englobando esses novos bens. O presente trabalho visa, diante do crescimento de usuários da internet, mostrar 
que a obscuridade da lei quanto ao tema tem causado transtorno aos possíveis herdeiros. Foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica – com enfoque qualitativo – fazendo um resgate histórico do conceito de patrimônio, 
conceituando bens e bens digitais, sucessão pós-morte, explanando sobre o Marco Civil de 2014 e culminando 
na necessidade de aprovação do Projeto de Lei 4099-A – utilizando o método hipotético dedutivo. Na pesquisa 
foi utilizado livros, artigos em meios eletrônicos, leis, reportagens, e páginas de web sites. Como não mudou e 
não pode ser mudado o direito de transmitir a herdeiros bens acumulados em vida, bem como direitos e deveres, 
verificou-se que a sucessão de bens digitais – com ou sem valor pecuniário – tem causado contratempos para 
os parentes devido à ausência de legislação sobre o tema. O Código Civil não ampara a transmissão dos bens 
digitais. A fim de evitar transtornos no Judiciário e aos possíveis herdeiros, diante da necessidade em definir a 
destinação desses bens após a morte do proprietário, é latente a aprovação do PL 4099-A/2012.

Palavras-Chaves: Patrimônio. Bens digitais. Herança digital.

DIGITAL INHERITANCE: SUCCESSION OF DIGITAL GOODS IN THE ABSENCE OF WILL

Abstract
With the popularization of computer and internet, users started to produce and acquire digital goods. 
The Brazilian legal system must adjust to the new reality that came with this technological development 
- the accumulation of goods in cyberspace - understanding that the concept of patrimony has spread, 
covering these new goods. This work aims, in the face of the growth of internet users, show that the 
obscurity of the law on the subject has caused inconvenience to possible heirs. A bibliographic research 
was carried out - with qualitative approach - doing a historical review  of the concept of patrimony, 
conceptualizing goods and digital goods, and postmortem succession, explaining about Marco Civil 
of 2014 and culminating in the need for approval of the Law Project 4099-A -  using the hypothetic 
-deductive method. On the research, books, articles in electronic media, laws, articles, and pages of web 
sites, were used. As the right  of transmit property accumulated in life to heirs haven't  changed and 
can't be changed, as well as rights and duties, it was found that the succession of digital goods - with 
or without monetary value - has caused setbacks for relatives due to the absence of legislation on the 
theme. The Civil Code does not support the transmission of digital goods. In order to avoid disorders on 
Judiciary and to the possible heirs, in face of the need for defining the destination of those goods after 
the death of the owner, is latent the approval of the Law Project 4099-A/2012.

Keywords: Patrimony. Digital goods. Digital inheritance.
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1 INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade, o uso de e-mails, redes so-
ciais, músicas (em formato digital), entre outros bens 
digitais, faz parte do cotidiano da população mundial. 
Caso você – leitor – venha a óbito, quem herdará os 
documentos em seu e-mail? Qual será o valor das suas 
fotos e outros bens digitalizados para seus familiares? 
Como o ordenamento jurídico trata a sucessão de bens 
digitais? Essas são questões pertinentes, se conside-
rado o aumento significativo de usuários da internet a 
cada ano. A fim de responder essas e outras questões 
sobre o tema, foi feito – no presente artigo – um resgate 
histórico do conceito de patrimônio e a definição de su-
cessão e bens para o Direito. Este último ganhou novas 
categorias (bens digitais e virtuais) com a popularização 
da rede mundial de computadores: internet. Com intuito 
de melhor ilustrar a problemática, será apresentado al-
guns casos onde possíveis herdeiros tentaram ter aces-
so a bens digitais do de cujos.Por fim, fora abordado o 
projeto de lei 4099-A, que visa alterar o ordenamento já 
existente e inserir estes bens à sucessão. Constatou-se 
que, com o número crescente de usuários da internet e 
consequente crescimento de bens digitalizados – com 
e sem valor pecuniário – houve um aumento da neces-
sidade da aprovação do projeto de lei que ambiciona 
extinguir possíveis transtornos no acesso de familiares 
a bens digitalizados – na ausência de testamento – de 
valor intangível e imensurável

2 PATRIMÔNIO

José Reginaldo Santos Gonçalves (2003) relata que 
a palavra “‘patrimônio’ está entre as palavras que usa-
mos com mais frequência no cotidiano. Falamos dos 
patrimônios econômicos e financeiros de uma empresa, 
de um país, de uma família...”, que a encontramos em 
outras categorias “[...] patrimônios culturais, arquitetô-
nicos, históricos, artísticos, etnográficos, ecológicos, 
genéticos; sem falar nos patrimônios intangíveis, recen-
te e oportuna formulação no Brasil”. O Antropólogo des-
vincula do conceito de patrimônio a ideia de acumulo 
de bens unicamente material e com valor (GONÇALVES, 
2003, p. 21-29). Conceito comum no nosso cotidiano, 
muitos não encaram a ideia de patrimônio como sen-
do somente aquilo que há valor econômico, ou que seja 
material. Passamos a vida adquirindo coisas úteis para 
o dia a dia, mas talvez só para quem a pertença tenha 
realmente algum valor, relevância.

Abreu (2003) mostra que a semântica pode e poderá 
obter outros contornos com tempo e no espaço, assim 

aconteceu na Revolução Francesa, que o significado de 
patrimônio saiu do âmbito privado para o coletivo, para 
conceito de bem comum, social e histórico-cultural. 
Nas palavras do autor:

[...] Foi apenas a partir do ideário desenca-
deado pela Revolução francesa que o signifi-
cado de patrimônio estendeu-se do privado, 
dos bens de uma pessoa ou de um grupo de 
pessoas – a nobreza –, para o conjunto dos ci-
dadãos. Desenvolveu-se a concepção de bem 
comum [...] (ABREU; CHARGAS, 2003, p. 35).

Com o tempo o sentido de patrimônio se estendeu, 
englobando o imaterial e o intangível. Nessa qualifica-
ção entraria segundo o antropólogo Gonçalves “[...] 
lugares, festas, religiões, formas de medicina popular, 
música, dança, culinária, técnicas etc.” (GONÇALVES, 
2003, p.24). 

A sociedade aproveitou da evolução da tecnologia, 
dos computadores, internet, celulares, Smartphones, 
tablets,e passou a aventurar-se no mundo do imaterial 
e intangível,inseriu-se em um novo estilo de vida, pas-
sou a se relacionar pela internet, surgiram outras formas 
de negócio jurídico, compra e venda, novos produtos, 
novos bens, que passaram a compor o patrimônio das 
pessoas e das famílias.

2.1 EVOLUÇÕES DOS COMPUTADORES DA 
INTERNET 

A evolução tecnológica possibilitou a digitalização 
de documentos históricos, a preservação de bens ma-
teriais, imateriais, móveis e imóveis. Facilitou a perpe-
tuação dos bens às gerações futuras e os tornou mais 
acessíveis a um número maior de pessoas, em qualquer 
tempo e lugar. Isso tudo graças à evolução dos compu-
tadores, que na verdade é uma evolução na matemática, 
uma melhora na forma de calcular. O matemático Blai-
se Pascal, físico e filosofo, em 1642, inventou o Ábaco, 
uma máquina de calcular. A partir de então foi aprimora-
da até chegar ao computador como conhecemos (SIL-
VA, 2011, p. 2).

Ao final dos anos 1960, em plena Guerra Fria, que o 
primeiro computador eletromecânico foi construído por 
Konrad Zuse (1910–1995). Em 1936, esse engenheiro 
alemão construiu o Z1. Zuse tentou vendê-lo ao governo 
alemão, que descartou a oferta, por não ver utilidade 
à guerra, fato que deu aos americanos a chance de se 
desenvolverem na área, assim conta Jimports, no site 
Forum Tecnologia, onde conta a o surgimento dos pri-
meiros computadores (JIMPORTS, 2016).
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O governo alemão abrindo mão da tecnologia de-
senvolvida por Zus deu margem ao desenvolvimento 
americano na área em pela Segunda Guerra Mundial. O 
primeiro projeto foi da Marinha em conjunto com uni-
versidade de Harvard, o computador Harvard Mark I. 
O Exército americano, não ficou para trás, projetou um 
computador capaz de calcular a trajetória balística (JIM-
PORTS, 2016). Algo avançado para época e de grande 
utilidade. Base para o que temos hoje de mais avançado 
em computação

Na revista História Viva, no texto de Véronique Dumas 
(2011) sobre a “A origem da internet”, mostra que os 
americanos foram mais longe em busca de equipamento 
para Guerra, a fim de manter a comunicação militar en-
tre seus diferentes centros, em caso de ataques, capaz 
de resistir a uma destruição, por exemplo, provocada por 
um ataque nuclear, ligaram seus computadores em rede, 
surge à ideia de internet, seu mentor foi o cientista Paul 
Barn, quem idealizou a forma dos dados se moverem de 
forma inteligente, escolhendo o melhor caminho, tornan-
do a transmissão de dados mais rápido e seguro.

Não parou por aí, em seguida, em 1969, a rede AR-
PAnet, foi desenvolvida pela AdvancedResearch Project 
Agency, órgão de pesquisa ligado ao Departamento de 
Defesa americano, criado para ligar as Universidades 
Stanford, Los Angeles, Santa Bárbara e de Utah. Com o 
tempo, passou a fazer parte da comunicação dos cien-
tistas, não só para questões militares, cresceu a ponto, 
que para segurança desmembraram as redes, isolando 
a rede militar daARPAnet, que ficou para uso dos pes-
quisadores.Mais tarde, outras redes acadêmicassurgi-

ram, o nome INTERNET é a evolução das redes acadê-
micas, de ARPnet passou a chamar ARPA-internet, em 
seguida INTERNET (DUMAS, 2011).

Em 1971, teve a criação dos correios eletrônicos 
por Ray Tomlinson, engenheiro americano, mas o que 
alavancou a internet foi à possibilidade de interligar 
computadores de diversas instituições de pesquisa 
e de educação, com uma linguagem comum a todas, 
HTML (HyperTextMarkupLanguage), criação do CERN, 
Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear em Genebra. 
Em pouco tempo, a internet transformou-se no meio de 
comunicação mais popular no mundo (DUMAS, 2011). 

A internet não só facilitou e ajudou na Guerra, como 
hoje ajuda e facilita a vida de muita gente, facilitou o 
acesso a informações e documentos que antes as pes-
soas teriam que sair de suas casas até uma biblioteca, 
ou arquivo. Hoje, conseguimos marcar médico, hospe-
dagem, mandar currículo, trabalhar na comodidade do 
lar, conseguimos visitar museus de outras localidades, 
basta ter um computador, tablet ou celular ligado a uma 
rede e pronto.

2.2 POPULARIZAÇÃO DA INTERNET

No Brasil, o Projeto de Rede de Pesquisa – RNP 
(Rede nacional de Ensino e Pesquisa), criado em 1989 
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia que inseriu a 
rede no país. Mas foi por volta de 1995, que a rede bra-
sileira popularizou,deixou de ser somente acadêmica e 
passou a ser utilizada por empresas e indivíduos (INSTI-
TUTO TAMIS, 1997).

Figura 1 – Number of internet users in Brazil from 2013 to 2019 (in milions)

Fonte: (THE STATISTICS PORTAL, 2016).
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Figura 2 – internet users by country (2106)

Fonte: InternetLiveStats.com, Jun. 2016.

A figura 1 mostra que o número de usuários no país 
cresce diariamente. Em 2013 já havia 99.2 milhões de 
usuários de rede no Brasil, para 2019 há perspectiva de 

aumento para 128.5 milhões de usuários. Num panorama 
maior, o Brasil é o quarto com aproximadamente 139,111 
milhões de usuários hoje,como mostra a figura 2.

Internet Users by Country (2016)
See also: 2015 Estimate and 2014 Finalized

A popularização do computador e da internet inseriu 
nos lares do Brasil, outra realidade, outra maneira de se 
manter informado, de fazer compras, de entretenimento, 
de estudo e de comunicação.

O número de internautas só cresce com o tempo, e 
passaram a agregar ao patrimônio destes outros bens, 
digitalizando fotos, documentos, publicando textos, re-
cados em redes sociais, adquirindo e-books, cursos on-
line, músicas, filmes, revistas digitais, artigos em PDF, 
softwares, entre outros do mundo digital.

Entre todos esses bens existe uma similaridade, pois 
todos são intangíveis e estão disponíveis em um am-
biente ficto, o ciberespaço. Neste trabalho foram utili-
zados como sinônimos as palavras bem digital e bem 
virtual, apesar de terem uma diferença entre estes. Os 
bens digitais estão disponíveis também na forma tan-
gível, ou seja, são imagens digitalizadas, retocadas ou 
recriadas, são representações de produtos reais por 
programas de edição de imagem, como o photoshop, 
scanner, fotocopia(BERTASSO, 2015).

Já os bens virtuais não existem no mundo real, são 
criados diretamente no mundo virtual, são objetos não-
-físicos. Muito comum em comunidades online. (BER-
TASSO, 2015). Em verdade essa idéia teve início com 

jogos online, o jogador cria um personagem, chamado 
de avatar, a quem é atribuído tarefas, que quando reali-
zadas o personagem evolui, adquire novas habilidades, 
além de itens virtuais, no início, aos bens não eram atri-
buídos valor econômico, mas com o tempo se tornou 
um mercado promissor. Os jogadores desenvolveram 
um mercado informal, passaram a vender itens entre 
si, como armaduras, terrenos virtuais, castelos, apetre-
chos para uso exclusivo no jogo (CASAROLLI;MORAES, 
2014; REBS, 2012).

Foi a oportunidade para outros jogos e redes so-
ciais, aproveitaram do atrativo e desenvolveram um 
mercado legal de bens virtuais. Foram bem criativos, 
hoje, no mercado cibernético, existem inúmeros pro-
dutos: livros (e-books), músicas, vídeos, filmes, jogos, 
fotos, e-mails etc. Além de sites e páginas, que podem 
conter algum valor patrimonial agregado: arquivos em 
plataforma de “nuvem”, Facebook, Twitter, Instagram, 
MySpace, SoundCloud, Linkedin, Blogs, Sites de com-
pra e venda -e-commerce, e até mesmo existe uma 
moeda digital, a Bitcoins, em que possibilita compras 
no mundo digital e, ou real. Diversos destes bens com-
põem o patrimônio de muitos pelo mundo, tendo ou 
não valor pecuniário.
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3 HERANÇA DIGITAL

É da essência do homem adquirir bens. Passamos a 
vida fechando contratos, adquirindo propriedades, para 
usufruir dos bens a bel prazer, mediante claro as restri-
ções impostas por um bem maior, o interesse público. 
Nem por isso perde sua magnitude, sendo a proprieda-
de independente de sua natureza, um direito individu-
al, fundamental, a base do Direito Real e expresso na 
constituição (artigo 5º, XXII, CF/88). Assim como expõe 
Suzana J. de Oliveira Carmo:

[...] o direito de propriedade não é mais abso-
luto como antes, contudo, dentro da relativida-
de trazida pela destinação de função social do 
bem sob domínio, há que se ater que todos os 
direitos de propriedade são idênticos, relativos 
sim, porém, idênticos, não importando para 
o mundo jurídico qual é o objeto sobre o qual 
ele recai. Ou seja, não há uma propriedade de 
maior ou menor monta, o que há é um sujeito 
de direito, detentor de uma propriedade, que 
como tal, pode usufruir seu direito pleno de 
disposição (CARMO, 2004, on-line). 

O direito de usar, gozar, usufruir e dispor de um de-
terminado bem, seja qual for a natureza do bem, é um 
direito constitucional expresso, relativizado, já que toda 
propriedade tem sua função social a cumprir, obrigação 
imposta ao proprietário.

Cezar Fiúza (2004, p. 171) deixa claro a ideia de bem 
ser “tudo aquilo que é útil às pessoas”, portanto, “sendo 
suscetível de apropriação”. Tudo o que adquirimos em 
vida compõe o nosso patrimônio, e para quem vai após 
a morte?

O mais interessante dos direitos do indivíduo é que 
para maioria dos ramos do Direito: direito de Família, Elei-
toral, Penal, eles se extinguem com a morte da pessoa. 
Mas a propriedade transcende o tempo, a propriedade e a 
posse do patrimônio passam aos herdeiros, com a morte 
do proprietário – Princípio saisine (DINIZ, 2007).

Direito das Sucessões é o ramo do Direito que regula 
a transferência do patrimônio do morto aos herdeiros 
em virtude de lei ou de testamento. Para o direito su-
cessório a herança é o patrimônio do falecido, isto é, 
o conjunto de direitos e deveres que se transmite aos 
herdeiros legítimos ou testamentários, exceto se forem 
personalíssimos ou inerentes à pessoa do de cujus, 
conceito de Maria helena Diniz (2007), em que não há 
empecilhos a transmissão dos bens digitais.

Já para Cezar Fiúza (2004, p.184), só compõem o 
patrimônio do de cujus os bens com estimação pecuni-
ária: “patrimônio é considerado um complexo de direi-

tos e obrigações de uma pessoa, suscetível de avaliação 
econômica, integra a esfera patrimonial das pessoas, 
sejam elas naturais ou jurídicas”. 

Esse conceito de bens como arquivos digitais, fil-
mes, e-books, blogs, páginas na internet, músicas, bi-
tcoins, games, serviços de armazenamento em nuvem, 
licença de software, comprados por meio de provedores 
de serviços online, não teriam problemas em fazer parte 
do patrimônio, por possuírem valor de mercado. Mas 
seria um empecilho para outros como: fotos, e-mails, 
textos, mesmo que haja enorme interesse dos herdeiros 
sobre eles (BARRETO; NERY NETO, 2016).

O Código Civil de 2002, no artigo 91, também trata 
do valor que compõem os bens: “Constitui universalida-
de de direito o complexo de relações jurídicas, de uma 
pessoa, dotadas de valor econômico.”

Mas no direito não há oposição aos herdeiros de se 
apropriarem desses bens, se este for o desejo do de 
cujus, ou seja, mediante testamento, uma das espécies 
de sucessão, prevista em lei: “a sucessão dá-se por lei ou 
por disposição de última vontade” (artigo1786, CC/02).

Sendo o testamento um negócio jurídico solene, 
onde a pessoa pode dispor da totalidade dos seus bens 
ou de parte deles, para depois de sua morte (artigo 
1857, CC/02), observando a legítima, que corresponde 
à metade dos bens da herança (artigo 1846, CC/02), 
os quais não podem ser incluídos no testamento (§ 1º, 
artigo 1857, CC/02). Até mesmo os bens que não têm 
caráter patrimonial podem fazer parte da declaração 
da última vontade (§ 2º, artigo 1857, CC/02). Por uma 
interpretação extensiva da norma, nada impede que a 
pessoa disponha dos seus bens digitais com ou sem 
valor econômico em testamento.

Uma das problemáticas na transmissão de bens 
digitais é a ausência da declaração de última vontade, 
dispondo de bens sem valor pecuniário. Fato que acaba 
gerando transtorno aos familiares que desejam o aces-
so a tais bens.

Mesmo o Código Civil dispondo a possibilidade da 
declaração de última vontade por testamento como já 
explicado, ou por codicilo – outro meio onde se pode 
dispor de bens de pouca monta, basta que seja escrito, 
assinado e datado – isso tudo não faz parte da cultura 
do brasileiro.

Na ausência de testamento, transmitirá a herança 
aos herdeiros legítimos (artigo 1788, CC/02), sendo es-
tes, pessoas nascidas ou já concebidas no momento da 
abertura da sucessão (artigo 1798, CC/02),a morte do 
ente, transmitindo desde já a propriedade aos herdeiros 
–princípio da saisine– sendo todos os herdeiros con-
dôminos do patrimônio do falecido, assim estabelece o 
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artigo 1791 do CC /02.
No cotidiano, a realidade é outra. Bens de pouco va-

lor, após a morte do ente, os familiares tomam para si 
a posse, fazem entre eles a distribuição de bens como 
roupas de cama mesa e banho, o porta-retratos, o álbum 
de família, roupas, bijuterias, livros, revistas, anotações... 
O que é inviável para os bens digitais, pois uma vez distri-
buídos, para se ter acesso a maioria exige senha.

Para o inventário só vai mesmo bens que exijam 
oficialidades para sua transferência como impostos e 
registro em cartório.

Outras dificuldades surgem com o Marco Civil da 
Internet, sancionado pela Presidenta Dilma Rousseff no 
dia 23/04/2014, que regula o uso da Internet no Brasil, 
desde a garantia de expressão, privacidade, proteção de 
dados pessoais, neutralidade da rede, a função social da 
rede e responsabilidade civil de usuários e provedores. 

O artigo 7odificulta o acesso dos familiares a contas 
e dados do ente falecido, pois os provedores de rede 
são obrigados a manter o sigilo das comunicações ar-
mazenadas e proteger a intimidade, a vida privada de 
seus usuários. Somente mediante ordem judicial podem 
disponibilizar aos parentes ou a quem quiser o acesso.

Art. 8º  A garantia do direito à privacidade e 
à liberdade de expressão nas comunicações é 
condição para o pleno exercício do direito de 
acesso à internet.
Parágrafo único. São nulas de pleno direito as 
cláusulas contratuais que violem o disposto no 
caput, tais como aquelas que:
I - impliquem ofensa à inviolabilidade e ao sigilo 
das comunicações privadas, pela internet; ou
II - em contrato de adesão, não ofereçam 
como alternativa ao contratante a adoção do 
foro brasileiro para solução de controvérsias 
decorrentes de serviços prestados no Brasil 
(BRASIL, Lei n° 12.965, 2014).

Nem mesmo que seja acordado entre o proprietário 
do bem digital e seu fornecedor, por contrato expresso, 
o livre acesso por seus entes queridos aos seus da-
dos armazenados em rede após a morte, não é valido. 
O Marco Civil determina serem nulas as cláusulas que 
violem a privacidade, o sigilo e a inviolabilidade das co-
municações.

Outra dificuldade reside com relação ao tempo que 
os servidores são obrigados a armazenar os registros, 
o artigo 13 do Marco Civil determina o prazo de apenas 
um ano:“na provisão de conexão à internet, cabe ao ad-

ministrador de sistema autônomo respectivo o dever de 
manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente 
controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos 
termos do regulamento” (BRASIL, Lei n° 12.965, 2014).

Ou seja, se a pessoa morre e não deixa expressa sua 
vontade em testamento ou codicilo dando destino a tais 
bens, passado um ano e os familiares que queiram ter 
acesso a eles, não terão como resgatar ou ter acesso, 
mesmo que haja determinação judicial, já que os servi-
dores têm a obrigação de mantê-los armazenados por 
apenas um ano.

Esse novo ordenamento tornou-se um grande en-
trave aos familiares e entes queridos, que buscam ter 
acesso as últimas lembranças, palavras e objetos dei-
xados em meio virtual.

4 CASOS QUE ENVOLVEM BENS 
DIGITAIS

O caso que abriu a discussão acercada destinação 
dos bens digitais foi a morte da jovem Anna Moore Mo-
rin. Após a divulgação de sua morte pela imprensa o 
perfil desta no Facebook passou a receber inúmeras 
mensagens de condolências, que incomodavam os fa-
miliares, além das fotos nas redes sociais, o que não 
dava a eles o direito ao esquecimento da dor do ocorri-
do (TRUZ, 2013) o que feriu o direito dos familiares de 
esquecer, sendo este um “[...] instituto polêmico que, 
em linhas gerais, corresponde ao direito de não ter a 
memória pessoal revirada a todo instante, por força da 
vontade de terceiros, quaisquer que sejam as intenções” 
(SOUZA, 2015).

No Brasil há um caso semelhante, da jornalista Julia-
na Ribeiro, que faleceu em maio de 2012, aos 24 anos, 
devido a complicações por conta de uma endoscopia. 
Na primeira tentativa da mãe da jovem de cancelar o 
perfil no Facebook diretamente pelo site, teve o perfil da 
filha transformado em memorial em resposta (QUEIROZ, 
2013), sendo esta uma das políticas do site quando in-
formado da morte de um dos seus usuários, a empresa 
torna o perfil em um Memorial1 , o que para mãe se 
transformou em um “mural de lamentações” (QUEIROZ, 
2013). Diante do incomodo, ajuizou uma ação contra o 
Facebook, mas mesmo após decisão da liminar, para 
cancelar o perfil com multa diária R$500 por descum-
primento, o perfil foi mantido, em seguida a empresa foi 
notificada para no prazo de 48 horas cancelar a conta.

1  Local onde amigos e familiares podem se reunir para compartilhar lembranças, após o falecimento de uma pessoa - https://www.facebook.com/
help/103897939701143.
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Todo o transtorno poderia ter sido evitado se tais 
bens intangíveis fossem tratados como todos os bens 
que compõem o patrimônio do de cujus, passando a 
responsabilidade de administração do patrimônio do 
falecido aos herdeiros, ou ao inventariante até a homo-
logação da partilha.

Hoje a rede social, Facebook, já disponibiliza para a 
própria pessoa em vida deixar determinada qual a sua 
vontade após a sua morte, que sua conta se torne um 
memorial ou que seja excluído, bem como a possibilidade 
dos parentes fazê-los após a morte de entes queridos.

No Brasil não há a cultura de deixar determinada a 
destinação dos bens antes de morrer. O fato de brasi-
leiros não deixarem testamento, ou não determinar sua 
vontade sobre que será feito depois de sua morte com 
seu perfil, no cadastro e abertura de conta em redes 
sociais, ou para quem ficarão suas músicas do itunes, 
acessórios de seus avatars, e-books, e-mails, bitcoins, 
obras virtuais. Isso não deveria ser um empecilho aos 
familiares ao acesso aos bens digitais do parente faleci-
do (TAVARES, 2012).

Os pais de Justin M. Ellsworth, morto no Iraque aos 
20 anos de idade, passaram pelo desconforto de recu-
perar a propriedade digital do filho, colocando em ques-
tão o direito de privacidade de contas de e-mail contra o 
direito dos pais de ler, ver e conhecer últimas palavras, 
imagens e pensamentos do ente querido. Os pais pedi-
ram a senha de acesso à conta de e-mail, mas a em-
presa Yahoo! negou inúmeras vezes, após recorrerem, 
a eles foi entregue um CD contendo 10.000 páginas de 
textos e fotografias, mas não havia nenhum e-mail es-
crito pelo filho, não disponibilizaram todo o conteúdo. A 
batalha continuou até conseguirem o acesso por deter-
minação judicial (CHAMBERS, 2005).

5 PROJETO DE LEI

Pela ausência de legislação que ampare a nova rea-
lidade gerada pela tecnologia digital, a herança digital, 
que o deputado Federal Jorginho Mello elaborou o Pro-
jeto de lei, cujo objetivo é alterar, incluir ao artigo 1.788 
do Código Civil a transmissão aos herdeiros todo o con-
teúdo de contas ou arquivos digitais de titularidade do 
de cujus (BRASIL, PROJETO DE LEI Nº 4099-A/2012).

Art. 1.º. Esta lei altera o art. 1.788 da Lei n.º 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, que “institui o 
Código Civil”, a fim de dispor sobre a sucessão 
dos bens e contas digitais do autor da herança. 
Art. 2.º. O art. 1.788 da Lei n.º 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, passa a vigorar acrescido do 
seguinte parágrafo único: 

“Art. 1.788. [...] Parágrafo único. Serão trans-
mitidos aos herdeiros todos os conteúdos de 
contas ou arquivos digitais de titularidade do 
autor da herança.” (NR) Art. 3.º. Esta lei entra 
em vigor na data de sua publicação (BRASIL, 
PROJETO DE LEI Nº 4099-A, 2012, p. 2).

Já o Projeto de Lei 4.847, de 2012, do Deputado Mar-
çal Filho, apenso ao Projeto 4099-A/2012, visa acres-
centar ao Código Civil a definição da Herança Digital, e 
elencar o dever dos herdeiros quanto à destinação de 
senhas, redes sociais, conta de Internet, ou de qualquer 
bem e serviço virtual e digital de titularidade do falecido.

Art. 1.797-A. A herança digital defere-se como 
o conteúdo intangível do falecido, tudo o que é 
possível guardar ou acumular em espaço virtu-
al, nas condições seguintes: 
I – senhas; 
II – redes sociais; 
III – contas da Internet; 
IV – qualquer bem e serviço virtual e digital de 
titularidade do falecido. 
Art. 1.797-B. Se o falecido, tendo capacidade 
para testar, não o tiver feito, a herança será 
transmitida aos herdeiros legítimos. Art. 1.797-
C. Cabe ao herdeiro:
 I - definir o destino das contas do falecido;
 a) - transformá-las em memorial, deixando o 
acesso restrito a amigos confirmados e man-
tendo apenas o conteúdo principal ou; 
b) - apagar todos os dados do usuário ou; 
c) - remover a conta do antigo usuário (BRA-
SIL, PROJETO DE LEI Nº 4099-A, 2012, p. 4).

Com a aprovação do Projeto o judiciário se adapta 
as novas relações, e se antecipa, prevenindo o ajuiza-
mento de demandas desnecessárias, e facilitaria para 
os familiares, passando a eles a administração desses 
bens após a morte se nada for disposto em contrário 
por testamento.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a expansão e popularização da internet nas 
últimas décadas, a sociedade tornou-se uma gran-
de produtora de bens digitais: a cada e-mail enviado; 
foto publicada; vídeo gravado. Dentre outros inúmeros 
meios de produção destes bens, em uma sociedade que 
historicamente acumula e transmite seus patrimônios 
aos familiares.

Desse modo, emerge uma nova realidade jurídica: a 
Herança Digital. Atualmente, só é respaldada juridica-
mente a sucessão de bens digitais quando possuem va-
lor pecuniário ou quando citado em testamento. Porém, 
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na ausência de declaração de última vontade ou quando 
não possuem valor de mercado a sucessão destes bens 
fica desamparada. Dando margem para resoluções con-
troversas.

A necessidade da aprovação do projeto de lei é emi-
nente. E esse ato, além de trazer amparo legal para a 
sucessão destes bens, mostrará que o ordenamento 
jurídico atribui o devido valor (importância) aos bens 
digitais acumulados em vida pelo de cujos.

Analisando o crescente número de internautas, é 
possível, vislumbrar um aumento de processos sobre 
Herança Digital. Desse modo, a alteração do Código Ci-

vil pelo projeto de lei em estudo, evitaria uma sobrecar-
ga ao judiciário.

Todavia, um aspecto merece aprofundamento em 
pesquisa futura. Com o Marco Civil de 2014, que es-
tabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o 
uso da Internet no Brasil, determina que os servidores 
mantenham armazenados os registros de conexão no 
prazo mínimo de 1 ano. Assim, só terá direito de acesso 
aos arquivos, fotos, vídeos, ou seja, aos bens do últi-
mo ano de acesso. Perder-se-á os demais bens digitais 
acumulados. Somente os bens do último ano que pos-
suem “valor”?
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Resumo
O presente artigo visa explanar o caráter enganoso da publicidade, empreendendo uma avaliação acerca dos 
elementos para a sua constatação. A problemática em prol desse assunto gira em torno da determinação dos 
elementos caracterizadores da ilicitude, utilizando os julgadores os preceitos gerais do Código de Defesa do 
Consumidor, bem como dos ensinamentos doutrinários para a confirmação da ilicitude. Ademais, há também 
a preocupação com a real capacidade de o julgador ser fiel intérprete da publicidade do ponto de vista do 
consumidor, a fim de que este possa alcançar idêntica reação do público-alvo. Nesse sentido o reconhecimento 
da ilicitude, bem como a consequente responsabilidade civil decorrente da existência daquela, contribui para o 
cerceamento da veiculação de publicidades ilícitas e desse modo assegura a proteção do direito do consumidor. 
Noutro ponto, aborda-se a responsabilidade objetiva e solidária dos responsáveis pela veiculação e criação 
da publicidade. Nesse desiderato, com a pesquisa realizada conclui-se que a ilicitude deve ser determinada 
com análise e utilização dos critérios estabelecidos pela lei, além da doutrina e jurisprudência, haja vista que a 
legislação brasileira é demasiado generalista, devendo a responsabilidade recair sobre os envolvidos na criação 
e veiculação da publicidade ilícita.

Palavras-chave: Direito do consumidor. Publicidade Enganosa. Caracterização. Responsabilização civil.

MISLEADING ADVERTISING AND ITS CONSEQUENCES ON CIVIL LIABILITY

Abstract
The present article aims to explain the misleading nature of advertising, engaging an assessment on the 
elements for its realization. The problematic of this issue revolves around the determination of characteristic 
elements of ilicitude, using the judges the general rules of the Consumer Protection Code, as well as doctrinal 
teachings to confirm the ilicitude. Moreover, there is also concern with the real capacity of the judge be 
faithful interpreter of advertising from the consumer point of view, so that it can achieve the same reaction 
from the target audience. In this sense the recognition of ilicitude, and the consequent civil liability arising 
from its existence contributes to the restriction of illegal advertisements placement and thereby ensures 
the consumer rights protection. In the other hand, it discusses the objective and several liability of those 
responsible for placement and creation of advertising. In this goal, with the realized research is concluded 
that the ilicitude must be determined with analysis and the use of the established criteria by law, in addition 
to doctrine and jurisprudence, given that Brazilian law is too general, should be the responsibility of those 
involved backslide in creation and placement of ilicit advertising.

Keywords: Consumer Law. Misleading publicity. Description. Civil Liability.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objeto de estudo os 
elementos caracterizadores da publicidade enganosa 
nas relações de consumo, considerando que as infor-
mações constantes das publicidades veiculadas, nor-
malmente, são inapropriadas, de modo a induzir o con-
sumidor em erro, e violando, portanto, os preceitos do 
Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem o 
direito de o consumidor ter acesso à informação clara e 
de fácil percepção. 

Ademais, o Código de Proteção e Defesa do Consu-
midor, ao dispor de forma abrangente sobre a temática 
objeto deste artigo, viabilizou a efetiva análise e controle 
das mensagens publicitárias veiculadas pelo fornece-
dor/anunciante, a fim de proteger o destinatário em face 
da publicidade enganosa ou abusiva.

É bem verdade que no ordenamento jurídico pátrio 
estão asseguradas garantias que se violadas e causa-
rem danos ao consumidor, devem esses ser ressarci-
dos, garantindo assim a proteção desses direitos. Toda-
via, a divergência existente consiste em como proceder 
à verificação da ilicitude constante da publicidade, bem 
como na definição dos entes envolvidos a serem res-
ponsabilizados.

Destarte, a importância destinada ao tema se dá em 
razão do poder de influência e de enganosidade que a 
publicidade exerce no procedimento de escolha de pro-
duto/serviço pelo consumidor. Ademais, a publicidade 
cumpre o papel não só de divulgador do produto, como 
também é uma espécie de contrato, uma vez que o anun-
ciante está vinculado à venda do produto ou prestação 
do serviço de acordo com o que está sendo ofertado. 

Assim, no curso do presente trabalho se abordará a 
conceituação de publicidade e seus tipos, bem como se-
rão apontados os elementos caracterizadores,baseando-
-se na doutrina e jurisprudência pátria, além de discorrer 
sobre a tutela coletiva e individual no âmbito da respon-
sabilidade civil solidária decorrente do dano causado 
em virtude da publicidade veiculada.

Para a obtenção das informações buscadas ao pro-
mover o presente estudo, foi necessária a utilização da 
pesquisa bibliográfica, utilizando-se da doutrina, arti-
go, jurisprudência e a legislação pertinente ao tema em 
questão.

2 CONCEITO DE PUBLICIDADE

Antes de abordar o tema principal, é importante res-
saltar que, com a evolução das relações de consumo, o 
caráter enganoso da publicidade utilizada como meio de 

divulgação de produtos e serviços tornou-se um tema 
relevante da atualidade jurídica, como também da vida 
social, pois os problemas relativos às publicidades que 
podem induzir o consumidor em erro sempre causam 
prejuízo a alguém ou a uma coletividade de pessoas.

Na lição de Dias (2010, p. 21), “[...] a publicidade 
pode ser conceituada como o meio de divulgação de 
produtos e serviços com a finalidade de incentivar o seu 
consumo”. Nesse sentido, a publicidade leva ao conhe-
cimento dos consumidores determinados produtos ou 
serviços, com o fito de persuadi-los a adquirirem-nos. 

Segundo Malanga (1987, p.11), publicidade é “[...] a arte 
de despertar no público o desejo de compra, levando-o à 
ação”. A publicidade é, portanto, responsável pelo incenti-
vo e, principalmente, por fazer o consumidor criar em seu 
âmago o interesse de adquirir novo produto ou serviço, 
mesmo que não esteja realmente precisando dele. 

Para melhor entendimento do conceito de publicida-
de, faz-se imprescindível a distinção de seus dois ele-
mentos:

Dois elementos são essenciais em qualquer 
publicidade: difusão e informação. Um é o 
elemento material da publicidade, seu meio de 
expressão. O outro é o seu elemento finalístico, 
no sentido que é informando que o anunciante 
atinge o consumidor, mesmo quando se está 
diante de técnicas como ononsense. Sem di-
fusão não há que se falar em publicidade, de 
vez que o conhecimento de terceiros é inerente 
ao fenômeno. Um anúncio que permanece fe-
chado a sete chaves na gaveta do fornecedor 
não merece atenção do direito do consumidor. 
Aquilo que se conserva secreto não é publi-
cidade. Do mesmo modo, sem que traga um 
conteúdo mínimo de informação não se deve 
falar em publicidade (BENJAMIN, 2010, p. 213-
214, negrito do autor).

Destarte, a publicidade é um meio de divulgação de 
produtos e serviços com o fim de incentivar a venda 
destes, diferenciando-se, portanto, da propaganda, uma 
vez que esta, em suma, visa à propagação de ideias, 
buscando novas adesões ao sistema ideológico ao qual 
esteja vinculada. Dessa forma, a primeira visa criar o in-
teresse do consumidor pela coisa divulgada, bem como 
conceber prestígio ao produto ou a marca do anuncian-
te, difundindo, ainda, um estilo de vida.

Conclui Cohen (2012, p. 305 apud BENJAMIN et al 
2005, p. 305):

[...] publicidade é uma atividade comercial 
controlada, que utiliza técnicas criativas para 
desenhar comunicações identificáveis e persu-
asivas dos meios de comunicação de massa, a 
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fim de desenvolver a demanda de um produto 
e criar uma imagem da empresa em harmonia 
com a realização dos gostos do consumidor 
e o desenvolvimento do bem-estar social e 
econômico.

Não obstante, atividade publicitária envolve três 
agentes: o anunciante, a agência de publicidade e os 
veículos de comunicação nos quais são veiculadas as 
publicidades. No que pertine ao anunciante, este é o que 
almeja a divulgação do produto para que ocorra a venda. 
Por sua vez, a agência é responsável pelo planejamen-
to e divulgação da publicidade do anunciante. Por fim, 
há o veículo de comunicação, que é o meio pelo qual 
a mensagem publicitária é divulgada e transmitida aos 
consumidores.

Os consumidores são os destinatários da mensagem 
publicitária, que de acordo com o legislador, no artigo 2º 
do Código de Defesa do Consumidor “é toda pessoa fí-
sica ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 
como destinatário final” (BRASIL, 1990, n.p.). Ademais, 
equipara-se a consumidor toda a coletividade de pesso-
as, mesmo que indetermináveis, que estejam intervindo 
nas relações consumeristas.

Percebe-se, portanto, que o Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor visa proteger todas as pessoas 
que estejam envolvidas, direta ou indiretamente, na re-
lação de consumo, estendendo a sua aplicação à coleti-
vidade dos consumidores.

Dessa forma, conclui-se que a publicidade apresenta 
o produto ou serviço ao consumidor, tornando-o conhe-
cido pela massa consumidora, bem como visa persua-
dir o consumidor para aquisição do produto ou serviços.

3 PUBLICIDADE ENGANOSA

O Código de Defesa do Consumidor Brasileiro regu-
lamentou e vedou, no artigo 37, a publicidade enganosa 
e a abusiva. Porém, em razão de apresentar cláusulas 
gerais, é possível a garantia do controle de legalidade 
das variadas inovações publicitárias, desde que a Dou-
trina e Jurisprudência acompanhem a mudança contí-
nua dos padrões sociais.

Com relação à publicidade enganosa, esclarece Ri-
zzato Nunes (2012, p. 550):

[...] o efeito da publicidade enganosa é indu-
zir o consumidor a acreditar em alguma coisa 
que não corresponda à realidade do produto ou 
serviço em si, ou relativamente a seu preço e 
forma de pagamento, ou, ainda, a sua garantia 
etc. O consumidor enganado leva, como se diz, 
“gato por lebre”. Pensa que está numa situa-

ção, mas, de fato, está em outra. As formas de 
enganar variam muito, uma vez que nessa área 
os fornecedores e seus publicitários são muito 
criativos. Usa-se de impacto visual para iludir, 
de frases de efeito para esconder, de afirma-
ções parcialmente verdadeiras para enganar. 

Por outro lado, na mesma obra, Nunes, acerca da 
publicidade abusiva, esclarece:

O CDC proíbe as propagandas abusivas dizen-
do que é abusiva, entre outras, a publicidade 
discriminatória de qualquer natureza, a que 
incite à violência, explore o medo ou a supers-
tição, se aproveite da deficiência de julgamento 
e experiência da criança, desrespeite valores 
ambientais, ou que seja capaz de induzir o con-
sumidor a se comportar de forma prejudicial ou 
perigosa a sua saúde ou segurança. O caráter 
da abusividade não tem necessariamente rela-
ção direta com o produto ou serviço oferecido, 
mas sim com os efeitos da propaganda que 
possam causar algum mal ou constrangimento 
ao consumidor (NUNES, 2012, p.573). 

Para o presente artigo importa a publicidade engano-
sa, da qual resulta uma distorção na decisão dos con-
sumidores, induzindo-os a erro quanto às condições de 
contratação ou quanto às verdadeiras características do 
produto ou serviço anunciado, em razão da imprecisão 
ou inverdade das informações veiculadas, ou ainda, pela 
omissão de dados essenciais.

A previsão legal pune a indução a erro e também a 
potencialidade de a redação publicitária levar os seus 
alvos ao engano, como ocorre nas ações de tutela cole-
tiva da publicidade, em que é exigida apenas a demons-
tração do dano potencial, isto é, da real capacidade que 
a divulgação possui de induzir um grupo de consumido-
res a erro. É nesse sentido que a doutrina afirma que a 
proibição da publicidade enganosa visa proteger a inco-
lumidade volitiva e econômica do consumidor.

Entretanto, quando se trata de tutela do consumi-
dor individual não há que se falar em indução a erro ou 
sequer prejuízo econômico, se a escolha de aquisição 
de produto ou serviço ocorreu de modo consciente e, 
de qualquer forma, a sua escolha ocorreria do mesmo 
modo para atender as suas preferências ou vantagens 
propiciadas pelo produto ou serviço.

Ademais, a rejeição da publicidade enganosa é ve-
rificada também na Lei de Concorrência Desleal (Lei 
nº. 9.279/1996), podendo motivar, no âmbito das em-
presas, ilícito civil e penal. Por outro lado, embora o 
CDC não disponha quanto à proteção dos concorrentes 
contra a publicidade enganosa de terceiros, há expres-
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sa regulamentação na Diretiva Europeia 2016/114/CE, 
considerando que a publicidade enganosa pode causar 
danos também às empresas, uma vez que pode oca-
sionar desvio de clientela por diversos motivos, como a 
infamação da imagem da empresa concorrente. 

3.2 ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DA 
PUBLICIDADE ENGANOSA

A publicidade enganosa pode se revelar de dois mo-
dos, seja pela omissão ou ação. Efetivamente, dispõe o 
§1.º do art. 37, do CDC, que:

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de in-
formação ou comunicação de caráter publi-
citário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por 
qualquer outro modo, mesmo por omissão, 
capaz de induzir em erro o consumidor a res-
peito da natureza, características, qualidade, 
quantidade, propriedades, origem, preço e 
quaisquer outros dados sobre produtos e ser-
viços (BRASIL, 1990, n.p.).

E o terceiro parágrafo do artigo retro, no que lhe 
concerne, esclarece que a enganosidade por omissão 
ocorre quando o texto publicitário deixa de informar ao 
consumidor dado essencial do produto ou serviço. 

Nesse sentir, de acordo com o disposto no referi-
do código, a publicidade enganosa pode ser verificada 
quando ocorrer a divulgação de informação total ou 
parcialmente falsa, compelindo o consumidor em erro 
no que pertineàs características do produto ou serviço 
anunciado (enganosidade por comissão), como também 
através da informação verídica, que, todavia, deixa de 
informar ao seu destinatário sobre algum dado essen-
cial de produto ou serviço, ou seja, sobre algum informe 
que seja imprescindível ao conhecimento do consumi-
dor  no processo de escolha.

Poderão, também, ocorrer as duas modalidades de 
enganosidade em uma mesma publicidade, ou seja, 
caso, simultaneamente, seja veiculada no texto publici-
tário informação falsa e seja omitida alguma informação 
relevante sobre o bem ou serviço. 

Importa salientar que em quaisquer das situações 
acima elucidadas haverá a afronta ao CDC, tendo em 
vista que a declaração da vontade do consumidor para 
a celebração da relação consumerista estará eivada de 
vício em virtude da informação distorcida.

Destarte, do texto do §1º do art. 37, do CDC, extrai-
-se que a mensagem publicitária apresenta potencial en-
ganoso capaz de induzir o consumidor em erro e influir o 
seu comportamento econômico, que seria distinto caso 

estivesse melhor informado sobre as características do 
produto/serviço ou de suas condições de contratação. 
Verifica-se, portanto, o nexo causal entre a mensagem 
e o comportamento viciado do consumidor (BRASIL, 
1990).

Por seu turno, em pedidos de natureza difusa/cole-
tiva no exame do nexo de causalidade entre a mensa-
gem e a indução em erro é prescindível a comprovação 
do dano efetivo. Sendo primordial apenas a verificação 
da capacidade da mensagem de influir na vontade do 
consumidor pela sua desinformação ou pelo dado in-
formado de forma equivocada, isto é, é preciso que a 
mensagem tenha capacidade de enganar o seu desti-
natário. Assim, mesmo dispensando o dano concreto, 
é preciso verificar o dano potencial, isto é, a efetiva po-
tencialidade do texto publicitário de induzir em erro uma 
coletividade de consumidores. Portanto, conclui-se que 
o dano potencial é condição de ilicitude da publicidade 
enganosa. A redação publicitária que seja apta a indu-
zir em erro seus destinatários não podem ser tipificada 
como enganosa.

3.2.1 Informações ou mensagens que podem 
ser objeto de controle de enganosidade

Inicialmente, cumpre definir os tipos de informação 
ou mensagem que podem ser alvo de controle de en-
ganosidade. Extrai-se do artigo 37, §1º, do CDC, que 
está sujeita ao controle de enganosidade “[...] qualquer 
modalidade de informação ou comunicação de caráter 
publicitário” (BRASIL, 1990, n.p.) que possa induzir o 
consumidor em erro acerca das características e qua-
lidades de produto/serviço. Isso significa que não é 
qualquer informação que é objeto da norma, mas tão 
somente aquela que seja de caráter publicitário, o que 
remete ao próprio conceito de publicidade abordado no 
Tópico 1 deste artigo.

Nas palavras de Dias (2010, p. 101):

[...] o comportamento econômico que se pre-
tende provocar no consumidor (incentivando-o 
à aquisição de produto ou utilização de serviço) 
é o elemento-chave que qualifica a informação 
sujeita ao controle do art. 37 do CDC. Nesse 
contexto, e considerando a textualia aberta da 
lei, podem ser qualificadas como publicitárias, 
além das publicidades típicas, comumente ve-
rificadas em rádio,televisão, jornais e revistas 
(publicidade tradicional), todas as demais in-
formações que, de algum modo, tenham essa 
mesma finalidade de incentivar uma relação de 
consumo. Vale dizer, o art. 37, §1º, compreen-
de qualquer forma de mensagem difundida no 
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exercício de uma atividade profissional para di-
vulgação de produtos e serviços ao público em 
geral com vistas a promover o seu consumo.

Há diversas mensagens que se encaixam no con-
ceito de publicidade prevista no artigo 37 do CDC, as-
sim, podem-se mencionar as estratégias de marketing 
como as promoções, que são levadas ao conhecimento 
do destinatário-consumidor por meio de embalagens de 
produto, panfletos, outdoor etc. Com relação às emba-
lagens de produto, estas devem conter, como já dito, 
dizeres promocionais e não meramente informativos. 

O acórdão abaixo, proferido pelo Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, determinou que o fornecedor pro-
cedesse à rotulagem de todos os produtos que conti-
vessem ou fossem produzidos a partir de organismos 
geneticamente modificados, contendo a informação 
acerca da sua existência, por considerar que ao ser 
omitida a informação quanto à origem, propriedade e 
características do produto, impossibilita os consumido-
res da escolha de alimentos provenientes de modifica-
ção genética e outros sem essa peculiaridade. Este é o 
acórdão:

DIREITO DO COMSUMIDOR E ADMINISTRA-
TIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA DEFE-
SA DOS INTERESSES DIFUSOS DO CONSU-
MIDOR. AGRAVO RETIDO SOBRE PRODUÇÃO 
DE PROVA PERICIAL NÃO CONHECIDO. NOR-
MAS SOBRE ROTULAGEM DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS CONTENDO OGM. ALEGAÇÃO 
DE ILEGALIDADE /INCONSTITUCIONALIDADE 
DO ART 2º DO DECRETO 4.680/03 SOBRE 
ROTULAGEM. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO COLE-
TIVA PARA DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS 
DO CONSUMIDOR, MÉRITO. DIREITO À9 IN-
FORMAÇÃO NA EMBALAGEM/ROTULO DOS 
PRODUTOS SOBRE A COMPOSIÇÃO DO ALI-
MENTO. LEI 11.105/02 SOBRE FISCALIZAÇÃO 
DE ATIVIDADES COM OGM'S E ROTULAGEM 
COMPULSÓRIA. ILEGALIDADE DO ART. 2º 
DO DECRETO 4.680/03 EFICÁCIA SUBJETIVA 
ERGA OMNES DA SENTENÇA. [...] 4. Merece 
ser mantida por seus próprios fundamentos a 
r.sentença que julgou parcialmente procedente 
o pedido para determinar que a) Bungue Ali-
mentos S/A proceda à rotulagem de todos os 
produtos que contenham ou sejam produzi-
dos a partir de organismos geneticamente 
modificados, contendo informação acerca de 
sua existência, independente do percentual; 
(b) que a União, por meio de seus órgãos de 
fiscalização e controle, exija que, na comercia-
lização de alimentos e ingredientes alimentares 
destinados ao consumo humano ao animal que 
contenham ou sejam produzidos a partir de 

GM'S conste informação clara ao consumidor, 
no rótulo/embalagem do produto, sobre a exis-
tência de elemento transgênico, em observância 
ao disposto no art. 6º. III, e art. 37, § 1º, ambos 
do Código de Defesa do Consumidor acima do 
limite de impor certo do produto, o consumidor 
deverá ser informado da natureza transgênica 
desse produto. [...] 8. Produtos alimentares em 
porcentual de transgênia abaixo de 1% (um 
por cento), não sendo rotulados como OGM's, 
induzem o consumidor em erro, pois é omitida 
informação quanto à origem propriedade e ca-
racterísticas, impossibilitando aos consumi-
dores a escolha de alimentos provenientes de 
modificação genética e outros sem essa pecu-
liaridade. 9. Agravo retido não conhecido. 10. 
Apelações improvidas (BRASIL, 2012, p. 340, 
grifos nossos).

Importante frisar que, a priori, a embalagem do pro-
duto não deve ser considerada publicidade. Para que seja 
possível a incidência do conceito legal de “informação 
ou comunicação de caráter publicitário” é preciso que a 
natureza publicitária esteja presente nas mensagens ou, 
ainda, nos desenhos gráficos apostos à embalagem ou 
ao rótulo do produto, como se pode verificar nas em-
balagens que constam a promoção “leve mais e pague 
menos”, ou dos dizeres ou imagens que enalteçam a 
eficácia, características ou propriedades dos produtos a 
fim de chamar a atenção do consumidor.

Com efeito, o fornecedor tem o dever de informa-
ção acerca das características dos produtos e serviços 
ofertados, ressalte-se, porém, que é dever do consumi-
dor ler as informações constantes no material publicitá-
rio, embalagem ou rótulo do produto.

Por fim, contemplando o conceito abrangente de 
publicidade do artigo 37, do CDC, insta mencionar a 
conhecida prática ilegal de trade-dress, situação que 
gera confusão no consumidor em razão da utilização de 
cores, imagens, marca e desenhos semelhantes às de 
um produto concorrente, de modo que o consumidor 
adquire o produto acreditando ser de outro fornecedor. 
Além do productplacement (conhecido no Brasil como 
merchandising) e a publicidade redacional. Esta tem 
aparência de matéria jornalística, uma vez que apresen-
ta as características de produtos ou serviços de forma 
mais descritiva. Por seu turno, o productplacement po-
derá ser avaliado à luz do artigo 37 do CDC desde que a 
exibição de produto ou serviço durante a veiculação não 
esteja vinculado ao programa televisivo ou cinematográ-
fico, mas sim a um pedido do fornecedor.

Merece também atenção a publicidade on-line, vei-
culada através da internet ou aparelhos que tenham 
acesso à internet, como celulares e tablets. O site é uma 
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das formas mais comuns de divulgação de publicida-
de, que pode fornecer diversos recursos para aquisição 
online de produto/serviço e esclarecimento de dúvidas. 
Sendo, ainda, muito comum a utilização de janelas pop-
-up (peça publicitária que se destaca na tela do usuário), 
banner, envio de e-mails, torpedos etc. 

Ademais, novas modalidades de comunicação em 
informações de caráter publicitário, como instagram, 
blogs, publicidade indoor (no interior do estabelecimen-
to, banheiros de bares e restaurantes, a exemplo), igual-
mente devem atender aos princípios da transparência e 
não abusividade.

3.2.2 A análise do potencial enganoso da 
mensagem publicitária

Uma vez verificado o caráter publicitário da informa-
ção ou comunicação veiculada aos consumidores, deve 
o julgador passar à avaliação objetiva do seu potencial 
enganoso. Trata-se de tarefa substancial, considerando 
que a licitude ou ilicitude decorre desta análise.    

O termo “capaz de induzir em erro”, previsto no arti-
go 37, §1º, do CDC significa que a publicidade, para ser 
considerada ilícita, deve conter elementos suficientes 
para ludibriar o consumidor, levando-o à falsa percep-
ção da realidade. Trata-se, assim, de certificar-se da 
existência de nexo de causalidade entre a mensagem 
publicitária e o engano dos consumidores. É válido 
lembrar que, no âmbito da tutela coletiva, basta a veri-
ficação do potencial enganoso para gerar efeitos civis, 
mesmo que não cause o dano efetivo.

Destarte, Benjamim (2010) alerta que não se deve 
confundir a publicidade falsa com a enganosa, tendo em 
vista que aquela é apenas um tipo desta, esclarecendo 
ainda que a publicidade pode ser enganosa sem neces-
sariamente conter uma informação falsa.

Há falsidade quando as informações constantes da 
publicidade não forem condizentes com as reais carac-
terísticas do bem/serviço ou com as condições de con-
tratação divulgadas. Por oportuno, é salutar falar que a 
regra, em publicidade, é a da inversão do ônus da prova, 
que fica a cargo do fornecedor.

É o que prevê as regras contidas nos artigos 36 e 
38 do CDC:

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal 
forma que o consumidor, fácil e imediatamen-
te, a identifique como tal.
Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade 
de seus produtos ou serviços manterá, em seu 
poder, para informação dos legítimos interes-
sados, os dados fáticos, técnicos e científicos 

que dão sustentação à mensagem.
Art.  38. O ônus da prova da veracidade e cor-
reção da informação ou comunicação publici-
tária cabe a quem patrocina. 

Nesse sentido, cabe ao fornecedor provar a veraci-
dade ou exatidão dos dados e informações veiculadas 
em suas mensagens publicitárias e afastar a alegação 
de enganosidade. 

Entretanto, nem toda publicidade falsa é enganosa, 
tendo em vista que é necessário que ela seja capaz de 
induzir o consumidor em erro.

É correto afirmar que a publicidade, ainda que verí-
dica, pode levar ao engano se apresentar ambiguidade, 
inexatidão ou omissão de dado essencial. Nos casos de 
inexatidão ou ambiguidade, a publicidade não contém 
necessariamente falsidade, mas o sentido de alguma 
de suas informações pode ocasionar confusão ou dúbia 
interpretação entre o público destinatário. Exemplifica 
Dias (2010, p. 109):

Exemplo de ambigüidade verificamos na deci-
são do TJRS em Ação Civil Pública envolvendo 
repelente cujo rótulo ostentava a informação 
“com piretro natural” que, embora verdadeira, 
na medida em que o produto continha efetiva-
mente “piretro natural” em sua composição, 
o Tribunal entendeu que o adjetivo “natural” 
poderia levar os consumidores a crerem que 
o repelente era em sua integralidade natural 
(i.e., desprovido de componentes sintéticos). 
Concluiu o TJRS que a utilização da informa-
ção “piretro natural”, ainda que verdadeira, é 
inapropriada para produtos com algum grau 
de toxidade, podendo gerar duplo sentido aos 
consumidores, determinando a exclusão da-
quela alegação do produto repelente.

Com relação à omissão de dado essencial na publi-
cidade, trata-se de dado relativo às características dos 
produtos ou serviços ou de suas reais condições de 
contratação, o que impossibilita o consumidor de fazer 
as suas escolhas com plena consciência da causa. Com 
efeito, haverá omissão de informação relevante quando 
esta é apta a modificar ou redimensionar o alcance das 
afirmações ou indicações constantes da oferta publici-
tária, ou se dela resultarem condições ou limites à utili-
zação do produto ou serviço anunciado e que não forem 
de qualquer forma ressalvadas no material publicitário.

Tais omissões poderão influir na escolha eco-
nômica do consumidor e por isso devem estar pre-
sentes da publicidade para evitar falsa percepção da 
realidade, de modo a possibilitar ao consumidor uma 
decisão esclarecida.
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A jurisprudência pátria também entende que há ine-
xatidão passível de enganosidade a publicidade que não 
traz a informação clara sobre o limite temporal de pro-
moção, bem como apresenta a informação vaga em re-
lação à quantidade dos produtos sujeitos à oferta. 

Portanto, podem ser diversos os meios de indução 
em erro, e o engano poderá recair sobre um mais ou 
elementos do produto ou serviço, como características, 
natureza, qualidade, origem. Todavia, para a verificação 
da aptidão enganosa da publicidade o julgador precisa 
adotar como parâmetro fundamental a figura do con-
sumidor, pois se a publicidade não for capaz de induzi-
-lo em erro, por falsidade, ambiguidade ou omissão, a 
publicidade não poderá ser considerada enganosa, pela 
ausência de nexo de causalidade.

3.2.3 O consumidor como parâmetro 
fundamental da avaliação da ilicitude da 
publicidade

Segundo Dias (2010, p. 112), o conceito mais acer-
tado de consumidor é:

[...] doutrina e jurisprudência caminham paula-
tinamente no sentido de adotar a figura do con-
sumidor como aquele dotado de um mínimo de 
crítica e atenção, isto é, como figura de media-
na perspicácia: nem esperto nem desprovido 
de um mínimo de discernimento.

Essa concepção enxerga o consumidor como pessoa 
dotada de um mínimo de discernimento e atenção, sem, 
todavia, deixar de reconhecer a sua efetiva posição de 
vulnerabilidade, oriunda da assimetria reconhecida pelo 
CDC, de informações existentes entre o fornecedor e o 
consumidor, e assim protegê-lo em situações em que 
se mostram necessitados de tutela à luz desse padrão 
de consumidor de mediana perspicácia, variável conso-
ante o público-alvo do produto/serviço em questão.

O perfil do consumidor razoável compreende aque-
le que dedica um mínimo de atenção diante das infor-
mações veiculadas pelo fornecedor sobre o produto ou 
serviço que tem interesse. Cumpre esclarecer que essa 
diligência mínima não significa que o consumidor deva 
fazer grandes interpretações para compreender o texto 
publicitário ou sequer deter algum conhecimento técni-
co ou específico para tanto. As informações, como dis-
põe a legislação brasileira, devem ser claras e objetivas, 
não exigindo, portanto, grande esforço aos destinatá-
rios para a sua perfeita compreensão. 

Com efeito, tratando-se de publicidade enganosa, a 
capacidade crítica e de atenção deve ser avaliada con-

siderando o público-alvo, podendo, pois, ser maior ou 
menor, a depender dos destinatários dos produtos ou 
serviços envolvidos. As diferenças entre os públicos de-
vem ser consideradas pelo intérprete quando da análise 
da publicidade, a fim de realizar de forma mais justa a 
existência de ilicitude.

3.2.4 Da tutela coletiva e o estudo da 
coletividade para avaliação da ilicitude da 
publicidade

Especialmente em relação à tutela difusa da publi-
cidade, cumpre ao julgador ser o intérprete da coleti-
vidade diante de determinada mensagem. Entretanto, é 
preciso definir e ponderar também o grupo de consu-
midores atingidos ou alcançados pelo texto publicitário, 
estudando intimamente esses destinatários, a fim de 
avaliar a enganosidade da publicidade.

O artigo 37 do CDC dispõe de forma não exaurida 
os principais aspectos da indução em erro, podendo 
esta recair sobre a natureza, características, qualidade, 
quantidade, propriedades, preço, origem ou quaisquer 
outros dados pertinentes ao produto ou serviço. Estes 
elementos, que inegavelmente auxiliam na avaliação da 
enganosidade, apresentam uma valoração indicativa, a 
fim de direcionar a indagação do intérprete sobre a in-
dução em erro, contudo, não elucidam como proceder 
a referida análise. 

Quando se está diante de uma tutela coletiva, im-
põe-se, também, a análise de outros critérios conco-
mitantes para constatação da aptidão objetivamente 
enganosa da publicidade, sendo imprescindível a inves-
tigação dos destinatários da mensagem publicitária em 
cujo âmbito a indução em erro deve ser avaliada. Com 
a proibição da publicidade enganosa busca-se evitar a 
turbação de uma eventual relação consumerista. Assim, 
reitera-se que os destinatários do texto publicitário de-
vem ser estudados desde o primeiro momento.

Ademais, a análise da publicidade não pode ocorrer 
baseada tão somente em critérios gramaticais ou lite-
rais, mas sim no significado juridicamente relevante da 
mensagem de caráter publicitário, considerando o sen-
tido que ela transmite para o público destinatário, isto é, 
sob a ótica do consumidor.

Destarte, entende-se que para análise dos danos di-
fusos oriundos de veiculação publicitária a caracteriza-
ção do destinatário da publicidade apresenta-se como 
elemento avaliativo essencial para a precisa e fundada 
verificação do efetivo potencial lesivo da publicidade. 
Ressalte-se que cumpre avaliar o conteúdo publicitário 
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à luz da vulnerabilidade do destinatário. 
Com efeito, nas palavras de Lucia Dias, com o con-

ceito de consumidor por equiparação, o qual foi introdu-
zido no ordenamento jurídico pelo art. 29 do CDC: “[...] 
a investigação [...] dos efeitos da publicidade a partir 
de seus destinatários para fins de avaliação de ilicitude 
consiste em critério que, ademais, se harmoniza” (BRA-
SIL, 1990, n.p.). Assim, cabe ao intérprete utilizar como 
referência não só os destinatários efetivos do produto, 
como também os indivíduos que possam ser conside-
rados destinatários ideais da publicidade enquanto po-
tenciais consumidores de determinado produto/serviço.

Cumpre, então, esclarecer quem seriam os con-
sumidores por equiparação. O artigo 29, supracitado, 
amplia o conceito de consumidor e enquadra aqueles 
que são potenciais consumidores dos produtos e ser-
viços. De modo que a defesa do consumidor ocorrerá 
de forma preventiva, protegendo a todos que possam 
estar expostos às práticas ilícitas, como a publicidade 
enganosa.

Portanto, em razão do disposto no artigo 29 do CDC, 
mesmo aqueles que não forem efetivos consumidores 
do produto ou serviço anunciado, contudo podem vir 
a sê-lo, estão preventivamente protegidos contra a pu-
blicidade enganosa, o que reforça a necessidade de in-
vestigação do destinatário da mensagem publicitária na 
avaliação da tutela coletiva.

Nesse desiderato, entende-se que a análise da pu-
blicidade para verificação da aptidão de enganosida-
de deve atentar ao público-alvo, real e potencial, dos 
produtos e serviços, bem como devem ser avaliadas 
as características específicas dos bens/serviços vei-
culados na publicidade. Salienta-se que também deve 
ser verificada a condição de vulnerabilidade consoan-
te o consumidor, de modo que a avaliação da publici-
dade de acordo com o seu público-alvo ou potenciais 
consumidores aproxima o intérprete de uma avalia-
ção mais realista.

3.2.5 A definição do caráter enganoso a 
partir da sondagem

Parte da doutrina considera ser imprescindível a 
realização de pesquisa de opinião para alcançar a real 
percepção do teor da mensagem publicitária pelo públi-
codestinatário, a fim de evitar-se subjetivismo da parte 
do julgador no momento da análise da ilicitude.

Com efeito, segundo Dias (2010, p. 198):

As pesquisas de opinião – realizadas por ins-
titutos idôneos e especializados em interrogar 

– podem ser um importante instrumento na 
demonstração da percepção do consumidor 
típico diante de uma mensagem cuja engano-
sidade ou abusividade esteja sob análise, auxi-
liando o julgador na sua decisão. Como obser-
vam os especialistas que defendem esse meio 
de prova, antes mesmo de ser difundida uma 
campanha publicitária são realizados testsde-
moscópicos próprios para verificar o seu im-
pacto persuasivo, de modo que parece lógico 
que o julgador percorra, a posteriori, o mesmo 
iter na avaliação de eventual enganosidade da 
publicidade. Ademais, por meio de tais pesqui-
sas evitar-se-ia que os órgãos julgassem de 
formas diversas e até mesmo contraditórias o 
comportamento do consumidor médio diante 
de uma publicidade tida como enganosa.

 
Há significativas vantagens na utilização de pes-

quisa como meio de prova, principalmente na ava-
liação da ilicitude no âmbito da tutela difusa/coleti-
va. Todavia, são grandes as dificuldades para a sua 
aplicação.

Dentre as primeiras, podem-se citar o tempo, o 
custo e a garantia do contraditório na produção da 
referida prova. Ademais, o tempo preciso para a ma-
turação desse tipo de pesquisa é vultoso, de forma 
que em casos urgentes a prova, embora de imponen-
te importância, não obteria seus resultados em tem-
po hábil, podendo, ainda, surgir em tempo proces-
sual muito longínquo da divulgação da publicidade, 
inclusive, sendo possível que não esteja mais nem 
em circulação, prejudicando, também, a resposta dos 
envolvidos na pesquisa.

Outra dificuldade apontada por Dias (2010) ao uti-
lizar a técnica de pesquisa para avaliação da ilicitude 
consiste na estipulação ou não de percentual mínimo 
para caracterização da enganosidade. Conclui que a 
utilização de pesquisas de opinião, embora seja lícita 
e efetiva para ambas as partes do processo, apresen-
ta significativos impedimentos para a sua aplicação, de 
modo que, a depender do caso concreto, poderá ser in-
viável a sua utilização ou até mesmo descabida, caso o 
julgador, se valendo de uma análise mais ampla, esteja 
convencido de que os elementos disponíveis já motivam 
o seu convencimento, estando, assim, em inteiras con-
dições de proferir o seu veredicto diante da publicidade 
levada à juízo.

Por fim, salienta-se que em sendo utilizado este tipo 
de pesquisa a sua valoração deve ocorrer de modo pru-
dente e concomitantemente com os outros elementos 
presentes no caso concreto, de modo a garantir que o 
entendimento consolidado seja o mais idêntico à per-
cepção dos consumidores.
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4 DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
DECORRENTE DA PUBLICIDADE 
ENGANOSA

Existem diferentes espécies de responsabilidade ci-
vil, tais como subjetiva e objetiva, e ainda, contratual e 
extracontratual. A responsabilidade objetiva decorre da 
existência do nexo causal e o efetivo dano; a subjetiva, 
por outro lado, decorre da culpa, para então analisar a 
presença dos demais elementos. A responsabilidade 
objetiva é regra presente para os danos causados por 
publicidade ilícita, seja ela enganosa ou abusiva. A res-
ponsabilidade civil contratual deriva de um contrato, a 
extracontratual, no entanto, é aquela em que o agente 
infringe um dever legal. 

A constatação da ilicitude da publicidade, seja na 
modalidade enganosa ou abusiva, enseja o dever de re-
parar os danos eventuais causados. O direito à indeni-
zação poderá ser cumulativo com os danos materiais e/
ou morais, conforme previsto no artigo 6º do CDC: “Art. 
6º São direitos básicos do consumidor: [...] VI - a efetiva 
prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos; (BRASIL, 1990, n.p.)”.

É este dispositivo que introduz no CDC o direito à re-
paração dos danos sofridos pelos consumidores, inse-
rindo no referido ordenamento a responsabilidade civil 
objetiva na reparação dos danos, sejam eles individuais 
ou coletivos. Com efeito, esclarece Nelson Nery Junior 
(1992, p. 212):

[...] o caráter objetivo da responsabilidade do 
fornecedor ressalta do texto do art. 6º, VI, 
quando não se exige, para que haja o dever 
de indenizar, a ocorrência de dolo ou culpa do 
fornecedor. [...] Comoconseqüência da locu-
ção ampla do art. 6º, VI, do Código, vê-se que 
qualquer que seja a natureza e origem dos da-
nos causados ao consumidor, serão indenizá-
veis a título objetivo. Tanto a responsabilidade 
contratual quanto a aquiliana são de natureza 
objetiva, seja por inadimplemento contratual, 
acidente de consumo  (fato do produto ou ser-
viço – art.12), vício do produto ou serviço por 
inadequação (art. 18), derivada da publicidade 
enganosa ou abusiva (art. 37) etc.

Assim, a responsabilidade civil decorrente da ilicitu-
de de publicidade é a mesma para quaisquer relações 
consumeristas, isto é, objetiva. Segundo o entendimen-
to de Lucia Dias (2010), trata-se de sistemática fundada 
na teoria do risco do empreendimento e, por isso, requer 
apenas a comprovação da existência de nexo causal en-
tre a ação ou omissão do agente (especificamente no 

presente trabalho, a publicidade ilícita em razão da en-
ganosidade) e o dano gerado, ainda que em sua poten-
cialidade. 

Não há, sequer, que se falar em má ou boa-fé do 
anunciante/fornecedor, tampouco a sua intenção em 
afrontar os dispositivos legais e princípios jurídicos 
quando da influência sobre a decisão do consumidor. 
Ademais, a avaliação da presença de dolo ou culpa do 
fornecedor será útil apenas como parâmetro para deter-
minação do quantum indenizatório.

Assim, será sempre existente a responsabilidade ci-
vil quando da demonstração da relação de causalidade 
entre a publicidade e o dano causado. Destarte, na prá-
tica, o que realmente interessa são os efeitos causados 
pela conduta do agente ou os que podem potencialmen-
te advir dela. 

Por outro lado, o dever de reparação do fornecedor 
não é automático, ele surge desde que sejam verifica-
dos os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, 
isto é, quando da demonstração da ação ou omissão, 
do dano causado (individual ou coletivamente) e o nexo 
causal entre eles, sendo necessário, todavia, como já 
abordado no presente trabalho, que a publicidade seja 
apta a induzir o consumidor em erro. 

Reitera-se: caso a mensagem publicitária não pos-
sua efetiva capacidade de enganar o consumidor em 
erro não haverá publicidade ilícita, e, em decorrência da 
ausência de nexo causal, não haverá responsabilidade 
civil, ante a ausência de pressuposto do dano.

Imperioso mencionar que a Lei 8.078/90 não só es-
tabelece a responsabilidade civil objetiva como regra, 
mas também dispõe acerca da responsabilidade solidá-
ria. É o que prevê o artigo 34, do CDC: “O fornecedor do 
produto ou serviço é solidariamente responsável pelos 
atos de seus prepostos ou representantes autônomos 
(BRASIL, 1990, n.p.)”.

No entanto, o teor do referido artigo é visto pela dou-
trina e jurisprudência com reservas, como elucida Her-
man Benjamim. Em razão do texto do dispositivo, em 
regra, o consumidor somente pode demandar contra o 
anunciante da oferta, sendo o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça, pela impossibilidade de o consumi-
dor demandar contra a agência e o veículo de comunica-
ção, conforme ementa doravante transcrita:

Recurso especial. Prequestionamento. Inocor-
rência. Súmula 282/STF. Falta de combate aos 
fundamentos do acórdão. Aplicação analógica 
da Súmula 182. Princípio da dialeticidade re-
cursal. Ação civil pública. Consumidor. Veícu-
los de comunicação. Eventual propaganda ou 
anúncio enganoso ou abusivo. Ausência de 
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responsabilidade. CDC, art. 38. Fundamentos 
constitucionais. I. Falta prequestionamento 
quando o dispositivo legal supostamente vio-
lado não foi discutido na formação do acórdão 
recorrido. II. É inviável o recurso especial que 
não ataca os fundamentos do acórdão recorri-
do. Inteligência da Súmula 182. III. As empre-
sas de comunicação não respondem por publi-
cidade de propostas abusivas ou enganosas. 
Tal responsabilidade toca aos fornecedores-
-anunciantes, que a patrocinaram (CDC, arts. 
3º e 38). IV. O CDC, quando trata de publici-
dade, impõe deveres ao anunciante – não às 
empresas de comunicação (art. 3º, CDC). V. 
Fundamentação apoiada em dispositivo ou 
princípio constitucional é imune a recurso es-
pecial (BRASIL, 2007, p. 568).

Entretanto, com o adequado apreço ao legislador e 
à jurisprudência tal entendimento contraria os precei-
tos de proteção do Código de Defesa do Consumidor e 
responsabilização objetiva, uma vez que se atribuindo 
a responsabilidade a uma das pessoas envolvidas na 
publicidade a presunção de solidariedade estabelecida 
pelo referido diploma legal é afastada.

Na precisa Lição de Tartuce (2014, p. 259):

A publicidade parece entrar no risco-proveito 
ou no risco do empreendimento da agência 
e do veículo, que devem responder solidaria-
mente pela comunicação. Por fim, deveria ser 
aplicado, por analogia, o entendimento cons-
tante da Súmula 221 do STJ, que trata da res-
ponsabilidade civil dos órgãos da imprensa, in 
verbis “São civilmente responsáveis pelo res-
sarcimento de dano, decorrente de publicação 
pela imprensa tanto o autor do escrito quanto 
o proprietário do veículo de divulgação”. Por 
tais argumentos, entendemos que, havendo 
uma publicidade ou oferta que causou danos 
aos consumidores, em regra e sem qualquer 
distinção, respondem solidariamente o veículo 
de comunicação, a empresa que a patrocinou 
e todos os responsáveis pelo seu conteúdo 
(agência de publicidade e seus profissionais). 
Destaque-se que essa também é a posição de 
Luiz AntonioRizzatto Nunes. 

No julgado a seguir colacionado, o Tribunal de Jus-
tiça do Distrito Federal responsabilizou solidariamente 
a montadora de automóveis e a concessionária corres-
pondente pelas informações mal prestadas quando da 
veiculação das informações em meios de comunicação:

Processo civil. Propaganda enganosa. Con-
cessionária (revenda). Montadora (fabricante). 
Responsabilidade solidária. Reconhecimento 
da legitimidade passiva. Direito do consumidor. 

Descumprimento da oferta veiculada em revis-
ta de âmbito nacional. Consequências estabe-
lecidas no Código de Defesa do Consumidor. 
Dano moral não configurado. Nos termos do 
art. 30, do Código de Defesa do Consumidor, 
a concessionária de veículos é responsável 
solidária pela publicidade veiculada pela res-
pectiva montadora em revista com circulação 
nacional, daí porque rejeita-se a alegação de 
ilegitimidade passiva. Tendo em vista que as 
partes debateram sobre a questão de mérito 
e a prova resume-se a análise dos documen-
tos juntados pelas partes e sua subsunção às 
normas legais, rejeitada a alegação de ilegiti-
midade passiva, é possível avançar e decidir o 
próprio mérito da demanda nos termos do § 
3º, do art. 515, do Código de Processo Civil. 
A publicidade enganosa, consistente em even-
tual discrepância entre as características do 
veículo anunciado e aquele que foi adquirido, 
não enseja a compensação por dano moral, a 
menos que se comprove a exposição a alguma 
situação capaz de atingir a integridade física e 
psíquica do consumidor, haja vista que o Códi-
go de Defesa do Consumidor, em seu art. 35, 
estabelece as consequências próprias desse 
inadimplemento, quais sejam o cumprimento 
forçado da oferta, a entrega de outro produ-
to equivalente, ou rescisão do contrato, com 
as consequências financeiras daí advindas, a 
critério do consumidor. Recurso conhecido e 
provido para reconhecer a legitimidade passiva 
da ré, mas, no mérito, julgar improcedente o 
pedido contido na inicial (BRASIL, 2009, n.p.).

Noutro ponto, com relação aos danos causados, 
normalmente, estes são de natureza patrimonial, uma 
vez que o ilícito está relacionado, neste caso, à escolha 
econômica do consumidor por serviços ou produtos, 
embora em alguns casos possa haver danos morais. 
Insta salientar, porém, que em tutela individual não há 
dano decorrente pela mera circulação do texto publi-
citário, o que, por seu turno, ocorre na tutela coletiva, 
desde que constatada a enganosidade, considerando 
que a mensagem publicitária consegue alcançar seus 
destinatários e potenciais consumidores diante da sua 
veiculação.

Ademais, o anunciante não pode buscar o afasta-
mento da sua responsabilidade aduzindo que não teve 
a intenção de causas danos ao destinatário da publici-
dade, ou induzi-lo em erro, pois, não importa o que deu 
origem à publicidade enganosa, basta que a mensagem 
seja objetivamente capaz de causar enganosidade. 

Note-se que, como já explanado neste trabalho, in-
cumbe ao fornecedor o ônus de demonstrar a veraci-
dade ou a suficiência das informações que veicula em 
seu texto de caráter publicitário, no caso da publicidade 
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enganosa. Noutros termos, é responsabilidade do anun-
ciante comprovar a inexistência dos efeitos nocivos de-
correntes da divulgação de sua mensagem publicitária, 
ou ainda, que não há nexo de causalidade entre dano e 
a publicidade.

Ademais, conclui Tartuce (2014, p. 256-257):

Como não poderia ser diferente, em sintonia 
com o sistema adotado pelo CDC, a respon-
sabilidade civil que decorre da vinculação da 
oferta e da publicidade é de natureza objetiva, 
em regra. Como ensina o Ministro Herman 
Benjamin, “Sem dúvida alguma, a responsabi-
lidade dos arts. 30 e 35 é objetiva, pois seu 
texto em nada alude à culpa do anunciante, ra-
zão pela qual não pode o intérprete agregá-la, 
muito menos num contexto em que, seja pela 
vulnerabilidade da parte protegida (o consumi-
dor), seja pelas características do fenômeno 
regrado (a publicidade), o direito, antes mesmo 
da interferência do legislador, já se encaminha-
va na direção da objetivação da responsabili-
dade civil.

Nesse desiderato, entende-se que o controle da pu-
blicidade é de grande valia para a sociedade, uma vez 
que previne a turbação da relação de consumo, bem 
como coíbe a enganosidade em face do consumidor.

4.1 DANO MORAL DIFUSO E SUA 
REPARAÇÃO NA PUBLICIDADE

Concebendo dano como “qualquer lesão a interes-
se juridicamente protegido”, há de se ressaltar que a 
violação dos interesses coletivos, tutelados pelo orde-
namento jurídico, pode gerar consequências de ordem 
patrimonial e extrapatrimonial, todavia, na maioria das 
vezes, resulta apenas em uma lesão extrapatrimonial, a 
qual decorre da mera violação do direito.

Não se pode olvidar que a doutrina e a jurisprudên-
cia concebem à pessoa jurídica o direito à reparação de 
danos sofridos. Cumpre notar, também, que o ordena-
mento jurídico reconhece expressamente a possibilidade 
de reparação extrapatrimonial de interesses coletivos e 
difusos, havendo, ainda, previsão na Magna Carta, bem 
como na Lei de Ação Civil Pública e no Código de Defesa 
do Consumidor, acerca da legitimidade do Ministério Pú-
blico para propositura de Ação Civil Pública na defesa de 
interesses coletivos, como meio ambiente e consumidor.

São características inerentes à coletividade a sua in-
determinação, em razão da tutela dos direitos difusos. 
Refere-se a toda uma coletividade, não tendo titularida-
de certa, mas sim relevância social, e a indivisibilidade 

do seu objeto. O bem jurídico tutelado não é passível de 
divisão, e por isso a proteção de um resulta na proteção 
de todos.

A proteção em face da publicidade enganosa per-
tence aos interesses difusos. Verifica-se, assim, a inde-
terminabilidade dos seus destinatários, a indivisibilidade 
do objeto ora tutelado, e também o fato de seus sujeitos 
estarem ligados pela mesma circunstância de fato, que 
é a exposição à publicidade enganosa. Mostra-se, pois, 
indivisível o interesse jurídico, já que se busca preservar 
e proteger os consumidores nas relações pré-contratu-
ais de consumo. 

Os interesses coletivos, por seu turno, estão relacio-
nados a uma parcela determinável ou determinada de 
pessoas, isto é, pertencem a um grupo, categoria ou 
classe de pessoas, ao passo que os interesses difusos 
estão ligados a uma parcela indeterminada ou indeter-
minável de sujeitos. 

Destarte, na publicidade ilícita pode-se realizar pe-
didos de obrigação de fazer (retirada da publicidade ou 
produto de comercialização) e de não fazer (proibição a 
novas publicidades). Também se pode falar na reparação 
do dano moral coletivo a essa categoria de consumido-
res, como ocorre nas ações civis públicas promovidas 
por uma das Promotorias de Defesa do Consumidor de 
Natal, em que o valor é destinado ao Fundo Estadual de 
Defesa do Consumidor. 

Dedicando atenção para a jurisprudência pátria, 
em sentença proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio 
Grande Norte, nos autos da Ação Civil Pública 0040290-
13.2009.8.20.0001, ajuizada pela Promotoria de Defesa 
do Consumidor de Natal, o M.M. Julgador, ao entender 
ser enganosa a publicidade veiculada pela empresa “Lo-
jas Insinuante Ltda”, em virtude do não cumprimento 
do texto publicitário veiculado, condenou a empresa 
ré ao ressarcimento, a título de dano moral coletivo ao 
consumidor, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 
pelo não cumprimento da oferta anunciada, bem como 
à cominação da multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
para cada novo desatendimento aos termos da oferta 
veiculada por informe publicitário (BRASIL, 2014).

Portanto, acerca do dano moral coletivo decorrente 
de publicidade ilícita, pode-se concluir que consiste na 
reparação a violação de interesses coletivos e difusos 
juridicamente protegidos, que mesmo não tendo titular 
determinado tem sua proteção justificada diante da rele-
vância social que apresentam, bem assim, tem por fun-
ção compensar os danos causados injustamente à cole-
tividade em sua esfera não patrimonial, além de prevenir 
o mercado contra a reincidência ou a nova ocorrência 
de condutas similares. 
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5 CONCLUSÃO

Diante o exposto, afere-se que para caracterização 
da enganosidade de publicidade é considerado não so-
mente o que está disposto no artigo 37 do CDC, mas 
também diversos elementos, a fim de que melhor se 
assemelhe o entendimento do julgador à percepção do 
consumidor-destinatário. 

Contudo é preciso que a publicidade seja capaz de 
induzir o consumidor em erro, bem como seja estudado 
o alvo da publicidade, uma vez que para a caracteriza-
ção da ilicitude é imprescindível a indução em erro do 
destinatário ao qual ela é direcionada.

 Além disso, para fins de responsabilização, a 
análise ocorrerá de modos distintos, tendo em vista que 
na seara individual há que buscar aferir o induzimento 
em erro na escolha do consumidor, que, provavelmente, 
seria distinta se tivesse sido a ele informado os dados 
pertinentes. Todavia, caso aquela fosse a escolha do 
consumidor, mesmo ciente de todas as informações, 
em razão dos seus interesses pessoais, não será a pu-
blicidade entendida como enganosa.

Por outro lado, no âmbito coletivo é preciso apenas 

que haja nexo causal entre a ilicitude e o dano causa-
do, sem que necessariamente cause um dano concreto, 
pois, com a mera capacidade de indução em erro da 
coletividade resta configurada a ilicitude da mensagem 
publicitária, por ser responsabilidade objetiva, como foi 
discorrido no presente artigo. 

Portanto, a caracterização da enganosidade na pu-
blicidade a ser analisada deve ser realizada com base 
no Código de Defesa do Consumidor, sendo analisados 
os critérios determinados pela doutrina e jurisprudência 
em cada caso, consistindo em verificar e fundamentar a 
decisão a ser proferida nas peculiaridades do caso con-
creto e assim concluir pela responsabilização do agente 
causador da ilicitude, de modo a evitar que mais consu-
midores tenham os seus direitos lesados. Além do mais, 
é necessário que aconteça alteração nas normas vigen-
tes, passando estas a conter elementos específicos 
para determinação da ilicitude de publicidades, já que a 
previsão generalista causa insegurança para as partes, 
pois cada juiz pode analisar o caso de acordo com seu 
bom senso e entendimento, mesmo que norteados pela 
doutrina, e isso faz com que alguns casos semelhantes 
possam ter desfechos diferentes.

REFERÊNCIAS

BENJAMIM, Antonio Herman de Vasconcellos et. al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos 
autores do anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.

______.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor. 3. ed. São Paulo: 
RT, 2010.

BITTENCOURT, Luciana Gomes. Os limites jurídicos da publicidade nas relações de consumi brasileiras: as manipula-
ções de desejo nas relações pré-contratuais consumeristas. Jus Navigandi, 2012. Disponível em: <https://jus.com.br/
artigos/22585/os-limites-juridicos-da-publicidade-nas-relacoes-de-consumo-brasileiras-as-manipulacoes-de-desejo-
nas-relacoes-pre-contratuais-consumeristas/3> Acesso em: 1 maio de 2016.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>. Acesso em: 2 maio de 2016.

_____. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cciv-
il_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 2 maio de 2016.

_____. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 15 maio de 2016.

_____. Tribunal Regional Federal. Direito do consumidor e administrativo. Ação civil pública ajuizada pelo ministério 
público federal para defesa dos interesses difusos do consumidor. Agravo retido sobre produção de prova pericial não 
conhecido: TRF-1 - ac: 471 pi 2007.40.00.000471-6, da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal, Relator: Desembar-
gadora Selene Maria De Almeida, 24 de outubro de 2012, Diário da Justiça Federal, 07 de novembro de 2012, p. 340.



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

68

Revista Juris Rationis, Ano 9, n.1, p. 57-66, abr./set.2016  ISSN 2237-4469

_____. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial. Prequestionamento. Inocorrência. Súmula 282/STF. Falta de 
combate aos fundamentos do acórdão. Aplicação analógica da Súmula 182. Princípio da dialeticidade recursal. Ação 
civil pública. Consumidor: STJ – REsp 604.172/SP, da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Min. 
Humberto Gomes de Barros, 27 de março de 2007, Diário da Justiça, 21 de maio de 2007, p. 568.

_____. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Processo civil. Propaganda enganosa. Concessionária (revenda). Mon-
tadora (fabricante). Responsabilidade solidária. Reconhecimento da legitimidade passiva. Direito do consumidor: TJDF 
– Recurso 2007.01.1.123989-4 – Acórdão 353.651, da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais, Relator: Juiz César Loyola, Diário da Justiça, 05 de maio de 2009.

_____. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Ação Civil Pública: 0040290-13.2009.8.20.0001, Promotoria de 
Defesa do Consumidor de Natal, Relator: Juiz Airton Pinheiro, 19 de março de 2014, Diário da Justiça, 04 de abril de 
2014.

CAMARGO, Nathalia Regina Burger de. Publicidade enganosa e abusiva e a responsbailidade civil do anunciante no 
código de proteção e defesa do consumidor. OAB Santa Catarina, 2011. Disponível em: <http://www.oab-sc.org.
br/artigos/publicidade-enganosa-e-abusiva-responsabilidade-civil-do-anunciante-no-codigo-protecao-defesa-con-
sum/291> Acesso em: 13 maio de 2016.

COHEN, Dorothy. Publicidade enganosa e abusiva à luz do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Âmbito Ju-
rídico. Rio Grande, XV, n. 98, mar. 2012 apud BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al.  Código brasileiro de 
defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.

DIAS, Lucia Lopez de Magalhães. Publicidade e Direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.

DOREA, Claudia Regina Gaspar. Publicidade enganosa e abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. JurisWay, 
2012. Disponível em: <http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=9645> Acesso em: 20 maio de 2016.

MALANGA, Eugênio. Publicidade: uma introdução. 4. ed. São Paulo: Edima, 1987.

NERY JUNIOR, Nelson. Aspectos do processo civil no código de defesa do consumidor. Revista de Direito do Con-
sumidor, v. 1. São Paulo: Ed. Revistas dos Tribunais, 1992.

NUNES, Luiz AntonioRizzato. Curso de Direito do Consumidor. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

OLIVEIRA, Aluisio Santos de. O regime da publicidade enganosa no Código de Defesa do Consumidor. Jus Navigandi, 
2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/36607/o-regime-da-publicidade-enganosa-no-codigo-de-defesa-
do-consumidor> Acesso em: 20 maio de 2016. 

DIREITONET, Equipe. Publicidade e responsabilização civil. DireitoNet, 2009. Disponível em: <http://www.direitonet.
com.br/artigos/exibir/6647/Publicidade-e-responsabilizacao-civil>. Acesso em: 13 maio de 2016.

RAMOS, Ana Carenina Pamplona Pinho. Publicidade enganosa e abusiva à luz do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor. Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 98, Mar. 2012. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/
site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11209&revista_caderno=10>. Acesso em: 14 abril de 2016.

TARTUCE, Flávio. Manual de direito do consumidor: direito material e processual. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense: São 
Paulo: Método, 2014.

TICIANELLI, Marcos Daniel Veltrini. Delitos Publicitários. Curitiba: Juruá, 2007.

YOSHINO, André Motoharu. MP pode agir em caso de publicidade enganosa. Consultor Jurídico, 2010. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2010-set-19/ministerio-publico-agir-publicidade-enganosa> Acesso em: 20 maio de 2016;



Revista Juris Rationis, Ano 9, n.2, p. 69-81, abr./set.2016  ISSN 2237-4469

69

juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DO DIREITO

O PERITO JUDICIAL DE ENGENHARIA NO NOVO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
BÁRBARA NÓBREGA ELALI
Especialista em Auditoria, Avaliações e Perícias das Engenharias. Instituto de Pós 
Graduação de Goiás (IPOG). Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). E-mail: barbara_elali@hotmail.com

ANDREI HERBERTH RODRIGUES DE OLIVEIRA
Especialista em Direito Processual Civil. Universidade Anhanguera (Uniderp). Bacharel 
em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). E-mail: 
andreiherberth@gmail.com

Envio em: Setembro de 2016
Aceite em: Outubro de 2016

Resumo
Presenciamos um momento de atualizações legislativas pungentes para atividade dos peritos judiciais 
advindas com o vigor do Novo Código de Processo Civil, desde março, e da Resolução nº 232 do CNJ, 
desde julho deste ano. Diante deste quadro, surge a indagação: O que mudou para os peritos judiciais 
de engenharia com a vigência desses novos dispositivos legais? Percebe-se a necessidade de analisar os 
instrumentos e encontrar suas novas regras relativas ao trabalho dos peritos judiciais de engenharia dentro 
direito processual civil, e diante da atuação desse expert no auxílio da Justiça. O presente trabalho tem 
por objetivo a análise comparativa direta das regras, identificando e comentando as principais mudanças 
em relação à legislação anterior e buscando compreender as ideias centrais que inspiraram o legislador 
na elaboração do novo diploma, esclarecendo pontos importantes do Novo Código, além de lançar luzes 
sobre a Resolução nº 232 do CNJ. Conclui-se que houve esforço do legislador em modernizar e padronizar 
procedimentos, reduzir critérios subjetivos de nomeação, fixar honorários dos peritos judiciais e dar mais 
espaço de colaboração às partes, de forma a invocar maior lisura e impessoalidade no procedimento.

Palavras-chave: Novo-CPC. Resolução n.º 232. Perito Judicial de engenharia. Prova Pericial.

EXPERT JUDICIAL ENGINEERING IN THE NEW CIVIL PROCEDURE CODE

Abstract
We witnessed a moment of poignant legislative updates to the activity of judicial experts stemming from 
the force of the new Civil Procedure Code, since March, and Resolution No. 232 of the CNJ, since July this 
year. Given this situation, the question arises: What has changed for judicial engineering experts with the 
validity of these new legal provisions? You see the need to analyze the instruments and find their new rules 
on the work of judicial engineering experts in civil procedural law, and on the performance of this expert 
in aid of Justice. This work aims to direct comparative analysis of the rules, identifying and commenting on 
the main changes from the previous legislation and seeking to understand the core ideas that inspired the 
legislature in drafting the new law, clarifying important points of the New Code, in addition to launching 
lights on Resolution No. 232 of the CNJ. It was concluded that there was legislator's efforts to modernize 
and standardize procedures, reduce subjective criteria of appointment, fix fees of judicial experts and give 
more collaboration space to the parties in order to invoke greater fairness and impartiality in the procedure.

Keywords: New-CPC. Resolution No. 232. Legal Expert engineering. Expert proof.
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1 INTRODUÇÃO

A justiça não consiste em ser neutro entre o 
certo e o errado, mas em descobrir o certo e 
sustentá-lo, onde quer que ele se encontre, 
contra o errado (ROOSEVELT).

A vida em sociedade produz, inescapavelmente, con-
flitos de interesse entre os indivíduos. Assim surge o Di-
reito, com a finalidade de promover a pacificação social 
através da justiça. Ao recorrer ao Poder Judiciário, ambas 
as partes envolvidas no litígio acreditam que detém a ra-
zão e buscam proteger os seus interesses, comprovando 
sua versão dos fatos com base nas provas.

Em alguns casos, a investigação dos fatos envolvi-
dos demanda esclarecimentos de matérias que o jul-
gador não domina, pois são conhecimentos técnicos 
especializados de outras áreas como da engenharia, da 
medicina ou da contabilidade.

Diante disso, o órgão jurisdicional se vale da deno-
minada prova pericial, para a elucidação do fato, obtida 
com a ajuda de um especialista em determinada área do 
conhecimento.

Surge, assim, como colaborador da justiça, a figura 
do perito. Este é um profissional especializado que deve 
registrar no laudo pericial, em linguagem simples, a sua 
opinião eminentemente técnica e científica. 

O campo das perícias de engenharia abrange uma 
vasta gama de trabalhos. Tais como: investigação de 
desvio de verbas em obras públicas, causas de aciden-
tes aéreos, arbitramento do valor de imóveis, demarca-
ção dos limites de um imóvel, e até mesmo análises em 
obras de arte (IAPEP, s.d., p.15).

No Brasil, é crescente a demanda de ações judiciais. 
Para o perito de engenharia, as ações judiciais mais 
comuns são: vistoria cautelar, desapropriação, reno-
vatória e revisional, reivindicatória, nunciação de obra 
nova, passagem molhada, indenização e incorporações 
imobiliárias.

Os peritos podem atuar na Justiça Estadual, Fede-
ral e do Trabalho produzindo laudos que farão parte do 
processo judicial. Existe duas posições em que o perito 
judicial pode estar: Perito Oficial, quando nomeado pelo 
juiz, ou Assistente Técnico, quando indicado por uma 
das partes (autor ou réu da ação).

A atuação dos peritos judiciais estava regulada no 
Código de Processo Civil de 1973 (CPC-73), que dispôs 
sobre a organização e a tramitação das ações judiciais 
cíveis, sendo a norma de processo mais abrangente no 
sistema jurídico brasileiro.

Em 17 de março de 2016, entrou em vigência o Novo 

Código de Processo Civil, Lei 13.105/ 2015 (CPC-2015). 
Revendo conceitos antigos e buscando responder aos 
anseios da sociedade em aspectos como maior acesso 
à justiça, mais eficiência e efetividade, bem como maior 
celeridade na prestação judicial, esse novo código trou-
xe alterações e inovações a vários institutos jurídicos. 
Assim, nas palavras do presidente do Senado, Renan 
Calheiros, “com o novo código, teremos procedimentos 
descomplicados e justiça mais célere, com claros ga-
nhos para o cidadão brasileiro”.

O Código de Processo Civil de 2015 também remo-
delou o procedimento relativo à atuação dos peritos ju-
diciais, como a questão dos honorários periciais.

Mais recentemente, no mesmo objeto, a Resolução 
nº 232 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 13 
de julho de 2016, veio tratar dos honorários periciais no 
âmbito da justiça gratuita, conforme previsto no artigo 
95, §3º, II, do CPC – 2015.

Com efeito, o presente artigo tem por objetivo geral 
analisar as modificações ocorridas no direito proces-
sual civil com enfoque na atividade do perito judicial de 
engenharia, advindas especialmente com a vigência do 
CPC-2015, e além disso, estudar a Resolução nº 232 
do CNJ.

A pesquisa tem sua justificativa encravada na im-
portância da atuação do perito judicial de engenharia no 
auxílio do julgador em encontrar a solução mais justa 
e adequada à justiça, e enfim, a almejada pacificação 
social. Ademais, o presente momento de inovações 
legislativas na área indica a necessidade de produção 
acadêmica sobre o tema, reforçada pelo fato de haver 
escarça literatura nesse sentido.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para Didier, prova pericial “é aquela em que a elu-
cidação do fato se dá com o auxílio de um perito, es-
pecialista em determinado campo do saber, que deve 
registrar sua opinião técnica e científica no chamado 
laudo pericial”. (DIDIER, 2016, p. 265).

Na visão de Brasil (2009), “A Perícia tem como ob-
jetivo fundamentar as informações demandadas, Mos-
trando a veracidade dos fatos de forma imparcial e me-
recedora de fé, tornando-se meios de prova para o juiz 
de direito resolver as questões propostas”.

Segundo Almeida et. al. (2000), a perícia judicial é a 
atividade que apura as circunstâncias relativas a fatos 
sobre os quais o magistrado não é capaz de emitir opi-
nião técnica, com vistas ao esclarecimento da verdade.

Para Oliveira,
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A perícia não é a única prova do processo, 
já que se conjuga a outros meios utilizados 
nos autos. A prova é a alma do processo, é 
de consciência geral. E a prova que define os 
fatos. Não pode haver processo sem provas, 
porque ele não teria razão de existir. É a prova 
que define os fatos. Não há processo baseado 
somente no Direito. Do fato nasce o Direito. A 
necessidade da perícia nasce da apuração de 
um sistema de proposição pelas partes, das 
provas. Estas são requeridas pelas partes da 
forma que achem necessário para garantir os 
seus direitos (OLIVEIRA, 2009, p.48).

De acordo com Vieira,

Viu-se que, embora sua formação seja técni-
ca, o verdadeiro fim da perícia é o Direito. Se a 
perícia judicial possui caráter inter ou transdis-
ciplinar, considerar-se-á fundamental estabe-
lecer uma relação dialógica entre os conheci-
mentos envolvidos, de forma que o magistrado 
tenha condições cognitivas especializadas o 
suficiente para sensibilizar-se com a proble-
mática ambiental, bem como o perito tenha 
consciência acerca da natureza jurídica da sua 
atividade, de modo a evitar uma visão compar-
timentalizada do conflito (VIEIRA, 2010, p.65).

Kempner (2012, p.1) destaca “estes profissionais por 
trabalharem na interface advocacia-engenharia devem 
conhecer noções dessa relação para utilizá-las correta-
mente em suas perícias”.

Mascarenhas destaca:

Das posições apontadas, percebe-se com cla-
reza na atualidade que a interdisciplinaridade faz 
parte de um processo pelo qual o mundo passa, 
pois, em razão da complexidade dos problemas 
tratados em várias áreas da ciência, um único 
conhecimento tem sido insuficiente para solu-
cioná-los (MASCARENHAS, 2009, p.12)

Melo (2003) esclarece que o perito judicial não é par-
te, não é advogado, não é juiz, dele se espera que, além 
de ter conhecimento técnico suficiente para o desempe-
nho da função, tenha também facilidade de expressar-se 
clara e concisamente, habilidade no trato de conflitos, 
conhecimentos jurídicos e experiência em produção de 
prova pericial. 

Conforme assinala Didier (2016, p. 265) os peritos 
judiciais, são especialistas que oportunamente, a servi-
ço da justiça, colaboram com a sua “aptidão técnica de 
conhecimento e verificação de fatos ou com opinião téc-
nica a respeito da interpretação e avaliação dos fatos, 
explicitando as regras técnicas para que o juiz o faça”. 

O laudo pericial é o instrumento escrito confeccio-

nado pelo perito, que registra suas respostas aos que-
sitos, seus raciocínios, sua avaliação de coisas e suas 
conclusões, o qual poderá ser objeto de discussão pelas 
partes e por seus assistentes técnicos.

A demanda da perícia judicial ocorre nos autos do 
processo, a requerimento da parte ou decretada de ofí-
cio pelo juiz, de acordo com o art. 464 do CPC-2015, 
consiste em exame, vistoria ou avaliação.

O exame e a vistoria, consistem no ato de inspeção, 
observação. Ou seja, são atividades substancialmente 
iguais. Porém, distinguem-se pelo seu objeto: no exame 
tem-se a inspeção de pessoas e bens móveis ou se-
memoventes; já na vistoria, tem-se a inspeção de bens 
imóveis. Ambas só podem ocorrer quando “o objeto da 
perícia é de natureza material, quer dizer, pode ser visto, 
ouvido, sentido e examinado pela inspeção” (SANTOS, 
1989, p. 311).

Definida no Código de Processo Civil, a avaliação é 
o ato de fixar valor de coisas e direitos. tem o fim de 
quantificar monetariamente um bem.

Para Didier (2016), apesar de não ter previsão legal, 
a chamada perícia extrajudicial ou amigável é comum 
na prática forense. É promovida de modo consensual 
por ambas as partes, estabelecida fora do processo 
para esclarecimento de questões ou dúvidas que surgi-
ram ou possam surgir sobre fatos que lhes interessam. 
Essa perícia produzirá um laudo que poderá ser utilizado 
como prova em juízo com status muito equivalente ao 
de uma prova pré-constituída. 

Existe também a perícia informal, obtida em audiên-
cia pelo próprio juiz que inquire o perito e os assistentes 
técnicos. E não demanda confecção de um laudo.

A chamada perícia necessária ou obrigatória são 
impostas pelo legislador que a considera indispensável 
para a verificação de dados fatos, sendo etapa necessá-
ria para o procedimento (DIDIER, 2016).

Quando o juiz não concordar com as conclusões da 
perícia ou avaliar o laudo como superficial ou de credi-
bilidade duvidosa, poderá determinar outra perícia, cha-
mada de segunda perícia. (DIDIER, 2016).

Nos casos em que haja a necessidade de produzir 
prova pericial em mais de uma área de conhecimento 
especializado, tem-se a chamada perícia complexa. Para 
tal, o magistrado poderá nomear mais de um perito.

Santos (1989) classifica dois tipos de perito: 
o perito percipiente, que é aquele que perce-
be os fatos com apurado senso técnico para 
expressa-los ao juiz, e; o perito judicante, que 
não só descreve os fatos como também emite 
parecer técnico especializado.



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

72

Revista Juris Rationis, Ano 9, n.2, p. 69-81, abr./set.2016  ISSN 2237-4469

De acordo com Vivian (2005),

O assistente técnico, indicado pelos próprios 
litigantes, é reconhecido como profissional 
habilitado, de confiança da parte, a merecer 
consideração jurídica pelo trabalho realizado 
em prol do princípio do devido processo legal 
e do contraditório, além do laudo ser uma das 
garantias processuais, conforme já referido 
(VIVIAN, 2005, p. 2).

Melo (2003, Tela 1) elucida que, 

Da mesma importância do mister atribuído ao 

perito nomeado pelo juízo, reveste-se a função 
do perito assistente, o qual possibilita que se 
instaure o contraditório na matéria técnica, 
para que não reine absoluto o entendimento 
do perito nomeado pelo Juízo, que deve ter a 
mesma postura de imparcialidade do Juiz que 
o nomeou. 

Como menciona o autor, “o laudo do perito por 
ele nomeado e os pareceres dos assistentes técni-
cos das partes, formar seu entendimento sobre a 
matéria de fato”.

A seguir, segue quadro comparativo dos profis-
sionais:

PERITO
1. Nomeado pelo Juiz

2.	 Profissional	habilitado

3. Laudo pericial

4.	 Recebe	seus	honorários	mediante	alvará	determinado			
 pela Justiça

5.	 Profissional	de	confiança	do	juiz

6.	 Sujeita-se	às	regras	de	impedimento	e	suspeição

7.	 Substituído	por	decisão	do	juiz

8.	 Compromisso	com	a	causa,	não	se	importando	a	quem		
	 assiste	a	razão

ASSISTENTE TÉCNICO
1. Indicado pela parte

2.	 Profissional	habilitado

3. Parecer técnico

4.	 Recebe	seus	honorários	diretamente	da	parte	que	o		 	
 indicou

5.	 Profissional	de	confiança	da	parte

6.	 Não	está	sujeito	às	regras	de	impedimento	e	suspeição

7.	 Substituído	pela	parte	que	o	contratou

8. Compromisso com a causa, mas se reporta diretamente  
	 à	parte	que	o	contratou

Figura 1 – Number of internet users in Brazil from 2013 to 2019 (in milions)

Fonte: (THE STATISTICS PORTAL, 2016).

O IAPEP (s.d., p.15) destaca os tipos de ações ju-
diciais mais comuns para os peritos de engenharia e 
conceitua vistoria cautelar como,

Objetivo de vistoriar e analisar tecnicamente 
o estado geral dos imóveis vizinhos confron-
tantes com uma obra a ser edificada e as ime-
diações desta. Serão analisadas e relatadas as 
condições físicas e estruturais dos imóveis, as 
características construtivas, as anomalias, os 
defeitos e os danos físicos existentes.  Estes 
dados deverão ser documentados, registra-
dos e ainda fotografados na data da vistoria. 
Recomenda-se a vistoria cautelar em período 
anterior à realização da obra e como procedi-
mento de prevenção e precaução. 

Sobre desapropriação, “é a transferência compulsó-
ria de bens particulares para o poder público por ne-
cessidade ou utilidade pública, ou ainda por interesse 

social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro” 
(IAPEP, s.d., p.15).

A respeito da renovatória e revisional o autor eluci-
da que, “determina o justo valor locativo de um imó-
vel. O inquilino solicita judicialmente a prorrogação do 
contrato de locação, e, havendo divergência no valor do 
aluguel, faz-se necessário o arbitramento do novo valor 
através de perícia” (IAPEP, s.d., p.15).

Quanto a reinvidicatória esplana,

São ações pertencentes ao grupo das questões 
de imóveis, que reúne aquelas relativas à posse 
de domínio de bens imóveis, envolvendo casos 
em que exista  dúvida quanto à perfeita loca-
lização de um imóvel ou de uma determinada 
divisa, que se superpõe a outra, visando pre-
servar o domínio (IAPEP, s.d., p.15).

A nunciação de obra nova é definida como “Ação 
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cujo objetivo é embargar uma obra ou serviço, visando 
interrompe-la em face de riscos a terceiros. O trabalho 
pericial neste caso é de caráter emergencial e deve ser 
efetuada com urgência”.

A respeito da passagem forçada, coloca, “que é ob-
jetivo uma saída para a via pública de uma propriedade 
que não a possui e objetiva-se permitir ou não a criação 
da passagem”.

No que tange a indeização, elucida como,

Ações que podem ocorrer nas mais diversas 
situações, não sendo  a apuração de respon-
sabilidade matéria pericial mas sim de direito. 
O perito tem como função somente o levanta-
mento dos danos eventualmente existentes, 
estabelecendo tecnicamente possíveis causas 
e valores para apreciação do MM. Juiz. 

Quanto às incorporações imbiliárias, define “São 
aquelas relativas, na maioria dos casos, a problemas 
com áreas de garagens e especificações de imóveis cuja 
construção tem origem na Lei 4.591/64 e em consonân-
cia com a NBR 12 721 da ABNT”.

A atuação dos peritos judiciais foi inicialmente re-
gulada pelo o Código de Processo Civil (CPC) de 1973. 

Em seguida, a Lei nº8.455/92 trouxe alterações aos 
artigos referentes a prova pericial do CPC-73. Em mea-
dos do ano 1996, a NBR 13752 - Perícias de Engenharia 
na Construção Civil - fixa diretrizes básicas, conceitos, 
critérios e procedimentos relativos às perícias de enge-
nharia na construção civil. Sua observação é exigida em 
todas as manifestações escritas de trabalhos periciais 
de engenharia na construção civil.

3 COMENTÁRIOS ÀS INOVAÇÕES DO 
CPC-2015 SOBRE A MATÉRIA

Todos os trabalhos desenvolvidos pelo perito judicial 
devem ser produzidos com base na literatura técnica, e 

no Código de Processo Civil, matriz legal que disciplina 
as etapas a serem cumpridas e as regras de conduta do 
processo.

A seguir, apresentamos um panorama comentado 
das principais disposições e inovações presentes no 
CPC-2015, com ênfase nos temas: nomeação do perito, 
prova pericial, procedimento da perícia judicial, e requi-
sitos do laudo pericial.

3.1 PRÉ-REQUISITOS E NOMEAÇÃO DOS 
PERITOS

No CPC-1973, os peritos podiam ser escolhidos de 
modo subjetivo, através da livre escolha do juiz. Para 
isso, bastava ser um profissional de nível universitário, 
devidamente inscrito no respectivo órgão de classe (art. 
145, §1º).

De acordo com Milagre (2015), tal configuração de 
nomeação corroborava com a denominada “reserva 
de perícias”. Um problema alojado nas varas que es-
tabeleciam espécies de parcerias com um grupo fe-
chado de peritos, evitando que outros profissionais se 
habilitassem ou se habilitados, chegassem a receber 
nomeações.

O autor aponta ainda que outro contrassenso 
nutrido era a criação do chamado “perito versátil", 
considerado, pelo magistrado, com capacidade para 
realizar as mais diversas provas periciais abrangen-
do qualquer assunto. Essa conjuntura desconside-
rava o conhecimento técnico especializado (MILA-
GRE, 2015). 

Nos termos do §1º art. 156, o CPC-2015 prevê a 
mudança dessa estrutura quando define que "os peritos 
serão nomeados entre os profissionais legalmente habi-
litados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente 
inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o 
juiz está vinculado" (MILAGRE, 2015, Tela 1). 

Condições para nomeação

Profissionais legalmente habilitados e órgãos 

Inscrição no cadastro

Vínculo do juiz ao cadastro de reserva



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

74

Revista Juris Rationis, Ano 9, n.2, p. 69-81, abr./set.2016  ISSN 2237-4469

No texto anterior tínhamos que os peritos deveriam 
ser escolhidos “entre os profissionais de nível universi-
tário [...]”. O novo texto apenas demanda “profissional 
legalmente habilitado”. Ou seja, não é mais necessário 
que o perito tenha diploma de curso superior, mas, sim, 
que seja legalmente habilitado. Além disso, sem equi-
valência com o CPC-73, incluiu os órgãos técnicos ou 
científicos, como instituições universitárias e institutos 
de pesquisas.

Ainda, sobre esse termo, em consonância com os 
princípios da publicidade e da impessoalidade, o CPC-
2105 trouxe a exigência de inscrição em cadastro man-
tido pelo tribunal. Nos termos do § 2º do citado art. 156, 
determinou que a formação de tal cadastro deverá ser 
precedida de consulta pública, por meio de divulgação 
na internet ou em jornais de grande circulação, além de 
consulta direta a universidades e conselhos de classe.

Além disso, com fins de manutenção do cadastro, os 
tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas 
(art. 156, §3º). Os documentos exigidos para a habilita-
ção devem estar disponíveis para a consulta dos interes-
sados, objetivando que as nomeações sejam distribuídas 
de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a 
área do conhecimento do perito (art. 157, §2º)1 

O CPC-2015 vai além e prevê, que,

[...] na localidade onde não houver perito ins-
crito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, 
a nomeação, é de livre escolha pelo juiz, e de-
verá recair sobre profissional ou órgão técnico 
ou científico comprovadamente detentor do 
conhecimento necessário à realização da pe-
rícia (CPC-2015, art. 156, § 5º).

Para Didier, vale salientar que mesmo o juiz dispon-
do de conhecimentos técnicos (por exemplo: além de 
bacharel em direito, o magistrado é engenheiro civil) 
não pode ele utilizar-se de seus conhecimentos para a 
formação do seu próprio convencimento. Algumas das 
razões desse impedimento está no fato de que o juiz 
acumularia a função de perito, impedindo a adoção de 
procedimento probatório e privando às partes a oportu-
nidade de participar dele.

3.2 PROVA PERICIAL

Inovando no regramento, o juiz poderá, em substi-
tuição à perícia, determinar a produção de prova técnica 
simplificada, quando o ponto controvertido for de menor 
complexidade (art. 464,§ 2º). O § 3º a define como “in-
quirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto contro-
vertido da causa que demande especial conhecimento 
científico ou técnico”.

Estas regras querem substituir o art. 421, § 2º, do 
CPC de 1973, que se conforma com a oitiva do perito 
e dos assistentes técnicos na audiência de instrução e 
julgamento.

3.3 PROCEDIMENTO DA PERÍCIA JUDICIAL

Ampliando o prazo anteriormente previsto, o CPC-
2015 determinou que incumbe às partes, dentro de 15 
(quinze) dias, contados a partir da intimação do despa-
cho de nomeação do perito, arguir o impedimento ou a 
suspeição do perito, e se for o caso, indicar assistente 
técnico e apresentar quesitos (art. 465, §1º).

1 Apesar de o Juiz estar vinculado à nomeação do perito dentre aqueles presentes no cadastro, o CPC-2015 ratifica o entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça – STJ, no sentido de que a falta de formação específica do perito não anula o laudo pericial.

A partir da intimação do despacho 
de nomeação do perito

15 dias para as partes arguir o impedimento ou a 
suspeição do perito

15 dias para as partes indicar assistente técnico e 
apresentar quesitos

05 dias para o perito apresentar proposta de 
honorários, currículo, com comprovação de 

especialização e contatos profissionais
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Perito

5 dias
Proposta de honorários

Currículo, com comprovação de especialização

Responde	quesitos	(laudo	pericial)

Perito

Juiz

Elabora	quesitos

Assistente técnico

Réu

Litígio

Elabora	quesitos

Assistente técnico

Autor

Contatos profissionais 
(em especial o endereço eletrônico)

O novo regramento trouxe que, ciente da nomeação, 
o perito apresentará em 05 (cinco) dias: proposta de 
honorários, currículo, com comprovação de especiali-

zação, contatos profissionais, em especial o endereço 
eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pes-
soais (art. 465, §2º).

Concede, no §3º, 05 (cinco) dias para, querendo, as partes se manifestarem sobre a proposta de honorários.

Em seu §4º, o art. 465, do CPC-2015, a lei passou 
a prever uma prática que já era comum nos tribunais. 
Tal prática é possibilidade do magistrado permitir o 
pagamento de até cinquenta por cento dos honorá-
rios no início dos trabalhos periciais diante de solici-
tação do perito.

Prevê ainda, no §5º, que, o juiz pode reduzir os ho-
norários do perito uma vez que considere a perícia como 
inconclusiva ou deficiente.

Sem correspondência com o código anterior, nos § 
2º e 3º, do art. 468, o CPC-2015 proporciona solução 
expressa para o caso do perito substituído já ter rece-

bido a remuneração, ou seja, receber em duplicidade. A 
Lei estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para a resti-
tuição voluntária do valor sob pena de ficar impedido de 
atuar como perito judicial pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Não ocorrendo a restituição voluntária, a parte que 
tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá 
promover execução contra o perito. 

Ao analisar todas essas inovações relativas ao paga-
mento dos honorários periciais, atrelados ao resultado do 
seu serviço prestado, vê-se que foram buscados meios 
de promover a eficiência do trabalho, premiando os pro-
fissionais que desempenhem o seu papel com mais zelo, 
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e reprimindo eventuais serviços mais relapsos.
Houve uma preocupação veemente do CPC-2015 

com a publicidade das diligências do perito. De fato, 
em termos práticos, não existia um procedimento pa-
drão e transparente entre os peritos. Cada perito agia 
de um modo: alguns protocolavam a data em juízo, 
solicitando ciência as partes por publicação oficial, 

outros utilizavam e-mails diretamente às partes indi-
cando o início dos trabalhos.

Hoje em dia, o perito deve assegurar aos assistentes 
das partes o acesso e o acompanhamento das diligên-
cias e dos exames que realizar, com prévia comunica-
ção, comprovada nos autos, com antecedência mínima 
de 05 (cinco) dias (art. 466 § 2º).

Publicidade das 
diligências do perito

Publicidade das 
diligências do perito

Prévia comunicação, comprovada 
nos autos, com antecedência 

mínima de 05 dias

Outra relevante inovação no novo código foi o es-
tabelecimento de obrigação do juiz em determinar a 
outro perito que faça uma “segunda perícia” ou “outra 
perícia”, diante de uma primeira perícia que tenha sido 
insatisfatória e a matéria não estiver suficientemente es-
clarecida (Art. 480).

Assim, nos termos do §1º, a segunda perícia tem por 
objeto os mesmos fatos sobre os quais tenha recaído 
a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou 
inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

Ainda, a segunda perícia não substitui a primeira, ca-
bendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra para a 
formação de sua convicção (art. 480, §3º).

Inova o CPC-2015, pelos incisos do art. 471, com a 
possibilidade das partes, de comum acordo, escolhe-
rem o perito2, indicando-o mediante requerimento. Isto, 
desde que partes sejam plenamente capazes, e a causa 
puder ser resolvida por autocomposição, consonante as 
ressalvas nos respectivos incisos I e II.

Além disso, é dito, nos §§ 1º e 2º do art. 471, que 
ao escolher o perito comum as partes já devem também 
indicar os respectivos assistentes técnicos para acom-
panhar a realização da perícia. 

Prezando pela transparência e oportunidade de con-
traditório das partes, o CPC também diz que a perícia 
deverá ser realizada em data e local previamente anun-

ciados, para que, mediante o acompanhamento pelos 
assistentes técnicos, tanto esses últimos quanto o pe-
rito entreguem os seus pareceres e laudo tempestiva-
mente (art. 474).

O perito deverá cumprir fielmente o prazo a ele de-
signado para a elaboração do seu laudo, e o Art. 477 in-
dica que juiz fixará prazo de pelo menos vinte dias antes 
da audiência de instrução e julgamento. 

Destaque para a nova previsão constante do § 1º 
do art. 477, segundo a qual as partes agora poderão 
manifestar-se sobre o laudo do perito judicial, no prazo 
comum de 15 (quinze) dias, ao passo que o assistente 
técnico de cada uma das partes também pode apresen-
tar seu respectivo parecer, em igual prazo.

Cumpre ressaltar que o CPC-73 somente previa a 
possibilidade de os assistentes técnicos oferecerem 
seus pareceres como forma de contestação ao pare-
cer emitido pelo perito, de maneira que as partes não 
tinham autorização para emitirem manifestação.

Apesar de os efeitos práticos dessa possibilidade 
serem controversos, a vantagem é que toda e qualquer 
manifestação deve obedecer o prazo comum de 15 dias, 
não havendo brecha para gerar atrasos. De mais a mais, 
a intenção do legislador foi tornar o procedimento mais 
dialético e democrático, o que é louvável.

Para finalizar essa etapa de diálogo do procedimento 

2 É oportuno comentar que com o advento da Lei nº 8.455/92, as partes passaram a poder instruir o processo com o laudo de um perito de confiança, 
como prova pericial. Mas não se deve confundir tal procedimento com a prova documental, pois tal prova continuou sendo pericial, uma vez que é 
produzido um laudo ou parecer técnico.
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Laudo pericial

15 dias para as partes 
e os assistentes técnicos 

se manifestarem 
15 dias para o perito 

esclarecer pontos e derimir 
dúvidas a respeito do laudo

A prática que é o ponto fulcral desse artigo é a cha-
mada “perícia consensual”, a qual substitui, para todos 
os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado pelo 

juiz (§3º). É certamente um avanço, na medida que per-
mite que as partes não tenham de “aceitar” a nomeação 
de um perito que julguem despreparado para o trabalho.

Perícia Consensual

Autor Réu

Através desse instituto, o CPC promove a aplicação 
do art. 190 ao admitir na lide dos atos processuais a 
ampla participação das partes, atuando como conduto-
res do andamento do processo.

Aliás, cabe mencionar que permanece válida a re-
gra que prevê a possibilidade do juiz dispensar a prova 
pericial para formar convicção sobre questões de fato, 
nos casos que o juiz considere suficientes os pareceres 
técnicos ou documentos elucidativos que as próprias 
partes tenham apresentado (art. 472, CPC-2015).

No caput do art. 469, inova-se possibilitando ao perito res-
ponder previamente, ou na audiência de instrução e julgamen-
to, aos quesitos suplementares apresentados pelas partes.

Do mesmo modo, o art. 477, § 3º dispõe que se ainda 
for necessário esclarecimento sobre a questão, o perito 
ou o assistente técnico poderão ser chamados a compa-
recer à audiência de instrução e julgamento, para respon-
der a perguntas das partes, sendo intimado com 10 (dez) 
dias de antecedência. Tais disposições vêm expressar em 
lei uma prática forense já bastante propagada.

Finalmente, o art. 479 do CPC-2015 firmou que o juiz 
apreciará a prova pericial que esteja nos autos, indepen-
dentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando 
na sentença os motivos que o levaram a considerar ou 
a deixar de considerar as conclusões do laudo, inclusive 
levando em conta o método utilizado pelo perito.

3.4 REQUISITO DO LAUDO PERICIAL

O laudo pericial, fruto do trabalho do perito, influen-
ciará decisivamente o magistrado na formação de sua 
convicção. Portanto, é considerada uma das provas 
mais sensíveis do processo civil, e por isso mereceu 
grande atenção do legislador. Nesse contexto, a regu-
lação dos requisitos para a elaboração do laudo pericial 
merece destacada importância.

Claramente preocupado com a produção dos lau-
dos, o CPC-2015 fixou, desde logo, os elementos que 
o laudo pericial deve conter. São eles: a) a exposição 
do objeto da perícia; b) a análise técnica ou científica 

de elaboração do laudo pericial, o § 2º do mesmo artigo 
diz que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 
(quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista diver-

gência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do 
órgão do Ministério Público, ou ainda quando tenha havi-
do divergência no parecer do assistente técnico da parte.
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Elementos do
Laudo pericial

Exposição do objeto da perícia

Análise técnica ou científica

Análise técnica ou científica

Resposta conclusiva a todos os 
quesitos apresentados

Além disso, o perito deve expressar-se em lingua-
gem simples e com coerência lógica, indicando como 
alcançou suas conclusões (art. 473, §1º).

Tendo em vista que a atuação do perito é eminente-
mente técnica e recai somente sobre fatos, deve ater-se 
a emitir juízos, baseados em sua especialidade profis-
sional. Não é cabível a intromissão do perito na tarefa do 
magistrado, interpretando lei ou opinando sobre ques-
tões jurídicas (art. 473, §2º).

4 RESOLUÇÃO Nº232 DO CNJ

O Conselho Nacional de Justiça editou, muito re-
centemente, a Resolução de n.º 232, por meio da qual 
regulou a matéria de honorários periciais quando esses 
profissionais tenham prestado seus serviços em pro-
cessos na chamada “justiça gratuita”3. 

Por meio dessa Resolução o CNJ estabeleceu im-

portantes regras, que dentre outros benefícios, conferiu 
maior segurança na atuação do perito judicial nesse tipo 
de processo.

Em razão de a parte envolvida não dispor de recur-
sos financeiros, o profissional muitas das vezes encon-
trava-se em uma situação delicada para receber uma 
contraprestação pelos seus serviços.

Uma vez que os honorários do perito judicial com-
põem as custas do processo, e nos termos do CPC-
2015, devem ser pagos, inicialmente, pela parte que 
solicita a perícia em juízo, quem deve custear o trabalho 
do perito nesses casos?

A Resolução determina que o valor do pagamento 
pelo trabalho do perito nos processos cujas partes go-
zem do benefício de gratuidade de justiça devem ser 
adiantados pelo ente público que esteja prestando o 
serviço jurisdicional; Podendo ser a União, Estado ou 
DF (Art. 2º, §1º).

3 Usa-se esse termo para se referir a uma parte que tenha a necessidade de entrar na justiça mas não tenha condições de arcar com as custas processuais.

realizada pelo perito; c) a indicação do método utilizado, 
esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemen-
te aceito pelos especialistas da área do conhecimento 

da qual se originou; e, d) resposta conclusiva a todos 
os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 
órgão do Ministério Público (art. 473).

Justiça gratuita

Honorários periciais

Resolução nº232 do CNJ 

União, Estado ou DF
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Quadro 2 – Honorários para peritos engenheiros e arquitetos, Resolução nº232.

Fonte: Do autor.

Contudo, buscando a razoabilidade, a Resolução tam-
bém traz uma tabela a qual estabelece um teto máximo 
para o valor dos honorários a serem pagos a cada profis-
sional que exerça a função de perito nesses processos.

Em razão de o objeto do presente artigo limitar-se às 
regras referentes aos peritos de engenharia e arquitetu-
ra, trazemos a parte da tabela que diz respeito exclusi-
vamente aos profissionais dessa área:

2.1	–		 Laudo	de	avaliação	de	imóvel	urbano,	conforme	normas	ABNT	respectivas

2.2	–		 Laudo	de	avaliação	de	imóvel	rural,	conforme	normas	ABNT	respectivas

2.3	–		 Laudo	pericial	das	condições	estruturais	de	segurança	e	solidez	de	imóvel,		
	 conforme	normas	ABNT	respectivas

2.4	–		 Laudo	de	avaliação	e	bens	fungíveis/imóvel	rural/urbano,	conforme	normas		
	 ABNT	respectivas

2.5	–		 Laudo	pericial	de	Ação	Demarcatória

2.6	–		 Laudo	de	insalubridade	e/ou	periculosidade,	conforme	normas		técnicas		
 respectivas

2.7 –  Outras

2.  Engenharia/
 arquitetura

Importa destacar a previsão da Resolução de que 
esses valores não são imutáveis podendo ser alterados, 
visando, mais uma vez, a razoabilidade. De forma que o 
juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite 
previsto na tabela em até 05 (cinco) vezes, desde que de 
forma fundamentada (Art. 2º, §4º).

Finalmente, deve-se destacar o disposto no art. 2º, 
caput, da Resolução, segundo o qual o juiz deve, em 
todos os casos, pautar se por parâmetros objetivos 
para arbitrar o valor dos honorários do perito, sendo 
eles: a) a complexidade da matéria; b) o grau de zelo 
e especialização do profissional; c) o lugar e o tempo 
exigidos para a prestação do serviço; e d) as peculia-
ridades regionais.

A doutrina já apontava como imprescindível essa 
vinculação do valor dos honorários às características do 
próprio serviço. Pois, como assinalou Ancioto (2009):

Os honorários devem ser encarados de forma 
ética, levando-se em consideração a comple-
xidade da matéria, as horas despendidas entre 
os outros elementos, para que os valores não 
venham a comprometer a isenção e perfeição 
da perícia, a qualidades técnica e moral do tra-
balho e para que não ocorra aviltamento (AN-
CIOTO, 2009, p.27).

5 CONCLUSÃO 

Vivemos um momento de modificações legislativas 
recentes no tocante ao trabalho dos peritos judiciais. 
Com o desenvolvimento deste artigo, percebeu-se a 
necessidade de os profissionais da engenharia e da ar-
quitetura que trabalham ou pretendem trabalhar como 
peritos judiciais, de acompanhar as mudanças ocorri-
das, buscar conhecer a nova interface entre a sua área 
do saber e a área do direito, uma vez que nessa lide os 
peritos judiciais precisam compreender bem os proce-
dimentos e exigências desse trabalho.

Percebe-se a abertura do mercado para a função do 
perito trazendo menos exigência, uma vez que agora 
não é mais obrigatório que se tenha o nível superior de 
educação. Diante disso, atividades que eram exclusivas 
dos engenheiros e arquitetos passam a ser desempe-
nhadas por outros profissionais, como por exemplo cor-
retores de imóveis.

Como pôde ser visto ao longo do presente artigo, os 
profissionais responsáveis pela elaboração dos laudos 
periciais detêm grande responsabilidade, eis que o seu 
trabalho terá ampla influência na vida das pessoas que 
confiam no judiciário a solução de seus litígios.

Além disso, a função do perito judicial, apesar de 
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não ser exercida por meio de cargo público, encontra-se 
no seio do Poder Judiciário, e ao fim, auxilia sobrema-
neira na prestação de um serviço tão valorizado que é 
o jurisdicional.

Na conformação, em si, da figura do Perito, a nova 
conjuntura não apresenta grandes mudanças. Contudo, 
o legislador inovou em criar instrumentos influenciados 
pela equidade, com o objetivo de otimizar o trabalho do 
Perito no que tange à qualidade dos laudos e expertise 
com relação ao trato do problema.

Com o regramento do cadastro de interessados nas 
respectivas áreas de atuação, e a lista em cada unida-
de, evita-se nomeações inapropriadas que muitas vezes 
conduzem a um laudo pouco qualificado. Além disso, 
tem-se uma distribuição mais salutar das demandas de 
realização de perícias, proporcionando até mesmo uma 
maior credibilidade dos laudos, uma vez que os peritos 
foram determinados de forma objetiva.

A fixação dos elementos necessários ao laudo pe-
ricial resulta em mais disciplina no trato das questões 
e principalmente na formulação do conteúdo do lau-
do, que comina em auxiliar de sobremaneira a leitura 
e compreensão da lógica do perito na resolução das 
questões.

Outra modificação relevante inspirado no princípio 
da publicidade é a padronização do procedimento peri-
cial que obriga o perito a atuar com transparência, de-
vendo assegurar aos assistentes das partes o acesso e 
o acompanhamento das diligências.

Dessa forma, percebe-se a grande intenção do le-
gislador de aumentar a participação das partes. Nesse 
sentido, criou-se a possibilidade da perícia consensual 

e a recepção de parecer técnico das partes em conco-
mitância com o laudo pericial.

A sistemática adotada pelo novo CPC a respeito da 
apreciação da prova pericial pelo juiz é muito positiva, 
pois apresenta mais condição de promover um proces-
so virtuoso, tendo grande aptidão alcançar a verdade 
real dos fatos.

Por tudo isso, pode-se notar o esforço do legisla-
dor em minimizar critérios subjetivos de nomeação e 
fixação dos honorários dos peritos judiciais, de forma a 
invocar maior lisura e impessoalidade no procedimento. 
O CPC-2015 reconhece a relevância da prova pericial e 
traz inovações importantes para a designação do perito.

Uma inovação de suma importância é o fato de o 
CPC-2015 incluir no seu texto o tema da justiça gratuita, 
que facilita a assimilação das regras por todos os que 
atuam no processo.

Nesse mote, a Resolução nº 232 do CNJ confirma 
a intenção de dar mais efetividade a questão da gratui-
dade processual, criando parâmetros e regras para os 
honorários periciais como comandava o novo CPC.

Em síntese, o CPC-2015 prestigia o perito, exige 
maior transparência para a sua indicação e reforça a 
necessidade do conhecimento técnico especializado, 
tudo em consonância com os princípios da moralidade, 
publicidade, impessoalidade e eficiência.

Ante o exposto, conclui-se que as perspectivas para 
o futuro são positivas no âmbito da função do perito 
judicial, com maior regulação dessa função pelo legis-
lador, expressa claramente no Código de Processo Civil 
de 2015, e na Resolução n.º 232 do CNJ, e a correspon-
dente valorização do profissional que a exerce.
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Resumo
O combate à corrupção tem se tornado, progressivamente, tema palpitante no Brasil. Entretanto ainda 
há diversos desafios a enfrentar. Um deles é a falta de efetividade prática das ações de improbidade 
administrativa. Nesse panorama, o primeiro passo é identificar as falhas na sua aplicação, e nos 
empenharmos em buscar as soluções. O presente artigo foi desenvolvido, a partir dos métodos descritivo 
e explicativo, tendo como base o estudo recente realizado pelo CNJ sobre o processamento das ações de 
improbidade nos Tribunais do país. Apresentamos uma contextualização teórica da Lei de Improbidade 
Administrativa e ao final propomos algumas medidas para aumentar os níveis de efetividade da aplicação 
das sanções, sempre com a finalidade de alcançar a prevenção e repressão desses atos indesejáveis na 
nossa Administração Pública.

Palavras-chave: Improbidade Administrativa. Efetividade. Sanções. Defesa do patrimônio público.

ACTION AGAINST MISCONDUCT IN PUBLIC OFFICE: AN ANALYSIS OF EFFECTIVENESS 
OF SANCTIONS

Abstract
Fighting corruption has become progressively palpitating theme in Brazil. However there are still many 
challenges ahead. One is the lack of practical effectiveness of the actions of administrative misconduct. 
In this scenario, the first step is to identify the gaps in its implementation, and strive to find solutions. This 
article was developed, from descriptive and explanatory methods, with a recent study conducted by CNJ 
based on the processing of impropriety actions in the country's courts. We present a theoretical context 
of the Administrative Misconduct Law and at the end we propose some measures to increase the levels 
of effectiveness of the implementation of sanctions, always with the aim of achieving the prevention and 
suppression of such undesirable acts in our Public Administration.

Keywords: Administrative dishonesty. Effectiveness. Sanctions. Defense of public property.
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1 INTRODUÇÃO

A proteção da administração pública no Brasil tomou 
novos contornos desde a promulgação da Carta cons-
titucional de 1988, tendo ganhado grande destaque e 
importância, sobretudo ante uma consciência da busca 
pelo progresso na sociedade brasileira e pelo combate 
à corrupção.

Nesse contexto a Lei 8.429 de 02 de junho de 1992, 
conhecida como a Lei de Improbidade Administrativa, 
inaugurou no nosso ordenamento jurídico a possibilida-
de de punição de atos que atentassem contra a morali-
dade e probidade na gestão pública.

Não obstante, desde sua instituição graves proble-
mas de corrupção e maus tratos da coisa pública se-
guem assolando a sociedade brasileira, o que denota 
a necessidade de uma preocupação ainda maior com 
estes valores em nossa sociedade e, mormente em nos-
sa Administração.

Dada esta situação é imprescindível que sejam bus-
cados meios de fortificar o combate às práticas ímpro-
bas e contrárias à moral, indubitavelmente ainda pre-
sentes no quadro sócio-político brasileiro.

O principal objetivo, portanto, é analisar se as 
normas combativas da improbidade administrativa 
vêm cumprindo o seu sentido ontológico, de forma 
satisfatória, no tocante a uma proteção efetiva dos 
princípios, valores e bens jurídicos da administração 
pública brasileira.

Para tanto, busca-se avaliar as sanções decorrentes 
da prática de improbidade administrativa sob a luz do 
princípio da efetividade, de forma a saber se estas estão 
sendo devidamente aplicadas uma vez tenham sido con-
denados os responsáveis.

Inicialmente será feita uma exposição de ordem teó-
rica, a partir do método descritivo, sobre a temática da 
improbidade administrativa, dissecando seus institutos, 
e visando delimitar a intenção da lei.

Após esta etapa, seguirá uma breve explanação das 
diferentes sanções decorrente da prática de improbida-
de administrativa, e as diferentes situações que podem 
apresentar-se. Inclusive com apoio nos dados empíri-
cos resultantes de estudo feito pelo Conselho Nacional 
de Justiça – CNJ.

Por fim, serão desenvolvidas conclusões a partir 
dos dados e explanações apresentados. Serão aponta-
das também possíveis falhas no sistema jurídico atual, 
sugerindo-se modificações que venham conferir uma 
maior efetividade na aplicação das sanções por atos de 
improbidade, e, por via de consequência, uma melhor 
proteção da administração pública brasileira.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO 
ASPECTO JURÍDICO-TEÓRICO

Inicialmente, Para que se fale em improbidade ad-
ministrativa, é necessário esclarecer alguns conceitos 
e peculiaridades que fazem parte do regime jurídico da 
administração pública, explicitando ainda os princípios 
que o norteiam e que o diferenciam do regime jurídico 
do direito privado.

Diferentemente da administração particular, que 
exerce suas atividades de forma independente baseada 
no principio da autonomia da vontade, a atuação da ad-
ministração pública é regida por princípios e são sobre 
esses princípios que esta deve ser mantida por agentes 
que detêm o dever de zelar pela boa prestação das ativi-
dades estatais. Não é permitido ao administrador agir de 
qualquer forma, deixando prevalecer a sua vontade em 
relação aos demais indivíduos da sociedade.

Assim, é primando pela boa administração pública 
que a Constituição Federal explicita seus princípios ba-
silares, como os princípios de legalidade, impessoalida-
de, moralidade, publicidade e eficiência.

Na administração pública não é possível falar em li-
berdade nem vontade pessoal, sendo lícito fazer apenas 
o que a lei autoriza. Já no que se refere à administração 
particular, nesta é válido praticar todos os tipos de atos, 
desde que esses não sejam proibidos por lei. Assim, o 
agente público não deve atuar de forma semelhante ao 
particular, a esse apenas é permitido agir dentro do que 
está previsto em lei, na defesa dos interesses públicos. 
Porém, tal administrador só pode agir assim nos casos 
em que o ato é o único possível e já foi tipificado pelo 
legislador. Disso surge uma problemática no que se re-
fere aos inúmeros casos que o legislador não foi capaz 
de prever todos os atos que são passíveis de aconte-
cer, seja porque é um evento ainda desconhecido, por-
que a norma foi elaborada de forma bastante abstrata, 
ou simplesmente por causa da falta de clareza desse 
ordenamento. Nesses casos, cabe ao administrador 
analisar o caso concreto avaliando a conveniência e a 
oportunidade para decidir qual o melhor procedimento 
a ser adotado.

É nesse contexto que se nota a importância dos 
princípios na construção de uma norma, pois no mo-
mento em que determinado ato não está previsto em 
um ordenamento, devem ser aplicados outros princípios 
na tentativa de se ver até que ponto este ato pode ser 
praticado, sem que se tais princípios sejam desrespei-
tados. É por isso que os princípios edificadores de um 
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ordenamento jurídico devem ser interligados entre si.
Adiante será feita uma contextualização da Impro-

bidade Administrativa no aspecto jurídico-teórico, en-
quanto espécie integrante do regime de Direito Público 
e com enfoque na sua relação com os demais institutos 
desse ramo do direito.

2.1 IMPROBIDADE E PRINCÍPIO DA 
MORALIDADE 

A Constituição Federal de 1988 sedimentou o prin-
cípio da moralidade administrativa no ordenamento pá-
trio, tendo este adquirido a categoria de princípio cons-
titucional na medida em que se fez expresso no caput 
do art. 37. Destarte, ao lado dos princípios basilares da 
Administração, como da legalidade, impessoalidade, 
publicidade e eficiência, passou a orientar a atividade da 
Administração Pública brasileira.

Nesse ínterim, diante da destacada relevância que 
este princípio assume frente à temática da improbidade 
administrativa, inicialmente, convém esclarecer quanto 
à diferença entre a noção comum de moralidade e a mo-
ralidade administrativa, e posteriormente será abordada 
a devida diferenciação entre moralidade e probidade.

2.1.1 Moralidade comum e moralidade 
administrativa 

Segundo (WAICK, 2009, p.4 apud GIACOMUZZI, 
2002, p. 43) O conceito de moralidade aplicada à Ad-
ministração traduz-se na ideia de normas de boa-admi-
nistração, segundo a qual o fim dos atos discricionários 
deve estar vinculado a uma finalidade pública de utilida-
de ou interesse geral. Em outras palavras, a moralidade 
administrativa é o conjunto das regras finais e discipli-
nares positivadas considerando-se, além da noção do 
bem e o mal e os padrões éticos da sociedade, o que 
viria a ser a moral comum, também a ideia geral de boa 
administração, enquanto conjunto de regras extraídas 
do interior da Administração Pública.

A ideia subjacente a esse princípio é a de que mo-
ralidade administrativa não é moralidade comum, mas 

moralidade jurídica. Ressalte-se que essa considera-
ção não significa necessariamente que o ato legal seja 
honesto. Significa que a moralidade administrativa, im-
prescindível para resguardar a lógica do sistema, tutela 
os atos administrativos além da legalidade1, a partir de 
uma relação finalística dos atos mediante uma avaliação 
de conformidade com os próprios princípios constitu-
cionais previstos no art. 37. caput, da Carta Magna.

No mesmo sentido, Hely Lopes Meirelles (2008, p. 
90) afirma que o conteúdo da moralidade administrativa 
não se confunde com a moral comum, estando aquele 
conectado às regras tiradas da disciplina interior da Ad-
ministração.

A moralidade administrativa deve guardar estreita re-
lação com a razoabilidade. Di Pietro (2010, p. 80), com 
propriedade, assevera que a conduta só poder ser con-
siderada razoável mediante a proporcionalidade entre os 
meios e os fins a atingir. 

Assim, se diante dessa análise, o conteúdo de de-
terminado ato público contrariar o senso comum de ho-
nestidade, retidão, justiça, boa-fé objetiva, e à ética das 
instituições, será tido como imoral, inserida na perspec-
tiva da moralidade administrativa.

2.1.2 Moralidade administrativa e o dever de 
probidade

Pertinente, neste ponto da pesquisa, que se faça 
uma delimitação do princípio da moralidade adminis-
trativa, enfatizando o dever de probidade que deriva 
daquele princípio. Com efeito, faz-se importante então 
a distinção entre improbidade administrativa e imorali-
dade administrativa.

Muito embora não haja o desejável consenso na dou-
trina no tocante a esta diferenciação, entende-se que a 
moralidade é o gênero do qual a probidade seria uma 
espécie. Vale citar os ensinamentos de Marcelo Figuei-
redo (2009, p. 21), para o qual a probidade é espécie do 
gênero moralidade administrativa à que alude o art. 37, 
caput e § 4° da CF. O núcleo da probidade defluiria assim 
do princípio maior, que é a moralidade administrativa, 
verdadeiro norte à administração em todas as suas ma-

1 PROCESSO CIVIL. ATO DE IMPROBIDADE. CONCEITO. O ato que ofende os princípios da moralidade é o que traz em si a substância peculiar, íntima, 
da imoralidade, que nem sempre é contrária à lei. A ilegalidade por si só não constitui ato de improbidade, há de vir revestida da má-fé, do dolo. Uma 
ilegalidade, portanto, qualificada. A má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo. O ato que ofende os princípios da moralidade é o que traz em si a substância 
peculiar, íntima, da imoralidade, que nem sempre é contrária à lei. A ilegalidade por si só não constitui ato de improbidade, há de vir revestida da má-
fé, do dolo. Uma ilegalidade, portanto, qualificada. A má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo. (DISTRITO FEDERAL, Tribunal Regional Federal-1. Ac. 
2008.43.00.001635-4, Relator: Des. Tourinho Neto, 1999). Disponível em: http://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2349800/apelacao-civel-ac-1635-
to-20084300001635-4.
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nifestações. Desse modo, tomados os seus conceitos, 
a probidade se revelaria como aspecto peculiar e espe-
cífico, integrante da moralidade administrativa.

Para Waick (2009, p. 16) é válido inferir que o dever 
de probidade emerge como decorrência do princípio 
da moralidade administrativa e com ele não se deve 
confundir, de modo que numa representação com 
círculos concêntricos, um círculo maior representan-
do a moralidade administrativa englobaria um circulo 
menor, que representaria o dever de probidade. Sendo 
assim, o dever de probidade que se espera dos admi-
nistradores, gestores, e servidores públicos, é fruto da 
normatividade encontrada no princípio da moralidade 
administrativa.

Em relação ao dever de probidade, é dito que este 
é o dever de ser honesto ao lidar com a res publica, 
consistindo na proibição de atos desonestos ou desleais 
para com o Poder Público. Wallace Paiva Martins Júnior 
(2009, p. 102) leciona que o princípio da probidade ad-
ministrativa valoriza a implementação prática do princí-
pio da moralidade e confere ao povo um direito público 
subjetivo de ter uma administração proba e honesta 
através da disponibilização de instrumentos repressivos 
da improbidade administrativa.

Em complemento, salutar a lição do constituciona-
lista José Afonso da Silva (2002, p. 646) de que a im-
probidade administrativa é uma imoralidade qualificada 
pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao ím-
probo ou a outrem. 

Entretanto, é importante que se diga que o princípio 
da probidade administrativa impõe vedação à violação 
de qualquer um dos princípios da administração, pois 
sua violação implica em violação, por sua vez, ao prin-
cípio da moralidade administrativa. Além disso, inde-
pendentemente da caracterização de dano material, é 
concretizada a ofensa à probidade, vez que compõe o 
erário público não somente o patrimônio material, mas 
também o patrimônio imaterial da administração, quais 
sejam seus valores e princípios constitucionais.

Di Pietro (2010, p. 78) ressalta que a infração à pro-
bidade é mais gravosa do que à moralidade, uma vez que 
a lesão ao princípio da moralidade é consignada em uma 
das hipóteses de atos de improbidade definidos em lei.

Nessa linha, vê-se que o ato imoral configura impro-
bidade, isto é, ato contrário à moral, ou ato de desones-
tidade, violador então do dever de probidade. Ademais, 
probidade pode significar, também, retidão de conduta 
no desempenho de uma determinada atribuição, isto é, 
desempenho com zelo e competência, estando vincula-
do à honra do agente público.

2.2 A RELAÇÃO ENTRE MORALIDADE 
ADMINISTRATIVA E OS DEMAIS PRINCÍPIOS 
INTEGRANTES DO REGIME JURÍDICO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

É cediço que a Administração vale-se de normas 
principiológicas para interpretar e aplicar corretamen-
te a lei, garantindo a supremacia do interesse público 
e resguardando os interesses coletivos. Cumpre então 
tratarmos dos princípios que compõem a ordem jurídica 
pública, dando destaque à relação entre o princípio da 
moralidade e os demais princípios constitucionais ex-
pressos ou implícitos, integrantes do regime jurídico da 
administração pública.

Primeiramente, cabe mencionar que a moralidade 
administrativa mantém relação com o princípio da le-
galidade, o qual é responsável por limitar a atuação da 
administração, ao mesmo tempo em que define o seu 
papel, promovendo a segurança jurídica necessária ao 
bom desempenho dos interesses públicos. O agente 
público que comete ato contrário a este princípio age 
de maneira ilegal, mas mesmo que aja dentro do que é 
previsto em lei, porém para se beneficiar ou beneficiar 
terceiros, age de forma imoral. Destarte, não deve ser 
confundida a noção de legalidade e moralidade, uma vez 
que um ato discricionário pode ser cumprido legalmente 
e não estar de acordo com a moral. O princípio da mo-
ralidade, máxime, é o mais ofendido quando um agente 
público pratica um ato legal, valendo-se da premissa de 
que este é legal, para obter algum tipo de vantagem.

Com efeito, vê-se que a conduta do administrador e 
dos servidores públicos em geral se depara com outros 
limites além da legalidade, de forma que o princípio da 
moralidade também se apresenta como óbice a estes 
atos. Esta constatação é essencial para que se man-
tenha a lógica do ordenamento e evite deturpações da 
vontade da lei, através da imposição que a Administra-
ção seja conduzida mediante o crivo da moralidade.

O princípio da impessoalidade impõe que o adminis-
trador, na prática de um determinado ato administrativo, 
não aja de acordo com a sua própria vontade, mas sim 
manifestando a vontade da administração. Deve o agen-
te ser apenas o externador da vontade do Estado, caso 
contrário, ao tentar tirar proveito de sua posição, estará 
praticando além de um ato contrário ao princípio da im-
pessoalidade, por via de consequência, um ato imoral.

De forma análoga, esta imoralidade é também mani-
festada quando se infringe o princípio da publicidade, o 
qual prediz que todos os atos dos administradores de-
vem ser tornados públicos para que haja transparência 
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das ações praticadas a fim de se evitar a prática de atos 
escusos.

O princípio da eficiência determina ao agente público 
que realize as suas funções da maneira mais eficiente 
possível, com o intuito de que sejam atingidos os obje-
tivos da administração com o dispêndio do mínimo de 
recursos possível. Nos casos em que não é observada 
uma gestão ou serviço eficiente, cabe observar que de-
terminado ato terá sido praticado em desacordo com os 
princípios da administração e com o interesse público, 
sendo em última análise, considerado como ato imoral.

Nesse contexto, é possível perceber que o princípio 
da moralidade é atingido quando há desrespeito ou vio-
lação aos demais princípios, e é por isso que a moralida-
de está plenamente ligada ao conceito de improbidade, 
pois a prática de um ato ímprobo é totalmente contrária 
a este princípio, que pode ser identificado quando os 
atos administrativos produzem o que é esperado pela 
sociedade de forma plena.

Em síntese, vê-se que qualquer conduta pública des-
cumpridora daquilo para qual foi originada, desrespei-
tando os interesses coletivos, é tida como imoral.

Assim, pois, direito sem moral, ou direito contrário 
às aspirações morais de uma comunidade, é puro arbí-
trio, e não direito (BITTAR, 2002, p. 30). Ou seja, um ato 
não existe por si só, ele deve existir para que se atinja 
determinado fim, o simples ato é o meio para se atingir 
esse fim que é o bem comum, aquele mesmo buscado 
pela administração.

2.3 MATRIZ NORMATIVA DA IMPROBIDADE

O adequado funcionamento das instituições é con-
dição essencial ao Estado Democrático de Direito. O 
direito a um governo honesto, eficiente e zeloso pela 
coisa pública é de natureza transindividual, pertencen-
do, indivisivelmente, à sociedade. Essa conclusão se 
afigura lógica a partir do momento em que se pensa em 
democracia enquanto governo do povo e para o povo. 
Logo, pode ser inferido que a probidade administrativa 
é ferramenta, sobretudo, essencialmente democrática. 

Sendo da essência da democracia, a Carta Magna 
deve estabelecer os meios de controle e repressão dos 
atos e das condutas seus agentes públicos pelo mau 
uso do poder. E assim o fez, criando remédios constitu-
cionais como o Mandado de Segurança; o Habeas Cor-
pus; o Habeas Data; a Ação Popular; a Ação Civil Públi-
ca; e finalmente a Ação de Improbidade Administrativa.

Nesse sentido, os princípios constitucionais da 
administração serviram como um pilar de grande im-
portância para a criação da Lei 8.429, de 02 de junho 

de 1992, Lei de Improbidade Administrativa que foi re-
digida na tentativa de se combater as práticas lesivas 
cometidas pelos agentes públicos os quais visando 
vantagem patrimonial indevida quando no exercício de 
cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas en-
tidades descritas no art. 1° da mencionada lei ou ainda 
cometidas por aqueles que mesmo não sendo agentes 
públicos, induzam ou concorram para a prática do ato 
lesivo à administração ou dele se beneficie sob qualquer 
forma direta ou indireta.

É possível dizer, portanto, que a fonte constitucio-
nal de combate à improbidade administrativa se faz 
presente no § 4º do art. 37. Quando trata das dispo-
sições gerais sobre a Administração Pública, a Cons-
tituição estabelece categoricamente que os atos de 
improbidade administrativa serão sancionados pela 
suspensão dos direitos políticos, perda da função pú-
blica, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao 
erário, na forma e gradação previstas em lei, sem pre-
juízo da ação penal cabível. 

Nesse contexto, a fim de dar concretude a esse dis-
positivo constitucional, foi editada a Lei 8.429, de 02 de 
junho de 1992 – Lei de Improbidade Administrativa, de 
modo que a tutela jurisdicional da probidade é pautada 
nos termos do mencionado dispositivo constitucional. 
Sendo esta a sua perspectiva de efetividade, concretizar 
os mandamentos constitucionais descritos no §4º do 
art. 37 da Carta Magna. 

A partir deste intuito, a lei disciplinou os sujeitos 
ativos e passivos, os bens protegidos, os atos de im-
probidade, as sanções aplicáveis e o processamento da 
ação. Assim, ficou determinado que o agente público, 
que atenta contra os princípios da administração públi-
ca, que causa prejuízo ao erário, ou que enriquece ilici-
tamente em detrimento do patrimônio público, pratica 
atos de improbidade administrativa.

Nesse diapasão, segundo assinala a Lei de Improbi-
dade Administrativa, em seu art. 2º “Reputa-se agen-
te público o que exerce, ainda que transitoriamente ou 
sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou 
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função”. 

A este respeito, Costa Neto (2002, p. 381) assevera 
que no pólo passivo da ação de improbidade pode figu-
rar qualquer indivíduo que exerça ou exerceu atividade 
pública, ainda que não seja servidor, pois diante da in-
fluência do neoliberalismo e do fenômeno da terceiriza-
ção, através da qual o Estado transmite a execução de 
atividades essenciais e outorga-as a particulares, é ade-
quado e desejável considerar-se que estes (os particula-
res) – exercendo função pública ‘terceirizada’ – possam 



Revista Juris Rationis, Ano 9, n.2, p. 82-94, abr./set.2016  ISSN 2237-4469

87

juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DO DIREITO

sujeitar-se às cominações previstas para a improbidade 
administrativa.

É notório que para os efeitos da referida lei o concei-
to de agente público é extremamente abrangente, inclu-
sive, ainda mais que o usualmente adotado em outros 
institutos de direito público. Tudo justificado pelo intuito 
de conferir a máxima efetividade à proteção dos valores 
que devem reger a administração pública, em especial, 
a probidade e moralidade. 

Alinhado a esse pensamento também foi incluída 
a possibilidade de o terceiro ser sujeito ativo de atos 
de improbidade. Assim, conforme o art. 3º da Lei 
8.429/92, desde que concorra ou induza o agente pú-
blico a praticar o ato, ou dele se beneficie sob qualquer 
forma direta ou indireta, o terceiro pratica ato de im-
probidade impróprio, ou seja, concorre para a prática 
do ato junto àquele.

Outro ponto necessário de ser ressaltado, é que ao 
incluir na definição dos atos de improbidade constante 
da Lei 8.429/92, a ofensa aos princípios da Administra-
ção Pública, o legislador pretendeu ampliar o rol de inci-
dência, tornando-o numerus abertus (meramente exem-
plificativo). Por conseguinte, em que pese a existência 
dos princípios fundamentais da administração pública 
na CF, previstos no art. 37 – legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência – não se restringe 
a ofensa a estes princípios. Sendo possível restar con-
figurada a improbidade verificando-se o desrespeito a 
outros princípios, expressos ou implícitos, que regem 
a Administração, como o princípio da livre concorrên-
cia aos cargos públicos, princípio da licitação para a 
realização de obras e serviços, princípio da finalidade, 
dentre outros.

Em tempo, o presente estudo passará a analisar 
as Sanções imputadas aos atos de improbidade, bem 
como analisar os precedentes jurisprudenciais, além de 

verificar a efetiva aplicação das ações de improbidade.

2.4 SANÇÕES IMPUTADAS AOS ATOS DE 
IMPROBIDADE

Antes de tudo é importante salientar que um mesmo 
fato pode dar ensejo ao agente responder por seus atos 
em mais de uma esfera de responsabilidade. Assim, 
há a possibilidade de um agente receber sanção, pelo 
mesmo fato, nas esferas administrativa (infração dis-
ciplinar), penal (crime de peculato) e cível (improbidade 
administrativa), concomitantemente. Sem, no entanto, 
esbarrar na proibição do bis in idem, pelo fato de este 
postulado se configurar somente dentro de uma mesma 
esfera de responsabilidade. 

Com isto posto, segue-se que como preceito se-
cundário, o art. 12 da Lei de Improbidade Administra-
tiva – LIA estabelece as sanções cominadas para cada 
espécie de ato de improbidade. Neste trato, quando da 
análise dos dispositivos verifica-se que a lei formulou 
uma gradação nas sanções, organizando-as de forma 
que os atos que importam em enriquecimento ilícito 
são apenados mais severamente; enquanto que os atos 
que causam lesão ao erário teriam penas de gravidade 
média; e os atos que atentam contra os princípios da 
administração resultariam em penas menos gravosas2.

Tal divisão se faz para que se delimitem as repri-
mendas para cada tipo de ato de improbidade. Porém, 
é possível verificar que diante de determinadas práticas, 
um mesmo ato pode ser enquadrado nos três tipos de 
improbidades administrativas acima descritas. Caso 
em que o agente que pratica conduta, por meio da qual 
obtenha certa quantia ou objeto em sua esfera privada, 
causa prejuízo ao erário e, simultaneamente, ofende os 
princípios basilares da Administração Pública.

Oportuno destacar que tais sanções legais podem 

2 Art. 12. [...]

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, 
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição 
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, 
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de três anos. (Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm. Acesso em: 10 set. 2016).
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ser divididas de acordo com o critério interpretativo te-
leológico, em relação a sua raiz constitucional – §4º do 
art. 37 da Constituição Federal.

Destarte, as sanções de ressarcimento integral do 
dano e a perda de bens ou valores acrescidos ao patri-
mônio se enquadram na finalidade do retorno ao status 
quo ante; a multa civil seria enquadrada na pena pro-
priamente dita; e a perda da função pública, suspensão 
dos direitos políticos e proibição de contratar com o po-
der público seriam enquadradas na segregação do trato 
público (ALMEIDA, 2010, p. 150).

Ainda em relação às sanções previstas na LIA, é no-
tório que sua aplicação foi prevista independentemente 
da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público – 
com exceção da pena de ressarcimento – e da apro-
vação ou rejeição das contas pelo órgão de controle 
interno ou pelo Tribunal de Contas. 

Com efeito, determinado ato será considerado como 
ímprobo ainda que não cause efetivo dano ao erário, ou 
mesmo que tenha sido aprovado pelo Tribunal de Con-
tas, bastando para tanto que determinado ato tenha sido 
praticado em dissonância com algum dos princípios da 
administração pública nos quais o administrador públi-
co deve pautar sua conduta e gestão. Não é, portanto, 
necessário que seja constatado um dano material, vez 
que o patrimônio a ser tutelado, além do erário público, 
é integrado igualmente pelo patrimônio cultural e abs-
trato, enquanto princípios e valores que devem estar 
presentes na administração pública.

2.5 SANÇÕES QUE SÓ SE EFETIVAM COM 
O TRÂNSITO EM JULGADO

Ponto capital e controverso na Lei de Improbidade 
é o seu art. 20, segundo o qual as penalidades de per-
da da função pública e suspensão dos direitos políticos 
só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença 
condenatória.

Atente-se, no entanto, que tal raciocínio, apesar de 
convergente com os princípios da moralidade adminis-
trativa e da proporcionalidade, não deve ser tido como 
absoluto, sendo importante que, em virtude da sobera-
nia do interesse público, tenha sua aplicação sopesada.

Este dispositivo legal é deveras contestado em meio 
doutrinário. Eis que, na mesma linha defendida por Ma-
trone (2004, on-line), entende-se que o conteúdo nor-
mativo revela a complacência do legislador para com 
os agentes públicos ímprobos, uma vez que a perda da 
função e dos direitos políticos só ocorre com o trânsito 
em julgado de sentença condenatória.

Assim, fatalmente, mesmo diante da constatação de 

provas concretas da prática de atos de improbidade, o 
administrador corrupto, utilizando-se do direito consti-
tucional da ampla defesa, além de encontrar em nosso 
ordenamento jurídico uma amplitude de sistemas recur-
sais, conjugados ainda com a atual morosidade do Po-
der Judiciário, permanece até o término do mandato em 
contato com o dinheiro público, o que, evidentemente, 
sujeita a sociedade a novas e constantes práticas de 
improbidade.

Diante do exposto, é de se pensar a exigência 
que a ação de improbidade contra gestor público ou 
agente político detentor de poder público, transite em 
julgado para que possa ser dado o afastamento do 
cargo – visando evitar maiores prejuízos à coletivida-
de – ou a suspensão dos direitos políticos – visando 
impedir que aquele agente público se reeleja para um 
novo cargo público.

É bem verdade que a jurisprudência tem demonstra-
do tendência em dar prevalência à segurança jurídica. 
Porém há também aqueles, que apesar de não se en-
contrarem na corrente majoritária, vêm adotando corre-
tamente o princípio da supremacia do interesse público 
como valor superior nesta ponderação. 

Sob tal fundamento alguns magistrados entendem 
que esperar o trânsito em julgado da sentença conde-
natória para o afastamento do agente do seu respectivo 
cargo seria dar prevalência desproporcional ao direito 
individual em face do interesse público. 

Assim, considerando a lentidão e outros entraves do 
sistema judicial brasileiro, como é exposto por Souza 
(2010, on-line), existe uma linha doutrinária cujo en-
tendimento é de que diante de provas robustas e ine-
quívocas e sobre o manto da devida fase de instrução 
probatória judicial, o agente deve ser afastado sem a 
necessidade da espera do trânsito em julgado da sen-
tença condenatória.

Partindo deste ponto, salta aos olhos a preocupa-
ção com a baixa efetividade da aplicação de sanções 
a agentes ímprobos, devido à demora dos processos 
judiciais brasileiros e, concomitantemente, um prejuízo 
para a coletividade por assistir a demora do afastamen-
to do cargo de um agente que, segundo um juízo de 1º 
grau, tenha ferido o princípio da moralidade da adminis-
tração pública e prejudicado o devido funcionamento da 
administração pública.

Realmente, em alguns casos o sistema jurídico pa-
rece estimular agentes a empenhar sua criatividade e 
continuar organizando os diversos meios de desvio de 
recursos públicos, causando o dano ao erário e a inob-
servância dos princípios limitadores da atividade admi-
nistrativa. Nesse quadro, consolida-se uma ofensa ao 
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princípio da supremacia do interesse público, Diga-se, 
por fim, que o princípio da supremacia do interesse pú-
blico deve ser prestigiado, uma vez que é este o prin-
cípio basilar da administração pública – e tal como o 
princípio da dignidade da pessoa humana no campo do 
direito privado – em sua órbita devem gravitar todos os 
outros princípios do ordenamento jurídico.

2.6 LEI DA FICHA LIMPA E IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA

A Lei Complementar n.º 135/2010 – Lei da Ficha 
Limpa estabeleceu novas hipóteses de inelegibilidade 
dos agentes públicos relacionadas a condenação por 
ato de improbidade administrativa.

A sanção de inelegibilidade passou a ser atribuída 
para qualquer agente público que tiver suas contas re-
lativas ao exercício de cargos ou funções públicas re-
jeitadas por irregularidade insanável que configure ato 
doloso de improbidade administrativa, e por decisão 
irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver 
sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as 
eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, 
contados a partir da data da decisão.

A Lei também torna inelegível o agente que for con-
denado à suspensão dos direitos políticos, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial 
colegiado, por ato doloso de improbidade administra-
tiva que importe lesão ao patrimônio público e enrique-
cimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em 
julgado até o transcurso do prazo de oito anos após o 
cumprimento da pena.

É notável que a Lei da Ficha Limpa trouxe novas con-
sequências advindas da condenação por improbidade 
administrativa, uma vez havendo dolo na conduta. Foi 
salutar a mudança, compreendida dentro de um concei-
to de maior responsabilização dos agentes públicos e 
proteção do patrimônio público.

Exige-se também a ocorrência da lesão ao patrimô-
nio público e enriquecimento ilícito, de modo que não 
haverá tal consequência na condenação por improbida-
de com fundamento na violação aos princípios da admi-
nistração.

Outro ponto a se comentar é que a Lei pressupõe con-
denação imposta por órgão judicial colegiado, de maneira 
que a previsão legal não considera suficiente a sentença 
condenatória proferida pelo Juízo monocrático.

Nesse ponto houve questionamento sobre sua cons-
titucionalidade em virtude de a Lei não exigir o trânsito 
em julgado para a aplicabilidade da sanção, contudo foi 
considerada constitucional pelo STF no julgamento con-

junto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – 
ADC 29 e 30, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
– ADI 4578.

Parece razoável o entendimento externado pela Cor-
te Suprema, já que foi relativizado, com atenção à razo-
abilidade, o princípio da presunção da inocência em prol 
de uma maior efetividade da proteção da administração 
pública, consubstanciado em valores e princípios muito 
caros à nossa democracia.

No mesmo sentido observam Rafael Rezende e Da-
niel Assumpção:

Entendemos não haver inconstitucionalidade 
na imposição da inelegibilidade por decisão 
não transitada em julgado por duas razões: a)  
o texto constitucional deve ser interpretado de 
maneira sistemática, inexistindo normas com 
caráter absoluto, razão pela qual, por meio do 
processo de ponderação de interesses, a pre-
sunção de inocência não deve se sobrepor, no 
caso, ao princípio constitucional da moralidade 
administrativa, que fundamenta as hipóteses 
de inelegibilidade; e b)  o princípio da presun-
ção de não culpabilidade não se aplica às hipó-
teses de inelegibilidade, pois estas últimas não 
são “penas”, mas condições de inelegibilidade, 
apoiadas no art. 14, § 9.º, da CRFB. Desta for-
ma, não parece existir inconstitucionalidade 
nas disposições contidas no art. 1.º, I, g e l, 
da LC 64/1990, com a redação dada pela LC 
135/2010 (NEVES; OLIVEIRA, 2014, p. 48-49).

Além disso, é de se ressaltar também ser impres-
cindível uma maior celeridade no processamento das 
ações nos Tribunais, para que a resposta definitiva se 
dê num prazo adequado.

O prazo adequado é um critério que não é passível 
de aferição objetiva. Contudo, pode ser delineado com 
certa margem de segurança que uma tramitação célere 
necessariamente não oferece oportunidade à ocorrência 
de prescrição do jus puniendi estatal, e por outro lado, 
atende o interesse público no tocante a não atrapalhar o 
resultado útil da aplicação das sanções.  

A respeito da aplicação das sanções previstas na lei 
de improbidade que pretendem evitar que o agente ím-
probo possa vir a ferir ainda mais o patrimônio público, 
ousamos ir além.

Defendemos o maior prestígio do interesse públi-
co em face do interesse privado do gestor público, de 
forma que sejam aplicadas as ditas sanções cautelares 
desde a condenação em primeira instância, não aguar-
dando o trânsito em julgado da sentença condenatória 
para que se determine o afastamento do gestor do car-
go que ocupa e a suspensão dos seus direitos políticos, 
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tornando-o inelegível.
É certo que a presunção de inocência do agente pú-

blico, em tal situação, já se encontra deveras mitigada, 
uma vez que tenha havido a oportunidade de manifestar-
-se na defesa prévia, na contestação, ao longo da ins-
trução, e nada disso impediu que fosse proferida uma 
sentença em seu desfavor.

A partir desse ponto, a balança da ponderação de 
princípios deve pender para a proteção do interesse pú-
blico, e não mais para o resguardo do direito de defesa 
frente ao poder punitivo estatal. 

Nesse trade off, o princípio democrático deve preva-
lecer sobre a presunção de inocência do agente e o valor 
segurança jurídica.

Outrossim, tal solução jurídica estaria protegendo 
com muito mais firmeza o interesse público genuina-
mente primário que é consubstanciado na proteção do 
patrimônio público contra gestão fraudulenta dos repre-
sentantes do povo.

3 ANÁLISE QUANTO À EFETIVIDADE 
DAS SANÇÕES APLICÁVEIS NAS AÇÕES 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Neste ponto, cumprida a parte de contextualização 
teórica da improbidade administrativa, a partir de um 
método explicativo, partiremos para a análise mais em-
pírica da efetividade da Lei de Improbidade Administra-
tiva – LIA, especialmente a respeito da aplicação das 
suas sanções.

3.1 DA ANÁLISE QUANTO À EFETIVIDADE 
DAS AÇÕES

Termo de essencial importância para a presente pes-
quisa, a efetividade pode contemplar diversas acepções 
jurídicas e filosóficas.

Sob uma perspectiva histórica, conforme indica 
Donizetti (2012, on-line), o questionamento acerca da 
efetividade dos institutos jurídicos passou a ser obje-
to de preocupação a partir da fase instrumentalista do 
processo, em que o processo passou a ser considerado 
ferramenta de obtenção substancial do direito.

No Brasil, uma forte influência da Teoria do 
Processo como Relação Processual na de-
nominada Escola Instrumentalista do Pro-
cesso. Tal Escola surgiu das reuniões de 
grupos de estudos sobre Direito Processual 
coordenados pelo processualista italiano En-
rico Tullio Liebman que, fugindo da Segunda 

Guerra Mundial, estabeleceu-se no Brasil, 
lecionando na Faculdade do Largo do São 
Francisco, em São Paulo.
Ainda no século XXI, a influência da instrumen-
talidade do processo na doutrina processual 
e jurisprudência brasileiras persiste. Tal influ-
ência ocorre, especialmente, pela vasta reper-
cussão e aceitação dos estudos realizados por 
Cândido Dinamarco, doutrinador de grande ex-
pressão da Escola Instrumentalista e tradutor 
de Liebman, responsável por atribuir escopos 
metajurídicos à jurisdição.
Em obra clássica intitulada A Instrumentali-
dade do Processo, publicada em 1987, Dina-
marco propôs uma nova mentalidade entre os 
processualistas modernos acerca da instru-
mentalidade do processo: A instrumentalidade 
não poderia ser um fim em si mesma e sim um 
meio para alcançar objetivos metajurídicos. 
(GONÇALVES, 2014, on-line).

Como se viu, a partir da fase instrumentalista a efe-
tividade tornou-se um dos valores que o processo visa 
realizar. A partir desse momento iniciou-se a análise do 
processo quanto à capacidade de produção efetiva dos 
efeitos os quais o direito material se dispôs a cumprir.

A efetividade, na área pública, afere em que medida 
os resultados de uma ação trazem benefício à popula-
ção. Ou seja, ela é mais abrangente que a eficácia, de 
maneira que além de indicar se o objetivo foi atingido, a 
efetividade mostra se aquele objetivo trouxe melhorias 
para a população visada. Seguindo esta linha, a eficiên-
cia mantém o foco na relação custo/benefício, enquanto 
efetividade se concentra na qualidade do resultado e na 
própria necessidade de certas ações públicas (CASTRO, 
2006, p. 3).

De uma forma geral, é compreendida a efetividade 
como o cumprimento da função social da norma, obe-
decendo a finalidade para a qual foi criada tal legislação 
mediante a produção efetiva dos efeitos previstos.

Pois bem, sabemos que na tutela jurisdicional da 
probidade administrativa, a sentença da ação de impro-
bidade é a técnica que permite a prestação da referida 
tutela, a qual, a partir de uma condenação, irá discipli-
nar as consequências civis hábeis a tutelar e restaurar a 
probidade administrativa anteriormente violada.

No particular da efetividade quanto à aplicação das 
sanções por atos improbidade, se tem a noção, com 
base na prática jurídica, que muitas vezes não é confe-
rido o devido tratamento às ações de improbidade pelos 
órgãos que desempenham a função de controlar a sua 
aplicabilidade.

Por essa razão, a ideal aplicação das sanções de im-
probidade é o parâmetro de efetividade mais necessário 
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de ser adotado. Com vistas à concretização daqueles 
valores e princípios constitucionais da Administração 
Pública, consideramos que esse axioma de efetividade 
pode ser expresso em dois critérios cumulativos: 1) a 
aplicação, de fato, das sanções legalmente previstas 
para os atos ímprobos, uma vez condenados os agen-
tes; 2) celeridade na aplicação destas sanções, de modo 
a não oportunizar a prescrição.

Nada obstante, muito comumente deixam de ser 
atribuídas as sanções previstas em Lei a atos eivados 
de conteúdo ímprobo. Essa solução jurídica pautada por 
uma espécie de maleabilidade na análise da probidade 
das condutas dos gestores quando subsumidas nas 
disposições da Lei de Improbidade Administrativa, não 
se afigura como uma interpretação possível das normas 
que concretizam o dispositivo constitucional do §4º do 
art. 37 da Constituição Federal de 1988.

Esta prática pouco salutar pode ser dita expres-
são da cultura política brasileira, na medida em que 
parece existir uma tendência dos Tribunais em pro-
blematizar a condenação e penalidade dos agentes 
públicos, especialmente os que ocupam altos cargos 
e cargos políticos.

No mesmo sentido, é constatado que mesmo quando 
o descumprimento do dever de probidade é processado 
sob o pente-fino da Lei de Improbidade Administrativa, 
muitas vezes a efetividade da lei é comprometida ao não 
ser o agente sancionado conforme a vontade da lei, com 
a aplicação escorreita dos seus dispositivos.

Exemplo disso ocorreu no recente julgamento do 
processo de impeachment da ex-Presidente Dilma 
Rousseff, em que apesar de ser condenada pelas infra-
ções político administrativas a ela imputadas, não so-
freu a cassação de seus direitos políticos, nos termos 
da clara disposição do art. 33 da Lei nº 1.079/50. 

Apesar de naquele caso ter se tratado de crime de 
responsabilidade, esfera diversa de responsabilização 
do agente, foi possível notar o citado desvirtuamento na 
aplicação das sanções que, em tese, seriam aplicáveis 
para aquele caso.

Assume destacada importância a reflexão sobre as 
alternativas à falta de efetividade nas ações de respon-
sabilização dos agentes públicos, e especialmente de 
Improbidade Administrativa. 

É certo que para agir em defesa da vontade da lei as 
instituições públicas brasileiras devem atuar acima dos 
interesses mesquinhos, com probidade em sua própria 
conduta, aliada à coragem para enfrentar o jogo sócio-
-político-econômico.

Nesse passo, uma medida para combater eventuais 
disfunções na aplicação das penas da Lei de Improbida-

de, longe de ser demagogia, é justamente a participação 
da sociedade no controle popular da gestão pública. É 
que tendo nascido a ação de improbidade administrativa 
para resguardar a boa administração e a probidade, a 
população é afetada diretamente com o desvirtuamen-
to dos seus institutos, mediante a aplicação da lei com 
baixo grau de efetividade, o que finda alimentando a cor-
rupção no país.

Tem sido espetacular o movimento de amadureci-
mento da sociedade brasileira como um todo, com a 
mudança de antigas posturas de inação diante de cor-
rupção e mal trato da coisa pública pelos representantes 
do povo. As funções essenciais à justiça têm-se mos-
trado, de fato, essenciais.

A realidade política no Brasil recentemente tem sido 
visivelmente modificada em razão de as instituições e a 
população haverem abandonado o estado de conformis-
mo frente à corrupção, ao descaso dos governantes, à 
gestão irregular das verbas públicas, à total insuficiên-
cia na prestação dos serviços públicos.

Em arremate, merecem ser conferidos maior aten-
ção e zelo às ações de improbidade administrativa, uma 
vez levado em conta o valor moral que carregam. Pois 
destinada a resguardar a probidade e assumindo a tare-
fa de reprimir a impunidade e imoralidade por parte das 
autoridades públicas e detentores de cargos públicos, 
pode funcionar como verdadeira ferramenta social na 
transformação da realidade sócio-política brasileira, da 
qual historicamente a sociedade brasileira se vê refém.

3.2 DA APLICAÇÃO DA LIA NOS CASOS 
CONCRETOS

É notável que a lei de Improbidade Administrativa 
contribuiu para a moralização da administração pública 
do país. A lei é uma das melhores iniciativas no sentido 
do combate à corrupção e ao ato de improbidade admi-
nistrativa. No entanto também é de se reconhecer que 
seus fins constantemente deixam de ser alcançados e 
que sua aplicação constantemente deixa a desejar, frus-
trando o objetivo para o qual foi proposta a lei.

No afã de dar resposta a estes questionamentos, 
o Conselho Nacional de Justiça organizou importante 
pesquisa empírica, que levantou diversos dados rela-
cionados ao processamento, julgamento e execução 
da Lei de Improbidade Administrativa, em vários tri-
bunais do país.

A obra resultante desta pesquisa, intitulada “Lei de 
Improbidade Administrativa: Obstáculos à plena efe-
tividade do combate aos atos de improbidade”, trouxe 
resultados, em termos percentuais, para muitos dos 
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questionamentos feitos sobre a aplicação das disposi-
ções da LIA.

Analisemos o seguinte trecho retirado do estudo 
do CNJ, sobre as ações de improbidade administrativa 
“Com relação ao tempo médio decorrido entre a data 
da ação e o início da pena, este foi de 4,24 anos" (CNJ, 
2015, p. 41).

Do dado produzido no importante estudo vemos que 
possuindo as ações de improbidade a duração média 
de 4,24 anos não têm servido para proteger o erário de 
forma eficiente, vez que em o mandato possuindo dura-
ção de 04 anos, a penalidade capaz de afastar o agente 
ímprobo do poder só é implementada tarde demais.

Em outro momento, o estudo conclui que “A perda 
da função pública foi observada em 29,13% dos proces-
sos, sendo que os tribunais com maiores percentuais 
de perda da função pública foram observados junto ao 
TJSP (56,25%), seguido do STJ (40,00%) e TRF4 com 
25,53%” (CNJ, 2015, p. 68). 

E as nossas suspeitas de ineficiência da medida são 
confirmadas quando o CNJ conclui “Em diversos casos, 
a perda da função já havia ocorrido (demissão a bem do 
serviço público) como resultado de processo adminis-
trativo” (CNJ, 2015, p. 68).

Quanto ao Tribunal de Justiça do nosso Estado, não 
podemos deixar de observar que foi a corte com o me-
nor número de aplicabilidade das sanções em termos 
percentuais do número de processos em trâmite. 

No caso da sanção de perda da função pública, o 
TJRN, a aplicou em somente um processo, resultando 
em 6,67%, enquanto que no TJSP, por exemplo, houve 
a perda da função pública em 56,25% dos processos 
analisados. Já sobre a suspensão dos direitos políticos, 
no TJRN esta sanção foi aplicada em 6,25% dos casos, 
enquanto que no TJSP se deu em 56,25% dos proces-
sos analisados (CNJ, 2015, p. 75).

Porém, de uma maneira geral, o maior gargalo de 
eficiência a respeito da aplicação das sanções de impro-
bidade reside na baixa porcentagem dos casos em que 
há a devida restituição do patrimônio público dilapidado:

O ressarcimento dos danos causados, ou 
seja, de natureza patrimonial e de forma to-
tal, foi observado em 4,00% e o de natureza 
parcial ocorreu em 6,40% dos processos. 
Neste ponto, o que se verificou, em termos de 
identificação da influência de aspectos proces-
suais na permanência de situações de impuni-
dade, foi que não há uma atuação mais precisa 
e incisiva na fase de execução dos julgados. 
O ressarcimento dos prejuízos causados não 
tem recebido a mesma prioridade que o ajuiza-
mento do processo de conhecimento. (...) Me-

canismos como a indisponibilidade adequada 
de bens (suficientes para o ressarcimento, sem 
abuso ou de forma a impedir o funcionamento 
das empresas), a hipoteca judiciária e a execu-
ção provisória na parte condenatória, não são 
adequadamente utilizados. (CNJ, 2015, p. 69). 
(Grifos Nossos)

A partir da análise desta citação constatamos a ne-
cessidade de conferir maior atenção à aplicação dos 
institutos processuais da Lei de Improbidade Adminis-
trativa. Uma maior ênfase na efetividade, por exemplo 
através da aplicação da indisponibilidade de bens e 
valores, hipoteca judiciária e execução provisória das 
condenações podem produzir resultados estrondosos 
na qualidade da defesa do patrimônio público.

Como visto, os maiores desafios hoje a respeito da 
Lei de Improbidade Administrativa não está no plano te-
órico, mas sim na prática da aplicação da lei. Da mesma 
forma, os maiores desafios do combate às práticas ím-
probas não está na propositura de ações, mas na efetiva 
execução de suas penalidades.

4 CONCLUSÃO

É cediço que a conduta da administração pública 
deve se pautar, além dos princípios constitucionais 
que regem a administração pública, em certas exigên-
cias éticas e morais para com a sociedade. Estatísticas 
apontando o crescimento irrefreado da corrupção e a 
divergência entre o discurso e as condutas do governo, 
geram o anseio na sociedade pela correição, de fato, 
da conduta dos agentes públicos, sem quaisquer dis-
tinções.

Isto, portanto, nos leva a inferir sem temor que a Lei 
de Improbidade Administrativa faz jus de ter uma inter-
pretação prospectiva, conferindo-lhe máxima efetivida-
de conforme seu próprio intuito originário.

Resta incontroverso, desse modo, que uma melhor 
fiscalização na aplicação da Lei de Improbidade se faz 
necessária tendo em vista que sua efetividade cede es-
paço em várias oportunidades às vontades políticas e 
ao tráfico de influências.

Não pode deixar de ser dito que a atuação do Minis-
tério Público, guardião por excelência da probidade deve 
estabelecer metas institucionais no acompanhamento e 
execução das ações propostas, bem como lançar mão 
dos instrumentos processuais aptos a conferir maior 
efetividade no resguardo do patrimônio público.

Por outro lado, para alcançar maior efetividade faz-
-se mister que o Poder Judiciário se especialize cada 
vez mais no tema, tanto no aspecto processual como 
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material, de modo que se alcance um desempenho ideal 
e obtenha êxito em galgar o valor da justiça conforme o 
pretendido pela lei e pela sociedade.

Em última análise, o poder para combater estas ir-
regularidades reside nas mãos de cada integrante da 

sociedade. O Conselho Nacional de Justiça busca meios 
de exercer um controle interno aos órgãos judicantes, 
entretanto o controle social tem que incrementar a sua 
participação, à medida que os órgãos de controle forne-
cem condições para embasá-lo.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Marcelo Eugênio Feitosa. Medidas Assecuratórias da Efetividade da Tutela Jurisdicional da Probi-
dade Administrativa. Disponível em: <http://www.unicap.br/tede/tde_arquivos/4/TDE-2010-06-10T152424Z-312/
Publico/dissertacao_marcelo_eugenio.pdf> Acesso em: 01 jun. 2013.

BITTAR, Eduardo C.B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. São Paulo: Saraiva, 2002.

CASTRO, Rodrigo Batista de. Eficácia, Eficiência e Efetividade na Administração Pública. EnANPAD. 30 ed. 2006. 
Disponível em: <http://www.anpad.org.br/enanpad/2006/dwn/enanpad2006-apsa-1840.pdf> Acesso em: 20 maio 
2013.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Lei de Improbidade Administrativa: Obstáculos à plena efetividade do com-
bate aos atos de improbidade. In: Série Justiça Pesquisa, 1 ed. 2015.

COSTA NETO, Nicolau Dino de Castro e. Improbidade Administrativa: Aspectos materiais e processuais. In: ANPR. 
Improbidade Administrativa: 10 Anos da Lei n. 8.492/92. Belo Horizonte: Del Rey, 2002.

CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Fazenda Pública em Juízo. São Paulo: Dialética, 2007.

DA SILVA, Ivanoska Maria Esperia. O direito Fundamental à Razoável Duração do Processo e a Responsabilidade 
Civil Pelo Descumprimento no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Disponível em: <http://www.unicap.br/tede//
tde_busca/arquivo.php?codArquivo=197> Acessado em: 03 Jun. 2013.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

DONIZETTI, Elpidio. Evolução (fases) do processualismo: sincretismo, autonomia, instrumentalismo e neoproces-
sualismo. Disponível em: <http://http://elpidiodonizetti.jusbrasil.com.br/artigos/121940209/evolucao-fases-do-
processualismo-sincretismo-autonomia-instrumentalismo-e-neoprocessualismo> Acessado em: 28 Ago. 2016.

FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade Administrativa. 6. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009.

FUX, Luiz. ADC 29/ ADC 30/ ADI 4578. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/
Voto_ADC_29ADC_30ADI_4578.pdf >. Acesso em: 27 maio 2012. 

MARANHA, Luiz. O tratamento diferenciado conferido à Fazenda Pública na sua atuação perante o Poder Judi-
ciário, como o juízo privativo e os prazos processuais dilatados. <Disponível em http://www.lfg.com.br.> Acesso 
em: 25 de março de 2012.

MARTINS, Fernando Barbalho. Do Direito à Democracia: Neoconstitucionalismo, Princípio Democrático e a Crise no 
Sistema Representativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

MARTINS JUNIOR, Wallace Paiva. Probidade Administrativa. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

94

Revista Juris Rationis, Ano 9, n.2, p. 82-94, abr./set.2016  ISSN 2237-4469

MATRONE, Leonardo. Improbidade Administrativa: a exigência de trânsito em julgado para a aplicação das san-
ções administrativas. Disponível na internet em: <http://jus.com.br/revista/texto/5343/improbidade-administrativa> 
Acesso em: 28 jul. 2012

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2008.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual de improbidade administrativa. 
2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 21. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002.

PALHANO, Ednara Aguiar: Improbidade Administrativa. Disponível em: <http://www.pontojuridico.com/modules.
php?name=News&file=article&sid=118> Acesso em: 28 jul. 2012.

SOUZA, Marcos Martins. O Dissídio Jurisprudencial sobre a (in)coerência do afastamento da Função Pública 
antes do Trânsito em Julgado da Sentença Condenatória. Disponível em: <http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.
asp?id_dh=4411> Acesso em: 28 jul. 2012.

VALENÇA, Danielle Peixoto: Improbidade Administrativa. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/4008/
improbidade-administrativa>. Acesso em: 28 jul. 2012.

WAICK, Fernanda Aime Lamp. O Princípio da Moralidade Administrativa e a Lei de Improbidade Administrativa. 
2009. Disponível em:<http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2009_1/fer-
nanda_waick.pdf> Acesso em: 15 jun. 2013.



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DO DIREITO

95

Revista Juris Rationis, Ano 9, n.2, abr./set.2016  ISSN 2237-4469

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.




