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Foi com muita alegria que recebi o convite para fazer a Apresentação no segundo número da
“Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas”. O primeiro número contou com a publi-
cação de vários textos e a Apresentação do Prof. Dr. Rosemiro Pereira Leal, o que apenas
aumenta nossa responsabilidade.

Vivemos uma época de transição no Brasil e no mundo. Desde 2008 o “ciclo virtuoso” do
crescimento econômico e social parece ter se acabado e praticamente todos os países vivem
uma crescente crise que parece não ter fim – essa é a impressão que temos “desde dentro”,
contudo sabemos que se trata apenas de mais um ciclo, como o que veio antes. De toda
sorte, no campo do Direito e da Política isso tem significado grandes desafios.

Há um crescimento de movimentos totalitários e fascistas, fundamentalistas religiosos e
determinismos econômicos que colocam em cheque conquistas de direitos alcançadas no
século passado e início deste. Direitos de minorias – de gênero, raciais, étnicas, de orienta-
ção sexual e de identidade de gênero – se veem ameaçados tanto no Brasil quanto em outros
países pela ascensão de grupos que insistem em não querer permitir que as mudanças se
consolidem. Ademais, no afã de se combater “a corrupção” nós no Brasil temos sido vítimas
de discursos fáceis de deturpação da ordem constitucional construída a tão duras penas.
Ainda somos reféns de líderes salvacionistas e processos espetaculares. É com muita preo-
cupação  que vemos pessoas defendendo perda de direitos e garantias em nome de uma
pseudo-luta contra a corrupção, principalmente quando tal luta é direcionada por grupos
políticos e empresariais com objetivos nada “republicanos”.

É hora daquelas/daqueles que lutam pelo Estado Democrático de Direito se unirem para não
permitir que retrocessos que se avizinham se concretizem/consolidem. O 2o número da Re-
vista contribui para isso, não apenas com discussões sobre política e direito, mas, de modo
geral, com todas as reflexões que são feitas e desafiam o leitor a repensar conceitos e
institutos. Discussões sobre os limites do direito, seja no direito privado e pretensões sobre
novas formas de organização familiar ou do que o Estado Brasileiro pensa sobre o direito de
propriedade ou sobre sua própria função como Administração Pública se somam aos dados
preocupantes sobre o vertiginoso crescimento do número de presos no Brasil sem que isso
tenha significado diminuição da criminalidade.

Preocupações com a (urgente) reforma política e a percepção dos cidadãos sobre a demo-
cracia; com a origem do modelo moderno de democracia e seus desafios; do papel e da
atuação do Estado; dos direitos dos novos sujeitos de direito; da constitucionalização da
ordem jurídica no direito público e no privado, como a questão da necessidade de revisitação
do contraditório no Novo CPC, o problema da multiparentalidade e a falência do sistema
penitenciário no Brasil.

O Direito para este século possui imensos desafios – e o Brasil em particular – de recons-
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truir suas estruturas de forma que seja capaz de estar aberto à inclusão/reconhecimento de
novos direitos e de novos sujeitos de direito. Assim, o segundo número da Revista compõe
um quadro muito atual do que há de mais avançado em termos de discussão no Direito e
oferta questões e teses de fundamental importância para os operadores do Direito.

Espero que todas/todos possam se enriquecer tanto quanto eu na leitura dos textos.

Prof. Alexandre Melo Franco de Moraes Bahia
Doutor em Direito – UFMG.

Prof. Adjunto na UFOP e IBMEC-BH.

Apresentação
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo geral demonstrar a possibilidade jurídica do
instituto da multiparentalidade no ordenamento jurídico brasileiro, a saber, pela definição, o
estado de múltiplo de filiação registral de mais de um pai e/ou mais uma mãe, decorrente de
seus efeitos jurídicos dos múltiplos vínculos parentais nas entidades familiares recompostas,
homoafetivas ou poliafetivas. Foi analisado o texto constitucional para a aplicação do instituto
da multiparentalidade e os efeitos decorrentes ao estado fundamental de filiação e a sua proteção
integral à criança e ao adolescente. Concluindo-se, pelos entendimentos pacificados e pelas
doutrinas pátrias, que é juridicamente possível o pedido da multiparentalidade no ordenamento
jurídico Brasileiro e sua aplicação a todos os vínculos familiares formados por três ou mais
genitores. De certo modo, para configurar a impossibilidade jurídica do pedido da
multiparentalidade não poderá o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito pela
impossibilidade jurídica do pedido, pois deve haver norma proibitiva expressa, o que não se
aplica no presente estudo do instituto da multiparentalidade no ordenamento jurídico brasileiro.
Com seu reconhecimento e o julgado procedente do pedido da multiparentalidade, para que
ocorra à exteriorização “erga omnes” deve ser levada a averbação no cartório de registro de
nascimento para gerar todos os seus efeitos jurídicos correspondentes ao estado de filiação
sem nenhuma distinção. Como meio de verificação deste instituto, foram analisados entendimento
jurisprudencial, leis e doutrinas pátrias que versam sobre o assunto.

Palavras-chaves: Multiparentalidade; Direito de Filiação; Possibilidade Jurídica.

POSSIBILIDADE JURÍDICA DA MULTIPARENTALIDADE
NO BRASIL: UM ESTUDO CRÍTICO CONSTITUCIONAL

DO DIREITO FUNDAMENTAL À FILIAÇÃO

1 Estudante do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE.
2 Professor orientador. Doutor em Direito Processual pela PUC Minas. Pós- Doutor em Educação pela UFMG.

Advogado. Área de Atuação: Direito Processual Civil, Direito Civil e, especialmente, Direito de Família; Direito
Educacional; Direitos Homoafetivos. Doutorado em Processo Coletivo e Mestrado em Processo Constitucional.

Graciane Leite Amaral1

Fabrício Costa Veiga2
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INTRODUÇÃO

O direito das famílias se renova a cada dia para atender os anseios da realidade social.
Transformação que possibilitou à inovação e à quebra de paradigmas constituída de forma
pressuposta a aplicação às entidades familiares. A conceituação de família era formada pelo
sentido patriarcal, patrimonialista, e não se previa outras formações familiares. Sendo que a
família tradicional era composta apenas pela mãe, pai e filho caracterizando o escopo
consanguíneo dos filhos, no qual, era também a maneira de comprovação do estado de
filiação existente e constituído pelo vínculo do matrimônio.

Nos entendimentos atuais, tornou-se necessário atrelar os fatos à realidade social, deixando
de ser apenas um acontecimento fático na recomposição familiar, e se tornando em fato
jurídico merecedor de tutela judicial.

O objetivo geral da presente pesquisa é o estudo da possibilidade jurídica da multiparentalidade
no ordenamento jurídico brasileiro. Sendo importante esclarecer que a multiparentalidade
consiste no registro dos filhos simultaneamente em nome de mais de um pai ou de uma mãe.
Trata-se da possibilidade de reconhecimento do vínculo jurídico múltiplo de filiação da criança,
simultaneamente com o pai biológico e com o padrasto, por exemplo.

A justificativa da escolha do tema em tela decorre de sua relevância jurídica e social, em
razão de inúmeros pedidos de reconhecimento da multiparentalidade no Judiciário brasileiro,
fato esse que deixa clara a relevância prática do estudo da respectiva temática.

O objetivo específico dessa pesquisa é analisar se mesmo não havendo previsão expressa
em lei, o Judiciário brasileiro poderá ou não reconhecer estado de filiação o direito à
multiparentalidade com fundamento na interpretação extensiva e sistemática do princípio da
proteção integral previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Abordar aspectos sobre
a sentença judicial que julga procedente o pedido da multiparentalidade no ordenamento
jurídico brasileiro, com inclusão do nome de mais de um pai ou de uma mãe no registro de
nascimento da criança e do adolescente caracterizando a múltipla filiação registral e sua
exteriorização.

O instituto da multiparentalidade familiar, resultado da construção afetiva, não está
expressamente no ordenamento jurídico brasileiro, no entanto, nas doutrinas pátrias e nos
entendimentos jurisprudencial é demonstrado de maneira positiva em prol a esse novo instituto,
tendo em vista que o Judiciário deveria se adequar às novas relações contemporâneas, bem
como, as decorrentes de inovações no âmbito do direito de família.

Para o direito processual civil brasileiro considera-se juridicamente possível aquele pedido
que não tem proibição expressa em lei. Partindo-se desse pressuposto, afirma-se que no

AMARAL, G. L.; VEIGA, F. C. Possibilidade jurídica da multiparentalidade no Brasil
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âmbito do processo civil brasileiro pode-se requerer judicialmente qualquer pedido, direito ou
bem da vida que não esteja expressamente proibido em lei. Sabe-se que a multiparentalidade
é um instituto que não tem previsão legal, porém, inexiste no ordenamento jurídico brasileiro
qualquer norma proibindo expressa ou implicitamente tal instituto.

Considerando-se que a multiparentalidade é um fenômeno da sociedade contemporânea,
que se materializa na coexistência simultânea de mais de um vínculo de paternidade ou
maternidade, pergunta-se: qual prejuízo traria a multiparentalidade aos direitos dos filhos
menores?

Com o dispositivo da multiparentalidade parental verifica-se a possibilidade desta criança ou
adolescente de pleitear, perante todos seus pais e ou mães, o direito de pedir alimentos, pelo
vínculo do parentesco, reclamar herança, os direitos previdenciários, bem como, a inclusão
do nome dos pais, e ou mães e avós afetivos, além dos pais biológicos no assentamento do
registro de nascimento gerando todos os efeitos jurídicos correspondentes.

Foi corroborado um estudo sobre a família na sua modalidade aberta e plural como elemento
indicador desta formação - o elo afetivo.  O instituto da multiparentalidade como formador
da entidade familiar mosaico ou reconstituídas, poliafetivas, uniões homoafetivas e a gestação
substitutiva, derivando-se de seus seguintes efeitos jurídicos como na obrigação alimentar,
educação, guarda e visitação e convivência familiar.

Além disso, a alteração do nome levado ao registro público de nascimento como a inclusão
dos novos genitores e progenitores com o fundamento do melhor interesse e da proteção
integral da criança e do adolescente.

Por fim, o método investigativo será o descritivo dedutivo, correspondendo a presente pesquisa
bibliográfica. O que se verifica a demonstrar o valor substancial da matéria da possibilidade
da multiparentalidade no ordenamento jurídico no âmbito do direito de família, em que será
pesquisada em artigos científicos, jurisprudência dos tribunais e em doutrinas pátrias que
versem sobre o tema.

1 DIREITO DAS FAMÍLIAS, AFETO E DIREITO DE FILIAÇÃO

Na atualidade, no ordenamento jurídico brasileiro, pode-se dizer que não há mais somente o
reconhecimento à família concebida somente pelo matrimônio de pai, mãe e filhos, além
disso, como forma de reprodução patriarcal hierarquizada. Hoje se pode dizer que a variedades
de entidades familiares é constitucionalmente declarada em matéria de lei.

Assim neste sentido, busca pelo direito à realização, a ser alcançada pelo indivíduo, constituída
pelo caráter da felicidade, afetividade e a construção, em decorrência, da dignidade da pessoa

AMARAL, G. L.; VEIGA, F. C. Possibilidade jurídica da multiparentalidade no Brasil
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humana, sendo que, não há a possibilidade de se falar em filhos ilegítimos, bem como em
família meramente patrimonialista.

A entidade familiar apresentava-se de maneira estritamente patriarcal, hierarquizada.

No modelo tradicional, era a união de um homem e uma mulher pelos
sagrados laços do matrimônio e com o fim precípuo de perpetrar a espécie.
Neste universo, todos dispõem de um nome que identifica o lugar de
cada um na constelação familiar. O casamento constituiu a família formada
pelo marido e pela mulher que geram filhos. (DIAS, 2004, p.21).

É importante ressaltar ainda, que o caráter afetivo nas relações das familiar, é um tema
atualmente reconhecido por algumas Jurisprudência dos Tribunais, bem como, por boa parte
das doutrinas pátrias. Nesta ceara, o vínculo afetivo é um dos direito mais importantes
agregados nas relações familiares, considerando-se que o afeto como relação jurídica da
entidade familiar não está expressamente previsto em lei e sim implicitamente, haja vista
diversas correntes doutrinárias e entendimentos dos Tribunais em que ocorrem algumas
divergências em torno da filiação sociafetiva, bem como a união de pessoas do mesmo sexo.

Percebe-se assim que, no direito Brasileiro, a família não permaneceu igualmente estática,
como era no passado, venceu as resistências e barreiras, uma vez que, sofreu profundas
transformações em função da nítida mudança no seio familiar, bem como, a renovação da
autonomia da vontade de cada indivíduo.

1.1 Legalidade no direito privado: “o que não é proibido é permitido”

A Legalidade no direito privado é um princípio normativo que apresenta diferentes meios de
sua aplicação no ordenamento jurídico, seja no âmbito civil, penal ou administrativo, etc.
Observa-se a importância de sua aplicação no que diz respeito à regulamentação de direitos
e deveres quanto à liberdade de ir e vir dos indivíduos.

Na ceara civil, pode-se dizer que qualquer pessoa poderá agir de forma espontânea civilmente
a todas as atividades no meio privado desde que não seja proibida em lei.

Neste sentido, Pedro Lenza (2012, p.979) afirma que “no âmbito das relações particulares,
pode-se fazer tudo o que a lei não proíbe, vigorando o princípio da autonomia da vontade,
lembrando a possibilidade de ponderação desse valor com o da dignidade da pessoa humana
e, assim, a aplicação horizontal dos direitos fundamentais nas relações entre particulares”.

Assim, denota-se que a autonomia da vontade correlacionada com a dignidade da pessoa
humana entre direitos e garantias fundamentais elimina-se, o autoritarismo e a arbitrariedade
do Estado, possibilitando as novas formações de direitos surgidos do meio social tornando
necessário de se estabelecer o expresso fato jurídico em lei vigente.

AMARAL, G. L.; VEIGA, F. C. Possibilidade jurídica da multiparentalidade no Brasil
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2 MULTIPARENTALIDADE E O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO

Não se verifica qualquer prejuízo, mas sim, benefícios no que atine à ampliação no espectro
dos direitos da criança e do adolescente, tal como preconiza a Lei 8069/90 Estatuto da
Criança e do Adolescente, nos seus artigos 1ª, 3º e 4º. O instituto da multiparentalidade vem
para, não somente para ampliar esses direitos, bem como assegurar maior proteção aos
interesses do menor que carece de maior proteção, conforme prelecionam Maciel et al.:

A consagração dos direitos de crianças, adolescentes e jovens como
direitos fundamentais (CF 227), incorporando a doutrina da proteção
integral e vedando referências discriminatórias entre os filhos (227 §6.)
alterou profundamente os vínculos de filiação. Como afirma Paulo Lobô,
o princípio não é uma recomendação ética, mas diretriz determinante nas
relações da criança e do adolescente com seus pais, com sua família, com
a sociedade e com o Estado. A maior vulnerabilidade e fragilidade dos
cidadãos até os 18 anos, como pessoas em desenvolvimento, o faz
destinatários de um tratamento especial. Daí a consagração
constitucionais do princípio que assegura a crianças, adolescentes e
jovens, com prioridade absoluta direito à vida, a saúde, a alimentação, a
educação, ao laser, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito,
a liberdade convivência, familiar e, comunitária. Também são colocados a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão, CF 227.  (MACIEL eat; 2015 p.146)

É importante mencionar que a criança e o adolescente, na aplicação da norma constitucional,
tem a prioridades em relação a sua proteção integral. Verifica-se que a proteção à criança e
ao adolescente é dever dos pais, da sociedade e do Estado no seu exercício do seu poder
familiar, conjuntamente, podendo, porém, ser ampliado quanto à existência da múltipla filiação.
Significa dizer com o dispositivo da multiparentalidade se vê maior ampliação ainda da proteção
quanto ao princípio constitucional da proteção integral, como assim prescreve o Artigo dos
1634 do Código Civil de 2002, surtindo todos os efeitos jurídicos como bem ressalta o artigo
mencionado.

“Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: I - dirigir-lhes a
criação e educação, II – tê-los em sua companhia e guarda; III – conceder-
lhes ou negar-lhes consentimento para casar; IV- nomear -lhes tutor; V –
representá-los e assisti-los nos atos da vida civil; VI reclamá-los de quem
ilegalmente os detenha; e VII- exigir obediência, respeito e serviços
próprios de sua idade e condição”.

Recaindo sobre a obrigação alimentar, quanto à prestação de alimentos aos filhos, seja pelos
múltiplos pais e ou mães, também podendo recair aos múltiplos progenitores, quando da
impossibilidade da prestação pelos múltiplos genitores comprovado a impossibilidade dos
genitores, quando serão aplicadas as regras ordinárias no binômio, possibilidade e necessidade,
conforme menciona o artigo 1694, § 1º, do código Civil de 2002.

AMARAL, G. L.; VEIGA, F. C. Possibilidade jurídica da multiparentalidade no Brasil
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Os efeitos da multiparentalidade em relação à obrigação alimentar, conforme menciona
Póvoas;

A obrigação alimentar gerada pelo reconhecimento da multiparentalidade
é a mesma já existente no caso de biparentalidade, por exemplo, ou seja,
tanto em relação ao pai biológico quanto ao pai afetivo, seria observada
a disposição contida no artigo 1.696 do código civil, que estabelece que
o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e
extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos
em grau, uns em falta de outros. “[...]”. “Estendendo aos múltiplos
genitores”. (PÓVOAS, 2012, p.95).

Quanto ao direito ao nome, demonstrado que os nomes dos genitores ao filho, configura-se
uma norma fundamental, que não seria razoável a sua vedação. Portanto, reconhecido o
dispositivo da multiparentalidade, em que se pese um direito personalíssimo, que não há
vedação quanto à inclusão dos nomes dos genitores e progenitores múltiplos quanto ao
reconhecimento da multiparentalidade.

Ainda menciona Póvoas, quanto aos efeitos da multiparentalidade no nome:

Reconhecida registralmente a multiparentalidade, o nome do filho, sem
qualquer impedimento legal, poderia ser composto pelo prenome e o
apelido de família de todos os genitores. A lei de registro público, em seu
art.54, não impossibilitou isso. Na realidade, basta às pessoas terem um
prenome e um sobrenome. Apenas um. Não há necessidade- por não
haver legalmente essa exigência - de que se ostentem os apelidos de
família de todos os genitores. Contrário senso, também não há
impossibilidade de dois. O nome, portanto, não seria problema algum
quando se fala em multiparentalidade. (PÓVOAS, 2012, p.94).

É importante ainda salientar quanto à relação de guarda do menor e ao direito de visita,
vislumbra-se, que deve sempre ser verificado pelo caso em litígio, na sua aplicabilidade da
norma o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, diferente do adolescente
que poderá em alguns casos, tornar de direito pela sua preferência.

Portanto, sendo mais razoável pela proteção absoluta, a guarda aquele genitor(s) que melhor
acompanha na criação, educação e alimentação dos seus filhos. E quanto à visitação sendo
aplicadas as hipóteses com fulcro ao artigo 1.589, Código Civil De 2002.

Efeitos da multiparentalidade em relação aos direitos sucessórios, bem como previdenciários
conforme salienta Póvoas;

No que concerne aos direitos sucessórios, estes seriam reconhecidos
entre os filhos, e entre seus parentes, observada a ordem de vocação
hereditária estampada no art. 1829 a 1847, do código civil 2002. Seriam

AMARAL, G. L.; VEIGA, F. C. Possibilidade jurídica da multiparentalidade no Brasil



15Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas v. 2, n. 1/2016

estabelecidas tantas linhas sucessórias quantos fossem os genitores. Se
morresse o pai/mãe afetivo, o menor seria herdeiro em concorrência com
os irmãos, mesmo que unilaterais. Se morresse o pai/ou mãe biológica
também o menor seria sucessor. Se morresse menor, seus genitores seriam
herdeiros. Na realidade isso já ocorre naturalmente quando se trata de
família, digamos tradicional, sendo o filho herdeiro do pai e da mãe e eles
herdeiros dos seus filhos, além dos vínculos com os demais parentes,
(PÓVOAS, 2012 p. 98).

Deve-se ser aplicado quanto ao interesse e a proteção da criança e do adolescente sempre
quando resultar ao seu reconhecimento da multiparentalidade em decorrência da inserção
de pluralidade de família, visando ao acesso familiar saudável, ao poder familiar, os deveres
do sustento e educação, resguardados pelos princípios constitucionais juridicamente
contemplados no texto constitucional pelo direito à dignidade da pessoa humana.

3 MULTIPARENTALIDADE E AS UNIÕES HOMOAFETIVAS,
POLIAFETIVAS, MOSAICAS OU RECONSTITUÍDAS.

A constituição de uma união estável agrega a relação factual a uma nova concepção no
texto constitucional, validando a marcante proteção à familiar, tendo em vista que, esta se
renovou perante o ato do casamento. Portanto, para que uma união de fato possa se
compreender a uma entidade familiar deverão estar presentes o requisito presente no Artigo.
1.723, caput do Código Civil de 2002, a saber, como a convivência pública, contínua e duradoura
e não apresentar impedimentos matrimoniais.

Esta relação estável de união concebida, deve manter a convivência de deveres, lealdade,
respeito, além disso, sustento e educação dos filhos independentes ser filhos biológicos ou
afetivos na seara multiparental. É importante ressaltar a importância do liame afetivo nas
relações familiares.

Entretanto acresce que para as uniões estáveis nada impede que sejam formada esta união
por duas pessoas ou mais, sendo mesmo sexo ou não, o importante é o que realmente liga
essas uniões constituídas durante a convivência familiar - o afeto, o amor entre elas. Até
mesmo porque as uniões familiares biológicas ou afetivas apresentam os mesmos requisitos
para sua validade jurídica no ordenamento jurídico brasileiro. Conforme descreve o relator
José Carlos Teixeira Giorgis, julgado em (10/06/2005);

“É que o amor e o afeto independem de sexo, cor ou raça, sendo preciso
que se enfrente o problema, deixando de fazer vistas grossas a uma
realidade que bate à porta da hodiernidade, e mesmo que a situação não
se enquadre nos moldes da relação estável padronizada, não se abdica
de atribuir à união homossexual os mesmos efeitos dela”. (Embargos
Infringentes Nº 70011120573, Quarto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: José Carlos Teixeira Giorgis, Julgado em 10/06/
2005).
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Consagra-se, porém, a igualdade substancial existente entre essa nova formação familiar,
além disso, não deixa de ser aplicado nessas novas entidades familiares o instituto da
multiparentalidade, a possibilidade jurídica de reconhecimentos de filhos afetivos ou biológicos
de mais de uma mãe e ou pais configurando, portanto, o estado de filiação com convivência
familiar constituída.

Neste sentido ainda, a retificação do registro de nascimento da criança ou adolescente tem
a possibilidade deste, reconhecimento de pessoas do mesmo sexo ou não, tendo em vista, a
não vedação legal.

4 ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL

Esta cada vez cada vez mais comum a pacificação nos entendimentos dos tribunais regionais
e tribunais superiores do dispositivo da multiparentalidade, uma vez que, o tendo como
fundamento principal o lime afetivo formado pela convivência familiar. Como fica demonstrada
no entendimento jurisprudencial do STF, a importância do laço afetivo nas relações familiares:

“O posicionamento jurisprudencial do STF determina que a verdade
sociafetiva prevaleça sobre a biológica na filiação”. “O Supremo Tribunal
Federal (STF), em votação no Plenário Virtual, reconheceu repercussão
geral em tema que discute a prevalência, ou não, da paternidade
socioafetiva sobre a biológica”. A questão chegou à Corte por meio do
Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 692186, interposto contra
decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que inadmitiu a remessa do
recurso extraordinário para o STF. No processo, foi requerida a anulação
de registro de nascimento feito pelos avós paternos, como se estes fossem
os pais, e o reconhecimento da paternidade do pai biológico. Em primeira
instância, a ação foi julgada procedente e este entendimento foi mantido
pela segunda instância e pelo STJ. No recurso interposto ao Supremo, os
demais herdeiros do pai biológico alegam que a decisão do STJ, ao preferir
a realidade biológica, em detrimento da realidade socioafetiva, sem
priorizar as relações de família que têm por base o afeto, afronta o artigo
226, caput, da Constituição Federal, segundo o qual “a família, base da
sociedade, tem especial proteção do Estado”. (AURÉLIO, 20 nov. 2012).

O caso em comento deixa claro o posicionamento do tribunal superior (STJ) quanto à
configuração do estado de filiação, não sendo necessariamente a comprovação da filiação
biológica. No estado do no Rio de Janeiro, onde foi proposta uma ação de retificação de
registro civil, tendo em vista o nascimento de uma criança de uma relação extraconjugal
entre a mãe e o homem que por entender da possibilidade da filiação, pedindo anulação de
registro civil e a declaração de paternidade biológica.

A criança foi registrada pelo companheiro da genitora, que acreditava ser o pai biológico da
criança. Portanto, verificado o resultado positivo após do exame de DNA em relação ao
pedido do autor, o pai afetivo ainda quis manter a relação paterna que desenvolveu com a
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filha desde então. Entretanto, mesmo sabendo do resultado do exame de DNA o pai biológico
se manteve inerte por três anos, não buscando o laço afetivo com sua filha.

Deste modo, ficou clara a permanência da decisão da 3ª turma do STJ (2014), a confirmação
do elo afetivo sobre a paternidade biológica, mantendo portanto, o vínculo afetivo, conforme
a parte da decisão que se segue:

“Em decisão unânime, a 3ª Turma do STJ deu provimento ao recurso para
restabelecer a sentença de 1º grau que reconheceu a ilegitimidade do pai
biológico para ajuizar ação de alteração do registro de nascimento. No
futuro, ao atingir a maioridade civil, a menina poderá pedir a alteração ou
retificação de seu registro, se quiser, inclusive para os efeitos de
personalidade (arts. 11 a 21, CC)”. (FUX , 2014)

O posicionamento da relatora no STJ Ministra Nancy Andrighi (STJ 3ª Turma, 2014), apontou
em seu voto que “a filiação socioafetiva é uma construção jurisprudencial e doutrinária,
ainda recente, não respaldada de modo expresso pela legislação atual”. Em sua decisão em
primeiro momento, explicou ainda a ministra Nancy Andrighi (STJ 3ª Turma, 2014): “Parte-
se, aqui, da premissa que a verdade sociológica se sobrepõe à verdade biológica, pois o
vínculo genético é apenas um dos informadores da filiação, não se podendo toldar o direito
ao reconhecimento de determinada relação, por meio de interpretação jurídica pontual que
descure do amplo sistema protetivo dos vínculos familiares”. 3

O Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece a dupla maternidade, entre a mãe biológica
com a madrasta, sem prejuízo registral, a mãe biológica, vítima de um acidente vascular
cerebral, faleceu três dias após o parto do nascimento. Contudo, o pai biológico conheceu a
autora da ação declaratória de maternidade socioafetiva, a sua companheira, que passou a
criar a criança como se filho dela fosse

3 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTODE
PATERNIDADE E MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. 1. A
paternidade ou maternidade socioafetiva é concepção jurisprudencial e doutrinária recente, ainda não abraçada,
expressamente, pela legislação vigente, mas a qual se aplica, deforma analógica, no que forem pertinentes, as
regras orientadoras da filiação biológica. 2. A norma princípio estabelecida no art. 27, in fine, do ECA afastas
restrições à busca do reconhecimento de filiação e, quando conjugada com a possibilidade de filiação socioafetiva,
acaba por reorientar, de forma ampliativa, os restritivos comandos legais hoje existentes, para assegurar ao que
procura o reconhecimento de vínculo de filiação sociafetivo, trânsito desimpedido de sua pretensão. 3. Nessa
senda, não se pode olvidar que a construção de uma relação socioafetiva, na qual se encontre caracterizada, de
maneira indelével, a posse do estado de filho, dá a esse o direito subjetivo de pleitear, em juízo, o reconhecimento
desse vínculo, mesmo por meio de ação de investigação de paternidade, a priori, restrita ao reconhecimento
forçado de vínculo biológico. 4. Não demonstrada a chamada posse do estado de filho, torna-se inviável a
pretensão. 5. Recurso não provido. STJ - anulação de registro civil pai biológico versus pai socioafetivo registro
civil. Anulação pedida por pai biológico. Legitimidade ativa. Paternidade socioafetiva.
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Nas palavras de Maria Berenice Dias, (2016) a “decisão do TJ” -SP reverteu a sentença da
primeira instância, que reconheceu a situação, mas argumentou não haver espaço na lei para
a inscrição de duas mães. Para a vice-presidente do IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito
de Família), a decisão transporta para o direito uma situação real. “Se ele tem duas mães,
não tem por que não ter os dois registros e os direitos”.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconhece o vínculo da parentalidade múltipla de
filiação no caso a seguir, o juiz autoriza o registro dos pais biológicos juntamente com o da
madrasta. O pedido sentenciado pelo juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude de Recife, Élio
Braz, em outubro de 2012 diz que “a guarda da criança será compartilhada entre o casal e a
mãe”.

O caso da dupla maternidade assevera pelo recurso conhecido parcialmente, em que ficou
determinado pela multiparentalidade, ou seja, a múltipla filiação registral.

A mãe biológica não tinha condições financeiras para ficar com o filho na época com quatro
anos de idade, ficando com o pai biológico e a então madrasta, que instaurou uma ação com
pedido de adoção, tempo em vista que na adoção acaba por romper o vínculo atual da
criança.

A mãe biológica não queria perder o seu nome no registro de nascimento, neste sentido, na
decisão ficou com a inclusão das duas mães no registro de nascimento, ao invés de excluir a
biológica pela afetiva, ou seja, as duas podem coexistir, compartilhando, portanto, a guarda
entre a mãe biológica e o casal.

Na Comarca de Cascavel, no Estado do Pará, Ação de Adoção, autos nº 0038958-
54.2012.8.16.0021 que tramitou perante a Vara da Infância e Juventude, o autor pleiteou
perante o judiciário uma ação judicial com o pedido de adoção. No caso, o pai afetivo vive
juntamente com a mãe biológica da criança, que é um adolescente, sendo que o pai afetivo
sempre manteve o vínculo afetivo com adolescente.

O pedido de adoção foi feito pelo pai afetivo e, em audiência, ficou determinado pela
multiparentalidade que foi reconhecida, tendo em vista que as partes já pretendiam que fosse
mantido o nome do pai biológico concomitante com o do pai afetivo, foi uma decisão inédita
da confirmação pelos magistrados em razão da multiparentalidade no ordenamento jurídico
brasileiro.

A diversidade atualmente na construção familiar deve ser mais ampla, tendo em vista o
reconhecimento da multiparentalidade formada essencialmente pelo afeto, por entender fato
real para a formação familiar. Vejamos o entendimento a seguir conforme dispõe Tartuce
(2016) nas atualidades do direito:
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[...] DECISÃO: Diante do exposto e por tudo o que mais dos autos consta,
embasado no artigo 227, § 5º, da Constituição Federal, combinado com o
artigo 170 e artigos 39 e seguintes da Lei 8069/90, considerando que o
adolescente A. M. F, brasileiro, filho de E. F. F. e R. M. F., nascido em 16 de
janeiro de 1996, registrado sob o nº XXX, folhas 24, do Livro A/10, perante
o Registro Civil de B. V. da C. - PR estabeleceu filiação socioafetiva com
o requerente, defiro o requerimento inicial, para conceder ao requerente
E. A. Z. J. a adoção do adolescente A. M. F., que passará a se chamar A.
M. F. Z., declarando que os vínculos se estendem também aos ascendentes
do ora adotante, sendo avós paternos: E. A. Z. e,  Z. Z. Transitada esta em
julgado, expeça-se o mandado para inscrição no Registro Civil competente,
no qual seja consignado, para além do registro do pai e mãe biológicos, o
nome da adotante como pai, bem como dos ascendentes, arquivando-se
esse mandado, após a complementação do registro original do adotando.
Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cascavel, 20 de fevereiro
de 2013. (Assinado digitalmente) Sérgio Luiz Kreuz Juiz de Direito.
(PARANÁ. Poder Judiciário. Vara da Infância e da Juventude. AUTOS Nº
0038958-54.2012.8.16.0021.).

O instituto da multiparentalidade teve seu reconhecimento aprovado pela repercussão geral
STF4, tendo o seguinte teor: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro
público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado
na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”.

É importante ressaltar que o entendimento Jurisprudencial evidencia mais do que um direito
que deve ser regulamentado; os fatos sociais existentes servem de base para a nova realidade
da sociedade, ficando demonstrado que a configuração dos vínculos afetivos é laço criado
com a devida convivência familiar e não pela imposição do Estado.

CONCLUSÃO

A Filiação é um direito fundamental, cuja interpretação deverá ocorrer de forma sistemática
e extensiva, de modo a proteger em absoluta prioridade, ampla e integral os direitos das
crianças e dos adolescentes. Significa dizer que com o reconhecimento das novas entidades
familiares será imperioso a igualdade entre filhos, ou seja, as famílias formadas hoje não
trazem consigo o modelo patriarcal, ou estritamente conjugal, sendo elemento definidor desta
construção a convivência familiar construído basilarmente pelo afeto, com isso, o instituto da
multiparentalidade traz a oportunidade de viabilizar maior proteção aos direitos dos filhos
mediante o reconhecimento de mais de um vínculo de filiação materna e ou paterna sendo no
modelo de entidades familiar reconstituída, homoafetiva bem como a poliafetivas.

Tem-se nesse caso, a possibilidade de reconhecimento do vínculo jurídico e o afetivo deve

4  A sessão que fixou a tese foi realizada no dia 21/09/2016, em deliberação do pleno do STF. O caso que balizou
a apreciação do tema foi o RE 898060/SC, no qual o Instituto Brasileiro de Direito de Família-IBDFAM atuou
como Amicus Curiae.
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gerar todos os regulares efeitos ao estado de filiação aos padrastos e madrastas sem que
haja a necessidade de desconstituir o vínculo de paternidade e ou maternidade biológico
anteriormente constituído. Vislumbra-se maior amplitude de direitos às crianças e aos
adolescentes, que poderão reivindicar alimentos a mais de um pai ou de uma mãe, assim
como terão oportunidade de participarem do processo de inventário na condição de herdeiros
de seus múltiplos pais e ou mães reconhecidos judicialmente pelo direito brasileiro, bem
como os direitos na ceara previdenciária, enfim podendo participar de todos os regulares
efeitos gerados do direito sucessório.

Várias decisões nos tribunais brasileiros já estão concedendo de forma pacífica o entendimento
a esse novo modelo familiar multiparental contemporâneo de parentesco. Tendo em vista
que para o pedido da multiparentalidade no ordenamento brasileiro, não pode ser julgado
improcedente o pedido sem resolução do mérito pelos tribunais antes de ser analisado o
mérito dos pedidos, motivo pelo qual, por não haver norma expressa proibitiva, se aplica ao
instituto da multiparentalidade.

Portanto, aborda neste sentido a necessidade deste tema ser levado ao Cartório de Registro
Civil das Pessoas Naturais, para gerar os seus regulares efeitos no âmbito do Direito de
Família. Ao ordenamento jurídico brasileiro deve-se inserir a nova realidade fática da vida
das famílias brasileiras, a exemplo de Registros Públicos Lei nº 6.015 de 1973, que trata de
uma lei infraconstitucional, que deve ser revisada seu conteúdo formal não podendo ser um
impedimento para que possa gerar seus regulares efeitos, tendo em vista que o instituto da
multiparentalidade já tem respaldo constitucional e jurisprudencial.

Além disso, as decisões obrigam ao assentamento dos registros de nascimento atingindo com
averbação em cartório, até mesmo porque, para gerar exteriorização e seus efeitos jurídicos
como a igualdades entre os filhos na certidão de nascimento entre as paternidades registradas.

A verdade biológica não sendo apenas a única forma de se definir a formação do grupo
familiar, a configuração de tal dispositivo deve ser demonstrada não somente pela
consanguinidade, pois a formação da entidade familiar está atrelada basicamente ao laço
afetivo e da dignidade da pessoa humana. Com isso, fica bem claro que a inserção da
multiparentalidade no ordenamento jurídico brasileiro é mais uma inovação fática de fatos
sociais carente de regulamentação estatal para que possa gerar todos os seus efeitos jurídicos
nas famílias brasileiras. Partindo-se de um raciocínio dedutivista, verifica-se que a
multiparentalidade é um direito que poderá ser pleiteado em processo judicial pelo fato de
inexistir norma jurídica proibitiva.

O instituto da multiparentalidade no âmbito do Direito Das Famílias constitui, para as novas
relações sociais, novo paradigma que se verifica pela temática exposta ao longo do trabalho
por meio de uma pesquisa teórica bibliográfica e documental, além das análises crítico

AMARAL, G. L.; VEIGA, F. C. Possibilidade jurídica da multiparentalidade no Brasil



21Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas v. 2, n. 1/2016

comparativas, temáticas, teóricas e interpretativas.

Qual prejuízo traria a multiparentalidade aos direitos dos filhos menores? Certamente não se
verificam praticamente quaisquer prejuízos, mas sim, benefícios no que atine à ampliação
integral no espectro dos direitos da criança e do adolescente, tal como preconiza a Lei 8069/
90 Estatuto da criança e do adolescente.

Portanto, é juridicamente possível no direito processual civil brasileiro o pedido do instituto da
multiparentalidade, configurando numa relação parental com mais de um pai ou mais de uma
mãe, trazendo essa realidade fática, em fatos jurídicos merecedores de prestação judicial
com o seu reconhecimento da filiação, haja vista, inexistir norma jurídica proibitiva de conteúdo
expresso em nosso ordenamento jurídico brasileiro. O fundamento jurídico para justificar tal
pedido encontra-se na interpretação extensiva do direito fundamental à filiação, assim como
o entendimento sistemático do princípio da proteção.
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Resumo: A metodologia do direito civil-constitucional ganha força no Brasil a partir da
vigência da Constituição Federal de 1988. Há muito já se criticava a análise dos institutos
privados segundo o patrimonialismo, o individualismo e o patriarcalismo do século XIX. A
concepção do direito civil à luz da Constituição rompe com os velhos dogmas, sugerindo uma
oxigenação das relações pessoais mediante a inserção de princípios e valores constitucionais.
Para tanto, reconhece-se a força normativa da Constituição, a unidade e a complexidade do
Ordenamento Jurídico, a interpretação com fins aplicativos e a prevalência das relações
existenciais sobre as patrimoniais.

Palavras-chave: Direito Civil. Princípios Constitucionais. Constitucionalização.

O DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL
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INTRODUÇÃO: O QUE É O DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL

O Brasil do século XIX era caracterizado pela sociedade eminentemente rural, com traços
fortes de patriarcalismo e patrimonialismo. As relações civis da época eram norteadas por
parâmetros que consagravam muito mais o individualismo, por meio da valorização exacerbada
da autonomia. Nos contratos, a vontade era o elemento central que justificava a vinculação
das partes a um acordo. A vontade era criadora de leis privadas e deveria ser merecedora
absoluta de tutela. A propriedade era vista como emanação da liberdade irrestrita, cabendo
ao proprietário controle total sobre as formas e condições de uso de seu bem. O direito de
família se assentava na estrutura clássica representada pelo pai que geria e administrava o
lar, tendo poder sobre os filhos, a esposa e empregados. Por fim, a responsabilidade civil se
sustentava na culpa como elemento regular, devendo a vítima sempre prová-la para que
obtivesse êxito em seu pleito indenizatório.

A Constituição Republicana de 1988 trouxe novos princípios que alertaram para uma mudança
axiológica de todo o ordenamento. A valorização da pessoa humana pelo constituinte revelou
que a liberdade e a vontade não podem mais ser exercidos de forma irrestrita; ou seja, onde
não houver respeito à dignidade da pessoa humana, nenhuma situação jurídica poder ser
reconhecida. Também o princípio da solidariedade trouxe a ideia de que a sociedade deve se
pautar em condutas éticas, de mútua assistência e de cooperação. O organismo social, sendo
uno, só pode ser mantido com a agregação honesta dos seus componentes que devem agir
de forma solidária e fraternal. A Carta Maior de 1988 foi o pontapé para o fenômeno
reconhecido como a despatrimonialização do direito civil. A partir de então, passou-se a
reconhecer a incidência direta das normas constitucionais sobre as relações privadas, sob
pena de destituir a Constituição de qualquer eficácia. Se a Carta representativa do povo
brasileiro trouxera novos princípios e valores, esses deveriam ser usados para a releitura de
todo o ordenamento jurídico, incluindo as leis que regulamentam as relações entre civis.

A metodologia civil-constitucional, desse modo, é a corrente que apregoa a necessidade da
leitura do direito civil em sintonia com a Constituição Federal. É o reconhecimento de que as
normas constitucionais se espraiam por todo o ordenamento jurídico, incidindo sobre as normas
civis2. Pode-se afirmar, então, que não há mais falar na cisão entre direito público e direito

2 Nesse sentido: “Para quem busca desde logo um conceito, o direito civil-constitucional pode ser definido como a
corrente metodológica que defende a necessidade de permanente releitura do direito civil à luz da Constituição”
(SCHREIBER, Anderson. Direito Civil e Constituição, In: Direito Civil e Constituição. São Paulo: Atlas, 2013, p.
6). “O código civil é o que a ordem pública constitucional permite que possa sê-lo. E a solução interpretativa do
caso concreto só se afigura legítima se compatível com a legalidade constitucional”. (TEPEDINO, Gustavo.
Normas Constitucionais e Direito Civil na Construção Unitária do Ordenamento, In: Temas de direito civil – tomo
III. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p.4). “A constitucionalização do direito, de fato, colocou no centro dos sistemas
jurídicos contemporâneos, uns documentos jurídicos, coo as constituições que, contendo princípios éticos, devem
ser interpretadas evolutivamente de acordo com o modificar-se dos valores ético-políticos no bojo da comunidade
à qual a constituição se refere”. (PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Rio de Janeiro:
Renovar, 2008, p. 575). “É direito civil-constitucional todo o direito civil – e não apenas aquele que recebe expressa
indumentária constitucional –, desde que se imprima às disposições de natureza civil uma ótica de análise através
da qual se pressupõe a incidência direta, e imediata, das regras e dos princípios constitucionais sobre todas as
relações interprivadas”. (MORAES, Maria Celina Bodin de. O direito civil-constitucional, In: Na Medida da
Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 29).
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privado. Antes, a unicidade do ordenamento jurídico demonstra que as normas coexistem e
devem manter a lógica e os valores propostos pela Constituição, por ser a lei hierarquicamente
maior. Logo, as normas de direito constitucional não são antagônicas às de direito civil; antes,
as primeiras remodelam as segundas, conferindo-lhes vestimentas adequadas à ordem jurídica.

A metodologia civil-constitucional se propõe a harmonizar os institutos do direito civil (contrato,
propriedade, família, responsabilidade civil) com os princípios fundamentais e com as situações
existenciais. Nesse diapasão, a solução dos conflitos entre o patrimônio e a existência da
pessoa humana se dará em preferência à última. A metodologia também visa redefinir o
direito civil, destacando sua função à luz de um juízo renovado de valor. Significa que cada
situação jurídica será submetida à análise da Constituição Federal, devendo ser compreendida
não de forma estática e estrutural, mas conforme sua função. Ainda, o direito civil-
constitucional demanda pela modernização das técnicas de interpretação, de forma a
abandonar o velho mecanismo da subsunção, aplicando-se a interpretação sistemática, com
vista a todo o ordenamento jurídico3.

Para melhor compreensão da metodologia, insta apontar suas principais características,
conforme se fará no tópico seguinte.

1 CARACTERÍSTICAS DA METODOLOGIA CIVIL-CONSTITUCIONAL

1. 1 A natureza normativa da Constituição

A incidência direta e imediata das normas constitucionais sobre o setor privado é o
reconhecimento do neoconstitucionalismo, fenômeno que eclodiu na Europa Ocidental do
pós-guerra e ganhou espaço no Brasil Republicano após a Constituição de 1988.

Um dos trunfos do neoconstitucionalismo foi a evocação dos princípios e valores constitucionais
sobre todos os ramos do ordenamento jurídico4. A Constituição deixou de ser vista como

3 Os referidos objetivos são enumerados por PERLINGIERI: “Abre-se para o civilista um vasto e sugestivo
programa de investigação, que se propõe a realização de objetivos qualificados: individuar um sistema do direito
civil mais harmonizado com os princípios fundamentais e, em particular, com as necessidades existenciais da
pessoa; redefinir o fundamento e a extensão dos institutos jurídicos, especialmente civilísticos, destacando os seus
perfis funcionais, em uma tentativa de revitalização de cada normativa à luz de um renovado juízo de valor; verificar
e adequar as técnicas e as noções tradicionais (da situação subjetiva à relação jurídica, da capacidade de fato à
legitimação etc.), em um esforço de modernização do instrumentário e, especialmente, da teoria da interpretação”.
(PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 591).

4 Daniel Sarmento aponta as principais contribuições do neoconstitucionalismo: (a) reconhecimento da força normativa
dos princípios jurídicos e valorização da sua importância no processo de aplicação do Direito; (b) rejeição ao
formalismo e recurso mais frequente a métodos ou “estilos” mais abertos de raciocínio jurídico: ponderação, tópica,
teorias da argumentação etc.; (c) constitucionalização do Direito, com a irradiação das normas e valores constitucionais,
sobretudo os relacionados aos direitos fundamentais, para todos os ramos do ordenamento; (d) reaproximação
entre o Direito e a Moral, com a penetração cada vez maior da Filosofia nos debates jurídicos; e (e) judicialização
da política e das relações sociais, com um significativo deslocamento de poder da esfera do Legislativo e do
Executivo para o Poder Judiciário. (SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades.
Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, Belo Horizonte, v. 3, n. 9, jan. 2009. Disponível em: <http://
bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/29044>. Acesso em 15/08/2013).
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uma Carta meramente programática, dirigida apenas ao legislador ordinário que concretizaria
as normas constitucionais, e passou a ser vista como lei de aplicabilidade automática. Dessa
forma, o Poder Judiciário, responsável pela justiça concreta, passou a se valer das normas
constitucionais para sanar conflitos5, independentemente de haver regra ordinária suficiente.

Ingo Sarlet acentua que não houve apenas a inserção da Constituição no Direito Civil pela
exegese proposta pelos neoconstitucionalistas, mas houve também o inverso, ou seja, o
Constituinte tratando de situações privadas. Exemplificando, o Constituinte trouxe o Direito
Civil para a Constituição ao tratar de indenização pela violação dos bens da personalidade
(art. 5º, X) e ao prever a proteção especial do Estado sobre a família (art. 226)6. A
intercomunicação das duas temáticas demonstra claramente a quebra do antigo paradigma
direito público versus direito privado.

Ocorre que, antes de chegar ao atual entendimento acerca da eficácia direta e imediata das
normas constitucionais sobre as relações privadas, várias foram as teorias que tentaram
explicar fenômeno, conforme se passa a demonstrar.

a) Teoria que nega a eficácia das normas constitucionais nas relações privadas

A concepção de que as normas constitucionais só são aplicadas para defender a ação do
Estado contra um particular veio do liberalismo clássico dos séculos XVII e XVIII. Desse
modo, a Constituição serviria de blindagem ao sujeito civil contra os atos violadores de direitos

5  Explica Daniel Sarmento que: “Até a Segunda Guerra Mundial, prevalecia no velho continente uma cultura
jurídica essencialmente legicêntrica, que tratava a lei editada pelo parlamento como a fonte principal - quase
como a fonte exclusiva - do Direito, e não atribuía força normativa às constituições. Estas eram vistas basicamente
como programas políticos que deveriam inspirar a atuação do legislador, mas que não podiam ser invocados
perante o Judiciário, na defesa de direitos. Os direitos fundamentais valiam apenas na medida em que fossem
protegidos pelas leis, e não envolviam, em geral, garantias contra o arbítrio ou descaso das maiorias políticas
instaladas nos parlamentos. Aliás, durante a maior parte do tempo, as maiorias parlamentares nem mesmo
representavam todo o povo, já que o sufrágio universal só foi conquistado no curso do século XX” (SARMENTO,
Daniel.Op. Cit).

6  Nas palavras do mencionado autor: “Em primeiro lugar e ocupando um papel de destaque, situa-se a eficácia da
Constituição na esfera do Direito Privado (a Constituição no Direito Privado), onde se cuida principalmente de
uma interpretação conforme a Constituição das normas de Direito Privado e da incidência da Constituição no
âmbito das relações entre sujeitos privados, seja por meio da concretização da Constituição pelos órgãos
legislativos, seja pela interpretação e desenvolvimento jurisprudencial. Além disso, importa não esquecer o
fenômeno da inserção, na Constituição, de institutos originariamente oriundos do Direito Privado, em outras
palavras, da presença do Direito Privado na Constituição”. (SARLET, Ingo Wolfgang. Neoconstitucionalismo e
influência dos direitos fundamentais no direito privado: algumas notas sobre a evolução brasileira, In:
Civilistica.com; ano 1; nº1.2012. Disponível em < http://civilistica.com/wp-content/uploads/2012/09/
Neoconstitucionalismo-civilistica.com-1.-2012.pdf> Acesso em 09/09/2013. Há que se notar que o autor não
está aqui defendendo a civilização do Direito Constitucional, mas apenas ressaltando que situações da esfera
privada foram alvo de positivação pelo Constituinte. Acerca da teoria da civilização do Direito Constitucional,
Gustavo Tepedino critica ao dizer que “são os valores constitucionais que devem impregnar cada julgado, ou
cada núcleo legislativo, ou cada categoria do direito infraconstitucional. Imaginando-se a aludida recíproca
influência no processo interpretativo, acaba-se por eternizar noções culturais ou consuetudinárias ultrapassadas,
e reprovadas pela sociedade, contra a ordem pública constitucional, em favor de esquemas mentais misoneístas,
construídos no passado e adotado de forma servil e acrítica pelo intérprete”. (TEPEDINO, Gustavo. O direito
civil-constitucional e suas perspectivas atuais, In: Temas de direito civil – tomo III. Rio de Janeiro: Renovar,
2009, p.31).
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praticados pelo Estado. A relação das normas constitucionais, sob esse aspecto, é verticalizada,
ou seja, elas só se aplicam em situações de caráter eminentemente público. Significa que,
nas relações privadas, não há qualquer interferência da Constituição Federal, afirmando a
filosofia liberalista de não intervenção estatal.

Referida teoria se pauta no argumento de que as normas constitucionais não podem ser
inseridas na relação privada, pois, do contrário, destruiriam a autonomia individual, de forma
a fazer ruir a identidade do Direito Privado. Além disso, a baixa concretude dos princípios
trazidos na Carta ensejariam aplicações demasiadamente subjetivas por parte do Judiciário,
admitindo a solução dos casos conforme a conveniência ou a crença pessoal do magistrado.
Outro argumento fundante da teoria é o fato de as normas privadas estarem menos sujeitas
a reformas políticas, ao contrário das normas constitucionais. As normas privadas possuem
estabilidade própria, sendo herança de um passado consolidado, enquanto as normas
constitucionais acompanham os interesses reconhecidos pelo povo soberano7.

A teoria da ineficácia das normas constitucionais nas relações privadas esteve presente em
reiteradas decisões do Tribunal Constitucional da Alemanha na década de 508. Os Estados
Unidos, através da doutrina do state action, celebra referida teoria de forma abrandada. O
entendimento é de que só se reconhecem as normais constitucionais nas relações privadas
quando a ação violadora de um direito estampado na Carta puder ser atrelada, de alguma
forma, ao Estado9. Em outros dizeres, aplicam-se as normas constitucionais sempre que o
ato ilícito partir do Estado ou de um agente privado que age em condições equivalentes à do
Estado.

Caso ilustrativo da aplicação da doutrina do state action americano ocorreu no litígio entre
Marsh e o Estado do Alabama. Marsh era uma pregadora da religião Testemunha de Jeová
que distribuía panfletos sobre a fé que professava nas ruas de Chicksaw, cidade administrada
pela empresa Guilf Shipbuilding Company. A pregadora fora advertida de que não poderia
continuar distribuindo seus folhetos na cidade e, tendo ignorado a ordem, foi condenada por

7  TEPEDINO, Gustavo. Normas constitucionais e Direito Civil na Construção Unitária do Ordenamento, In:
Temas de Direito Civil – Tomo III. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 12.

8 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p.
33.

9 Sobre a doutrina do state action, esclarece Jane Reis: “Nos Estados Unidos, a discussão em torno da possibilidade
de invocar os direitos civis nas relações entre pessoas privadas começou a ganhar contornos claros entre 1944
e 1948, período em que a Suprema Corte julgou uma série de casos nos quais se pretendia a apreciação de atos
de particulares à luz da 14ª Emenda.   A solução lá estabelecida - denominada state action doctrine - consistiu em
tratar o problema como uma “questão de imputação”.  A visão marcadamente liberal da constituição, aliada à
presença do termo “state” na fórmula do due process, levou a jurisprudência norte-americana a admitir a
aplicação dos direitos na órbita privada apenas nas hipóteses em que a violação puder, de alguma forma, ser
tratada como uma ação estatal”. (PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Apontamentos sobre a aplicação das normas
de direito fundamental nas relações jurídicas entre particulares, In: A nova interpretação constitucional:
ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 102).
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ter permanecido em propriedade alheia sem consentimento. A Suprema Corte anulou a
condenação, adotando o entendimento de que a empresa, ao atuar como Poder Público,
gerindo uma cidade, devia obediência à liberdade religiosa consagrada na Constituição
Americana. Isso porque a propriedade gozava das mesmas prerrogativas que uma cidade
americana comum10.

Percebe-se que a doutrina do state action defende a aplicação das regras constitucionais
apenas se a ação privada puder ser aproximada da ação estatal, seja pela natureza da atividade,
seja pelo sujeito que a pratica. Logo, a doutrina não reconhece, como regra, a eficácia das
normas constitucionais sobre as relações privadas.

b) Teoria da eficácia indireta e mediata das normas constitucionais nas relações
privadas

Ao contrário da teoria anterior, a teoria da eficácia indireta e mediata das normas
constitucionais na esfera privada admite a influência da Constituição nas normas civis. No
entanto, a ligação entre Constituição e Direito Civil se dá mediante o uso das cláusulas gerais
e dos conceitos indeterminados. Ou seja, o legislador ordinário agiria como verdadeiro mediador
ao promover a entrada de valores constitucionais nas demais leis através de normas abertas
e fluidas carecedoras de interpretação.

Desse modo, haveria uma leitura das regras civis conforme os preceitos constitucionais
sempre que aquelas não estiverem previstas de forma clara e inequívoca. Significa, em
outras palavras, que as normas constitucionais teriam um papel secundário ou subsidiário na
interpretação das regras privadas. Por isso dizer que a eficácia da Constituição é indireta e
mediata, visto que sua incidência só se faz possível quando há lacuna na lei ordinária que
deva ser preenchida. Daí a importância das cláusulas gerais, normas caracterizadas por sua
vagueza ao abrangerem expressões ou palavras que carecem de interpretação atual, pontual
e sistemática. Tais normas permitem a oxigenação do sistema jurídico ao permitir o passeio
das normas constitucionais em sua correta interpretação.

Na Alemanha, o caso Lüth11 serviu de paradigma à aplicação da teoria mencionada. Nos
anos 50, o produtor alemão Veit Harlam produziu um filme romântico chamado “Amada
Imortal”. Ocorre que o mesmo cineasta havia proclamado ideais antissemitas no auge do
nazismo (1933 a 1945), e, em razão disso, vários judeus (representados por Eric Lüth)
resolveram proclamar o boicote do filme de Harlam. Desse modo, o cineasta que moveu
uma ação no Tribunal de Hamburgo, pedindo, com base no artigo 826 do Código Civil Alemão12,

10 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Op. Cit., p 105.
11 TUSHNET, Mark. The issue of state action/horizontal effect in comparative constitutional law.  In: Oxford

Journal of Legal Studies, 2003, p. 83-84.
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que Lüth cessasse a manifestação contra o filme. A Corte Constitucional, em grau de recurso,
considerou ter havido violação ao direito fundamental de Lüth à liberdade de expressão,
negando a pretensão do cineasta. Na decisão evidenciou-se que os diretos fundamentais
devem ser levados em consideração quando da aplicação das normas ordinárias. O artigo
826, sendo cláusula geral, admitiu interpretação nos moldes da Constituição Alemã, servindo
como intermediário para a incidência da norma maior.

c) Teoria da eficácia direta e imediata das normas constitucionais nas relações
privadas

A tese que defende a incidência das normas constitucionais sobre as regras privadas demonstra
que não existem limites para a atuação da Constituição. Essa, como lei hierarquicamente
maior, expressão acentuada da vontade do povo soberano, deve valer sobre todo o
ordenamento jurídico. Mesmo quando inexiste regra específica para determinada relação
jurídica, devem ser chamadas as normas constitucionais para o regramento do caso em
estudo13. Significa que as normas constitucionais não são apenas nortes interpretativos, mas
normas substanciais que não sofrem qualquer condicionamento ou restrição14.

Ao defender a eficácia direta e imediata das normas constitucionais, prima-se também por
um novo mecanismo de interpretação de leis. O antigo modelo de subsunção do fato, em
diversos casos, não levará à melhor hermenêutica. Visa-se a melhor solução conforme a
lógica sistemática do ordenamento jurídico, os princípios e valores corroborados pela
Constituição15.

Se a Constituição convive com as leis ordinárias, incluindo o Código Civil, não há mais

12 Art. 826: Quem, de modo contrário aos bons costumes, causar danos dolosamente a outro, está obrigado a
reparar o dano.

13 É o posicionamento de Perlingieri ao afirmar que: “Apesar de a norma constitucional aparentemente ser
utilizada como instrumento hermenêutico de um enunciado ordinário, na realidade ela se torna parte integrante
da própria normativa destinada a regular a concreta relação”. (PERLIGIERI, Pietro. Op. Cit., p. 579).

14 Atesta Jane Reis que “A tese da eficácia direta postula a incidência erga omnes dos direitos fundamentais, que
assumem a condição de direitos subjetivos em face de pessoas privadas que assumam posições de poder”
(PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Op. Cit., p. 108).

15 Afirma Maria Celina Bodin de Moraes que: “Com efeito, sabe-se hoje que é ilusória a perspectiva que considera
a operação de aplicação do direito uma atividade puramente mecânica, que se resumiria no trabalho de verificar
se os fatos correspondem ou não aos modelos abstratos fixados pelo legislador. A análise do caso concreto, com
frequência, enseja prismas diferentes e raramente pode ser resolvida através da simples aplicação de um artigo
de lei ou da mera argumentação de lógica formal. Daí a necessidade de os operadores do direito conhecerem a
lógica, oferecida pelos valores constitucionais, do sistema, pois que a norma ordinária deverá sempre ser
aplicada juntamente com a norma constitucional, que é a razão da validade para a sua aplicação naquele caso
concreto”. (MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho de um direito civil-constitucional, In: Na medida da
pessoa humana: estudos de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 16-17). Em igual
sentido, Teresa Negreiros: “A leitura do direito civil segundo o modo de ver constitucional concebe o intérprete
e aplicador do Direito como protagonista da reconstrução do sistema jurídico, não mais centrado no Código,
mas na Constituição’. (NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2006, p. 56).
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motivo para se defender a distinção insular entre direito público e direito privado. De fato,
continuam existindo normas para regulamentar as atividades realizadas entre civis ou entre
empresários, mas devem aquelas se harmonizar à leitura da Carta Constitucional. Isso não
faz desaparecer o Direito Civil enquanto disciplina jurídica, mas o caracteriza como parte de
um ordenamento jurídico comandado por uma lei superior16.

A Constituição, em seu artigo 5º, §1º, atesta que as normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata, levando a crer que o Constituinte proclamou a teoria
da eficácia direta e imediata das normas constitucionais (senão de todas, ao menos das
normas que conferem direitos e garantias fundamentais).

A experiência brasileira revela que a tendência dos tribunais é aceitar a incidência direta e
imediata das normas constitucionais. Em caso emblemático, o Supremo Tribunal Federal
decidiu pela necessidade da observância do devido processo legal (art. 5º, LIV da Constituição
Federal) em aplicação de estatuto de cooperativa. A discussão envolvia a concessão de
ampla defesa e contraditório a um associado excluído da pessoa jurídica, restando evidente
que mesmo em um procedimento realizado entre particulares deveria ser observada a norma
constitucional que conferia o direito de resposta17.

Conforme já se noticiou, a metodologia civil-constitucional abraça a teoria da eficácia direta
e imediata das normas constitucionais, colocando no centro do ordenamento jurídico a Carta
Maior. Essa, por sua vez, vem a influenciar a leitura e aplicação das normas que lhe são
subordinadas, vestindo-lhes de legalidade constitucional.

1.2 Unidade e complexidade do Ordenamento

Reconhecer que a Constituição Federal possui força normativa implica dizer que todas as
demais leis a ela se subordinam, formando um sistema uno e indivisível. Tem-se, na verdade,
que o ordenamento é constituído pelas leis jurídicas, sendo a Constituição Federal o centro
de onde irradiará as normas e princípios em direção às demais leis. A harmonia do sistema
jurídico é ditado pela Carta Maior que consolidará a base de interpretação e aplicação de
todas as normas. Se uma regra jurídica não se equilibra à lógica do ordenamento, ou dele
será retirada ou a ela será dada outra leitura.

16 Vale, nesse sentido, citar a lição de Pietro Perlingieri: “a norma constitucional pode, mesmo sozinha (quando
não existem normas ordinárias que disciplinem a fattispecie em consideração), ser a fonte da disciplina de uma
relação jurídica de direito civil. Essa solução é a única permitida se se reconhece a preeminência das noras
constitucionais – e dos valores por elas expressos – em um ordenamento unitário, caracterizado por esses
conteúdos”. (PERLIGIERI, Pietro. Op. Cit., p. 589).

17 COOPERATIVA – EXCLUSÃO DE ASSOCIADO – CARÁTER PUNITIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL

Na hipótese de exclusão de associado decorrente de conduta contrária aos estatutos, impõe-se a observância do
devido processo legal, viabilizando o exercício amplo da defesa.  Simples desafio do associado à assembléia
geral, no que toca à exclusão, não é de molde a atrair adoção de processo sumário.  Observância obrigatória do
próprio estatuto da cooperativa.  (RE 158.215-4, DJ 07.06.1996)
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Logo, os valores patrimonialistas e individualistas patentes no atual Código Civil devem ser
substituídos pelos valores existenciais e solidaristas representados pela Lei Maior. Daí a
releitura dos antigos institutos, moldando-os conforme a lógica sistêmica.

A ideia de unidade e complexidade do ordenamento repudia a concepção de microssistemas,
ou seja, a existência de ordenamentos fragmentados, regidos por princípios, lógicas e valores
particulares18. Representantes da teoria dos microssistemas asseguram que o Direito Privado
é caracterizado pela centralidade do Código Civil que serviria de base principiológica para a
interpretação das demais leis privadas, como o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de
Locações. Essas leis encerrariam normas, princípios e valores específicos, formando
verdadeiros sistemas que dialogariam com o Estatuto Civil.

Admitir uma pluralidade de sistemas jurídicos ocasiona uma análise setorial dos institutos.
Decorre disso a perda da organicidade do ordenamento. A interpretação ou a solução de
um caso concreto não pode ser buscada em uma lei específica, sem o cotejo com a lógica
sistêmica. Analogamente, é como um médico estudar o funcionamento do pulmão sem
considerar a dinâmica do corpo. Nesse sentido são as palavras de Gustavo Tepedino,
afirmando que um ordenamento, para ser considerado como tal, deve ser “sistemático,
orgânico, lógico, axiológico, prescritivo, uno, monolítico, centralizado”19.  As diversas fontes
previstas no ordenamento terão por identidade a Constituição Federal, ou seja, não obstante
a pluralidade de leis, todas elas estarão reunidas em torno dos princípios e valores
constitucionais. Daí poder afirmar que a complexidade é ordenada pela Carta Maior, que
dita os vetores para a interpretação das normas e a construção da solução para o caso
concreto.

Claus-Wilhelm Canaris lembra que o sistema deve ser, além de uno, aberto. Importa dizer
que o ordenamento jurídico não pode ser inflexível e alheio ao mundo dos fatos. Ao contrário
disso, deve o ordenamento se adequar à realidade social. Mudando os valores assumidos na

18 Contrário à teoria dos microssistemas, Anderson Schreiber denuncia que “[a teoria] tem o mérito de destacar a
perda de importância do Código Civil como centro gravitacional do direito privado, diante da proliferação de
leis especiais, mas o que propõe, a título de solução, é uma perigosa fragmentação do sistema jurídico, que, de
um lado, passa a ser guiado por valores de ocasião e, de outro, deixa sem qualquer resposta os inúmeros
conflitos que atraem a aplicação simultânea de estatutos diversos, inspirados, muitas vezes, em propósitos
antagônicos e assimétricos” (SCHREIBER, Anderson. Op. Cit., p. 13-14). No mesmo propósito, Gustavo
Tepedino: “como o ordenamento jurídico há de ser unitário, a exigir a harmonização das diversas fontes
normativas orientada pelos valores constitucionais, rejeita-se a expressão microssistema, mesmo tendo em
conta o sentido meramente didático que se quer emprestar à sua utilização no Brasil, diversamente da noção
originariamente concebida pela doutrina italiana” (TEPEDINO, Gustavo. O direito civil-constitucional e suas
perspectivas atuais, In: Temas de Direito Civil – Tomo III. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 30).

19 TEPEDINO, Gustavo. Normas constitucionais e Direito Civil na Construção Unitária do Ordenamento. Op.
Cit.,p. 9.
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sociedade, mudam-se também os valores do próprio ordenamento. A lógica sistêmica deve
estar atrelada àquilo que o povo espera do aplicador das leis20.

Em suma, pode-se dizer que o ordenamento jurídico é composto por diversas fontes legislativas
(complexo, portanto) que devem ser aplicadas em conformidade com a Constituição – norma
que confere a ordem e a unicidade. Além disso, o ordenamento deve permitir a inserção dos
valores reconhecidos culturalmente, trazendo a realidade social para a solução dos casos
apreciados.

Feitas essas considerações, vale considerar a seguinte questão: se toda a solução jurídica deve
ser retirada do ordenamento jurídico e, consequentemente, ter espeque na Constituição Federal,
significa dizer que não existe espaço privado isento da influência das normas constitucionais?

Jane Reis, enfrentando a questão exposta, propõe que, quanto mais próxima a relação jurídica
for de uma situação eminentemente privada, menor a possibilidade de um direito fundamental
(norma constitucional) prevalecer sobre a autonomia privada. Nesse sentido, aponta como
exemplo a impossibilidade de se obrigar um pai a dar a mesma mesada aos filhos, sob pena
de se ferir o princípio da igualdade. Isso porque a esfera familiar, de característica privada,
não pode sofrer interferência incisiva do Estado. A autora também prediz que as normas
constitucionais não podem conduzir a uma homogeneização da comunidade, mas deve levar
em conta a cultura dos diversos atores sociais que a compõem. Exemplificando, uma escola
de ensino judaico não pode ser obrigada a aceitar um aluno antissemita, pois implicaria no
enfraquecimento da própria essência da entidade21.

Em sentido diametralmente oposto, Gustavo Tepedino afirma não existirem “zonas francas
para a atuação da autonomia privada”22. Ou seja, as relações privadas deverão ser tuteladas
na medida em que alcançarem os valores constitucionais. Por esse raciocínio, pode-se justificar
a inadmissibilidade de se obrigar um pai a dar a mesma mesada aos filhos ou de se obrigar uma
escola judaica a matricular um aluno antissemita através do princípio da liberdade, assegurado
no artigo 3º, I da Constituição. Haverá, na verdade, uma ponderação de interesses a ser
solucionado conforme os valores do próprio ordenamento. Reconhecer uma situação jurídica

20 Nessa margem, Canaris afirma: “A abertura do sistema científico resulta, aliás, dos condicionamentos básicos
do trabalho científico que sempre e apenas pode produzir projectos provisórios, enquanto, no âmbito
questionado, ainda for possível um progresso, e, portanto, o trabalho científico fizer sentido; o sistema jurídico
partilha, aliás, esta abertura com os sistemas de todas as outras disciplinas. Mas a abertura do sistema objetivo
resulta da essência do objecto da jurisprudência, designadamente da essência do Direito positivo como um
fenômeno colocado no processo da História e, como tal, mutável”. (CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento
sistemátivo e conceito de sistema na ciência do direito. 3ª ed. Lisboa: Fundação Galouste Gulbenkian, 2002, p.
110). Igualmente, Gustavo Tepedino: “O sistema jurídico, bem ao contrário, há fazer convergir a atividade
interpretativa e legislativa na aplicação do direito, sendo aberto justamente para que se possa nele incluir todos
os vetores condicionantes da sociedade, inclusive aqueles que atuam na cultura dos magistrados, na construção
da solução para o caso concreto”. (TEPEDINO, Gustavo. Normas constitucionais e Direito Civil na Construção
Unitária do Ordenamento. Op. Cit.,p. 11).

21 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Op. Cit., p. 110.
22 TEPEDINO, Gustavo. Normas constitucionais e Direito Civil na Construção Unitária do Ordenamento. Op.

Cit.,p. 6.
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eminentemente privada significa assumir que ainda há a dicotomia direito público versus direito
privado, atrasando os passos já alcançados pela metodologia civil-constitucional.

1.3 Interpretação com fins aplicativos

Conforme já se acentuou, a ordem do sistema jurídico é promovida pela Constituição Federal
que irradia seus valores e princípios sobre as fontes legislativas. Com base nisso, tem-se que
qualquer norma deve ser interpretada conforme a moldura axiológica do ordenamento.

O antigo mecanismo de interpretação de leis em que se escolhia uma norma para vestir
determinada situação concreta não se revela mais satisfatório. Busca-se, pela metodologia
civil-constitucional, uma razoável ponderação de normas e princípios para se atender os
interesses em jogo.

Implica dizer que uma norma deve se adequar aos parâmetros constitucionais, independente
se o seu texto é claro o suficiente. Por estar inserida em um sistema lógico-axiológico, uma
norma sempre merecerá detida análise para concluir por sua aplicação ou afastamento23. O
brocardo claris non fit interpretatio (no que é claro não cabe interpretação) deve ser
superado pela concepção de que a clareza textual não afasta a releitura da norma frente ao
contexto no qual está inserida24.

Evidente que, nesse aspecto, a atividade do juiz se torna menos mecânica e técnica e passa
a ser mais criativa. Por óbvio o julgador não interpretará a lei conforme seus caprichos, mas
atenderá à melhor hermenêutica conforme os valores propugnados pelo ordenamento25.  O

23 Vale repetir a lição de Perlingieri: “A clareza, na verdade, é um eventual posterius, não um prius da interpretação.
A norma, clara ou não, deve ser conforme aos princípios e aos valores do ordenamento e deve resultar de um
processo argumentativo não somente lógico mas axiologicamente conforme às escolhas de fundo do ordenamento”
(PERLINGIERI, Pietro. Op. Cit., p. 597).

24 Bem acentua Paulo Lôbo que a aplicação direta e imediata das normas constitucionais nas relações privadas traz
dois significados de suma importância: “(a) quando inexistir norma infraconstitucional, o juiz extrairá da norma
constitucional todo o conteúdo necessário para a resolução do conflito; (b) quando a matéria for objeto de norma
infraconstitucional, esta deverá ser interpretada em conformidade com as normas constitucionais aplicáveis.
Portanto, as normas constitucionais sempre serão aplicadas em qualquer relação jurídica privada, seja integralmente,
seja pela conformação das normas infraconstitucionais”. (LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito de família e colisão
de direitos fundamentais, In: Revista dos Tribunais, nº 920, São Paulo, jun., 2020, p. 101).

25 Esclarece Anderson Schreiber: “O aspecto criativo da interpretação não é, contudo, livre, como sugerem outras
escolas de pensamento (e.g. escola do direito livre e direito alternativo), mas ‘vinculada especificamente às
escolhas e aos valores do ordenamento’, sendo, por isso mesmo, passível de controle, por meio da análise da sua
necessária motivação”. SCHREIBER, Anderson. Op. Cit., p. 16). Em igual entendimento, Perlingieri aduz que
“Nas próprias regras hermenêuticas – as quais, por razões mais expositivas que conceituais, distinguem o
momento literal daquele lógico e a análise da norma individual daquela mais complexa, inevitável exigência de
conhecimento sistemático – se abrigam as razões também técnicas da releitura, entendida agora em sentido mais
amplo e finalístico, da legislação ordinária à luz dos valores constitucionais. Isso permite, entre outras coisas,
evitar que prevaleça a letra da lei ou se utilize um superado esprit de loi ou, pior ainda, que se atribua à lei ordinária
um juízo de valor discricional e subjetivo: o juízo de valor, do qual a atividade do intérprete é continuamente
disseminada, terá nas normas constitucionais um ponto fixo onde se apoiar, reduzindo, ainda que somente em
parte, a esfera da discricionariedade” (PERLINGIERI, Pietro. Op. Cit., p. 573-574).
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temor do ativismo judicial tem o seu fundamento: a interpretação, quando realizada de forma
assistemática e discricionária, poderá ensejar verdadeiros abusos e excessos. No entanto,
deve-se ter em mente que o perigo não é a interpretação sistemática, mas o intérprete que
não faz um bom uso da ferramenta. Para evitar tais perigos, Maria Celina Bodin acentua a
importância de uma sólida construção doutrinária que contribua “sobremaneira para uma
construção dessa nova segurança jurídica – menos formal e mecânica [...] e mais dialógica
e verdadeira”26.

1.4 Prevalência das situações existenciais sobre as patrimoniais

A tutela da pessoa humana ganha maior relevância no ordenamento jurídico à medida que a
Constituição passa a considerar direitos e garantias fundamentais, como a saúde, a educação,
o trabalho, a liberdade de expressão, etc. A preponderância das situações existenciais frente
às patrimoniais tornou evidente o fenômeno da despatrimonialização do direito civil27.

Institutos do direito civil passaram a ser funcionalizados às situações existenciais, ou seja,
começaram a atender mais aos valores ínsitos à pessoa humana do que os interesses de
cunho econômico. Nesse contexto, o sujeito individualmente considerado passou a ser o
protagonista no direito de família, em contrariedade à instituição familiar rígida que estipulada
papeis de submissão a uns e de poder a outros. Passou-se a admitir novas formas de
composições familiares, buscando a promoção da liberdade e da igualdade entre os sujeitos
de direito. No direito de propriedade, assim como no direito contratual, o “ter” passou a
ser vislumbrado como instrumento para o “ser”. Não é o titular da propriedade que serve
a coisa, antes, esta que deve servir de promoção para os interesses do proprietário. No
mesmo sentido, um contrato não pode ser reconhecido tão somente pela circulação de
riquezas, mas por ser um instrumento que garanta o justo equilíbrio e a solidariedade entre
as partes28.

26 MORAES, Maria Celina Bodin de.  Perspectivas a partir do direito civil-constitucional, In: Na medida da
pessoa humana: estudos de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 68.

27 Pondera Maria Celina Bodin que “configura-se inevitável [...] a inflexão da disciplina civilista (voltada
anteriormente para a tutela dos valores patrimoniais) em obediência aos enunciados constitucionais, os quais
não mais admitem a proteção da propriedade e da empresa como bens em si, mas somente enquanto destinados
a efetivar valores existenciais, realizadores da justiça social”. E arremata: “Transforma-se, em consequência, o
direito civil: de regulamentação da atividade econômica individual, entre homens livres e iguais, para a
regulamentação da vida social, na família, nas associações, nos grupos comunitários, onde quer que a personalidade
humana melhor se desenvolva e a sua dignidade seja mais amplamente tutelada”. (MORAES, Maria Celina
Bodin de.  A caminho de um direito civil-constitucional. Op. Cit., p. 14-15).

28 Alerta Anderson Schreiber que “o direito civil-constitucional não propõe uma segregação absoluta entre situações
existenciais e situações patrimoniais. Numa reversão da perspectiva histórica do direito privado, que se interessava
pelo sujeito de direito apenas sob o prisma patrimonial (o proprietário, o testador, o contratante), a metodologia
civil-constitucional vem exigir que a pessoa passe a ser valorizada pela sua condição humana. O ter deixa, assim,
de ser um valor em si mesmo para se tornar mero instrumento de realização do ser. A atividade econômica passa
a estar subordinada ao atendimento de valores não econômicos, como a solidariedade social, a igualdade substancial
e a dignidade da pessoa humana” (SCHREIBER, Anderson. Op. Cit., p. 20-21).
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A centralização da pessoa humana nas situações jurídicas se dá em razão do reconhecimento
do princípio da dignidade da pessoa humana. Na Constituição Federal brasileira, o artigo 1º,
inciso III aponta referido princípio como fundamento da República. Conferir dignidade à
pessoa humana significa admitir que esta é capaz de se autodeterminar, ou seja, fazer escolhas
livres, bem como constatar que ela é igual às demais pessoas, não merecendo tratamento
desigual em uma relação de igualdade, e ainda implica tutelar sua integridade psicofísica,
garantindo-lhe saúde física e mental29. Uma vez reconhecida a dignidade humana em uma
situação jurídica, tem-se que sua função foi prontamente atendida.

A proteção da dignidade da pessoa humana não significa, como pode parecer em uma afoita
análise, tutelar o indivíduo à margem da sociedade. Fosse assim, o individualismo retomaria
o seu papel, como ocorria à época do liberalismo. Os atributos da dignidade merecem tutela
desde que em consonância com o princípio da solidariedade, também de origem constitucional
(art. 3º, I). A solidariedade assegura que o indivíduo será protegido quando também protegida
for a coletividade.

Espera-se, em suma, que o indivíduo seja tutelado dentro de um contexto em que é
compreendido, com suas características que lhe são próprias. Decorre disso a classificação
de grupos reconhecidamente vulneráveis, como o consumidor, o menor, o idoso, o portador
de deficiência física, o aderente (em um contrato de adesão), as minorias étnicas, etc. A
tutela desses grupos deve se dá com maior atenção ao alcance da dignidade, pois só serão
dignas se forem tratadas como iguais em uma relação jurídica. As normas concessivas de
proteção nada mais são do que aplicação da igualdade material, buscando o justo equilíbrio
de relações em desajuste, promovendo a injeção de maiores direitos àqueles que se encontram,
naturalmente, em situação de desvantagem.

2 PROPRIEDADE, FAMÍLIA, CONTRATOS E RESPONSABILIDADE CIVIL
FRENTE À DOGMÁTICA CIVIL-CONSTITUCIONAL

A incidência direta das normas constitucionais sobre as relações privadas trouxe significativa
mudança na análise dos antigos institutos do direito civil. A predominância das relações
existenciais sobre as patrimoniais acarretou a busca pela funcionalização das situações
jurídicas, deixando em segundo plano a sustentação de suas estruturas, caracterizadas pela
formalidade, rigidez e inflexibilidade.

29 É essa a concepção de dignidade da pessoa humana, segundo Maria Celina Bodin, que pode ser percebida,
resumidamente, no seguinte trecho: “São corolários desta elaboração [do princípio da dignidade da pessoa
humana] os princípios jurídicos da igualdade, da integridade física ou moral – psicofísica –, da liberdade e da
solidariedade. De fato, quando se reconhece a existência de outros iguais, daí dimana o princípio da igualdade;
se os iguais merecem idêntico respeito à sua integridade psicofísica, será preciso construir o princípio que
protege tal integridade; sendo a pessoa essencialmente dotada de vontade livre, será preciso garantir, juridicamente,
esta liberdade; enfim, fazendo a pessoa, necessariamente, parte do grupo social, disso decorrerá o princípio da
solidariedade social” (MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio da dignidade da pessoa humana, In: Na
medida da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, pag. 85).
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2.1 A propriedade

Originariamente, a propriedade era utilizada sem ressalvas pelo seu proprietário. O titular do
direito tinha poderes absolutos, podendo fruir do seu bem à maneira que bem lhe convinha.
Vencido o período do liberalismo, o uso da propriedade passou a ser limitado pela função
social. O titular do direito de propriedade só poderia exercê-lo quando em consonância aos
interesses coletivos e metaindividuais. A propriedade, assim, só cumpriria sua função social
se seu uso não prejudicasse interesse de terceiros. Nesse sentido foi a previsão dos incisos
II e III do artigo 170 da Constituição Federal de 1988 que apontou como fundamento da
ordem econômica a propriedade privada e a função social da propriedade.

A ascensão do direito ambiental serviu como limite ao uso indiscriminado da propriedade. A
tutela do bem ambiental passou a ser de preocupação do Constituinte que, no mesmo artigo
170, inciso VI, e também no artigo 225, sinalizou a necessidade de proteção do meio ambiente.
A guisa de exemplo, instituiu-se a área de reserva legal, extensão das propriedades rurais a ser
protegida por se destinar ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação dos processos
ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas30.

O artigo 186 da Constituição Federal enumera alguns requisitos para atendimento da função
social da propriedade rural: aproveitamento racional e adequado do solo; utilização adequada
dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; observância das normas
que regulam as relações de trabalho; exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários
e dos trabalhadores. Quanto à propriedade urbana, pode-se dizer que cumpre sua função
social se atende às exigências do plano diretor.

O Código Civil de 2002, atendendo ao espírito do Constituinte, previu o exercício do direito
de propriedade harmonizado à função social31. Por consequência, o proprietário passou a ter
obrigações a serem observadas, devendo não só buscar os interesses particulares, mas também
manter os olhos sobre os interesses sociais e coletivos32.

30 Segundo o artigo 3º, III, da Lei 12.651/2012, reserva legal é a área localizada no interior de uma propriedade ou
posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos
recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a
conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;

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

32 Pertinente a lição de Anderson Schreiber: “A crise de legitimação da propriedade privada e o movimento solidarista
evidenciaram a necessidade de se tutelar, com o instituto da propriedade, não apenas os interesses individuais e
patrimoniais do proprietário, mas também interesses supraindividuais, de caráter existencial que poderiam ser
prejudicados pelo irresponsável exercício do domínio (e.g., preservação do meio ambiente e bem-estar dos
trabalhadores). Altera-se, assim, drasticamente a função da propriedade, que passa a abarcar também a tutela de
interesses sociais relevantes”. (SCHREIBER, Anderson. Função Social da Propriedade na Prática Jurisprudencial
Brasileira, In: Direito Civil e Constituição. São Paulo: Atlas, 2013, p. 246)
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2.2 A família

A antiga família patriarcal, rural e hierarquizada perdeu espaço na sociedade contemporânea33.
O artigo 226 da Constituição Federal veio proteger a família atual em todas as suas nuances. O
§3º reconheceu a união estável como entidade familiar, retirando a exclusividade do casamento
como forma de constituir família. O §4º apontou a família monoparental como aquela sendo
formada por qualquer dos pais e seus descendentes. O §5º cristalizou a igualdade entre o
homem e a mulher, exterminando qualquer resquício de hierarquia que eventualmente pudesse
haver do Brasil oitocentista. Proteção também foi dada à criança e ao adolescente, com previsão
expressa no artigo 227 da Carta Maior, colocando-os como centro de preocupação nas famílias
e destinatários de saúde, educação, lazer, liberdade, dentre outros direitos.

O afeto passou a ser o novo vetor do direito das famílias. Os enlaces matrimonias e as
relações paterno-filiais passaram a ser reconhecidos a partir dos sentimentos alimentados
pelos sujeitos envolvidos, independente de ser uma situação jurídica prevista ou não no
ordenamento brasileiro. Daí o reconhecimento das famílias homoafetivas, das família
simultâneas34 e das relações entre pais e filhos firmadas não em laços sanguíneos, mas pelo
convívio e pelo amor.

O Poder familiar deixa de ser visto como um instrumento de autoritarismo dos pais para com
os filhos e se assenta na ideia de que os membros da família devem conviver harmonicamente,
buscando não o a sobreposição de um sobre os outros, mas reproduzindo a democracia
social engrenada pelo diálogo aberto e transparente35.  Compreende-se o poder familiar
como um substituto do pátrio poder, este gerador de hierarquia e submissão dos filhos em
relação ao pai. A primeira figura vem atender o melhor interesse dos menores, na medida em

33 “A família atual brasileira desmente essa tradição centenária. Relativizou-se sua função procracional.
Desapareceram suas funções política, econômica e religiosa, para as quais era necessária a origem biológica.
Hoje, a família recuperou a função que, por certo, esteve nas suas origens mais remotas: a de grupo unido por
desejos e laços afetivos, em comunhão de vida. Sendo assim, é exigente de tutela jurídica mínima, que respeite
a liberdade de constituição, convivência e dissolução; a auto-responsabilidade; a igualdade irrestrita de direitos,
embora com reconhecimento das diferenças naturais e culturais entre os gêneros; a igualdade entre irmãos
biológicos e adotivos e o respeito a seus direitos fundamentais, como pessoas em formação; o forte sentimento
de solidariedade recíproca, que não pode ser perturbada pelo prevalecimento de interesses patrimoniais (...). É
o salto, à frente, da pessoa humana no âmbito familiar”. (LÔBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do
Direito Civil. Jus Navigandi, Teresina, ano 4 (/revista/edicoes/1999), n. 33 (/revista/edicoes/1999/7/1), 1 (/
revista/edicoes/1999/7/1) jul. (/revista/edicoes/1999/7) 1999 (/revista/edicoes/1999). Disponível em: <http://
jus.com.br/artigos/507>. Acesso em: 18 ago. 2013).

34 Sobre famílias simultâneas, consultar Anderson Schreiber: Famílias simultâneas e redes familiares, In: Direito
Civil e Constituição. São Paulo: Atlas, 2013, p. 297-314.

35 Sobre as características da família democrática, ensina Maria Celina Bodin: “A autoridade parental diluiu-se na
noção de respeito à originalidade da pessoa (do filho), valorizando-se outras qualidades que não a obediência e a
tradição. No seio familiar, a educação deixa de ser imposição de valores, substituindo-se pela negociação e pelo
diálogo. Os pais, então, colocam-se na posição de ajudar os filhos a tornarem eles mesmos, sendo este considerado
atualmente o melhor interesse da criança e do adolescente. [...] Nesta família democrática, a tomada de decisão deve
ser feita através da comunicação, através do falar e do ouvir. Entre marido e mulher, busca-se atingir o consenso;
entre pais e filhos, a conversa e o diálogo aberto. Mas tampouco falta autoridade na família; é, no entanto, uma
autoridade democrática que ouve, discute e argumenta”. (MORAES, Maria Celina Bodin de. A família democrática,
In: Na medida da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, pag. 213).
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que se presta para a correta orientação e educação da prole, visando alcançar a construção
de uma identidade própria, autônoma e responsável de cada filho36.

2.3 Os contratos

O liberalismo econômico impulsionou a criação de instrumentos contratuais que atendessem
as demandas do capitalismo, sem qualquer intervenção estatal. O resultado disso foi o
surgimento de contratos desiguais, injustos, abusivos, que, não raro, aproveitava uma parte
em detrimento da outra.

O Estado Social, com o intento de reequilibrar as desigualdades surgidas do capitalismo
desenfreado, alterou a forma de escrever os contratos. Com a eleição de direitos e garantias
fundamentais aos sujeitos de direito, a Constituição Federal brasileira de 1988 submeteu as
relações pactuais aos novos valores e princípios recepcionados pela sociedade.

Passou-se a não mais admitir um contrato sem o cumprimento da solidariedade social, dignidade
da pessoa humana, justiça e igualdade. Os contratos, antes vistos como meio para alcançar
riquezas, tornaram-se, sob a égide na nova Carta, instrumento para promover a dignidade
humana dos contratantes. O ser humano é um fim em si mesmo, não se podendo limitar por
regras de cunho patrimonial.

Os princípios reconhecidos pelo Constituinte também foram incorporados no Código Civil de
2002. O artigo 421 em função social dos contratos, princípio esse que visa enxergar o pacto
em um contexto coletivo e não individualista. Atender a função social dos contratos implica
dizer que os contratantes devem atender não só os próprios interesses, mas respeitar os
interesses difusos, metaindividuais e de terceiros não-envolvidos.

O artigo 422 do mesmo diploma prediz que a boa-fé deve nortear todas as fases contratuais,
devendo ambas as partes guardarem o bom zelo, o respeito, o cuidado e a honestidade um
para com o outro. É a concepção de que os contratantes não são seres antagônicos que
disputam interesses opostos, mas são cooperadores que visam atingir o mesmo fim negocial37.

36 Assim sinaliza Luiz Paulo Netto Lôbo: “O poder familiar, que substituiu o pátrio poder, é muito mais serviço no
melhor interesse dos filhos, do que propriamente poder; sua natureza é de autoridade reconhecida e legitimada, que
existe em razão dos destinatários, porque não há mais relação de sujeição dos filhos em face dos pais. Tanto pais
quanto filhos são sujeitos recíprocos de direitos e deveres, que ocorre, por exemplo, com o direito/dever à
convivência, inclusive quando os pais se separam”. (LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito de família e colisão de
direitos fundamentais. Op. Cit., p. 100-101).

37 Sobre o princípio da boa-fé objetiva, vale citar Teresa Negreiros: “A fundamentação constitucional do princípio da
boa-fé assenta na cláusula geral de tutela da pessoa humana – em que esta se presume parte integrante de uma
comunidade, e não um ser isolado, cuja vontade em si mesma fosse absolutamente soberana, embora sujeita a
limites externos. Mais especificamente, é possível reconduzir o princípio da boa-fé ao ditame constitucional que
determina como objetivo fundamental da República a construção de uma sociedade solidária, na qual o respeito
pelo próximo seja um elemento essencial de toda e qualquer relação jurídica. Neste sentido a incidência da boa-fé
objetiva sobre a disciplina obrigacional determina uma valorização da dignidade da pessoa, em substituição à
autonomia do indivíduo, na medida em que se passa a encarar as relações obrigacionais como um espaço de
cooperação e solidariedade entre as partes e, sobretudo, de desenvolvimento da personalidade humana”.
(NEGREIROS, Teresa. Teoria do Contrato: novos paradigmas. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 117-118.
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Com o fito de alcançar a eficácia da justiça e do equilíbrio contratual, os artigos 157 e 478
preveem a possibilidade de reajustar um contrato que se conclui ou se executa com
desigualdade. O artigo 157, ao tratar da lesão nos negócios jurídicos, indica que o acordo
poderá ser anulado ou reduzido o seu proveito38.  O artigo 478 abrange a hipótese de
onerosidade excessiva para um dos contratantes no contrato em curso, ensejando a resolução
ou a revisão (artigo 479)39. No caso da lesão, fala-se em vício do consentimento, havendo
divergência entre a vontade real e a vontade declarada do negociante. O contrato, nesse
caso, já nasce injusto, sacrificando com excesso uma das partes. No segundo caso, o contrato
se opera dentro das situações ordinárias esperadas mas, em dado momento, sua base é
rompida por um evento imprevisível com o qual não contavam as partes, de forma que uma
delas se vê excessivamente onerada.

Conforme se percebe, a vontade não mais exerce papel dominante no cenário contratual.
Deve, ao contrário, ser cotejada com os novos princípios reconhecidos pelo legislador civil,
bem como estar em consonância com os preceitos constitucionais. O contrato só será reputado
por bom para as partes se for igualmente bom para toda a sociedade.

2. 4  A responsabilidade civil

Originalmente, o sistema brasileiro se baseava na subjetividade da conduta do agente causador
do dano. Assim, primeiro se averiguava se o agente agiu de forma negligente ou imprudente
para, então, buscar a satisfação da vítima. Era essa a posição já adotada pelo Código Civil de
1916, no artigo 159. A culpa, juntamente com o nexo causal e o dano se faziam imprescindíveis
para fins de indenização da vítima.

Ocorre que a responsabilidade civil subjetiva se tornou insuficiente para alcançar diversas
situações de dano injusto. A convivência acentuada da sociedade com as máquinas, os meios
de produção em massa e a crescente industrialização trouxeram riscos acentuados para
toda a coletividade. A demonstração da culpa tornou-se uma exigência penosa para a vítima,
visto que, desconhecedora da tecnicidade das máquinas, não conseguia detectar o erro de
conduta na realização de determinada atividade. Falava-se, inclusive, em prova diabólica

38 Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a
prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.
§ 1o Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o
negócio jurídico.
§ 2o Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida
concordar com a redução do proveito.

39 Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar
excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e
imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão
à data da citação.
Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do
contrato.
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naqueles casos em que a demonstração da culpa pela vítima se fazia impossível. Os
responsáveis pelos danos, então, ganhavam isenção de responsabilidade pelo próprio sistema
que exigia a culpa como elemento imprescindível. Isso porque não se cogitava no dever de
reparar os danos se não fosse vislumbrada a conduta culposa.

A fim de auxiliar a vítima, foram pensados mecanismos que flexibilizassem o elemento culpa.
Um deles foi o chamado método de apreciação da culpa. No caso concreto, equiparava-se
a conduta do agente causador do dano a um sujeito diligente, em abstrato, o denominado bom
pai de família. Se a ação do acusado fosse semelhante ao do homem diligente, a culpa seria
afastada e, por decorrência, também a responsabilidade civil. Outro mecanismo utilizado foi
a presunção da culpa. Por essa técnica, não cabia à vítima provar que o agente agiu
culposamente, mas o acusado poderia afastar o elemento subjetivo, comprovando que agiu
diligentemente. Em algumas hipóteses, a presunção poderia ser absoluta, inadmitindo qualquer
prova em contrário40.

Percebe-se que o caminho tomado foi justamente no sentido de objetivar a responsabilidade
civil, tornando a culpa um elemento cada vez mais acessório41.

A Constituição Federal de 1988 trouxe significativa contribuição para o tema da
responsabilidade civil. No artigo 1º, III, sedimentou-se como fundamento da República
Federativa do Brasil o princípio da dignidade da pessoa humana. E no artigo 3º, I, consagrou-
se como objetivo fundamental da República a construção de uma sociedade livre, justa e
solidária, positivando, assim, o princípio da solidariedade. Assim, a vítima de um dano injusto
ganhou maior relevância, devendo ser ressarcida sempre que se demonstre o prejuízo a um
interesse juridicamente tutelado.

Sob essa perspectiva, o novo Código Civil positivou, ao lado do já consagrado sistema da
responsabilidade subjetiva, o sistema da responsabilidade sem culpa. Por esse último, tem-se
a objetivação do dever de reparar os danos, na medida em que o nexo de imputabilidade
deixa de ser a culpa e passa a ser o risco42. Fala-se, portanto, na convivência dos dois
sistemas de responsabilidade civil, rechaçando a ideia de que a responsabilidade subjetiva
seria a regra e a objetiva seria a exceção43.

40 GARCEZ NETO, Martinho. Responsabilidade civil no direito comparado. Rio de Janeiro: 2000, p. 88-93.
41 Em igual senda, Jeovana Viana: “A culpa já não conseguia inserir-se nestes novos danos, tornando-se difusa e

impedindo a devida reparação. Forma-se assim a responsabilidade objectiva, que ocorre independentemente do
elemento subjectivo – a culpa – baseando-se na ideia de que a produção do dano deverá obrigar à sua reparação por
parte de quem criou o perigo”. (VIANA, Jeovana. Responsabilidade civil dos pais pelos actos dos filhos menores.
Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 83).

42 ALTHEIM, Roberto. A atribuição do dever de indenizar em decorrência da prática de atividades naturalmente
arriscadas e o problema do nexo de causalidade. In: Diálogos sobre o direito civil, vol. II. Rio de Janeiro: Renovar,
2008, p. 442.

43 Defendendo que o Código Civil optou pelo sistema da responsabilidade subjetiva como regra, sustenta Flávio Tartuce
que “Sobre o argumento de que o Código Civil de 2002 traz mais hipóteses de responsabilidade objetiva do que
subjetiva, é interessante lembrar que é da técnica legislativa positivar as exceções e não a regra” (TARTUCE, Flavio.
Direito civil: direito das obrigações e responsabilidade civil, v. 2, 5 ed. São Paulo: Método, 2010, p. 457).
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Além do fenômeno da objetivação, mudanças significativas no estudo da responsabilidade
civil podem ser observadas, como a flexibilização do nexo causal. Vale frisar que, na
responsabilidade civil objetiva, a regra é a demonstração do dano e da causalidade entre este
e a atividade realizada pelo agente.  Ocorre que a jurisprudência vem admitindo situações
em que o responsável é obrigado a indenizar independente de haver relação entre sua atividade
e o dano alegado pela vítima. É a chamada responsabilidade objetiva agravada44. O liame de
causalidade é presumido, a depender da atividade, como se dá na exploração de energia
nuclear, em que as excludentes são específicas como situações de conflito armado, guerra
civil, hostilidades, insurreição ou fato excepcional da natureza (art. 8º da Lei 6453/77). Nas
palavras de Andréa Ueda:

não há que se falar em demonstração do nexo causal, que acaba por ficar
subtendido (‘in re ipsa’) tamanhos os riscos advindos de tal atividade”. 45

Há, ainda, a responsabilidade baseada no risco integral que não admite
excludentes de qualquer espécie. Lembra Maria Celina Bodin que a teoria
do risco integral é adotada pelo nosso sistema “através do mecanismo do
seguro obrigatório [...] nos casos de atropelamento por veículos
automotores. 46

Também nas hipóteses de dano anônimo fala-se em presunção do nexo causal. São situações
em que não se consegue identificar exatamente o agente causador do dano, mas é possível
apontar o grupo onde ele estava inserido. “Como exemplo clássico tem-se o acidente de
caça, em que um disparo atinge a vítima, sem que se possa determinar de que arma partiu o
projétil”. 47 Em proteção à vítima, flexibiliza-se o nexo causal, trazendo à tona a coletivização
da responsabilidade pelo dano, de forma a imputar a conduta danosa a todos os prováveis
agentes ou a todo o grupo.

CONCLUSÃO

A Constituição Federal de 1988 trouxe nova carga valorativa, sinalizando a vitória republicana
sobre os ideais políticos setoriais até então vigentes. Princípios como a dignidade da pessoa
humana, a solidariedade e a justiça social mostraram o comprometimento do Constituinte
com as situações existenciais, devendo estas prevalecer sobre as questões patrimoniais.

O Novo Código Civil, em vigor desde 2003, não abraçou, em sua redação aprovada, toda a

44 NORONHA, Fernando. Responsabilidade Civil: uma tentativa de ressistematização. In: Revista de Direito
Civil, vol. 64, abril/junho de 1993, p. 34.

45 UEDA, Andréa Silva Rasga. 2008. Responsabilidade civil nas atividades de risco: um panorama atual a partir
do Código Civil de 2002.177f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2008, p. 20.

46 MORAES, Maria Celina Bodin de. Risco, solidariedade e responsabilidade objetiva. Op. Cit, p. 388.
47 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à

diluição dos danos. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 72.
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carga axiológica insculpida na Constituição. Algumas normas civilistas já nasceram
ultrapassadas ou insuficientes, de modo que bradou-se pela necessidade de uma reinterpretação
à luz da Carta Maior.

A metodologia civil-constitucional, nesse intento, apregoa a harmonização do Código Civil
com a Constituição Republicana. Sendo esta fruto do exercício de um poder soberano do
povo, não merecer ser apenas figura ou miragem, mas deve ser aplicada com exatidão nas
relações jurídicas instauradas.

A incidência direta e imediata das normas constitucionais sobre as normas civis denotam a
perspectiva de que uma norma ordinária deve sempre ser interpretada e aplicada conforme
os ditames da Constituição. As relações privadas, bem como suas normas, devem sempre
atender à vontade do Constituinte. Tal concepção decorre da ideia de que a Constituição tem
natureza normativa e, portanto, deve influenciar na hermenêutica das normas que a ela se
subordinam.

Dizer que o ordenamento jurídico é único implica em afirmar que todas as normas e princípios
devem atender a uma lógica sistêmica baseada na Lei Maior. Desse modo, qualquer solução
deve ser buscada dentro do ordenamento jurídico, não se admitindo outro instrumento que
escape da lógica sistemática proposta.

A doutrina civil-constitucional, aliada à busca pela interpretação aplicativa, à ideia de unicidade
do ordenamento e de natureza normativa da Constituição, propõe uma releitura dos clássicos
institutos civis e de seus dogmas. Nesse diapasão, o contrato, a responsabilidade civil, a
propriedade e a família passaram por novos estudos, vestindo o manto constitucional.

Os contratos passam a ser funcionalizados às situações existenciais, não se admitindo mais
a vontade absoluta e soberana, antes se limitando aos interesses coletivos, metaindividuais e
à dignidade do outro contratante. A propriedade também passa a ser observada conforme a
realização da sua função social, ou seja, o direito de propriedade só será merecedor de tutela
se atender aos interesses gerais.

No âmbito da responsabilidade civil, a preocupação se desloca da conduta do agente (culpa)
para a proteção da vítima. Daí a recepção do fenômeno da objetivação da responsabilidade
civil, afastando o elemento culpa como essencial ao dever de indenizar. Em âmbito familiar,
o reconhecimento  dos direitos iguais dos cônjuges e dos filhos sinaliza a isonomia entre os
entes familiares, deixando de lado a família hierarquizada, patrimonialista e misógina. O filho
passa a ser figura central, tendo seus direitos assegurados independentemente do tipo de
família no qual está inserido.

O direito civil-constitucional é, assim, um caminho a ser perseguido pelos juristas modernos,
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visando alcançar o melhor resultado hermenêutico e aplicativo consoante à Carta
Constitucional. Mais do que uma doutrina, o direito civil-constitucional é um método que
persegue a justiça, a solidariedade e a dignidade da pessoa humana.
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Resumo: A posse não pode mais ser entendida como simples exercício de fato de algum
dos poderes da propriedade. Este conceito, que advém da teoria objetiva, relega a posse a
uma posição de inferioridade ao direito de propriedade, como se ela fosse um escudo para a
defesa dos interesses do dono. Na superação dessa perspectiva clássica, surgem as teorias
sociológicas que serviram de substrato teórico para a função social da posse. A proteção
possessória agora somente é concedia àquele que confere algum tipo de ingerência
socioeconômica à coisa. O Código Civil não chegou a adotar expressamente essa tese, mas
contempla inúmeras regras das quais se pode extrair a função social de maneira implícita.
Em tais situações, a posse aparece como uma ferramenta para o acesso às garantias
fundamentais da moradia, do trabalho e da dignidade humana, superando o direito de
propriedade do titular inerte e não cumpridor da função social.

Palavras-chave: Posse; Função; Social; Moradia; Trabalho

Abstract: Possession may no longer be understood as the simple fact of exercising any of
the powers of ownership. This concept, which stems from the objective theory , relegates
ownership to a position of inferiority to the right to property, as if it were a shield to defend
the interests of the owner. To overcome this classical perspective, there are sociological
theories that formed the theoretical basis for the social function of ownership. The possessory
protection is now granted only to whom may give some kind of socio-economic intervention
to the thing . The Civil Code does not refer to this thesis explicitly, but includes numerous
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1 INTRODUÇÃO

A realização de algumas garantias constitucionais, como a moradia, o trabalho e a dignidade
humana, depende do correto entendimento e aplicação de alguns institutos jurídicos. Neste
cenário, a posse surge como um importante instrumento para que tais direitos sejam
assegurados a todos. Mas para que isso aconteça, é preciso que a posse seja interpretada
sob um novo paradigma, como forma de inseri-la nos pressupostos constitucionais de sua
efetividade.

A posse, nesta perspectiva, é vista não somente como uma relação material do homem com
a coisa, decorrente de seu poder de vontade. É identificada, por sua vez, como uma relação
material entre o homem com a coisa, decorrente da percepção voltada aos interesses da
sociedade, ou seja, voltada para a função social, e, não somente do possuidor. Desta feita,
possuidor não é aquele que tem o exercício de uma das faculdades do domínio, mas sim
aquele que cumpre a função social da posse.

A partir do viés social da posse, é possível identificar garantias que se consagram por meio
de tal horizonte. A posse, cumpre sua função social, ao permitir que o possuidor, através de
seu trabalho, plante no intuito de retirar da terra os alimentos que possibilitem saciar suas
necessidades. Assim, em razão de seu trabalho, contribui de alguma forma para a sociedade.
O direito à moradia efetiva-se, na medida em que certifica abrigo as pessoas.

A função social da posse liga-se, intimamente, com o princípio da dignidade humana uma vez
que é capaz de assegurar ao indivíduo, o mínimo existencial para uma vida digna, a partir da
efetiva garantia de direitos, como a moradia e o trabalho.

Por meio de tais pressupostos, a presente pesquisa tem por objeto, realizar uma análise dos
conceitos de posse, em suas diferentes acepções, de modo a permitir a interpretação que
mais se aproxime do Princípio da Dignidade da pessoa humana, corolário da função social da
posse.

Assim, o intuito é analisar como o reconhecimento da função social da posse  permite efetivar
o cumprimento de direitos fundamentais, consagrados constitucionalmente.

rules from which one can extract the social function implicitly. In such situations, possession
appears as a tool for access to fundamental guarantees of housing , labor and human dignity,
exceeding the ownership of the inert holder and not a doer of the social function .

Key-words: Ownership ; Function; Social ; Home; Work
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2 O CONCEITO DE POSSE NO CÓDIGO CIVIL

Fiuza explica, a partir dos glosadores, que tinham posse “ [...] todos aqueles que possuíram
com intenção de ter a coisa para si, pouco importando se o possuidor era ou não dono”
(FIUZA, 2011, p. 939-940).

O animus era, portanto, um elemento essencial para a caracterização da posse3, apesar de
inexistir, na época, um sentido exato para defini-lo, já que algumas glosas descreviam-no
como a convicção de ser dono e outras como a vontade de ter a coisa para si.

Em sentido semelhante, Caio Mario afirma que a noção de corpus, para os glosadores, tinha
o sentido de contato material/físico com a coisa, ou atos simbólicos que o representassem, e
o animus significava a intenção de ter a coisa para si ou, para outros, a intenção de ser
proprietário (PEREIRA, 2014).

Quem tinha a coisa consigo sem a convicção de ser o dono ou sem vontade de ter a coisa
para si (posse em nome do proprietário) não tinha posse, mas apenas detenção.

O problema é que o direito romano, pelo menos em um primeiro momento, não conferiu
proteção à detenção. Ao contrário, o sistema romano protegia somente a posse por meio dos
chamados interditos possessórios, que são ações judiciais com tramitações mais céleres e
que visam resguardar, manter ou reintegrar a posse que está sendo ameaçada, turbada ou
esbulhada, conforme o caso.

Essa posse à qual o direito romano conferia proteção através dos interditos possessórios era
conhecida como posse ad interdicta ou simplesmente como possessio, a qual convivia ao
lado de outra modalidade, chamada posse ad usucapionem ou posse civilis.

Era isso, portanto, o que se sabia a respeito da posse com o trabalho dos glosadores. No
entanto, o esforço intelectual do início do século XIX acabou por colocar em choque duas
teorias que se dedicaram ao estudo da posse no direito romano com vistas à construção de
um conceito.

Neste contexto, Savigny, o precursor da chamada teoria subjetivista, sustentou, com base no
direito romano, que a posse seria a reunião dos elementos corpus e animus domini. O
primeiro elemento (corpus) corresponde à detenção, ou seja, “ [...] o poder físico da pessoa
sobre a coisa, a faculdade real e imediata de dispor fisicamente da coisa”(FIUZA, 2011, p.
941). Já o animus domini seria a vontade de possuir a coisa como sua.

3 Por este conceito, o ladrão era considerado possuidor, assim como invasor de terras alheias.
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Assim, o corpus (elemento material), para Savigny corresponde à faculdade real e imediata
de dispor da coisa ou de defendê-la das agressões de quem quer que seja. Já o elemento
anímico/subjetivo é o animus, o qual deve ser entendido como intenção de ter a coisa como
sua.

Em complemento, Caio Mario adverte que a intenção de ter a coisa como sua não é a
convicção de ser dono, mas a vontade de ter a coisa para si. (PEREIRA, 2014)

Acontece que Rudolf von Jhering, discípulo de Savigny, percebeu um erro de compreensão
do sentido dos elementos corpus e animus na teoria subjetivista.

Fiuza conta que Jhering examinou o direito romano e verificou que o sistema protegia certas
situações, como a do enfiteuta e a do credor pignoratício, que seriam casos de mera detenção
para a teoria de Savigny. Mas como explicar a posse em tais situações se não havia ânimo
de dono? Jhering afirmou que a única explicação para a resposta é que estariam errados os
conceitos de corpus e animus domini na teoria subjetiva.

O corpus, destacou Jhering, não é exatamente o contato físico ou o poder de disposição da
coisa. Este conceito, na verdade, não explica a posse do escravo em viagem, pois o senhorio
o possuía, apesar de não ter possibilidade de exercer qualquer poder sobre ele.

No mesmo sentido, o conceito também não explica a posse de um imóvel com a simples
entrega das chaves, assim como a posse de um objeto perdido dentro de casa.

Então, para Jhering, o corpus

[...] é a relação exterior entre possuidor e a coisa possuída. É o procedimento
de quem age como dono, ainda que não o seja, e ainda que não exerça
poder físico sobre a coisa [...] Para que se caracterize o corpus, basta que
a coisa esteja sujeita à nossa vontade (FIUZA, 2011, p. 943).

Daí a célebre definição de que a posse é a exteriorização da propriedade.

Outro erro de compreensão era a da expressão animus, que não significa vontade de ser
dono e muito menos o de ter a posse para si. Segundo Fiúza, o direito romano conferia
proteção possessória ao enfiteuta e ao credor pignoratício, mesmo não tendo eles qualquer
vontade de apropriar-se da coisa.

Mas qual é o significado correto, portanto, da expressão animus? Para Fiuza, “ [...] é o
desejo de proceder como se procede o dono, ainda que sem pretender sê-lo”(FIUZA, 2011,
p. 944).
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E conclui César Fiuza dizendo que o animus (vontade de proceder como dono) está contido
no corpus (procedimento de quem age como dono). Daí a definição de que possuidor é
quem procede com aparência de dono, ainda que não o seja nem deseje sê-lo. Em termos
ainda mais simples, diz-se que posse é visibilidade (aparência) de domínio. “Tem a posse
quem parece ser dono, por estar exercendo um ou alguns dos atributos de propriedade (uso,
fruição, disposição e reivindicação” (FIUZA, 2011, p. 945)

Em reforço, Silvio Rodrigues adverte que, para Jhering, “a noção de animus já se encontra
na de corpus, sendo a maneira como o proprietário age em face da coisa de que é possuidor”
(RODRIGUES, 2002, p. 18). Este autor exemplifica com a situação de um lavrador que
deixa a sua colheita no campo. É certo que ele não tem mais o contato físico ou o poder de
disposição, mas nem por isso deixa de ter a posse, pois age, em relação ao produto colhido,
como o proprietário ordinariamente o faz.

Mas se deixa no local uma jóia, evidentemente já não conserva a posse sobre ela, pois não é
assim que o proprietário age em relação a um bem dessa natureza.

Ainda para Silvio Rodrigues, o exame da posse requer simplesmente bom senso. Ele nos
mostra isso com exemplos:

O camponês que encontra animal capturado por armadilha sabe que ele
pertence ao dono desta; deste modo, se o tirar dali, não ignora que
pratica furto, já que o está subtraindo da posse de seu dono; o madeireiro
que lança à correnteza os troncos cortados na montanha para que o rio
os conduza à serraria não tem o poder físico sobre os madeiros, mas
conserva a posse, pois assim é que age o proprietário; o transeunte que
vê materiais de construção ao pé da obra sabe que eles pertencem ao
dono desta, embora não se encontrem sob a sua detenção física.
(RODRIGUES, 2002, p. 18-19)

Já Caio Mario demonstra que, para a teoria objetivista, o elemento material ou corpus é a
relação exterior que há normalmente entre o proprietário e a coisa ou, simplesmente, a
aparência de propriedade.

Portanto, deve-se alertar para o fato de que também há elemento subjetivo na teoria de
Jhering. Para este autor, o animus não é a vontade de ser dono, mas sim a vontade de
proceder como normalmente procede o proprietário (affectio tenendi). (PEREIRA, 2014)

Caio Mario ainda chama atenção ao dizer que o que sobreleva no conceito de posse é a
destinação econômica da coisa. O autor traz exemplos elucidativos, vejamo-los:

Um homem que deixa um livro num terreno baldio, não tem a sua posse,
porque ali o livro não preenche a sua finalidade econômica. Mas aquele
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que manda despejar adubo em um campo destinado à cultura tem-lhe a
posse, porque ali cumprirá o seu destino. Se o caçador encontra em
poder de outrem a armadilha que deixou no bosque, pode acusá-lo de
furto, porque mesmo de longe, sem o poder físico, conserva a sua posse;
mas se encontra em mãos alheias a sua cigarreira deixada no mesmo
bosque, não poderá manter a acusação, porque não é ali o seu lugar
adequado, por não ser onde cumpre a sua destinação econômica.
(PEREIRA, 2014, e-book)

2.1 Teoria Adotada Pelo Código Civil

Nesse entrechoque de posições, o Código de 2002 se inclinou, no 1.1964, à toda evidência,
pela teoria objetiva, mas faz concessões à Teoria Subjetiva, como, por exemplo, ao tratar do
usucapião. Nesse caso, como veremos, o Código exige posse com animus domini.

Para ilustrar, observe a redação do artigo 1.238 do Código Civil, que estabelece, dentre
outros requisitos, que a posse seja exercida como animus domini, vejamos:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição,
possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que
assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no
Cartório de Registro de Imóveis.

Trata-se, como dito, de uma concessão, ou seja, o elemento subjetivo surge como exceção
no contexto da posse para fins de usucapião. Mas, como regra, a caracterização da posse
independe do elemento subjetivo, pois basta o exercício dos atributos do domínio. Neste
sentido, quem exerce os atributos de uso, gozo, livre disposição ou a reivindicação é considerado
possuidor.

Ainda com base neste enunciado legal, alguns autores chegam a afirmar que todo proprietário
é possuidor, mas nem todo possuidor é proprietário (TARTUCE, 2013).

Feita esta breve explanação, chega-se ao momento de questionar se este conceito de posse
está em consonância com os anseios sociais de nosso tempo. Afinal, o direito de moradia é
uma garantia fundamental assegurada pela Constituição e, por esta razão, vale refletir se a
teoria objetiva é capaz de contribuir para a realização deste objetivo.

Na busca da resposta desta primeira indagação, este trabalho inicia um novo tópico para
realizar um estudo sobre o fundamento da proteção possessória, bem como das respectivas
teorias que sustentam a razão para a tutela jurídica da posse na sociedade.

4 Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes
inerentes à propriedade.
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3 A FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE

A teoria da função social da posse foi desenvolvida, dentre outros autores, por um autor
espanhol chamado Antonio Hernandez Gil. Ele foi um dos precursores da tese da função
social da posse.

De acordo com essa teoria, a posse não deveria estar baseada simplesmente no elemento
objetivo ou no elemento subjetivo; a posse não deveria se resumir a isso. Assim, este e outros
autores defendem que a posse deve ser justificada socialmente, ou seja, deve ter um
fundamento para a proteção. E essa justificação social da posse seria a tese da função
social.

Então, o estudo da função social da posse inicia-se com a identificação de qual é a justificativa
ou o fundamento jurídico para a proteção da posse.

3.1 As Teorias sobre Fundamento da Proteção Possessória

Para alguns autores, a proteção possessória se justifica pela proteção da posse em si mesma,
independentemente de qualquer situação. Para outros, a proteção é conferida não pela posse
em sim, mas em função de fatores diversos, como a paz e o interesse social (PEREIRA, 2014).

3.1.1 Teorias Absolutas

Dentre os que justificam a proteção possessória por si mesma – a posse pela posse – está o
autor Bruns, segundo o qual “ [...] o possuidor, pelo só fato de o ser, tem mais direito do que
aquele que não o é: Qualiscumque enim possessor, hoc ipso quod possessor est, plus
iuris habet quam ille qui non possidet”(PEREIRA, 2014, e-book)

No mesmo sentido, se posicionam os autores Ahrens e Roder. A diferença é que, para eles,
a relação externa daquele que se encontra com a coisa não é injusta, e por isso devem ser
mantido na posse.

3.1.2 Teorias Relativas

Já Savigny e Rudorff estão entre os autores que justificam a tutela da posse em fatores
externos a ela. Para eles, a posse não é protegida por si mesma, mas sim em razão da figura
do próprio possuidor. A teoria de Savigny parte do pressuposto que a turbação e o esbulho
são ilícitos, o que justifica a tutela da inviolabilidade do possuidor.

Isso significa que a justificativa de Savigny seria externa e específica à proteção do possuidor.
No entanto, Caio Mario afirma que a proteção da posse, para Savigny, se justificaria pela
necessidade de ser mantida a ordem social. (PEREIRA, 2014)
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Fundamento parecido é invocado por Kohler, ao dizer que a proteção é conferida para a
manutenção do estado de paz necessário à vida em sociedade. No mesmo sentido, De Page,
que menciona a “paz pública” como fundamento.

Já autores como Gans, Stahl e Jhering invocam um argumento em comum, externo e específico,
como fundamento para a tutela possessória: o direito de propriedade. Ou seja: protege-se a
posse em função da propriedade.

É claro que as teorias apresentam algumas variações, mas a ideia central é a mesma. Para
Gans, por exemplo, a posse “[...] é uma propriedade incipiente”(PEREIRA, 2014, e-
book), enquanto que, para Stahl, a proteção da posse é provisória, por ser a posse uma
propriedade presumida.

Por fim, em sentido aproximado de Gans e Stahl, Jhering sustenta que a proteção da posse é
um complemento necessário à garantia da defesa da propriedade.

Como visto, tanto Savigny como Jhering se debruçaram na tentativa de apresentar uma
justificativa para a proteção da posse. O primeiro sustentou que a proteção da posse se
justifica ante a necessidade de tutela do próprio possuidor, em respeito à paz social, à negação
da violência e do exercício arbitrário das próprias razões (FARIAS; ROSENVALD, 2011).

Já o seu sucessor, Rudolf von Jhering, defendeu concepção mais patrimonialista ao apresentar
qual seria o fundamento para a proteção possessória. Assim, para Jhering, por ser a posse a
exteriorização da propriedade, o Direito presume ser o titular da posse o proprietário do bem,
daí a previsão dos interditos que são mecanismos céleres para a defesa da posse (FARIAS,
ROSENVALD, 2011).

Em suma: para Jhering, a tutela possessória existe só porque o possuidor é presumivelmente
o proprietário. O objetivo é proteger a propriedade em si, mas não a posse, como situação
jurídica autônoma.

Neste sentido, como bem anotaram Cristiano Farias e Nelson Rosenvald, “ [...] ambas as
teorias situam o fundamento da proteção possessória em elementos externos à
posse”(FARIAS, ROSENVALD, 2011, p. 46). Para Savigny, esse elemento externo seria a
“integridade do possuidor”, ao passo que, para Jhering, seria o “interesse complementar da
tutela da propriedade”.

Essas teorias, desenvolvidas nos primeiros anos do século XIX, obviamente que são
insuficientes para apresentar uma resposta satisfatória para a realidade brasileira, onde existem
sérios conflitos fundiários sobre a posse.

AZEVEDO, J. S.; CARVALHO, G. L. de. A função social da posse no Código Civil



57Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas v. 2, n. 1/2016

A justificativa não pode ser a proteção da integridade do possuidor, como dizia Savigny, pois
é com a proteção da posse que se evita a violência. Ademais, todo o Direito está aparelhado
com mecanismos de repressão da violência, especialmente o Direito Penal, não sendo esta
uma característica específica da posse.

Por outro lado, também não se pode dar razão a Jhering, pois a posse é protegida por ser um
direito especial, uma situação autônoma que, por si só, merece proteção possessória. Não se
deve justificar a proteção da posse porque ela é um apêndice da propriedade.

Essa mesma conclusão é apresentada por Caio Mario, segundo o qual:

Como se vê da exposição acima, nenhuma das explicações satisfaz
plenamente. Nem as teorias absolutas, que sustentam a tutela da posse
em razão da própria posse, nem as relativas, que vão arrimá-la à pessoa
do possuidor, à defesa da propriedade, à paz social, ou ao interesse
público. A posse parece condenada a sofrer a maldição das controvérsias.
A teoria de Ihering, que satisfaz aos anseios práticos, no que diz respeito
à conceituação, natureza e efeitos da posse, não convence na justificativa
do fundamento de sua proteção, pois que pressupõe o ordenamento
sistemático da propriedade e das ideias em torno de sua defesa. Ora, isto
não encontra supedâneo nos monumentos históricos, nem nas hipóteses
formuladas em torno de sua origem e evolução. (PEREIRA, 2014, e-book)

Neste sentido, tanto o Código de 1916 como o de 2002 foram extremamente patrimonialistas,
ao conceberem a posse apenas como um escudo para a defesa da propriedade.

3.2 A Posse e as Teorias Sociológicas

Por outro lado, as teorias sociológicas sustentam que a posse não é mera aparência de propriedade
– teoria objetiva – mas sim “ [...] um poder fático de ingerência socieconômica sobre determinado
bem da vida, mediante a utilização concreta da coisa”(PEREIRA, 2014, e-book)

Razão assiste a tais teorias porque a posse não se adquire somente a partir de uma relação
de direito real ou obrigacional preexistente. Muito mais que isso, a posse também se adquire
por qualquer um que exerça o poder fático sobre a coisa com legitimidade para ser capaz de
utilizar concretamente o bem5.

5 Para ficar bem claro este ponto, convém transcrever o trecho da obra de Cristiano Farias e Nelson Rosenvald em
que tais autores deixam esta idéia muito clara, vejamos: “Observamos que o fenômeno da posse ingressa no
Direito através de três vias:
a) Posse real – seria a posse decorrente da titularidade da propriedade ou de outro direito real (v.g usufruto,
superfície);
b) posse obrigacional – é a posse que advém da aquisição do poder sobre um bem em razão da relação de direito
obrigacional (v.g locação, comodato);
c) posse fática – também chamada de posse natural, exercitada por qualquer um que assuma o poder fático sobre
a coisa, independentemente de qualquer relação jurídica real ou obrigacional que lhe conceda substrato, sendo
suficiente que legitimamente seja capaz de utilizar concretamente o bem. (FARIAS, ROSENVALD, 2011 p. 47)
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No entanto, ao se adotar a teoria objetiva no artigo 1.196, o Código assumiu postura totalmente
patrimonialista, pois deixou de reconhecer a autonomia da posse em relação à propriedade.

Diante de tais críticas, o fundamento para a proteção possessória é bem mais amplo do que
foi concebido pelas teorias clássicas examinadas.

Em verdade,

[...] tutela-se a posse como direito especial, pela própria relevância do
direito de possuir, em atenção à superior previsão constitucional do direito
social à moradia (art. 6º da CR – EC nº 26/01), e o acesso aos bens vitais
mínimos hábeis a conceder dignidade à pessoa humana (art. 1ª, III, da CF)
(FARIAS; ROSENVALD, 2011, p. 44)

Enfim, a posse deve ser protegida por ser um fim em si mesma, não a projeção de um direito
pretensamente superior. Pode-se até comparar a situação da posse e a da propriedade, com
a do casamento e a união estável. Ambas são situações independentes, que merecem proteção
por si só.

Essa é justamente a posição de Antônio Hernandez Gil para quem “ [....] Por servir o uso e
o trabalho sobre a coisa a necessidades humanas básicas, justifica-se o dever geral de
abstenção perante a situação do possuidor e a garantia do desfrute de bens essenciais.”
(FARIAS; ROSENVALD, 2011, p. 47)

Os citados autores ainda aludem à obra de Norberto Bobbio, que escreveu o livro “Da
Estrutura à Função”, no qual ele trata da evolução do direito civil a partir do período das
grandes codificações.

De acordo com os citados autores, Bobbio demonstra como a tendência atual caminha no
sentido de não enxergar o direito mais como ele é (ponto de vista estrutural), mas para que
ele serve (ponto de vista social).

Desta feita, as teorias sociológicas enfatizam o valor socioeconômico da posse e permitem,
em certas circunstâncias, que esta prepondere sobre o direito de propriedade.

3.2.1 Teoria Social de Silvio Perozzi

Na trilha das teorias que dão ênfase ao caráter social e econômico da posse está a teoria
social do italiano Silvio Perozzi, que foi formulada nas primeiras edições de suas Instituzioni
di diritto romano, em 1906 (GONÇALVES, 2013, p. 56).
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Para Perozzi, “a posse prescinde do corpus e do animus e resulta do “fator social”,
dependente da abstenção de terceiros com referência à posse” (GONÇALVES, 2013, p.
57).

Para ilustrar a teoria, o próprio Perozzi oferece o exemplo do “homem de chapéu” e sustenta
que Savigny diria que este homem tem posse simplesmente porque tem o chapéu na cabeça
e a possibilidade real e imediata de dispor dele ou de defender-se contra ataque de terceiros.
Já Jhering diria simplesmente que o homem é possuidor por aparentar ser o proprietário do
chapéu.

Por outro lado, Perozzi sustenta que não é a aparência de propriedade, em si, que investe o
homem da posse do chapéu, mas sim o ato de abstenção social gerada pela noção intuitiva
que as pessoas têm de que aquele bem não está livre, já que alguém está dispondo dele com
exclusividade.

Portanto, para Perozzi, o que o homem de chapéu torna aparente é sua intenção de dispor do
bem com exclusividade, o que, associado à atitude de respeito e abstenção de todos, faz com
que ele se invista no poder jurídico sobre a coisa denominada posse.

Neste sentido, Carlos Roberto Gonçalves obtempera que:

Observa o citado jurista que os homens, alcançando certo grau de
civilização, abstêm-se de intervir arbitrariamente numa coisa que
aparentemente não seja livre, por encontrar-se esta em condições visíveis
tais que deixa presumir que alguém pretende ter-lhe a exclusiva
disponibilidade. Por força desse costume, quem manifesta a intenção de
que todos os outros se abstenham da coisa para que ele disponha dela
exclusivamente, e não encontra nenhuma resistência a isso, investe-se
de um poder sobre ela que se denomina posse, e que se pode definir
como a plena disposição de fato de uma coisa. (GONÇALVES, 2013, p. 58)

3.2.2 Teoria da Apropriação Econômica de Raymond Salleilles

Outro autor que propõe uma teoria da posse independente da propriedade ou de outro direito
real é o francês Raymond Salleilles. Para ele, a posse “se manifesta pelo juízo de valor
segundo a consciência social considerada economicamente” (GONÇALVES, 2013, p. 57)

Salleilles ainda diverge de Jhering no que respeita à distinção entre posse e detenção. Para
o jurista francês, a diferença não se dá porque o legislador simplesmente desqualificou a
posse para uma detenção, mas sim em função de um critério de observação dos fatos sociais:
“há fato onde há relação de fato suficiente para estabelecer a independência econômica do
possuidor” (GONÇALVES, 2013, p. 59)
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3.2.3 Teoria da Função Social da Posse de Antonio Hernandez Gil

Sem menosprezar a importância das anteriores, a mais influente teoria sociológica é a
proveniente do espanhol Antonio Hernandez Gil. Este autor lembra que grandes coordenadas
da ação humana, como a necessidade e o trabalho, passam pela posse, mas que os juristas e
sociólogos não lhe dedicam o seu devido tratamento.

Para além de suas críticas aos conceitos tradicionais de posse, tais como apresentados nos
Códigos, Hernandez Gil destaca, acima de tudo, que a posse, no contexto de um Estado
Social que estabelece um programa de distribuição de recursos coletivos, é chamada a
desempenhar um importante papel para a consecução de tais objetivos (GONÇALVES,
2013, p. 60).

3.2.4 A Função Social da Posse e a Constituição de 1988

Reflexo desta perspectiva social da posse se fez sentir na Constituição da República de 1988
de forma contundente. A começar, a dignidade humana e o valor social do trabalho estão
arrolados como fundamentos da república. Em seguida, dentre os objetivos aparecem a
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da
marginalização, além da redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem
estar de todos.

Nos princípios fundamentais e da ordem econômica e financeira, a Constituição determina
que a propriedade cumpra a sua função social (art. 5º, XXIII e art. 170, III). O valor social
do trabalho reaparece como fundamento não só da república, mas também da ordem
econômica.

Esses princípios e fundamentos são aplicados nas políticas urbanas com a previsão de prazos
reduzidos para a usucapião especial urbana e rural (art. 183 e 191).

Com efeito, um direito civil constitucionalizado demanda uma reanálise do conceito de posse
para enquadrá-la em todos esses objetivos e programas. Assim, muito acima dos elementos
(corpus e animus) a posse deve ser entendida como instrumento de concessão de dignidade
para os possuidores, e não uma “sentinela avançada” da propriedade.

Hoje a posse é um dos mais importantes instrumentos de garantia do direito à moradia (art.
6º) e, em última instância, da dignidade humana.

Justamente por isso, em um duelo entre o proprietário, que tem o título registrado em cartório,
e o possuidor, que cumpre a função social, este último, nessa perspectiva constitucional,
deverá sagrar-se vitorioso.
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4 A FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE NO DIREITO BRASILEIRO

Diante das teorias sociológicas, possuidor não é aquele simplesmente que tem o exercício de
uma das faculdades do domínio, mas sim aquele que cumpre a função social. Neste sentido,
Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald sustentam que a função social da posse se caracteriza
quando o possuidor cumpre a função social da propriedade em lugar do respectivo titular.

Essa perspectiva pode ser encontrada em precedentes judiciais, como o citado abaixo:

Agravo de Instrumento. Imissão de Posse. Natureza Petitória. Não
aplicação do art. 928 do CPC. Restrição aos Interditos Possessórios.
Tutela Antecipada. Art. 273 do Codex. Possibilidade. Terceiro Possuidor.
Comodato Verbal. Não Comprovação. Ausência de prova inequívoca.
Direito de Moradia. Função Social da Posse. A Ação de imissão de posse
possui natureza petitória, a partir da qual se tem como consequência a
‘impossibilidade de concessão de liminar de posse, pois o referido
provimento satisfativo é restrito aos interditos possessórios’, sendo
possível, todavia, a antecipação dos efeitos da tutela (art. 273 do CPC). –
Ausente prova inequívoca conducente à verossimilhança das alegações,
eis que omissa a comprovação da natureza jurídica do vínculo alegado
entre as partes (vendedor e pretenso comodatário), sendo temerário
acolher a afirmação contida na exordial de existência de comodato verbal,
sem qualquer indício concreto a corroborá-lo, imperioso o indeferimento
da medida liminar. – Omissa prova idônea acerca da existência de comodato
verbal e correlata consumação da precariedade, torna-se impossível retirar
o réu (colono rural) de sua moradia, direito social de relevante valor para
o ordenamento jurídico pátrio, consagrado pelo art. 6.º da Carta Magna,
o que acabaria por vilipendiar o devido processo legal, a função social da
posse e a materialização da dignidade humana. (MINAS GERAIS, 2008)

4.1 O Código Civil e a Função Social da Posse

Mas será que o Código Civil vigente abraçou a tese da função social da posse? Em resposta,
Flavio Tartuce esclarece que o atual Código Civil perdeu a oportunidade de adotar a teoria
da função social expressamente (TARTUCE, 2013). No entanto, o Projeto de Lei nº 699/
2011 prevê alteração da redação do artigo 1.196, que passaria a dispor:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem poder fático de
ingerência socioeconômica, absoluto ou relativo, direto ou indireto, sobre
determinado bem da vida, que se manifesta através do exercício ou
possibilidade de exercício inerente à propriedade ou outro direito real
suscetível de posse. (TARTUCE, 2013, e-book)

Segundo Tartuce, a proposta segue a sugestão do jurista Joel Dias Figueira Jr., o qual apresenta
a seguinte justificativa:

Por tudo isso, perdeu-se o momento histórico de corrigir um
importantíssimo dispositivo que vem causando confusão entre os
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jurisdicionados e, como decorrência de sua aplicação incorreta, inúmeras
demandas. Ademais, o dispositivo mereceria um ajuste em face das teorias
sociológicas, tendo-se em conta que foram elas, em sede possessória,
que deram origem à função social da propriedade. Nesse sentido, vale
registrar que foram as teorias sociológicas da posse, a partir do século
XX, na Itália, com Silvio Perozzi; na França com Raymond Saleilles e, na
Espanha, com Antonio Hernandez Gil, que não só colocaram por terra as
célebres teorias objetiva e subjetiva de Ihering e Savigny, como também
se tornaram responsáveis pelo novo conceito desses importantes
institutos no mundo contemporâneo, notadamente a posse, como
exteriorização da propriedade (sua verdadeira ‘função social’). (FIGUEIRA
JÚNIOR apud TARTUCE, 2013, e-book)

No entanto, na exposição de motivos do Código, Miguel Reale faz alusão indireta à função
social da posse, ao mencionar a “posse trabalho”. Reale afirmou que, embora o Código não
tenha acolhido expressamente a teoria, adotou-a de forma implícita ou indireta, como se
pode observar em alguns dispositivos do código.

A expressão foi mencionada nos comentários sobre a inovação presente nos  artigos 1.228,§§4º
e 5º. Nas palavras do próprio Miguel Reale:

Trata-se, como se vê, de inovação do mais alto alcance, inspirada no
sentido social do direito de propriedade, implicando não só novo conceito
desta, mas
Também novo conceito de posse, que se poderia qualificar como sendo
de
posse-trabalho, expressão pela primeira vez por mim empregada, em 1943,
em parecer sobre projeto de decreto-lei relativo às terras devolutas do
Estado de São Paulo, quando membro de seu “Conselho Administrativo”
Na realidade, a lei deve outorgar especial proteção à posse que se traduz
em trabalho criador, quer este se corporifique na construção de uma
residência, quer se concretize em investimentos de caráter produtivo ou
cultural. Não há como situar no mesmo plano a posse, como simples
poder manifestado sobre uma coisa, “como se” fora atividade do
proprietário, com a “posse qualificada”, enriquecida pelos valores do
trabalho. Este conceito fundante de “posse-trabalho” justifica e legitima
que, ao invés de reaver a coisa, dada a relevância dos interesse sociais
em jogo, o titular da propriedade reinvindicanda receba, em dinheiro, o
seu pleno e justo valor, tal como determina a Constituição. (REALE apud
TEBET, 2014)

A rigor, a função social da posse é um desdobramento da função social da propriedade. Isso
porque toda propriedade precisa cumprir uma função social (art. 5º, XXIII da CR/88)6.

E como muito acontece na prática, pode ocorrer de o proprietário permanecer em estado de
inércia, deixando a sua propriedade improdutiva, mas alguém, em seu lugar, venha a atender

6 XXIII - a propriedade atenderá a sua função social.
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a função social. Em situações como essa, o Direito premia, podemos dizer assim, aquele que
atendeu a função social.

Neste sentido, algumas previsões do código retratam muito bem as situações em que a lei
prestigia o cumprimento da função social e não o título de propriedade. Vejamos alguns
exemplos:

4.2 Exemplos de Função Social da Posse no Código Civil

4.2.1 Juízo Possessório e Juízo Petitório (Art. 1.210, §2º7)

Em ação de manutenção ou reintegração de posse não se discute a propriedade. Em ação
possessória, interessa saber quem é o melhor possuidor. Não cabe mais a chamada exceção
da propriedade.

Assim, não obsta a manutenção ou reintegração de posse a alegação da propriedade ou
outro direito real sobre a coisa. Essa previsão consagra a autonomia da posse em relação ao
direito de propriedade de forma nítida, pois a posse é protegida pelo seu valor em si, e não
como complemento de defesa ao direito de propriedade.

4.2.2 Redução do prazo da usucapião em função da posse-trabalho. (P. único dos
arts. 1.238 e 1.2428)

Esses dois dispositivos permitem ao juiz reduzir o prazo de usucapião “em cinco anos” De 15
para 10, ou de 10 para 5, conforme o caso (ordinário ou extraordinário), quando o usucapiente
estiver utilizando a terra de forma produtiva, vale dizer, quando está cumprindo a função
social da posse.

7 Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e
segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a
coisa.

8 Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-
lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por
sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido
no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título
e boa-fé, o possuir por dez anos.
Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosa-
mente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possui-
dores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.

AZEVEDO, J. S.; CARVALHO, G. L. de. A função social da posse no Código Civil



64 Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas v. 2, n. 1/2016

4.2.3 Acessão Inversa. (arts. 1.255, p. único, art. 1.258 e 1.2599)

Em tais hipóteses a lei defere ao possuidor que plantou, construiu ou edificou, total ou
parcialmente, em terreno alheio, a aquisição compulsória da propriedade em razão do exercício
da função social. Isso é o que se chama de acessão inversa ou invertida, pois o que prevalece
normalmente é a regra superficies solo cedit, ou seja, tudo o que se incorpora ao solo
pertence ao respectivo proprietário.

4.2.4 Desapropriação Judicial por Posse-Trabalho (arts. 1.228, §§4º e 5º)

a) Requisitos e Natureza Jurídica

De todos os exemplos, este sem dúvida é o mais significativo. O dispositivo consagra o que
a doutrina denominou como Desapropriação Judicial Indireta, desapropriação judicial no
interesse privado, ou ainda, desapropriação judicial Indireta por Posse-Trabalho.

A lei trata do instituto como modalidade de perda da propriedade, o que pressupõe os seguintes
requisitos:

 Extensa área
 Posse ininterrupta de boa fé
 5 anos
 Considerável número de pessoas
 Obras e serviços considerados de interesse social e econômico relevante.

Não se trata de usucapião. E isso por uma questão muito simples:  a lei impõe o pagamento
de uma justa indenização (§5º) dentre os requisitos para a aquisição da propriedade.  Por
isso, o instituto mais se assemelha à figura da desapropriação.

9 Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as
sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.
Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de
boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judici-
almente, se não houver acordo.
Art. 1.258. Se a construção, feita parcialmente em solo próprio, invade solo alheio em proporção não superior
à vigésima parte deste, adquire o construtor de boa-fé a propriedade da parte do solo invadido, se o valor da
construção exceder o dessa parte, e responde por indenização que represente, também, o valor da área perdida
e a desvalorização da área remanescente.
Parágrafo único. Pagando em décuplo as perdas e danos previstos neste artigo, o construtor de má-fé adquire a
propriedade da parte do solo que invadiu, se em proporção à vigésima parte deste e o valor da construção
exceder consideravelmente o dessa parte e não se puder demolir a porção invasora sem grave prejuízo para a
construção.
Art. 1.259. Se o construtor estiver de boa-fé, e a invasão do solo alheio exceder a vigésima parte deste, adquire
a propriedade da parte do solo invadido, e responde por perdas e danos que abranjam o valor que a invasão
acrescer à construção, mais o da área perdida e o da desvalorização da área remanescente; se de má-fé, é obrigado
a demolir o que nele construiu, pagando as perdas e danos apurados, que serão devidos em dobro.
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Flávio Tartuce é um dos que enquadra o instituto como modalidade de desapropriação, só
que qualificada pelo fato de ser judicial e privada (no interesse particular). Segundo tartuce,
a hipótese em estudo não encontra correspondente na legislação anterior, nem no direito
comparado.

Miguel Reale, como dito, chegou a comentar sobre ele na exposição de motivos do Código
Civil. O filósofo destaca que o instituto se inspira no sentido social do direito de propriedade
e implica formulação de novo conceito desta, assim como do conceito de posse, que se
qualifica como posse-trabalho:

Trata-se, como se vê, de inovação do mais alto alcance, inspirada no
sentido social do direito de propriedade, implicando não só novo conceito
desta, mas também novo conceito de posse, que se poderia qualificar
como sendo de posse-trabalho, expressão pela primeira vez por mim
empregada, em 1943, em parecer sobre projeto de decreto-lei relativo às
terras devolutas do Estado de São Paulo, quando membro do seu
Conselho Consultivo. (REALE apud TARTUCE, 2013, e-book)

Diante de tal justificativa, Flávio Tartuce sugere que a nomenclatura “desapropriação privada
por posse-trabalho” seria a mais adequada.

Tartuce ressalta, ainda, que se trata de desapropriação, pois o sistema brasileiro não prevê
hipótese de usucapião onerosa, sendo que o §5º do art. 1.228 exige o pagamento de justa
indenização, como requisito para a aquisição da propriedade.

Uma vez caracterizada como desapropriação, ainda cabe advertir que se trata de
desapropriação privada, eis que concretizada no interesse particular dos ocupantes da área.

O fundamento, como dito, é a posse-trabalho que, para Flávio Tartuce, “constitui uma cláusula
geral, um conceito aberto e indeterminado a ser preenchido caso a caso. Representa tal
conceito a efetivação da função social da posse, pelo desempenho de uma atividade positiva
no imóvel, dentro da ideia de intervenção impulsionadora, antes exposta.” (TARTUCE,
2013, e-book)

5 CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que a posse é uma situação de fato que exige uma proteção
jurídica pelo valor especial que ela tem em si. Já não é possível compreender a posse como
simples instrumento de defesa dos interesses do proprietário, posto que tal perspectiva reflete
um ideário patrimonialista que não se compatibiliza com os objetivos maiores previstos na
Constituição de 1988, como o valor social do trabalho e a moradia.
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Em outros termos, a posse não é apenas o exercício de fato de um dos poderes da propriedade,
pois o simples uso, gozo e disposição da coisa não justificam necessariamente a sua proteção
no caso concreto. Nesta perspectiva, defende-se que esse exercício das faculdades dominiais
deve ser exercido com ingerência socioeconômica, no sentido de proporcionar uma efetiva
destinação à coisa, com algum proveito econômico e coletivo.

Por fim, a função social da posse, embora não prevista expressamente, está prevista
implicitamente em diversas passagens do Código Civil, nas quais o direito confere uma proteção
especial ao possuidor, seja para lhe garantir a manutenção ou reintegração de posse, para
premiá-lo com lapsos temporais menores de usucapião, para lhe atribuir a propriedade do
solo, nas acessões artificiais, e até para lhe atribuir o próprio direito de propriedade, no
inovador instituto denominado como desapropriação judicial no interesse particular.
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Resumo: O presente trabalho presta-se a discutir a possibilidade da penhora do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço. Tal discussão tem como principal ponto controvertido o rol
do artigo 20 da Lei 8.036/90, baseando-se na taxatividade do rol supracitado e tendo em vista
o conflito entre os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito ao patrimônio. Para
tanto, faz-se necessária uma breve análise a respeito da obrigação alimentar, na qual o
patrimônio do alimentante responde pelo alimento prestado. Assim, serão discutidos o conceito
de alimentos e as características dessa obrigação. Em um segundo momento, será feito o
exame do instituto do FGTS. Visando uma melhor compreensão, será feita uma breve
apreciação do rol do artigo 20 da Lei do FGTS, da ação de alimentos e seus procedimentos,
do conceito e da aplicação dos princípios supramencionados, bem como do princípio da
proporcionalidade. Por fim, será realizada a correlação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, com a pensão alimentícia, sob a ótica da colisão dos princípios da dignidade humana
e do direito ao patrimônio e da taxatividade já citada, na qual serão expostas as duas correntes
existentes: sendo a primeira constituída pelos defensores da impenhorabilidade do Fundo, e a
segunda fundada pelos adeptos da penhorabilidade.

Palavras-chaves: pensão – alimentos – fundo de garantia do tempo de serviço – princípios

Abstract: This study has the purpose of discussing the possibility of attachment of the Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço. This discussion has as its main point on the strict legality of

A POSSIBILIDADE JURÍDICA DA PENHORA DO FGTS
PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SOB A

ÓTICA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
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INTRODUÇÃO

O direito a alimentos esta inserido nos princípios do direito à vida e da preservação da
dignidade humana, sendo assim, uma garantia constitucional pela qual todos os indivíduos
gozam da possibilidade de viver com dignidade.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um conjunto de recolhimentos pecuniários
mensais, depositados em conta bancária vinculada em nome do trabalhador, que tem como
principal finalidade proteger o trabalhador demitido sem justa causa, garantindo-lhe uma
verba para emergências e ajuda de custo para assuntos importantes, como saúde e habitação.

Partindo dessas premissas, o presente trabalho tem como problema as seguintes questões: a
utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na execução do pagamento de
pensão alimentícia fere o direito ao patrimônio? O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) só pode ser usado nos casos previstos no artigo 20 da lei n° 8036 de 11 de maio de
1990?

Como objetivo geral, o mesmo irá abordar a possibilidade da utilização do FGTS para o
pagamento de pensão alimentícia, bem como averiguar se há confronto entre os princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito ao patrimônio.

E, como objetivo específico, enfocar o estudo na natureza de subsistência dos alimentos e no
rol do artigo 20 da Lei nº 8.036/90, Lei do FGTS, assim como verificar se a penhora deste,
objetivando o pagamento de pensão alimentícia, vai de encontro à sua finalidade, ou se fere
o direito ao patrimônio.

the list in article 20 of the Law 8.036/90 and the conflict between the principles of human
dignity and the right to property. Therefore, it is necessary a brief analysis regarding the alimony
obligation, in which the debtor’s liability falls on its assets. Thus, we will discuss the concept of
alimony obligation, its kind, the legal nature of that obligation, its assumptions and characteristics.
After that, we will exanimate the institute of FGTS, discuss its concept, origin, characteristics,
legal status and nature in labor law. For a better understanding, will be provided a brief assessment
of the list in the article 20 of the FGTS’s law, as well the alimony rule and its procedures, the
concept and application of these principles, among then the principle of proportionality. Finally,
will be held a correlation between the Fundo de Garantia do Tempo de Serviço and the alimony
obligation, from the viewpoint of the collision of the principle of human dignity and the principle
of the right to property, as well the strict legality of the list in the aforementioned article 20, in
which will be shown the two existing currents, such as: the impossibility of attachment of the
FGTS and the one founded by supporters of the attachment.

Keywords: alimony obligation – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – principles
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Para tanto, o trabalho subdivide-se em três partes, sendo que a primeira versa sobre a
obrigação alimentar, a segunda sobre o FGTS e a terceira sobre o FGTS e a pensão alimentícia.

Para a sua realização será aplicado o método de procedimento interpretativo, através de
análise dedutiva do material de pesquisa, a fim de reflexões críticas dos resultados obtidos.
Serão usados como instrumentos: materiais bibliográficos, análise de casos, pesquisas em
jurisprudência, revista e internet, tendo como marco teórico o julgado da 3ª Turma do STJ
sobre o recurso especial de n. 1.083.061 – RS, no qual se questiona a possibilidade da
penhora de numerário constante no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para
execução do pagamento de pensão alimentícia.

Sendo assim, percebe-se que o presente trabalho será de grande importância para as ações
de Execução de Alimentos, eis que através da possibilidade da penhora do FGTS, traz uma
nova visão que permitirá a diminuição do número de execuções frustradas e,
consequentemente, a garantia de recebimento dos alimentos necessitados.

1 DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR

Os alimentos, na linguagem jurídica, são prestações que visam garantir a existência e
manutenção das necessidades básicas das pessoas que não podem prover a própria
subsistência.

Dessa forma, preceitua o artigo 1.695 do Código Civil de 2.002 que “são devidos os alimentos
quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à
própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do
necessário ao seu sustento”.

Na definição de Orlando Gomes, alimentos “são prestações para satisfação das necessidades
vitais de quem não pode provê-las por si”. (GOMES, 2001, p. 427).

Já na concepção de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “é possível entender-se
por alimentos o conjunto de meios materiais necessários para a existência das pessoas, sob
o ponto de vista físico, psíquico e intelectual”. (FARIAS; ROSENVALD, 2008, p. 588).

Dessa forma, tem o alimento um sentido amplo, não se limitando apenas ao necessário para
o sustento de uma pessoa, mas sim abrangendo tudo aquilo que se faz necessário para a
manutenção de uma vida digna, incluindo-se neles as despesas com alimentação, vestuários,
saúde, moradia, educação, cultura e lazer.

Nesse sentido, preceitua o caput do artigo 1.694 do CC/2.002 que “podem os parentes, os
cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver
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de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de
sua educação”.

A obrigação de prestar alimentos, que hoje é devida pelos ascendentes, descendentes e
colaterais até o segundo grau, com reciprocidade, seria inicialmente do Estado. No entanto,
não tendo este condição de cumpri-la, transfere-a às pessoas pertencentes ao mesmo grupo
familiar, as quais, por um instinto natural têm o dever moral, convertido em obrigação legal,
de prestar auxílio àqueles que não possuem condições de se manterem sozinhos.

Sendo assim, tal obrigação, que além de decorrer da lei, ter como base o parentesco e
fundar-se no princípio da preservação da dignidade da pessoa humana, presente no artigo 1º,
III da Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, e no da solidariedade familiar
e social, presente no artigo 3º da CRFB/88, passa a ser um direito personalíssimo, devido
pelo alimentante, em razão do parentesco ou vínculo conjugal, que o liga ao alimentando.

É recíproca a obrigação alimentar, dessa forma, poderá aquele que presta alimentos pleiteá-
los, se vier a necessitar, inclusive daquele que anteriormente era seu credor. Podendo, assim,
os polos passivos e ativos variarem de acordo com as condições econômico-financeiras de
cada pessoa pertencente à relação jurídico-familiar.

A fixação dos alimentos é arbitrada de acordo com o binômio necessidade e possibilidade, ou
seja, levando-se em conta a necessidade do alimentando em receber a pensão alimentícia e
a possibilidade do alimentante de pagá-la.

Assim, da mesma forma com que se busca responder às necessidades daquele que os reclama,
devem-se observar os limites das possibilidades de quem se é reclamado, de modo que essa
obrigação não se torne um fardo impossível de ser carregado.

Devido ao fato dessa mensuração ser feita para que se respeite a diretriz da proporcionalidade,
começa a se falar em trinômio, proporcionalidade – possibilidade - necessidade.

Cabe ao juiz fixar os alimentos e, para tanto, precisa dispor de meios que o levem a saber as
necessidades do credor e as possibilidades do devedor.

2 DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, criado em 1.966, pela Lei n. 5.107 e atualmente
regulamentado pela Lei n. 8.036 de 1.990 é um conjunto de recolhimentos pecuniários mensais,
depositados em conta bancária vinculada em nome do trabalhador, que tem como principal
finalidade proteger o empregado demitido sem justa causa, garantindo-lhe uma verba para
emergências e ajuda de custo para assuntos importantes, como saúde e habitação.
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Sendo assim, consiste em uma reserva em favor do obreiro, para que esse efetue o saque no
momento de sua dispensa, ou diante de outras situações previstas em lei.

“Esse valor é depositado na Caixa Econômica Federal, que o atualiza com juros e correção
monetária, sendo ela o agente operador”. (BARROS, 2008, p. 1002)

Na concepção de Maurício Godinho, o FGTS

Consiste em recolhimentos pecuniários mensais, em conta bancária
vinculada em nome do trabalhador, conforme parâmetro de cálculo
estipulado legalmente, podendo ser sacado pelo obreiro em situações
tipificadas pela ordem jurídica, sem prejuízo de acréscimo percentual
condicionado ao tipo de rescisão de seu contrato laborativo, formando,
porém, o conjunto global e indiferenciado de depósitos um fundo social
de destinação legalmente especificada. (DELGADO, 2006, p. 1266)

O FGTS é formado por recolhimentos mensais do empregador, no valor de 8% da
remuneração paga ou devida, no mês anterior, em favor de conta bancária em nome do
empregado. Esses depósitos devem ser efetuados até o dia 7 do mês ulterior ao vencido.

Tais recolhimentos, que via, de regra, são compulsórios, não incidem apenas sobre o valor do
salário percebido, mas também sobre o valor das horas extras, dos adicionais noturno, de
periculosidade e insalubridade, do 13º salário, das férias, bem como do aviso prévio, seja ele
trabalhado ou indenizado.

Deve-se ressaltar, ainda, que remuneração consiste no somatório do salário com a gorjeta,
sendo salário toda contraprestação paga diretamente pelo empregador ao empregado, em
dinheiro ou utilidade, em decorrência do serviço prestado, conforme artigos 457 e 458 da
Consolidação das Leis Trabalhistas:

A administração desse fundo será feita pelo Conselho Curador, formado por representantes
dos trabalhadores, dos empregadores e órgãos e entidades governamentais, cabendo a ele
determinar as metas e os programas gerais a serem realizados. (MARTINS, 2008, p. 437)

Assim, prevê o artigo 3º da Lei 8.036/90:

Art. 3º. O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um
Conselho Curador, composto por representação de trabalhadores,
empregadores e órgãos e entidades governamentais, na forma
estabelecida pelo Poder Executivo.
I - Ministério do Trabalho; II - Ministério do Planejamento e Orçamento;
III - Ministério da Fazenda; IV - Ministério da Indústria, do Comércio e
do Turismo;
V - Caixa Econômica Federal; VI - Banco Central do Brasil. [...] (COSTA,
FERRARI, MARTINS, 2010, p. 169 - 170)
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O seu prazo decadencial é de 5 anos e o seu prazo prescricional, para reclamar contra o não-
recolhimento da contribuição do FGTS, conforme súmula 362 do TST, é de 30 anos, observado
o lapso temporal de 2 anos após a extinção do liame empregatício.

Compete à Justiça do Trabalho julgar os litígios decorrentes do FGTS envolvendo empregados
e empregadores. No entanto, competirá à Justiça Federal processar e julgar os feitos relativos
à movimentação do fundo, excluídas as reclamações trabalhistas, bem como as execuções
fiscais de contribuições devidas pelo empregador ao FGTS, conforme, respectivamente,
súmulas 82 e 349 do Superior Tribunal de Justiça.

3 O FGTS E A PENSÃO ALIMENTÍCIA

3.1 As hipóteses legais previstas para a utilização do FGTS

Os depósitos efetuados pelo empregador na conta vinculada do empregado não podem ser
utilizados livremente, sendo possibilitada a movimentação nas hipóteses previstas no artigo
20 da Lei 8.036/90.

A primeira hipótese, contida no inciso I do artigo supramencionado, diz respeito à “despedida
sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior”. Nesses casos, o
empregado poderá sacar os depósitos efetuados pela empresa que o despediu, que deverão
ser acrescidos da indenização de 40% dos juros e da correção monetária, com exceção da
culpa recíproca e da força maior, em que a indenização é devida pela metade, ou seja, no
valor de 20%.

A segunda, prevista no inciso II do artigo 20 da Lei do FGTS, trata da extinção do contrato
de trabalho por fechamento da empresa (estabelecimento, filial, agências, supressão de parte
das suas atividades), morte do empregador individual, ou ainda, “por declaração de nulidade
do contrato de trabalho nas condições do artigo 19-A” do mesmo diploma legal, ou seja, “é
devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja
declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando
mantido o direito ao salário”.

Insta salientar, que nesses casos, o levantamento também está restrito aos depósitos efetuados
em decorrência do último contrato de trabalho rompido, sendo ele acrescido de juros e correção
monetária, mas sem o acréscimo indenizatório.

No inciso III, o saque é possível em decorrência da “aposentadoria concedia pela Previdência
Social” e, no inciso IV, está relacionado ao falecimento do trabalhador.

Os incisos V, VI e VII estão relacionados à aquisição da casa própria (pagamento de
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prestações, liquidação ou amortização do saldo devedor, pagamento total ou parcial do preço
de aquisição da moradia própria ou lote).

A hipótese contida no inciso VIII do artigo 20 da Lei 8.036/90 ocorre “quando o trabalhador
permanecer três anos ininterruptos, a partir de 1º de junho de 1990, fora do regime do FGTS,
podendo o saque, neste caso, ser efetuado a partir do mês de aniversário do titular da conta”.

O inciso IX dispõe sobre o levantamento do FGTS quando houver o término normal do
contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei nº 6.019/74 e o
inciso X, estabelece como possibilidade de saque a suspensão total do trabalho avulso por no
mínimo noventa dias, desde que comprovada por declaração do sindicato representativo da
categoria profissional.

Já o inciso XII autoriza o levantamento desse fundo quando o empregado pretender aplicá-
lo em quotas de Fundos Mútuos de Privatização, sendo permitida a utilização máxima de
50 % (cinquenta por cento) do saldo existente e disponível em sua conta vinculada do FGTS,
na data em que exercer a opção.

As hipóteses reguladas nos incisos XI, XIII, XIV dizem respeito a situações de necessidade
do saque ligadas diretamente ao empregado e seus dependentes, como, por exemplo, para
tratamento de neoplasia maligna.

O inciso XV autoriza o saque do FGTS para os trabalhadores que possuírem idade igual ou
superior a setenta anos e o inciso XVI, permite o saque nos casos em que houver necessidade
pessoal, cuja urgência e gravidade decorram de desastre natural, desde que o trabalhador
resida em áreas comprovadamente atingidas de Município ou do Distrito Federal em situação
de emergência ou em estado de calamidade pública, formalmente reconhecidos pelo Governo
Federal.

Vale ressaltar que no caso supracitado, a solicitação de movimentação da conta vinculada
será admitida até 90 (noventa) dias após a publicação do ato de reconhecimento, pelo Governo
Federal, da situação de emergência ou de estado de calamidade pública e o valor máximo do
saque da conta vinculada será definido na forma do regulamento.

 Por fim, no inciso XVII, encontra-se presente a seguinte possibilidade de levantamento:
“integralização de cotas do FI-FGTS, respeitado o disposto na alínea i do inciso XIII do art.
5o desta Lei, permitida a utilização máxima de 30% (trinta por cento) do saldo existente e
disponível na data em que exercer a opção”.
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3.2 Da execução de alimentos

Yussef Cahali preconiza ser a ação de alimento o meio processual específico colocado à
disposição da parte que possui o direito de reclamar de outrem o pagamento de pensão,
devido em razão do vínculo de parentesco, matrimônio ou companheirismo. (CAHALI, 1998,
p.782)

A ação de alimentos, regulamentada pela Lei n. 5.478/68, também conhecida como “Lei de
Alimentos” estabelece um procedimento especial, diferenciado, que, devido a urgência dessa,
visa ser mais célere e concentrado, apresentando, assim, um nítido caráter protetivo em
favor do alimentando.

Nela o credor busca o cumprimento da obrigação que não foi cumprida espontaneamente,
sendo os alimentos fixados por sentença.

Não efetuando o devedor o pagamento da obrigação alimentar instituída, cabe ao credor
executá-la, podendo escolher qual das formas usará. Sendo elas: a execução por desconto,
disposta no artigo 734 do Código de Processo Civil, na qual a efetivação da obrigação alimentar
se dará por descontos em folha, a contida no artigo 732 do CPC, na qual o devedor terá seus
bens expropriados, a fim de satisfazer o direito do credor e a execução prevista no artigo 733
do CPC, na qual o devedor será citado para pagar em três dias, provar que pagou ou justificar
a impossibilidade de pagar a pensão, sob pena de prisão. No entanto, esta só é possível para
os três últimos meses inadimplentes.

3.3 A possibilidade jurídica da penhora do FGTS na execução do pagamento de
pensão alimentícia

Atualmente, é tema controvertido na doutrina a possibilidade jurídica da penhora do FGTS
na execução do pagamento de pensão alimentícia.

Tal fato se deve ao julgado, da Terceira Turma do STJ, publicado em abril de 2010, que
entendeu, por unanimidade, ser possível a penhora do FGTS para quitar parcelas de pensões
alimentícias atrasadas.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITO ALIMENTAR - PENHORA DE
NUMERÁRIO CONSTANTE NO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO
DE SERVIÇO (FGTS) EM NOME DO TRABALHADOR/ALIMENTANTE
- SUBSISTÊNCIA DO ALIMENTANDO - LEVANTAMENTO DO FGTS -
POSSIBILIDADE. [...] Da análise das hipóteses previstas no artigo 20 da
Lei n. 8.036/90, é possível aferir seu caráter exemplificativo, na medida em
que não se afigura razoável compreender que o rol legal abarque todas as
situações fáticas, com a mesma razão de ser, qual seja, a proteção do
trabalhador e de seus dependentes em determinadas e urgentes
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circunstâncias da vida que demandem maior apoio financeiro. Irretorquível
o entendimento de que a prestação dos alimentos, por envolver a própria
subsistência dos dependentes do trabalhador, deve ser necessariamente
atendida, ainda que, para tanto, proceda-se ao levantamento do FGTS do
trabalhador. (STJ - REsp. 1083061-RS - Rel. Min. Massami Uyeda - Publ.
em 7-4-2010)

No caso acima o menor, após uma ação de investigação de paternidade, impetrou ação de
execução das pensões devidas entre a data da investigação e o início dos pagamentos.
Ocorre que, após a penhora dos bens do executado, restou comprovada a não existência de
bens suficientes para saldar o débito, o que levou o exequente a pedir, então, a penhora do
valor remanescente da conta do FGTS.

O pedido foi negado em primeira instância. Recorrido para o Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul (TJ/RS), este confirmou a sentença a quo, afirmando que as hipóteses para
levantamento do FGTS estavam previstas, de forma taxativa, no artigo 20 da Lei nº 8.036/
1990. Interposto recurso ao STJ (REsp 1083061-RSRS), sob a alegação de que as hipóteses
do artigo 20 seriam exemplificativas, e não taxativas, ressaltou-se, também, a grande
importância do pagamento da verba alimentar.

O relator, ministro Massami Uyeda, considerou, no seu voto, que o objetivo do FGTS é
proteger o trabalhador, bem como seus dependentes, na demissão sem justa causa e também
na aposentadoria. Sendo claro que as situações elencadas na Lei nº 8.036/90 possuem caráter
exemplificativo, não se esgotando ali, devido à impossibilidade do legislador prever todas as
necessidades e urgências do trabalhador, as hipóteses para o levantamento do FGTS.

Considerou, também, que o pagamento da pensão alimentícia estaria em consonância com o
princípio da dignidade da pessoa humana, vez que “a prestação dos alimentos, por envolver
a própria subsistência dos dependentes do trabalhador, deve ser necessariamente atendida,
mesmo que, para tanto, penhore-se o FGTS”. (STJ, REsp.1083061-RS, Rel. Massami Uyeda)

A primeira e mais antiga corrente é constituída pelos defensores da impenhorabilidade do
Fundo, que alegam que a própria lei 8.036/90 além de fixar as regras para o saque do valor
depositado pelo empregador, determina, em seu artigo 2º, §2º, que as contas vinculadas em
nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis.

Apoiam-se, ainda, na regra constante no artigo 649, IV do CPC, que prevê como bens
absolutamente impenhoráveis os salários, remunerações, pensões, dentre outros.

Com base nessas razões, eles defendem a ideia da impenhorabilidade, alegando que o FGTS,
por ser um crédito futuro do trabalhador, uma poupança forçada, como afirma Sérgio Martins,
liberada apenas em casos excepcionais, não pode ser sacado fora das hipóteses legais, nem
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servir de garantia a qualquer tipo de execução, salvo quando previamente pactuado pelas
partes, sendo vedada a presunção de que as prestações alimentícias incidirão sobre o FGTS.
(MARTINS, 2008, p. 438-439)

Nesse sentido, são alguns julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA - VERBA
PROVENIENTE DO FGTS - IMPOSSIBILIDADE. Consideram-se
impenhoráveis todas as verbas e direitos decorrentes da relação de
emprego, a teor do artigo 649, IV, do CPC, inclusive aquelas provenientes
das contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
(TJMG, Agravo de Instrumento Nº 1.0024.99.076631-3/001, Décima Terceira
Câmara Cível, Tribunal de Justiça de MG, Rel. Eulina do Carmo Almeida,
Publ. em 12-01-2008)
[...]
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
PENHORA DE VALORES REFERENTES AO FGTS. IMPOSSIBILIDADE.
O FGTS tem finalidade específica e é crédito pertencente ao trabalhador.
O fundo de garantia tem regras próprias para seu levantamento, de modo
que não há previsão legal para que seja utilizado no pagamento de dívida
alimentar. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (TJRS, Agravo de
Instrumento Nº 70034678383, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Rel. Claudir Fidelis Faccenda, Publ. em 22/02/2010)

A segunda corrente, constituída pelos defensores da penhora, alega que a discussão da
possibilidade de saque do FGTS para pagamento de pensão alimentícia gera a colisão entre
dois direitos constitucionais, quais sejam: o direito do alimentando de receber os alimentos
necessários a sua sobrevivência e o direito do alimentante de manter seu patrimônio intacto,
ou seja, manter íntegros os saldos do seu FGTS

Ao ponderar esses direitos, diversos juristas privilegiam como bem mais importante o direito
aos alimentos, fundamentando ser ele a base do Estado Democrático de Direito, encontrando-
se afirmado na própria CRFB/1.988, vez que o artigo 5º, inciso LXVII, prestigia de tal forma
o adimplemento voluntário da obrigação alimentícia que, inclusive, prevê a possibilidade de
prisão civil do devedor inadimplente, sendo esta atualmente a única prisão civil possível.

Assim, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da máxima
efetividade, tem, no nosso ordenamento, merecida proteção especial o caráter de subsistência
da parcela alimentar, tendo em vista que a base que justifica a penhora encontra-se
fundamentada em regras constitucionais.

A interpretação taxativa do rol disposto no artigo 20, da Lei nº 8.036/1990, que estabelece as
hipóteses de movimentação de conta vinculada do trabalhador no FGTS, não observa a
relevância da verba alimentar.
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Dessa forma, a questão deve ser resolvida pela ponderação de princípios, na qual se buscará
a interpretação que reconheça maior eficácia a tais direitos, pois permitir que uma criança,
credora de pensão alimentícia, deixe de ter garantida a sua subsistência, por inadimplemento
do devedor que não possui bens, mas possui saldo na conta vinculada do FGTS, pela simples
ausência de previsão legal, é uma afronta ao princípio da dignidade humana, bem como ao
artigo 227 da CRFB/88.

Ante o exposto, pode-se concluir que se encontra derrubado o argumento de impossibilidade
de saque do FGTS nas execuções alimentícias por inexistência de previsão legal, vez que,
como já mencionado, a obrigação alimentar e a solidariedade familiar encontram-se
fundamentados no princípio da dignidade da pessoa humana, uma das bases do Estado
Democrático de Direito.

Nesse sentido os tribunais brasileiros têm decidido:

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
PENHORA DO FGTS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.
INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. Competência. A competência para a execução
de sentença condenatória de alimentos é da Justiça Estadual. Não há
falar em mudança da competência quando há irrelevante intervenção da
Caixa Econômica Federal, alegando tema referente ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço. Penhora do FGTS. As hipóteses enumeradas no
art. 20, da Lei 8.036/90, não são taxativas, sendo possível, em casos
excepcionais, a liberação dos saldos do FGTS em situação não elencadas
no mencionado preceito legal. Nesse passo, é possível a penhora dos
valores constantes da conta do FGTS do executado para pagamento de
dívida de alimentos. DENEGARAM A SEGURANÇA. (Mandado de
Segurança Nº 70040180242, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Rel. Rui Portanova, Publ. em 25/03/2011)
[...]
MANDADO DE SEGURANÇA - LEVANTAMENTO DE FGTS PARA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - POSSIBILIDADE -
DIREITO LÍQUIDO E CERTO - AUSÊNCIA - DENEGAR A ORDEM. O
cumprimento de obrigação alimentícia é direito constitucionalmente
tutelado (art. 5º,inciso, LXVII, da CF), não podendo a legislação
infraconstitucional obstar a correta subsistência do alimentando, sob
pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. O artigo 20,
da Lei 8.036/90 não pode restringir o pagamento de pensão alimentícia em
favor de pessoa necessitada, devendo o citado dispositivo legal ser
interpretado de forma a garantir a máxima efetividade dos direitos
dispostos na Constituição Federal. Inexiste direito líquido e certo de a
Caixa Econômica Federal se negar a efetivar a liberação de verbas
depositadas em conta vinculada do FGTS, existente em nome do
alimentante, indispensável para cumprir a obrigação alimentícia objeto
da execução, sob pena de prisão civil do depositante/executado.
(Mandado de Segurança Nº 4929213-09.2009.8.13.0000, Sexta Câmara Civel,
Tribunal de Justiça de MG, Rel. Des. Edilson Fernandes, Publ. em 12-3-
2010)
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Sendo assim, a questão da penhora do FGTS tem como foco o confronto entre os princípios
da dignidade da pessoa humana e do direito ao patrimônio.

4 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

Conceitua o dicionário Aurélio que princípio é o momento, local ou trecho em que algo tem
origem; é a causa primária; preceito, regra. (FERREIRA, 1977 p. 385)

Para Paulo Bonavides, os princípios são considerados fontes primeiras da normatividade,
que deram origem aos valores supremos, constituintes dos direitos, garantias e competências
de uma sociedade constitucional. Ou seja, são, “enquanto valores, a pedra de toque ou o
critério com que se aferem os conteúdos constitucionais em sua dimensão normativa mais
elevada”. (BONAVIDES, 1997 p. 254)

Dessa forma, os princípios, a base normativa sobre a qual se apoia o sistema constitucional,
deixam de servir apenas como orientação para tornarem-se indispensáveis para aplicação
da justiça ideal, uma vez que, utilizados na interpretação das leis, visam garantir o alcance da
dignidade humana em todas as relações jurídicas, buscando, assim, uma tutela jurisdicional
mais efetiva. São considerados leis das leis, nas quais se encontram a essência de uma
ordem, seus parâmetros fundamentais e direcionadores do sistema.

“Devem ter conteúdo de validade universal. Consagram valores generalizantes e servem
para balizar todas as regras, as quais não podem afrontar as diretrizes contidas nos princípios”.
(DIAS, 2009 p. 55)

Miguel Reale afirma que princípios são:

[...] verdades fundantes de um sistema de conhecimento, como tais
admitidas, por serem evidentes ou por terem sido comprovadas, mas
também por motivos de ordem prática de caráter operacional, isto é, como
pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa e da práxis.
(REALE, 2007, p. 300)

No entendimento de Celso Bastos, nos momentos revolucionários, os princípios teriam a sua
função ordenadora saliente, já outras vezes, desempenhariam, na medida em que tivessem
condições para serem auto-executáveis, uma ação imediata tanto no plano integrativo e
construtivo como no essencialmente prospectivo. Conclui o autor dizendo

[...] Finalmente, uma função importante dos princípios é a de servir de critério
de interpretação para as normas. Se houver uma pluralidade de significações
possíveis para a norma, deve-se escolher aquela que a coloca em consonância
com o princípio, porque, embora este perca em determinação, em concreção,
ganha em abrangência. (BASTOS, 2000, p. 55-56)
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Sendo assim, pode-se dizer que nos princípios serão encontradas diretrizes valorativas válidas,
as quais são aplicáveis à interpretação constitucional.

4.4.1 O princípio da dignidade da pessoa humana

O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, III, da CRFB/1988, é
considerado o princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, vez que se encontra
na base de todos os princípios constitucionais consagrados, como o direito a liberdade, a
participação política, a igualdade, dentre outros.

Nesse sentido, pode-se alegar que o conceito de dignidade humana reúne valores que não
estão restritos, unicamente, à defesa dos direitos individuais, pois contém em seu interior
todo um conjunto de direitos, liberdades e garantias, ou seja, todos os interesses que dizem
respeito à vida humana, sejam eles pessoais, sociais, políticos, culturais, ou econômicos.

É ele, segundo Maria Berenice, o mais universal de todos os princípios, aquele que garante
uma igual dignidade para todas as entidades familiares, encontrando na família o solo apropriado
para florescer. (DIAS, 2007, p. 59 – 60)

É considerado, na doutrina, como o princípio de valor pré-constituinte e de hierarquia
supraconstitucional, no qual se fundamenta a República Federativa do Brasil. (MENDES;
COELHO; BRANCO, 2008, p. 150)

Esse entendimento, apesar de majoritário, recebe críticas no sentido de que não há, entre os
princípios, uma hierarquia, estando todos sujeitos a juízos de ponderação.

No entanto, é nítida a relevância desse princípio, ao passo que, tanto no Brasil quanto no
exterior, ele vem ganhando cada vez mais espaço, merecendo diversas reflexões.

Prova disso são os parágrafos terceiro e quarto acrescentados ao artigo 5º da CRFB/1988,
pela Emenda Constitucional n. 45 de 2004, que representam, no entendimento de Gilmar Mendes,
Inocêncio Coelho e Paulo Gonet, um salto qualitativo no que diz respeito, em geral, à proteção
aos direitos humanos e, em particular, a dignidade da pessoa, bem como o §5º acrescido ao
artigo 109 do mesmo diploma legal que possibilita ao Procurador Geral da República, requerer
o deslocamento da competência para a Justiça Federal, em qualquer instância, visando assegurar
o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais dos quais o Brasil faça
parte. (MENDES; COELHO; BRANCO, 2008, p. 154)

Art. 5º. [...] § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional,
em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros,
serão equivalentes às emendas constitucionais.
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§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a
cuja criação tenha manifestado adesão.
Art. 119. [...] § 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos,
o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o
cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de
direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o
Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo,
incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.

Assim, têm-se na jurisprudência inúmeras decisões que consagram tal princípio como pilar
das ideias de Justiça e de Direito.

4.4.2 O princípio do direito ao patrimônio

Patrimônio, para o Direito Civil, compreende o conjunto de relações ativas e passivas de que
é titular uma pessoa, ou seja, é a soma dos valores patrimoniais ou dinheiro reunido por esta.
(MENDES, COELHO, BRANCO, 2008, p. 426)

Já para Clóvis Beviláqua é “o complexo das relações jurídicas de uma pessoa, que tiverem
valor econômico”. (BEVILÁQUA, 1951, p. 209-210).

Há, na doutrina, uma grande discussão, acerca dos direitos públicos de caráter patrimonial,
como as pensões previdenciárias, o FGTS, dentre outros, serem abrangidos pelo direito de
propriedade.

Na doutrina alemã, foi consolidado o entendimento de que esses direitos patrimoniais estão
compreendidos no conceito de propriedade.

Já, no Brasil, o tema, é tratado da seguinte forma:

[...] em geral, sobre a preservação do valor de salários, pensões ou outros
benefícios previdenciários e do auxílio-desemprego não tem sido discutido
com base no direito de propriedade, mas com fundamento na
irredutibilidade de vencimentos ou dos benefícios, ou, eventualmente,
com respaldo na proteção da confiança e no resguardo do direito
adquirido. (MENDES, COELHO, BRANCO, 2008, p. 427)

Para melhor ilustração, tem-se como exemplo a decisão proferida, pelo Supremo Tribunal
Federal, no Recurso Extraordinário n. 226.855, na qual, foi afirmada a natureza institucional
do FGTS.

Assim, pode-se concluir que o direito ao patrimônio, no caso do FGTS, encontra-se
contemplado no âmbito de proteção do direito constitucional de propriedade. Direito este
garantido, desde que atendida a função social da propriedade.
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“O termo “propriedade” advém do vocábulo latino “proprietas”, de “proprius”, significando,
pois, a qualidade do que é próprio”. (TAVARES, 2008, p. 632)

O direito de propriedade inicialmente era compreendido como uma relação entre uma pessoa
e uma coisa, de caráter absoluto, natural e imprescindível. Posteriormente, passou a ser
entendido como a relação entre um sujeito ativo (proprietário) e um sujeito passivo universal,
vez que seria constituído por todas as pessoas não proprietárias do objeto discutido, que
teriam que respeitar o direito de propriedade de cada indivíduo. (SILVA, 2007, p. 270-271)

Dessa forma, a propriedade é “o direito subjetivo de exploração de um bem, que todos os
demais integrantes da sociedade devem respeitar”. (TAVARES, 2008, p. 639)

4.4.3 O princípio constitucional da proporcionalidade

O princípio da proporcionalidade sempre esteve presente nos diversos ramos do direito e
surgiu com a finalidade de evitar restrições desproporcionais aos direitos fundamentais.

Em uma análise inicial, a proporcionalidade “é a exigência de racionalidade, a imposição de
que os atos estatais não sejam desprovidos de um mínimo de sustentabilidade”. (TAVARES,
2008, p. 707)

A doutrina alemã classifica esse princípio com base em três subprincípios, quais sejam:
adequação, no qual se analisa a conformidade ou a adequação dos meios empregados, exigindo,
assim, que as medidas interventivas adotadas mostrem-se aptas a atingir os objetivos
pretendidos; necessidade, no qual se verifica a necessidade ou exigibilidade da media adotada,
ou seja, busca-se dentre os meios adequados a melhor escolha possível para atingir os fins e,
por fim, a proporcionalidade em sentido estrito, na qual, ao contrário da necessidade, busca-
se a mais oportuna relação entre meios e fins. (TAVARES, 2008, p. 714-717)

Sendo assim, pode-se concluir que através da aplicação desse princípio procura-se sempre
equilibrar os valores do ordenamento jurídico, para, assim, no caso concreto, garantir os
direitos do cidadão.

4.4.4 A ponderação dos princípios

Os princípios são normas jurídicas que possuem alto grau de generalidade, consagram valores
generalizantes e servem de base para todas as regras.

“Um princípio, para ser reconhecido como tal, deve ser subordinante, e não subordinado as
regras”. (DIAS, 2007, p. 55)
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Havendo conflitos ou colisão entre princípios, não é possível a total anulação de um princípio
para observância de outro, sendo necessário, assim, utilizar-se do princípio da
proporcionalidade.

Incidindo dois princípios sobre um mesmo fato, o conflito deve ser solucionado na base da
ponderação, na qual será considerado o peso de cada um.

Afirma Paulo Bonavides que a colisão entre princípios ocorre quando algo é vedado por um
princípio, mas permitido por outro, hipótese em que um dos princípios deve recuar. O que, no
entanto, não significa que o princípio do qual se abdica seja declarado nulo, pois em situações
diferentes a questão de prevalência pode se resolver de forma distinta.  (BONAVIDES,
1997, p. 251)

Havendo conflitos entre princípios que possuem pesos diferentes, no caso concreto, prevalece
aquele que tem maior peso.

Diante do exposto, pode-se concluir que, havendo colisão entre princípio da dignidade humana
e o direito do patrimônio, prevalecerá aquele, vez que hoje vem sendo considerado como
absoluto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ser humano tem como direito fundamental o direito à vida e necessita, desde o nascimento
até a sua morte, de amparo e de bens necessários a sua sobrevivência. Sendo assim, há
normas que delegam à sociedade e especialmente à família a obrigação de garantir a existência
e manutenção das necessidades básicas: alimentação, saúde, moradia, estudo, das pessoas
que não podem prover a própria subsistência.

O direito a alimentos surge como princípio da preservação da dignidade humana, presente no
artigo 1°, inciso III da CRFB/1.988, que tem como premissa o direito que todos possuem de
viver com dignidade, assegurando, assim, a inviolabilidade do direito à vida, à integridade
física.

A inadimplência da obrigação alimentícia, bem como a ausência de bens e valores suscetíveis
de penhora, reporta ao questionamento da possibilidade da utilização do FGTS do trabalhador
devedor na execução do pagamento da dívida alimentar.

O FGTS, criado em 1.966, pela Lei n. 5.107 e atualmente regulamentado pela Lei n. 8.036 de
1.990, é um conjunto de recolhimentos pecuniários mensais, depositados em conta bancária
vinculada em nome do trabalhador, que tem como principal finalidade proteger o trabalhador
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demitido sem justa causa, garantindo-lhe uma verba para emergências e ajuda de custo para
assuntos importantes, como saúde e habitação.

Analisou-se a possibilidade de penhora com a liberação dos valores do FGTS quando não há
outro bem para garantir a execução de alimentos, principalmente em favor dos filhos menores
do devedor.

Tendo em vista que a Lei n. 8.036/90, que regulamenta a utilização do FGTS, permite o
levantamento do mesmo para a aquisição da residência do trabalhador, é plausível o
levantamento deste para saldar dívida alimentar, mesmo porque a própria residência do
alimentante pode ser objeto de penhora para saldar a dívida já mencionada.

A discussão supracitada coloca frente a frente dois princípios. O primeiro, da dignidade da
pessoa humana, ou seja, o direito da parte alimentada em receber os alimentos necessários
para a sua sobrevivência, o direito à vida e, o segundo, do direito ao patrimônio, que se
resume no direito do alimentante em manter íntegro os saldos do seu FGTS.

No entanto, no confronto desses dois princípios cabe ressaltar que antes de se pensar na
integridade patrimonial do executado, deve-se pensar na manutenção da vida dos alimentados.

Levando-se em conta que os alimentos possuem natureza subsistencial, sendo, assim, de
extrema necessidade e que o FGTS visa à proteção do trabalhador e de seus dependentes
em determinadas e urgentes circunstâncias da vida que demandem maior apoio financeiro,
não há porque considerar ilegal a penhora desse fundo para o fim supramencionado.

Sendo assim, mostra-se legítima a permissão do bloqueio do FGTS para garantia de débitos
alimentares, vez que ao ser realizada a ponderação entre o princípio da dignidade humana e
o direito ao patrimônio, prevalecerá aquele, vez que hoje, por ser a base do Estado Democrático
de Direito, vem sendo considerado como absoluto.

Resta salientar que, mesmo que o julgador entendesse não existir hierarquia entre princípios,
ainda assim haveria a prevalência do princípio da dignidade humana, vez que, de acordo com
o princípio da proporcionalidade, seria a concessão da penhora do FGTS o meio mais eficaz,
adequado e proporcional para se resolver o caso concreto, pois não é razoável privar alguém
de sua subsistência, apenas para manter intacto esse patrimônio, mesmo porque não há uma
expressa previsão legal para esse saque.

 Diante do exposto, não há motivos para o rol do artigo 20 da Lei 8.036/90 ser considerado
taxativo, mas sim meramente exemplificativo, pois, seria irrazoável pensar que tal rol consegue
abranger todas as situações fáticas existentes.
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Resumo: O texto apresentado abaixo trata do surgimento das teorias contratualistas no
pensamento político europeu no momento em que o feudalismo entrava em crise e uma nova
ordem social e econômico começava a se estruturar. Com uma nova configuração de forças
políticas, era necessário construir uma nova teoria para a existência e legitimidade do Estado
Nacional Moderno, e a justificativa da relação entre essa instituição e a sociedade civil. Para
tanto, este texto faz um pequeno resumo do contexto histórico em que nasceram as teorias
contratualistas, os pontos em comum entre os três autores tratados aqui – Thomas, John
Locke e Jean-Jacques Rousseau, bem como as suas divergências.

Palavras-chave: Contratualismo, Hobbes, Locke e Rousseau.
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1 INTRODUÇÃO

Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau são considerados os principais
representantes da doutrina política-filosófica conhecida como contratualismo. Essa doutrina
surge na história das ideias políticas durante o período Moderno europeu (séculos XVI ao
XVIII), e propõe uma nova forma de explicar e legitimar o incipiente Estado Nacional Moderno.

Este período é marcado por grandes mudanças. O período moderno é considerado um período
de transição entre o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista.

Desde a Baixa Idade Média (séculos XI ao XV) O modo de produção feudal estrava em
declínio. O comercio no Mediterrâneo incrementou o crescimento das cidades, liderados por
uma nova camada social, mais dinâmica e progressista: a burguesia. Ávida por aumentar
seus lucros, os burgueses buscavam apoio em líderes políticos que pudessem contrabalançar
o poder da Igreja e de alta nobreza, que colocava empecilhos tributários e legais à livre
circulação de mercadorias.

Nas cidades uma nova mentalidade surgiu. A atividade comercial exigia uma nova atitude
dos homens diante do mundo. O lucro só pode ser obtido com racionalismo. Os homens
descobrem que para sobreviverem no mercado precisam ser calculistas, e para isso só
dependiam deles mesmos. Isto é muito significativo, já que o típico camponês, reduzido à
servidão, acreditava na vontade divina para que as boas colheitas ocorressem.  A natureza e
o mundo eram regidos por uma vontade inatingível e inexplicável. No mundo feudal, grassava
o analfabetismo, o obscurantismo, a ignorância e a violência. Submetidos à servidão imposta
pela nobreza e à opressão cultural da Igreja Católica, a maioria esmagadora da população
europeia, não vivia, sobrevivia.

Com o renascimento urbano, impulsionado pelo comercio, este quadro, muito gradativamente,
começa a mudar. “Quem respira o ar da cidade respira o ar da liberdade”, como disse
Maquiavel. Os camponeses começam a se arriscar a fugir dos feudos e irem para os centros
urbanos. Nas cidades, novas profissões se organizam em corporações de ofício e nas guildas.
Surgem as primeiras Universidades no final do século XIV para atender e impulsionar as
demandas por conhecimento, embora ainda estruturadas em torno da filosofia escolástica. A
invenção da Imprensa em 1455 acelera a troca de informações, promovendo uma verdadeira
revolução no mercado editorial em toda a Europa. Todas estas mudanças favoreceram o
crescimento da burguesia.

Por outro lado, no mesmo período, o poder das elites feudais – a nobreza e o clero católico -
começaram a declinar. A nobreza feudal, detentora das terras férteis, explorou durante séculos
uma massa enorme de camponeses. Os servos eram obrigados a pagar tributos em forma de
dias de trabalhos e parcelas da produção, em troca de proteção e subsistência. Através da
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Suserania e Vassalagem, criado pelo grande rei Carlos Magno, clãs nobiliárquicos construíram
uma intricada rede de relações que incluíam doação de terras, casamentos e obrigações
militares recíprocas. Garantiram com isso o monopólio do acesso às terras e às armas.
Congregavam um código guerreiro baseado em virtudes hereditárias, materializado na
honradez da palavra.

No entanto, na Baixa Idade Média a nobreza começou a enfrentar problemas. A derrota nas
Cruzadas minou suas forças, ao fazer desaparecer milhares de nobres cavaleiros. Períodos
de fome intermitentes e a Peste Negra (1348-1350), foram acompanhadas por ondas de
rebeliões camponesas na Inglaterra e na França, conhecidas como jacqueries. Isto tudo foi
agravado pela Guerra dos Cem Anos (1337-1453), que enfraqueceu ainda mais a nobreza,
ao colocar franceses e ingleses em conflito.

O Clero Católico também sofria com as mudanças. O fracasso da Cruzadas, a fome e a
peste foram atribuídos pela população à ostentação da Igreja e aos abusos dos membros da
Igreja. Muitos acreditavam que em 1500 o mundo iria ter fim. Essas calamidades eram
prenúncios do apocalipse previsto na Bíblia. Movimentos reformistas, que visavam reaproximar
a Igreja ao seu papel original, foram aplacados pela Inquisição, que perseguiu e queimou
milhares de pessoas acusados de heresia. A truculência da Igreja não foi capaz, no entanto,
de frear a Reforma Protestante no século XVI, que fragmentou e esfacelou a hegemonia de
Roma sobre a consciência europeia. Em parte, a Igreja não contava mais com forças militares
eficientes para defender seus interesses. Como vimos acima, sua antiga aliada a nobreza ia
de mal a pior.

Uma crise de autoridade se instalou. A população não obedecia mais a nobreza e cada vez
mais audaciosamente a enfrentava. Não acreditavam mais nos valores morais pregados
pela Igreja. A vida urbana acomodava cada vez mais inconformados com a ordem vigente.
Claro está que tanto a nobreza quanto o clero ainda exerciam o poder, mas perderam a
legitimidade.

Essa situação de insegurança proporcionou a oportunidade aos reis de centralizarem o poder.
Um ditado corrente na Idade Média é que rei reina, mas não governa. Imerso na rede de
relações feudais e contando com a mesma força militar de qualquer nobre, o rei não conseguia
impor sua autoridade sem correr o riso de perder a vida em confronto com um duque ou um
barão. Sem contar com os laços de suserania e vassalagem, que impunha barreiras de lealdade.
Como então ele conseguiria então recursos para retomar o controle político? A resposta veio
através de uma aliança com a burguesia. Desta aliança nasce o Estado Nacional Moderno,
geralmente regido por reis absolutistas.

Interessada em diminuir os tributos tanto impostos pela nobreza quanto se livrar dos
impedimentos morais defendidos pela Igreja, a burguesia busca no rei (e no Estado Nacional
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Moderno) a unificação dos pesos e medidas, a criação de uma moeda nacional, a garantia de
segurança nas estradas para a circulação de mercadorias. Em troca desses benefícios, a
burguesia financiaria, através de impostos, um corpo burocrático de funcionários e,
principalmente, um exército nacional profissional. A burocracia e o exército são prerrogativas
para firmar a soberania, a força, a autoridade e a legitimidade de poder dos reis sobre seus
súditos.

Estabeleceu-se então uma relação direta entre comércio e poder estatal. Quanto mais
comércio a burguesia realiza mais impostos ela paga para o rei. Quanto mais o Estado
arrecada, mais exércitos ele pode financiar. Quanto mais exército um Estado possui, mais
condições de garantir não só o Estado, mas o crescimento de mais comércio. Essa lógica
impulsionou os Estados europeus a buscarem novas rotas comerciais globais e a descobrirem
novos continentes no final do século XV. Não é por acaso que o primeiro Estado Nacional
europeu a surgir foi Portugal, com a Revolução de Avis (1383-1385), o que explica em parte
seu pioneirismo com as Grandes Navegações.

Não obstante, a nobreza e a Igreja Católica também irão buscar no Estado um aliado na
garantia de seus interesses. Incapazes de manter a paz e a posse de suas terras, as elites
fundiárias precisam do exército do rei para conter o avanço das revoltas no campo.
Assombrada pela Reforma, a Igreja busca aliar-se com o Estado para manter as áreas de
influência e combater o protestantismo.

Portanto, O Estado Nacional Moderno acomoda tanto as forças sociais decadentes da era
do feudalismo, quanto as em ascensão com o surgimento do capitalismo comercial. É neste
contexto que surgem novas as teorias políticas para justificarem e legitimarem o poder do
Estado. Inaugurado por Maquiavel, exige-se que essas teorias sejam formuladas unicamente
com proposições racionais. Isso não quer dizer que, na prática, a filosofia e o poder do
cristianismo tenham sido suplantados. Mas essas teorias são dirigidas agora a um público
diferente, urbano, racional, burocrático.

2 CONVERGENCIAS

Os autores contratualista que passaremos a tratar - Hobbes, Locke e Rousseau são muito
divergentes entre si. No entanto, guardam pontos em comum em sua teoria. Comentado a
respeito de Hobbes, mas generalizando para todos os que pertencem a essa doutrina política,
um sociólogo brasileiro comentou2:

Sabemos que Hobbes é um contratualista, quer dizer, um daqueles
filósofos que, entre o século XVI e o XVIII (basicamente), afirmaram que

2 RIBEIRO, Renato Janine. “Hobbes: o medo e a esperança”. In: WEFFORT, Francisco. Os clássicos da política.
São Paulo: Ática, 2000. p. 53.
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a origem do Estado e/ou da sociedade está num contrato: os homens
viveriam, naturalmente, sem poder e sem organização – que somente
surgiriam depois de um pacto firmado por eles, estabelecendo as regras
de comércio social e de subordinação política.

Este é o primeiro aspecto. Todos os contratualistas partem do princípio de que o Estado não
é natural, ou seja, é uma obra humana, um artifício humano. Neste sentido, todos os
contratualistas rejeitam veementemente que a origem do poder seja de qualquer ordem divina.

O segundo aspecto decorre, logicamente, da necessidade de concluirmos que houve uma
época em que os homens viviam livres, sem Estado, e outra em que os homens vivem com a
existência do Estado. Isto não quer dizer que os contratualistas se referem a um determinado
momento histórico. É um pressuposto teórico engenhoso justificar a existência do Estado, e
de sua necessidade, imaginando o que seria dos homens sem ele. O momento em que os
homens viviam sem o Estado é chamado por eles de Estado de Natureza. Nestas circunstâncias,
vivendo livres, esses autores admitem a existência de certos direitos naturais do homem – ou
jusnaturalismo.

O terceiro aspecto em comum é que os contratualistas admitem a superioridade da sociedade
civil. Os homens sempre ganham em abandonar o Estado de natureza. Ou seja, os
contratualistas defendem a necessidade de o homem viver sobre a tutela de um certo tipo de
Estado, de uma organização política. Os contratualistas recuperam a visão grega de que a
política é uma esfera particular das atividades humanas que tem o propósito de buscar o
bem.

O quarto e último aspecto em comum às teorias contratualistas é que o momento da criação
do Estado, da passagem do Estado de Natureza para o Estado Civil, é realizado pelos homens
de forma livre e espontânea, estabelecendo uma relação jurídico-política entre governantes
e governados e os limites legais do Estado de Direito.

3 DIVERGÊNCIAS

Primeiramente fizemos uma breve digressão sobre o contexto histórico do surgimento do
Estado Nacional Moderno, e depois ressaltamos os pontos em comum entre as teorias
contratualistas. Passemos agora para a análise das divergências e peculiaridades de cada
um dos autores escolhidos para representar essa corrente político-ideológica.

O primeiro contratualista que iremos analisar é Thomas Hobbes (1588-1679). Este autor
conviveu com grandes pensadores de seu tempo, como Galileu, Descarte e Francis Bacon,
de quem foi secretário por muitos anos. A Inglaterra, neste período, passava por um momento
histórico crucial, em que a Monarquia entrou em conflito com as classes sociais emergentes.
Representantes no Parlamento da burguesia, do clero puritano e anglicano, e de parte da
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nobreza (gentry) entraram em choque político com a Monarquia, levando o país em uma
guerra civil, que acabou decapitando o rei Carlos I em 1649. Thomas Hobbes conheceu e
repudiou o radicalismo dos movimentos populares como os levellers e os diggests. Sua
posição política, espelhada em suas obras, ficou claramente do lado do Estado Absolutista.

No contexto filosófico, Hobbes recebeu influência do Empirismo, corrente que defende que
a origem do conhecimento humano se encontra nos sentidos (visão, audição, paladar, olfato
e tato), ou seja, o conhecimento é interiorizado pelo homem através de suas experiências
concretas. Essa posição vai influenciá-lo na construção de sua teoria antropológica.

Segundo Hobbes, o homem em seu Estado de Natureza é um ser avesso às relações sociais.
Movido pelos instintos e sentidos, a natureza humana busca, por um lado, a satisfação pessoal
de seus desejos, como o alimento, o sono e o sexo, o que lhe causa prazer3; por outro, evita
tudo que lhe causa dor (física ou psicológica). Mais próximos dos animais, o homem não
conhece valores morais (o bem e mal, o justo e o injusto), nem a finalidade da vida. Busca
unicamente continuar vivo.

Como o homem vive para a sua própria felicidade, a existência de outros homens cria
obstáculos à satisfação pessoal. Os seus semelhantes são obstáculos para seu prazer, são
seus competidores. Incapaz de empatia, o homem passa a conflitar com seus pares, julgando
estar no exercício pleno dos seus direitos e de sua liberdade4:

O direito de natureza, a que os autores geralmente chamam de jus
naturale, é a liberdade que cada homem possui de usar seu próprio
poder, da maneira que quiser, para a preservação de sua própria natureza,
ou seja, de sua vida; e consequentemente de fazer tudo aquilo que seu
próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios adequados a esse
fim.

Exercendo seus direitos naturais, os homens viveriam num ambiente de guerra total. “O
homem é o lobo do homem”, talvez a frase mais conhecida deste pensador, retirada do seu
livro O Cidadão de 1641, ilustra para Hobbes a condição humana, caracterizada pela
insegurança constante, a competição pela glória, o desejo pelo poder, a imposição da vontade
dos mais fortes sobre os mais fracos, a desconfiança da perda do que já foi conquistado, a

3 Freud (1856-1939) compartilha esta perspectiva de Hobbes: “O elemento de verdade por trás disso tudo [...] é
que os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que, no máximo, podem defender-se quando
atacadas; pelo contrário, são criaturas entre cujos dotes instintivos deve-se levar em conta uma poderosa quota
de agressividade. Em resultado disso, o seu próximo é, para eles, não apenas um ajudante potencial ou um objeto
sexual, mas também alguém que os tenta a satisfazer sobre ele a sua agressividade, a explorar sua capacidade de
trabalho sem compensação, utilizá-lo sexualmente sem o seu consentimento, apoderar-se de suas posses,
humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, tortura-lo e mata-lo”. FREUD, Sigmund. O mal-estar da civilização. São
Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 167.

4 HOBBES, Thomas. Leviatã. Trad. João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Abril
Cultural, 1974. p. 82.
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certeza e a espera de uma vida breve e uma morte violenta. Neste sentido, a hipótese de
liberdade e justiça para todos é impossível.

No entanto, seguindo a lei natural (que é diferente de direito natural, que busca o exercício
da liberdade e com isso, a guerra) todo ser vivente busca a sobrevivência, os homens almejam
a paz, a felicidade, a tranquilidade e a oportunidade de desfrutar o resultado de seu trabalho5:

Uma lei de natureza (lex naturalis) é um preceito ou regra geral,
estabelecido pela razão, mediante o qual se proíbe a um homem fazer tudo
o que possa destruir sua vida ou privá-lo dos meios necessários para
preservá-la, ou omitir aquilo que pense poder contribuir melhor para
preservá-la.

A razão humana conclui que o exercício da liberdade natural leva os homens à guerra de
todos contra todos, e eventualmente até à extinção da raça humana, quando o último homem
eliminar seu concorrente. É justamente o medo da morte e a vontade de sobreviver que levar
o homem a romper com o Estado de Natureza e abrir mão de seus direitos naturais, em troca
da paz.

Os homens, de forma voluntária, livre e racional, abrem mão de seus direitos naturais e
transferem todo o poder para um ser artificial: o Estado. Ele exerce sua soberania e exige
dos seus governados a inteira obediência. A justiça, assim, deixa de ser privada e passa a ser
pública, de monopólio único e exclusivo do Estado. Em Hobbes, é bom que se diga, não
estabelece um regime predileto, pois6

[...] o poder soberano, quer resida num homem, como numa monarquia,
quer numa assembleia, como nos estados populares e aristocráticos, é o
maior que é possível imaginar que os homens possam criar. E, embora
seja possível imaginar muitas más consequências de um poder tão
ilimitado, apesar disso as consequências da falta dele, isto é, a guerra
perpétua de todos homens com os seus vizinhos, são muito piores.

Ressaltamos aqui novamente a justificativa de Hobbes para os homens abandonarem o
Estado de Natureza e ingressarem na sociedade civil. É melhor viver sob um regime autoritário
(seja uma monarquia ou uma república) do que ter liberdade sem a garantia de desfrutá-la.
Neste sentido, do pensamento hobessiano faz-nos concluir que a liberdade humana é a razão
de sua destruição, por isso deve ser suprimida. Mas é bom lembrarmos que, em Hobbes, os
homens não renunciam a sua liberdade em nome de um Estado ou para um soberano em
particular - como podemos lembrar da ideologia nazista. Mas renunciam entre si, de um
homem para o outro. Eu abro mão de minha liberdade se você fizer o mesmo. É sob o acordo
mútuo, um pacto entre os homens, que se estabelece o contrato social, e o Estado é a

5 HOBBES, Thomas. Obra cit. p.79
6 HOBBES, Thomas. Obra cit. p.127.
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instância de poder que garante que este pacto não será rompido. E fazem este pacto em
nome de um bem: a paz. Só assim adentramos no mundo civilizado, de prosperidade, de
justiça.

Este Estado seria capaz de cometer uma injustiça? Segundo Hobbes7,

Dado que todo súdito é por instituição autor de todos os atos e decisões
do soberano instituído, segue-se que nada do que este faça pode ser
considerado injúria para com qualquer de seus súditos, e que nenhum
deles pode acusá-lo de injustiça.

O Estado de Hobbes, portanto, tem sua autoridade fundamentado por um pacto racional,
laico e feito de forma livre por cidadãos racionais, com a legitimidade do uso da força para
garantir um bem comum, ou seja, a paz e a segurança. No momento em que ele é instituído,
os homens passam a serem seus súditos.

E como vimos, toda o fundamento da construção da teoria de Hobbes, em seu famoso livro
O Leviatã, é sua visão antropológica negativa sobre a natureza humana. Embora sua obra
não foi concebida para criticá-lo, John Locke (1632-1704), também um pensador inglês,
discordava inteiramente desta teoria8. Considerado o pai do Liberalismo moderno, John Locke
viveu na mesma atmosfera da guerra civil que levou Hobbes a defender um Estado forte,
capaz de evitar a dissolução das instituições políticas inglesas. No entanto, percebia a natureza
humana de forma diametralmente diferente desse autor e, consequentemente, tem uma outra
concepção de Estado justo e legítimo para solucionar os problemas políticos ingleses.
Comecemos pela sua visão antropológica.

Segundo Locke, o homem em estado de Natureza – ainda sem a existência do Estado –,
vivem em condições de igualdade. E isso ocorre por três motivos. Em primeiro lugar, são
iguais porque são livres e independentes para gozar a vida que quiserem. Observe suas
afirmações no entrecho abaixo9

[...] é preciso que examinemos a condição natural dos homens, ou seja,
um estado em que eles sejam absolutamente livres para decidir suas
ações, dispor de seus bens e de suas pessoas como bem entenderem,
dentro dos limites do direito natural, sem pedir autorização de nenhum
outro homem nem depender de sua vontade.

7 HOBBES, T. Leviatã. Obra cit.  p.109.
8 Na primeira parte do Primeiro Tratado sobre o Governo Civil, Locke explicita que sua obra é uma crítica ao livro

de Robert Filmer (1588-1653), O Patriarca, que defende a origem divina do poder político, argumento descar-
tado também por Hobbes.

9 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o governo civil. Trad. Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. 2. ed.
Petrópolis: Vozes, 1994. p. 83.
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Em segundo lugar, são iguais por serem dotados de razão que lhe permitem viver com
autonomia – exercerem sua liberdade - e reconhecerem este mesmo direito em seus
semelhantes. Ao contrário de Hobbes, o exercício da liberdade é condição inviolável da
existência humana. Só é livre quem é racional, e só é racional quem é livre. Decorre então
que, se vendo como iguais, os homens em estado de natureza são sociáveis, vivem
pacificamente e não estabelecem hierarquia ou relações de poder fundamentados em qualquer
argumento natural10.

Em terceiro lugar, os homens são iguais porque todos são proprietários. Isto não quer dizer que
os homens têm as mesmas posses. O conceito de propriedade em Locke estabelece que,
primeiro, os homens são proprietários de si mesmos, são livres, racionais e autônomos. São
donos de seus corpos e livres de o levarem aonde quiser e fazerem dele o que quiser (tem
direito de ir e vir, de livre expressão e livre consciência). Com as suas habilidades racionais
usadas corretamente e a força do seu corpo apropriam-se de parte da natureza, que é uma
dádiva dada por Deus aos homens. A caça, a pesca, ou a coleta pertencem ao homem como
resultado de seu trabalho. E ao arar a terra, cultivá-la, irriga-la e protegê-la, tornam-se propriedade
privada dos homens que a tornaram extensão do seu próprio ser. A propriedade da terra que
faz possível a sobrevivência do homem, que lhe permite gozar a vida e exercer sua liberdade,
é sua por direito. O limite natural da propriedade privada da terra é estabelecido quando sua
existência ameaça a sobrevivência e a liberdade de seus semelhantes.

Recapitulando, os homens em Estado de Natureza já possuem direitos: a liberdade, a vida, o
trabalho e a propriedade. Têm o direito de defenderem seus direitos, e são reconhecidos por
seus semelhantes o direito de fazê-lo. Vivem em condições de igualdade, na qual estabelecem
laços sociais estáveis. São felizes. Então, por quais motivos estes homens abandonariam o
Estado de Natureza?

Locke nos explica que mesmo nessas condições, os conflitos entre homens são inevitáveis.
Longe de uma guerra de todos contra todos, as desavenças seriam cada vez mais comuns à
medida que a população crescesse e a economia desenvolvesse. A razão nem sempre é
capaz de deter as paixões humanas que atentem contra os direitos naturais. O homem não é
perfeito. Por inveja, vaidade e egoísmo, as ofensas entre os homens seriam frequentes. Isto
porque, a desigualdade produzida pela capacidade de trabalho de cada um estaria cada vez
mais visível, conforme as propriedades tivessem sua produção cada vez mais desenvolvidas.
O sentimento de injustiça surgiria, por exemplo, no comércio com o surgimento da moeda,
base de trocas econômicas das sociedades modernas, que nem sempre seria capaz de
satisfazer as partes envolvidas. Com os crimes, outra dificuldade surgiria: se os próprios

10 Uma objeção comum a estas afirmações é a existência empírica do poder patriarcal de pais sobre os filhos, que
já foi utilizado inclusive por algumas teorias para justificar a origem natural do Estado ou de instituições
políticas. Locke observa que este poder é transitório, e só existe enquanto as crianças estão em sua menoridade
racional, sendo extintas assim que se tornam adultos.
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homens são os responsáveis por defender seus direitos como evitar que as punições fossem
desproporcionais aos delitos? Quem estabeleceria as penas, o ofendido? Como evitar então
que o a justiça não se torne vingança? E as ameaças externas? Como organizar minimamente
uma comunidade para proteger seus filhos e suas propriedades. “Assim os homens, apesar
de todos os privilégios do estado de natureza, mantendo-se em más condições enquanto nele
permanecerem, são rapidamente levados à sociedade”.11

Assim, para superar as dificuldades que o Estado de Natureza impõe ao bem-estar e à
manutenção dos direitos naturais, os homens estabelecem o pacto social e o contrato que
origina o Estado12.

Se todos os homens são, como se tem dito, livres, iguais e independentes
por natureza, ninguém pode ser retirado deste estado e se sujeitar ao
poder político de outro sem o seu próprio consentimento. A única maneira
pela qual alguém se despoja de sua liberdade natural e se coloca dentro
das limitações da sociedade civil é através do acordo com outros homens
para se associarem e se unirem em uma comunidade para uma vida
confortável, segura e pacífica uns com os outros, desfrutando com
segurança de suas propriedades e melhor protegidos contra aqueles que
não são daquela comunidade.

O Estado de John Locke é o Estado Liberal, aquele que defende a liberdade, a vida, o
trabalho e a propriedade; que fixa as penas aos crimes que atentam contra os direitos naturais;
que positiva as leis que já existiam no Estado de Natureza. O Estado é uma instituição
formada por indivíduos iguais – porque proprietários – que tem o objetivo de preservar a
autonomia dos indivíduos. E é este é o seu limite: os indivíduos não instituem o Estado para
perder o que já possuíam antes. O Estado só é legítimo se cumpre o contrato de defender os
direitos naturais do homem13:

A maneira única em virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia à
liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em
concordar com outras pessoas em juntar-se e unir-se em comunidade
para viverem em segurança, conforto e paz umas com as outras, gozando
garantidamente das propriedades que tiverem e desfrutando de maior
proteção contra quem quer que não faça parte dela. Qualquer número de
homens pode fazê-lo, porque não prejudica a liberdade dos demais; ficam
como estavam no estado de natureza.

Os homens podem, e devem, revoltarem-se contra as leis e o Estado (seus governantes) que
descumpriram o contrato. De fato, a única prerrogativa que os homens perdem ao
abandonarem o Estado de Natureza e ingressarem no Estado Civil é o direito de punir os

11 LOCKE, John. Obra cit. p. 83.
12 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil. Trad. de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa.

Petrópolis: Vozes, 1994. p.139.
13 LOCKE, John. Obra cit. p. 103.
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criminosos. Neste sentido, John Locke dá uma importância muito grande ao Legislativo,
poder que tem a prioridade da preservação do bem comum ao positivar corretamente as leis
que defendam a liberdade, a vida, a segurança e as propriedades individuais.

Como vimos, em Hobbes a liberdade é um direito que leva à guerra; em Locke, a liberdade é
o maior bem. Em Hobbes, o Estado é um soberano com poderes absolutos sobre a sociedade
civil, que praticamente desaparece sobre sua tutela; em Locke, o Estado é mínimo, e deve ater-
se a defender os interesses da sociedade civil, e só sob seu consentimento pode governar 14

A liberdade natural do homem deve estar livre de qualquer poder superior
na terra e não depender da vontade ou da autoridade legislativa do homem,
desconhecendo outra regra além da lei da natureza. A liberdade do homem
na sociedade não deve estar edificada sob qualquer poder legislativo
exceto aquele estabelecido por consentimento na comunidade civil [...].

Em Hobbes, o direito natural deve ser abdicado em nome da paz; em Locke, o direito natural
deve ser preservado em nome da liberdade.

O último dos contratualistas que analisaremos aqui é Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).
Um dos grandes representantes do Iluminismo, Rousseau foi um dos críticos mais agudos da
sociedade em que viveu. O Antigo Regime francês sob a Dinastia dos Burbons conheceu o
seu auge, mas também o início da decadência. Em 1750 publicou Discurso sobre os
fundamentos e a origem das desigualdades entre os homens, cujas teses foram retomadas
mais tarde no seu mais famoso Do Contrato Social (1763), obra que lhe renderam o decreto
de prisão e sua fuga de Paris. Rousseau não viveu para ver a Bastilha tomada pelos sans-
culottes, mas foi um dos mais influentes inspiradores da República Francesa, e mais tarde,
no século XIX, do jovem Karl Marx.

Rousseau concorda com Hobbes e Locke. O homem em Estado de Natureza é livre. Mas o
significado de liberdade de Rousseau é completamente diferente tanto de Hobbes quanto de
Locke. A razão e o exercício do livre-arbítrio capacitam-no a dominar seus impulsos naturais
(sobrevivência, reprodução, autopreservação), ou instintos, do qual todo ser vivo está sujeito.
O constante aprendizado levou-o a buscar melhorias no seu modo de viver. Assim, o homem
começa a se diferenciar dos animais. Para Rousseau, é uma característica humana a tendência
ao progresso e ao controle sobre a natureza. Assim, o ato de comer, por exemplo, evoluiu de
uma simples satisfação fisiológica, do qual o homem simplesmente aplacava, para um momento
de celebração e prazer. Em suas palavras15

Vejo em todo animal uma máquina engenhosa, a quem a natureza deu
sentidos para funcionar sozinha e para garantir-se, até certo ponto, contra

14 LOCKE, John. Obra cit. p. 95.
15 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens.

Trad. Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 172.
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tudo quanto tende a destruí-la ou a desarranjá-la. Percebo precisamente
as mesmas coisas na máquina humana, com a diferença de que a natureza
faz tudo sozinha nas operações do animal, ao passo que o homem concorre
para as suas na qualidade de agente livre. Um escolhe ou rejeita por
instinto e o outro, por um ato de liberdade.

Assim, por liberdade o homem busca se firmar como senhor de si e controlar seu
comportamento. Isto concorre para que ele passe a ter o que Rousseau chamou de amor de
si. O homem toma consciência de sua existência e passa a ter sobre si mesmo um sentimento
de gostar de si, e sentir comiseração e compaixão com os sofrimentos nos quais padece no
Estado de Natureza. Embora precise de pouco para viver, ele experimenta riscos que podem
o levar a morte; e este sentimento também o afeta quando vê um de seus semelhantes
sofrer, como por exemplo seriam os sentimentos maternais. Por isso, no Estado de Natureza,
ainda não há no homem o conceito de propriedade, já que sua existência poderia causar mal
aos outros. Tudo que ele possui ele divide. O homem é naturalmente bom, sociável, gentil,
generoso, porque sabe por experiência o valor da vida e não quer que o outro sofra
padecimentos. Segundo Rousseau, isto acontece não por uma moral individual superior, mas
porque o sofrimento do outro lhe causa dor. Essa disposição para a piedade é mais um
instinto de preservação da espécie. A moralidade, no sentido de valores coletivos, ainda não
existe no Estado de Natureza, nem a sociedade, pois o homem vive de maneira simples,
descuidada, sem a necessidade de uma organização social mais elaborada.

Aqui encontramos com um dos pontos mais críticos da teoria de Rousseau. Nosso autor
construiu a imagem do seu homem natural baseado em relatos de viagens realizados na
América, que ficou conhecido como o “mito do bom selvagem”. Muito comuns no século
XVIII, os livros deste gênero literário fizeram fortuna a pessoas que nunca pisaram no Novo
Mundo ou em qualquer lugar fora da Europa. Há muitos exemplos na literatura de livros que
são pura invenção de seus autores, sem qualquer embasamento empírico. No entanto, o
equívoco das fontes de Rousseau não invalida sua hipótese antropológica de como seria a
vida do homem anterior a existência do Estado. Neste sentido, ela é tão boa quanto a de
Hobbes ou a Rousseau, já que a argumentação objetiva tão somente a justificação teórica da
necessidade da existência do Estado e porque seu poder sobre os governantes é juridicamente
legítimo e moralmente positivo.

Vimos acima que, tanto Hobbes quanto Locke, teorizaram que os homens abandonaram o
Estado de Natureza e instituíram o Estado e a sociedade política para superarem dificuldades
que existiam antes, e de alguma maneira a mudança seria para melhor, pois nas duas teorias
o Estado tem a função de causar um bem (a paz, para Hobbes, ou a preservação da liberdade,
para Locke). Aqui temos outro ponto de divergência entre Rousseau e os autores anteriores.

Segundo ele, o Contrato Social não trouxe o bem para a sociedade, pois ele surgiu quando o
homem se corrompeu, e essa corrupção foi potencializada após o estabelecimento do pacto
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social que legitima o Estado. O motivo desta corrupção é o surgimento da propriedade privada,
da qual Rousseau lamenta profundamente16:

O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado
um terreno, lembrou-se de dizer ‘isto é meu’ e encontrou pessoas
suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras,
assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele
que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus
semelhantes: “Defendei-vos de ouvir esse impostor; estareis perdidos
se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a
ninguém!”.

A partir deste momento, o homem substitui o amor de si pelo amor próprio, definido por
Rousseau como uma projeção que o homem faz de si perante os outros. A ânsia pela
propriedade e pela fortuna provoca a competição social, alimentando a ostentação, o ódio, o
egoísmo, a inveja e todo tipo de perversidade. A estima pelos bens materiais não tem a ver
mais com a satisfação das necessidades básicas, mas sim com o amor próprio, com a vaidade,
com status. Neste sentido, a desigualdade é desejada pelo homem. Ao contrário de Locke,
a propriedade não é o fundamento da liberdade e da igualdade, e sim da hierarquia social. O
homem civilizado, longe do Estado da Natureza, é um homem preocupado com a deferência,
com o prestígio, com a imagem que os outros fazem dele. O poder sobre outros homens o
fascina. A sociedade é um emaranhado de relações entre senhores e escravos, entre os que
tem propriedade e aqueles que não tem. E como tal, o homem não é mais senhor de si
mesmo, mas escravo de seu amor próprio, de uma projeção, de uma imagem. O homem
social é uma construção simbólica do eu para o outro, e ele está disposto até a morrer a ver
esta imagem ultrajada. O homem, mesmo sendo senhor, é escravo de seu orgulho e do
reconhecimento público.

Logicamente, Rousseau deduziu que entre os mais fortes e os mais fracos inevitavelmente
surgiu uma situação de guerra latente no interior da sociedade. O medo da instabilidade
social, a violência, as insurreições, a bandidagem, do ataque à propriedade levou os homens
a produzirem um contrato social que deu origem ao Estado. Busca-se com ele a harmonia e
o estabelecimento de uma relação pacífica entre os homens. O problema, segundo Rousseau,
é que este contrato é instituído sob a ilusão de satisfazer ao bem comum, quando na verdade
ele corrobora para a manutenção das desigualdades sociais e reforça o domínio dos poderosos
sobre os mais fracos. O Estado é mais uma consequência do amor próprio do homem.
Portanto ele não é bom nem provoca o bem, porque ele não reflete a verdadeira natureza
humana, mas de um homem artificial. Conclui que nem o Estado nem a sociedade nesses
termos são capazes de serem justos.

16 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens.
Trad. Lourdes Santos Machado. São Paulo: Nova Cultural, 1997. p. 87.

PODDIS, J. G. Os constratualistas e o Estado de Direito



100 Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas v. 2, n. 1/2016

Rousseau defende a quebra deste Contrato e a proclamação de um novo pacto social, para
resgatar o verdadeiro homem e o que ele tem de melhor. Com isso, ele não sugere a volta ao
Estado da Natureza nem o fim da propriedade privada. Mas Rousseau nega terminantemente
em aceitar a corrupção do homem civilizado. O novo pacto tem de resgatar o homem natural
e buscar verdadeiramente o bem comum. Mas como fazer isso? É preciso, para responder
a essa pergunta, retomarmos alguns pontos sobre o que foi dito sobre o homem em Estado
de Natureza.

No seu livro O Contrato Social, e como descrevemos acima, Rousseau afirma que o homem
naturalmente é bom, mas está confinado a viver guiados pelos seus instintos e pelo seu livre
arbítrio e sem nenhum senso moral (de justiça, por exemplo) que o leve a refletir sobre as
consequências de suas ações em uma maior amplitude ou a longo prazo. O homem tem a
oportunidade de construir uma sociedade melhor e se realizar em sua plenitude quando
efetua a passagem para o Estado Civil. A verdadeira humanidade é movida pelo amor de si,
da compaixão, da identificação do outro como um igual. A verdadeira civilização deve ser
buscada na própria natureza humana, e não contra ela, como aconteceu com o Contrato
anterior.

O Estado, desta maneira, deve ser uma instituição que realize o bem comum, que concretize
aquilo que o homem coletivamente quer para a realização de sua própria humanidade. Sua
legitimidade e autoridade deriva de sua competência em alcançar esses objetivos, de superar
os desejos indivíduos e organizar as relações sociais, políticas, jurídicas e éticas de acordo
com o que Rousseau chamou de vontade geral.

A vontade geral é um conceito que diz respeito aos anseios da coletividade e não deve ser
confundido com a vontade da maioria. Nas democracias representativas modernas, a proposta
com maior número de adesões torna-se a vontade de todos, excluindo aqueles que perderam
e os obrigando-os a resignar-se com o resultado. Muitos acusam a moderna democracia de
ditadura da maioria. Não é o caso de Rousseau. Movido por uma conduta ética fundamentada
na compaixão e na alteridade, os homens na esfera pública passam a se manifestar não mais
defendendo seus interesses individuais e mesquinhos, mas como cidadãos preocupados com
o bem comum. E os homens depositam no Estado a tarefa de realizá-lo. Segundo Rousseau17

A passagem do estado de natureza para o estado civil determina no
homem uma mudança muito notável, substituindo na sua conduta o
instinto pela justiça e dando às suas ações a moralidade que antes lhe
faltava. E só então que, tomando a voz do dever o lugar do impulso físico,
e o direito o lugar do apetite, o homem, até aí levando em consideração
apenas sua pessoa, vê-se forçado a agir, baseando-se em outros princípios
e a consultar a razão antes de ouvir suas inclinações.

17 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. Trad. Lourdes Santos Machado. São Paulo: Nova Cultural,
1999. p.77.
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A justiça e o Direito ganham sua legitimidade a partir do momento que realizam a vontade
geral da sociedade civil. Neste sentido há um aspecto interessante na teoria política de
Rousseau. Como cidadãos livres e virtuosos, os homens têm o direito e o dever de participar
ativamente na elaboração do pacto social e nas leis derivadas deste. Mas a partir do momento
que elas são estabelecidas, os homens se tornam súditos desta lei, porque ela representa a
vontade geral18:

Essa pessoa pública, que se forma, desse modo, pela união de todas as
outras, tomava antigamente o nome de cidade e, hoje, o de república ou
de corpo político, [...]. Quanto aos associados, recebem eles,
coletivamente, o nome de povo e se chamam, em particular, cidadãos,
enquanto partícipes da autoridade soberana, e súditos enquanto
submetidos às leis do Estado.

É com essa autoridade que o conceito de Soberania em Rousseau á construído19:

Não sendo o Estado ou a Cidade mais que uma pessoa moral, cuja vida
consiste na união de seus membros, e se o mais importante de seus
cuidados é o de sua própria conservação, torna-se-lhe necessária uma
força universal e compulsiva para mover e dispor cada parte da maneira
mais conveniente a todos. Assim como a natureza dá a cada homem
poder absoluto sobre todos os seus membros, o pacto social dá ao corpo
político um poder absoluto sobre todos os seus, e é esse mesmo poder
que, dirigido pela vontade geral, ganha, como já disse, o nome de
soberania.

Neste sentido, o Contrato Social de Rousseau não produz como em Hobbes um Estado com
poderes ilimitados, que suprime a liberdade do indivíduo em nome da paz social. Ao contrário,
é justamente a liberdade moral concretizada no exercício virtuoso da cidadania que fundamenta
a existência do Estado. O homem é livre porque obedece a lei que, junto com os outros
homens iguais a ele, escolheu para realizar o bem comum20:

Poder-se-ia [...] acrescentar à aquisição do estado civil a liberdade moral,
única a tornar o homem verdadeiramente senhor de si mesmo, porque o
impulso do puro apetite é escravidão, e a obediência à lei que se estatui
a si mesma é liberdade.

E se compararmos com Locke, o Estado de Rousseau é instituído para diminuir as
desigualdades sociais. Não há como haver justiça entre desiguais. A propriedade não é vista
como um direito inalienável, mas a origem do amor próprio, que afasta o homem de sua
verdadeira natureza, que o faz ver seus semelhantes como competidores. Por isso, no novo

18 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Trad. Lourdes Santos Machado. São Paulo: Abril Cultural,
1999. p. 81

19 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Obra cit. p. 48.
20 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Obra cit. p. 37.
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Contrato proposto por Rousseau, a vontade geral é racionalmente voltada para a realização
da busca da essência humana, da plenitude da humanidade. Esse cidadão, devolvido ao seu
eu natural, ético e virtuoso, promoverá leis e mecanismos que, se não vão eliminar a
propriedade, ao menos não a tornem nocivas ao próprio homem21:

Unamo-nos para defender os fracos da opressão, conter os ambiciosos e
assegurar a cada um a posse daquilo que lhe pertence, instituamos
regulamentos de justiça e de paz, aos quais todos sejam obrigados a
conformar-se, que não abram exceção para ninguém e que, submetendo
igualmente a deveres mútuos o poderoso e o fraco, reparem de certo
modo os caprichos da fortuna.

Concluímos com Rousseau nossa abordagem sobre os contratualistas, e fazemos uma breve
recapitulação. Todos os três autores concebem um homem anterior à existência do Estado.
No entanto, estes homens enfrentam obstáculos que só podem ser superados com a criação
de Estado Civil e da sociedade política. A passagem do Estado de Natureza ocorre através
de um pacto social, feito por homens livres, estabelecendo um Contrato entre governantes
(Estado) e governados (a sociedade civil).

Em Hobbes, o homem livre é um homem condenado à vida breve e com um final violento,
por sua natureza agressiva e egoísta. Abrindo mão da liberdade, seu direito natural, o homem
alcança a paz e à prosperidade, se tornando súdito da lei e do Estado.

Para John Locke, o homem não só tem direitos naturais positivos (direito à vida, à liberdade,
à propriedade), como deve lutar para mantê-los quando da passagem para o Estado Civil. O
Estado seria o instrumento perfeito para assegurar aos homens seus direitos, principalmente,
sua liberdade.

Rousseau concebe o homem naturalmente, mas é corrompido pela sociedade que o educa a
ser cum competidor em busca de propriedade, honra e deferência social. Segundo o autor, já
existe um Contrato em vigência, impostos pelos poderosos, que oprime os fracos em nome
de uma harmonia social aparente. Há a necessidade então, de quebrar este contrato e
impormos um novo, fundamentado na vontade popular, comprometido com o resgate da
verdadeira natureza humana, isto é, sua liberdade.

As teorias contratualistas estão presentes até nas nossas noções mais básicas de justiça.
Quando concordamos que não devemos fazer justiça com as próprias mãos para que ela não
se torne vingança, estamos revivendo as teses de Hobbes. Quando lutamos contra a pirataria,
a fraude autoral, a apropriação indevida de terras de grileiros, defendemos novamente as

21 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur l’origine de l’inegalité. apud NASCIMENTO, M. M. Rousseau: da
servidão à liberdade. In WEFORT, F. (Org). Os clássicos da política, v. 1. São Paulo: Ática, 1989. p. 195.
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prerrogativas de John Locke. Quando nos envolvemos em movimentos sociais que defendem
o acesso a serviços sociais básicos, como água tratada, vacinação gratuita, escolas de
qualidade; quando nos envolvemos em defender os direitos das minorias étnicas e
marginalizados; quando clamamos pelo fim dos abusos de poder e da corrupção, devemos
tudo isso a Rousseau. Talvez ainda não conseguimos, infelizmente, colocar em prática a
ideia central do contratualismo, qual seja a de que o Estado só existe, e só pode existir, para
o bem comum.
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Resumo: O presente texto pretende discutir a interação entre o princípio da legalidade e da
eficiência, por vezes conflituoso, à luz do Estado Constitucional Democrático. Pretende-se
analisar os limites da Administração como simples executória da lei, em que medida é
necessário a prévia conformação legal de seus atos e a necessidade de se observar a eficiência
como parâmetro dessa atuação. Para tanto, faz-se necessário uma abordagem histórica do
princípio da legalidade, a definição hodierna de seu conteúdo, assim como a sua conceituação.
Por fim, pretende-se abordar a relação conjunta dos princípios citados traçando os contornos
da sua relação.
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INTRODUÇÃO

O princípio da legalidade é uma das peças essenciais ao Estado de Direito e seu conteúdo e
extensão acaba por acompanhar a evolução do Estado e de sua administração pública. Se
antes o Estado Liberal primava por garantir uma zona de autonomia do cidadão em face do
Estado e a legalidade se manifestava como um limite à intromissão em tal esfera, com o
Estado Social e as novas tarefas confiadas ao Estado já não cabe a formulação liberal do
referido princípio.

O modelo de Estado Social trouxe consigo o aumento das exigências e a necessidade de
maior intervenção, com a consequente densificação normativa. Entretanto, este aumento
normativo careceu de uma efetiva implementação, herdando o Estado pós-social sucessivos
défices. Frente a tal quadro, ao lado das imposições decorrentes do princípio da legalidade,
surge a necessidade de considerações acerca de eficiência. Para os cidadãos já não basta
que a Administração respeite sua esfera de autonomia, é necessário que esta consiga cumprir
todas as suas novas funções.

Neste sentido, perante os imperativos da legalidade e os clamores de eficiência impõe-se o
problema de saber até que ponto a Administração esta obrigada a funcionar como executora
da lei e em que medida é necessário que a lei forneça o conteúdo de seus atos. Pode a
administração prescindir da legalidade em nome da eficiência ou, ao contrário, deve a
administração se focar na legalidade sem se ater às considerações de eficiência?

Para responder a tal pergunta, faz-se necessário um breve esboço acerca do entendimento
atual dado ao princípio da legalidade; para tanto, antes é necessário uma breve abordagem
da evolução da administração pública, uma vez que a o evoluir desta foi fator fundamental do
desenvolvimento daquele. Por fim, iremos analisar conjuntamente o princípio da legalidade e
eficiência, traçando os contornos da relação entre ambos.

1  NOTAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

A Administração Pública moderna, assim como o direito administrativo hodierno, são produtos
de uma evolução histórica. Portanto, para melhor compreensão do nosso assunto, nos parece
oportuno desenvolver em traços gerais tal evolução.

Do ponto de vista da ciência administrativa, o Estado Absoluto é chamado de Estado de
Polícia, em razão de sua ampla competência administrativa, sendo a política interna dominada
por um poder coativo indeterminado, que era usado para todos os fins sociais de ordenação
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e conformação2. Progressivamente, foi se desenvolvendo para todo o Estado uma organização
administrativa unitária e hierarquizada que culminou no modelo de Napoleão I ( através da
formação de um ministério estruturado por setores como autoridade suprema central). Esta
administração do Estado de Polícia alargou a sua ação a quase todos os domínios da vida,
inclusive os da vida privada, de modo que, do ponto de vista orgânico, não havia distinção
entre “Justiça” e “Administração” 3.

É com a Revolução Francesa que triunfam os ideais de liberdade do individuo contra o
autoritarismo do Estado Absoluto e os cidadãos passam a ser titulares de direitos subjetivos
invocáveis perante o Estado. Estabelece-se o princípio da separação dos poderes4 (ficando
a Coroa apenas com o poder executivo) e o princípio da legalidade (com a submissão irrestrita
da Administração Pública às leis emanadas pelo Poder Legislativo)5.

No que toca ao princípio da legalidade da Administração, ele imporia que toda a ingerência
da Administração na liberdade e propriedade do cidadão fosse precedida de autorização
legal – reserva de lei. Por outro lado, a lei só poderia ser revogada, alterada e anulada por
uma nova lei formal – primado de lei. Neste período também se observa o reforço das
garantias dos particulares perante a Administração. O Estado liberal, então, afirmar-se-ia
também como Estado de Direito6, passando a ser o “sistema do Direito Administrativo orientado
para a garantia da liberdade através da lei”7.

A administração Pública do Estado Liberal limitava-se à manutenção da segurança externa
e da ordem interna. Ao Estado cabia apenas o dever de criar condições para o livre

2 Do ponto de vista da ciência administrativa, o Estado absoluto é chamado “Estado de polícia”, em razão da sua
ampla competência administrativa. Pelo conceito de “policia” entendia-se, naquela época, o conjunto da
Administração interna (exceto exército e finanças). Ressalte-se, contudo, que o domínio do arbítrio das ditaduras
modernas tem pouca relação como o conceito de “policia” do Estado de bem-estar, também às vezes caracterizado
como “Estado de Policia”. BACHOFF, 1999:115.

3 BACHOFF,1999:106.
4 “Daqui resulta uma fórmula política  em que se procura garantir a intangibilidade da sociedade, na convicção de

que a sociedade, liberta de intromissões de poder, conseguirá alcançar não só um equilíbrio mas o equilíbrio
optimo (...)A autodefesa da felicidade, que se reserva aos cidadãos, impõe portanto ao Estado uma total
contenção de qualquer entusiasmos eudemonistas. É porém indispensável obter uma garantia de que isto não se
fique por um bom propósito ou por promessa dos governantes (...) Para que tal não aconteça, vai a sociedade –
queremos dizer aquele quadro de sociedade pensando como o mundo dos homens livres- tentar domesticar o
Estado, fazê-lo um servidor dócil das suas intenções. Facilmente se compreende então o entusiasmo dispensado
a teoria da separação dos poderes numa formulação simplista, e particularmente, à sua expressão mais significativa,
a oposição entre legislativo e executivo. Muito mais vincadamente em Locke do que em Monstesquieu o motivo
da separação de poderes é o da defesa da comunidade de homens livres pela entrega do poder de fazer as leis a
própria comunidade:o que acaba por significar o próprio parlamento.” SOARES, 1981, p.170-171

5 Para minucioso desenvolvimento do princípio da legalidade e da separação dos poderes, cfr. OTERO, 2007.
6 Ressalte-se que este conceito de Estado de Direito foi meramente formal até meados do século XX, uma vez que

se orientou apenas para a legalidade e para a proteção jurídicas formais e deixou para o segundo plano o direito.
De modo inverso, o conceito material de Estado de Direito impôs-se deste o início, na realização da justiça,
sendo que seus elementos formais serviam apenas para a garantia do conteúdo material. BACHOFF,1999:110.

7 FORSTHOFF apud Silva, 1998, p. 49.
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desenvolvimento e a conformação social da sociedade civil8. Do ponto de vista econômico,
este era um modelo de estado abstencionista, do estado mínimo, do laisse-faire. A adoção
de políticas de livre câmbio  no comércio externo e o desmantelamento do Estado patrimonial
contribuíam para uma redução do papel do Estado como agente econômico. Porém, com o
aumento da população, da industrialização e da proletarização, o Estado, por um lado, sentiu-
se obrigado a montar alguns serviços públicos de caráter cultural e social, e, por outro,
começou a considerar outros serviços públicos subtraídos à liberdade de iniciativa privada
(distribuição ao domicilio da água, gás, eletricidade e os transportes coletivos urbanos)9.
Desta maneira, umas vezes por influência de doutrinas ou ideologias, outras vezes em
decorrência de pressões e necessidades reais assumidas pelo governo, começa a erguer-se
uma burocracia para resolver problemas econômicos sociais e culturais.

Os sinais deste novo modelo de Estado começaram a surgir nos finais do séc. XIX, quando
a “questão social” e as “crises cíclicas do capitalismo” colocaram novos desafios frente ao
poder político, chamando o governo a desempenhar novas funções do tipo econômico e
social10.  A Administração Pública cada vez mais deixa de ser simples mantenedora da
ordem para tornar-se responsável pela prestação de serviços públicos básicos e pela
conformação social, passando também a intervir na atenuação da luta de classes 11. O
Estado que durante muito tempo apenas se preocupou com o domínio político, parece descobrir
uma nova vocação12.

Já com o fim da 2ª Guerra Mundial, novos domínios se abrem para a intervenção econômica
de um Estado onipresente. Começa-se a falar em uma administração econômica ou de uma
administração pública da economia privada. Contudo, não apenas o intervencionismo
econômico caracteriza a Administração pública neste modelo, mas também a ação cultural e
social do Estado13. Refere-se o Estado-Providência a “um Estado que se sente na obrigação
de derramar sobre os seus membros todos os benefícios do progresso, colocando-se a serviço
da construção de uma sociedade mais justa especialmente para os desfavorecidos.” 14 15

8 BACHOFF, 1999:108 e ss.
9 BACHOFF,1999:111.
10 SILVA, 1998:71.
11 BACHOFf, 1999.
12 SILVA, 1998:71.
13 “(...) o processo técnico-económico da sociedade industrial complexifica-se, a ponto de se considerar necessária

a intervenção do Estado, quer para sanar crises econômicas, quer para evitar que o mesmo processo arraste a
sociedade para conjunturas de crise susceptíveis de pôr em risco aquela ordem social que ao Estado cumpre
garantir. Ao mesmo tempo, vai crescendo a convicção de que dito processo deve ser humanamente gerido ou
direcionado, já para se promover o incremento do produto social e do bem estar, já para se alcançar uma
repartição socialmente mais justa desse mesmo produto social. O Estado é assim chamado a exercer novas
funções económicas e sociais, assume novas responsabilidades.”  MACHADO, 1987, p.7

14 AMARAL, 2006, p. 90
15 Afirma AMARAL, 2006:92 que a melhor fórmula para retratar a passagem do séc. XIX ao séc. XX seria como uma

passagem do Estado Liberal de Direito para o Estado Social de Direito – Estado social porque visa promover
o desenvolvimento econômico, o bem-estar social, a justiça social; e Estado de Direito porque acentua em
matéria de subordinação dos poderes públicos ao Direito e do reforço das garantias dos particulares frente à
Administração Pública.
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Apesar de o Direito Administrativo ser fruto do Estado Liberal, é no Estado-providência,
diante de uma administração prestadora e constitutiva, que são introduzidas marcantes
transformações neste ramo do Direito, sendo nesta dogmática que surgem fenômenos jurídicos
originais, resultantes desta nova perspectiva acerca da atuação da administração16.

Se a organização administrativa do Estado Liberal reflete em suas formas a singeleza de
seus objetivos, assim como a proclamada separação do Estado em face à sociedade, o
aumento das tarefas confiadas ao Estado e a relativização do contraste público e privado do
Estado Social é refletido na crescente diversidade de modelos organizatórios e na convocação
para que os administrados integrem as estruturas da administração17.

Mas as mudanças não se esgotam neste momento. Frente às novas tarefas acumuladas,18

nota-se a proliferação de normas e procedimentos como tentativa de resposta aos problemas
impostos; entretanto o aumento da densidade normativa acaba por ter um efeito perverso,
bloqueando a máquina pública. O Estado providência mostra-se incapaz de continuar a dar
uma resposta satisfatória aos problemas colocados pela evolução de uma sociedade marcada
pelo progresso cientifico, tecnológico e por suas relações complexas. A crise do Estado
social surge como resultado de um conjunto de circunstâncias que demonstram as limitações
do modelo diante das novas exigências. Nas palavras de PAREJO ALFONSO,19:

É também patente a incapacidade do sistema para encarar com êxito
complexas e novas questões (basicamente a ameaça do equilíbrio do
meio-ambiente e do domínio das interrogações fundamentais colocadas
pelo progresso científico e tecnológico), e é um facto a crise de confiança
no Estado, quanto a sua capacidade de direção e controlo dos problemas
sociais, bem como de resolução satisfatória dos problemas de convivência
política.

Apresenta-se então o modelo de Estado pós-social trazendo consigo preocupações novas,
tais como a necessidade de problematização do crescimento do Estado e de suas funções.
Como o Direito não fica imune às transformações de caráter político, passando para o domínio
do Direito Administrativo, no Estado pós-social a atividade administrativa deixa de ser orientada
unicamente em função da resolução pontual de questões concretas, para se tornar
conformadora de uma realidade social. Segundo Silva20 “o Direito Administrativo deixa de

16 Quanto ao ato administrativo segundo SILVA,1998:135 e ss. observa-se uma mudança do sentido  já que este não
tem apenas por missão determinar autoritariamente o direito aplicável ao particular (dogmática jurídico
administrativa clássica), tendo agora também por missão a prossecução de interesses públicos através da
satisfação dos privados a quem presta bens ou serviços.

17 MIRANDA, 2007:580.
18 “mais decisivo ainda do que extensão de tarefas tradicionais é a aparição de tarefas inteiramente novas: é todo

o desenvolvimento dos serviços econômicos e sociais, é também  a proliferação de leis e controlos em matéria
de urbanismo, circulação, proteção do meio ambiente” .JEAN RIVERO apud SILVA, 1998, p.73.

19 PAREJO ALFONSO apud SILVA, 1998, p. 124.
20 SILVA, 1998, p. 126.
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ser o direito de uma Administração toda-poderosa, para passar a ser o direito dos particulares
nas suas relações com a administração.”

Neste modelo, a Administração Pública inclina-se ao uso de atuações concertadas21,
reforçando assim o sentimento de crise da noção autoritária de ato administrativo e ressaltando
a necessidade de adaptação das estruturas e dos modelos administrativos. Tais transformações
também tocam o papel dos particulares e sua renovada importância, agora não apenas
enquanto destinatários e co-participantes da atuação administrativa, mas também enquanto
sujeitos autônomos de um relacionamento jurídico com a Administração Pública22.

2 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

2.1 Evolução Histórica

O princípio da legalidade, um dos mais importantes princípios aplicáveis à administração
pública, encontra-se expresso nos arts. 5º, II,  37º caput e 84, IV da Brasil  Constituição
Federal de 1988  (CRF/88)23 .Tradicionalmente o princípio da legalidade era definido por
Marcelo Caetano24 na seguinte formulação: nenhum órgão ou agente da Administração pública
tem a faculdade de praticar atos que possam  contender com interesses alheios senão em
virtude de uma norma geral anterior. Desta definição, basicamente se verifica a proibição da
Administração lesar direitos ou interesses de particulares sem prévia determinação legal; o
princípio da legalidade era encarado como um limite à ação administrativa.

Como veremos mais adiante, ocorre uma mudança do entendimento do sentido do princípio
da legalidade pela doutrina, sendo que a diferença entre a formulação tradicional proposta
por MARCELO CAETANO e a formulação recente é fruto de uma longa evolução dos sistemas
políticos e da Administração Pública do século XVIII até os dias de hoje.

Como exposto, quando da monarquia absoluta, configurava-se o denominado Estado de Policia:
o Poder absoluto não estava limitado nem pela lei, nem pelos direitos subjetivos dos particulares,
havendo uma situação de discricionariedade absoluta de difícil distinção com o verdadeiro
arbítrio. Tal situação se traduzia na possibilidade de lesão aos direitos dos particulares sem
que houvesse remédio jurídico para evitá-la25.

21 Nas palavras de BAUER, 1993:137 a administração “hace tiempo que há descendido <<del pedestal imperativo
–pleno poder- del que dita unilateralmente >> y há se situado  << em el pleno del intercambio...y de la conexion
para la actuacíon acordada>>”.

22 SILVA, 1998:126.
23 MELLO, 2005:91.
24 MARCELO CAETANO, 1980:30.
25 AMARAL, 2003:44
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O referido quadro atenuou-se ante a Revolução Francesa, na medida em que se estabeleceu
uma subordinação da Administração Pública à lei - a lei sendo resultado da razão da
universalidade justifica  o papel meramente executor do poder Executivo e a subordinação a
esta . Contudo, no Estado Liberal, a lei, em sentido material, é apenas a regulamentação dos
direitos individuais, delimitando um espaço que a administração deve respeitar26. Portanto,
quando a lei aparece como um limite à ação administrativa  o que se procura é garantir a
intangibilidade da sociedade, na crença de que a sociedade livre das intromissões do Estado
conseguirá alcançar um equilíbrio27. Acrescente-se que o princípio da legalidade aparece
como meio de separação dos poderes; a lei é ato típico e exclusivo do parlamento e,
materializada tal separação, coloca-se de um lado o Legislativo e de outro o Executivo e o
Judiciário, que têm como função a aplicação subordinada da lei, estando desta forma controlados
pela vontade geral representada pelo parlamento.

Apesar de inicialmente destinada a restringir totalmente o Executivo através da lei parlamentar,
a legalidade administrativa do modelo liberal acaba por restringir somente uma pequena
parcela da ação administrativa, uma vez que a administração esta subordinada à lei, e esta
reserva apenas a posições subjetivas28. Estamos diante do princípio da legalidade na sua
primeira configuração, ou seja, na sua formulação negativa.

Portanto, se no Estado de Polícia (monarquia absoluta) a ação administrativa tinha por
fundamento a vontade e o poder do soberano, não conhecendo limites legais, no Estado
Liberal (monarquia liberal) a Administração Pública continua a ter fundamento a vontade
real e o poder real, contudo  limitada negativamente pela lei no interesse dos particulares.

A referida monarquia liberal do séc. XIX dá origem a três regimes diferentes na Europa:
regimes autoritários de direita e ditaduras do tipo fascista do séc. XX; regimes comunistas;
e democracias modernas ocidentais. E o princípio da legalidade, por conseguinte, assumiria
formas diferentes em cada um destes regimes.

Nos regimes autoritários, substitui-se a noção de Estado de Direito pela noção de Estado de
Legalidade, onde a Administração Pública deve se submeter à lei, mas esta já não é a
expressão da vontade geral votada no Parlamento, e sim de qualquer norma geral e abstrata
decretada pelo Poder Executivo. Em outras palavras, o princípio da legalidade não é mais a

26 DUARTE,1996:337. Já segundo AYALA,1995:67 em uma segunda fase do Estado de Polícia é possível distinguir
duas formas de administração: a) administração pura, inteiramente livre e discricionária ligada às doutrinas do
Estado-soberano e cuja atuação não poderia ser posta em causa; b) administração contenciosa, de âmbito mas
restrito e coincidente com atividade do fisco, em princípio sujeita ao controle jurisdicional, visando a proteção
dos súditos.

27 SOARES,1981:170.
28  Assim a primeira fase de relacionamento da administração com a norma jurídica, no Estado Liberal, corresponde

àquela em que a lei, garante da liberdade e da propriedade, funciona, para a administração, em regra livre, como
“ilha de vinculação” (Ernest von Hippel). A sua violação pela administração estadual coincide , por isso, com
a violação de direitos individuais.” GARCIA, 1994: 296.
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subordinação do Poder Executivo ao Parlamento, mas, sobretudo, a subordinação da
Administração Pública ao Governo. Por outro lado, tal princípio da legalidade se caracteriza
primordialmente como proteção do Estado, garantindo os interesses dos particulares
secundariamente. A legalidade, então, já não é um limite absoluto da ação administrativa.

Nos regimes comunistas, por outro lado, a noção de legalidade resultava de uma interpretação
norteada pelo objetivo da construção do socialismo, de modo que o princípio da legalidade
consistia em um instrumento do poder administrativo ao serviço dos fins de natureza política
consagrada na Constituição.

Já nos regimes democráticos ocidentais, onde vigora o Estado de Direito, o princípio da
legalidade sofre alterações importantes relativamente ao entendimento que se tinha no Estado
Liberal e, apesar de relativamente próximo de como foi concebido a seguir à Revolução
Francesa  no Estado de Direito este sofre algumas transformações29.

Como se sabe, podemos decompor a exigência de legalidade administrativa em duas vertentes:
1) primado ou precedência de lei; 2) reserva de lei30. A primeira delimita negativamente a
vinculação da administração pública à legalidade vigente, e significa que os órgãos
administrativos não podem praticar quaisquer atos que contrariem as normas legais. Já a
reserva de lei se traduz na impossibilidade de se praticar ato sem prévia lei que o preveja.
Explica AYALA31 que nos primórdios do Estado Liberal de Direito o princípio da precedência
de lei é reflexo do primado parlamentar, porém este submissão potencia apenas uma escassa
subordinação ao da administração ao direito por duas razões: primeiro porque as leis deixam
de regular vastos domínios da atividade administrativa; segundo porque, desde cedo, o poder
Executivo contribuiu para a produção legislativa, acabando pro concorrer com o Legislativo
na regulação dos espaços vazios. Diante da insuficiência do princípio da precedência de lei,
a reserva de lei é ressaltada, cobrindo um domínio um pouco mais vasto do que a liberdade
e a propriedade do cidadão. E seria neste sentido que, conforme entende AYALA,32 no Estado
Liberal o princípio da reserva de lei conferia uma subordinação da Administração Pública ao
bloco legal, uma vez que a liberdade e propriedade do cidadão constituíam os valores básicos
a se salvaguardar por via da exigência de uma legalidade administrativa.

Esta visão restrita do princípio da legalidade teve que ser reformulada quando o Estado
Social começa a criar raízes, a administração prestadora alarga o campo do agir administrativo
e as leis deixam de ter como única função a proteção de situações subjetivas dos cidadãos,

29 AMARAL, 2003:47.
30 Sobre o tema : Rafael  Carvalho Rezende de Oliveira , Constitucionalização e Direito Administrativo – O

princípio da Juridicidade , a Releitura da Legalidade Administrativa e a Legitimidade das Agências Reguladoras.
Rio de Janeiro: Editora Lumm Juris. 2010.pag. 42 e SS.

31 AYALA, 1999:68.
32 Idem.

MELLO, R. C. V. de. Administração pública



113Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas v. 2, n. 1/2016

passando a conformar uma multiplicidade de interesses públicos que se fazem presentes em
um Estado de Bem Estar. De maneira sucinta , do séc. XIII até a atualidade, a lei deixou de
ser limite à atividade administrativa para ser também seu fundamento33.

Outro ponto que se coloca é o âmbito do princípio da legalidade. Pretende-se saber se a lei
é sempre fundamento da atividade administrativa ou se é apenas em relação àquelas que
implicam sacrifícios para o particular que isso se aplica. Há, portando, duas possibilidades, a
tese maximalista, que preconiza a extensão do princípio da reserva de lei também à
administração prestadora, e as ideias minimalistas, que reduzem a legalidade à administração
agressiva34. O ordenamento jurídico brasileiro parece acolher a primeira corrente, entendendo
que o âmbito de legalidade coincide com toda a atividade administrativa e não só com a
atividade agressiva35, uma vez que sendo também a agir administrativo destinado às prestações
sociais   uma atuação jurídica deve  ter a “lei” como fundamento .

Desta forma, convencidos que toda a atividade administrativa deve ter o ordenamento como
fundamento, ainda parece-nos que o problema se coloca em saber até que ponto a
Administração esta obrigada a funcionar como execução da lei e até que ponto é necessário
que a lei forneça o conteúdo de seus atos.

2.2 Um “novo” sentido – retração do princípio da legalidade administrativa

De modo geral, como exposto, no Estado Democrático de Direito prevalece a formulação de
que os órgãos e agentes da Administração Pública somente podem agir com fundamento na
lei e dentro dos limites nela estabelecidos36. Entretanto, as profundas transformações da
sociedade que refletiram no modo de intervenção e da presença do Estado em vários setores
e no reporto dos cidadãos, conduziram a um repensar do princípio da legalidade37 e da
formulação simplista do princípio da legalidade segundo a fórmula “a administração deve
sujeitar-se às normas legais” surgiram questões relevantes quanto ao modo de sua aplicação
prática.

33 AYALA, 1999:70.
34 “ Ocorre que o princípio da legalidade, no âmbito dessas relações especiais, é aplicado de forma mais flexível.

Poder-se-ia dizer que , aqui, a legalidade seria concebida como princípio da compatibilidade (...)”  . OLIVEIRA,
RAFAEL  CARVALHO REZENDE DE .  Constitucionalização e Direito Administrativo – O princípio da Juridicidade ,
a Releitura da Legalidade Administrativa e a Legitimidade das Agências Reguladoras. Rio de Janeiro: Editora
Lummen Juris. 2010.pag. 42 e SS.

35 AYALA, 1999:71 e CORREIA,1993:289 e ss.
36 “Numa segunda fase do relacionamento da administração com a lei, a situação anterior inverte-se: a actuação

livre da administração passa a constituir as “ilhas” fora das quais a actuação vinculada impera, o que significa
que a juridicidade a que a administração obedece se amplia a áreas não coincidentes com a defesa da propriedade
e da liberdade individual. A norma jurídica passa a ser fundamento da actuação administrativa e não meramente
seu limite; (...)” . GARCIA,1994:299. Crf. COUPERS,2005:49;  SOARES,1925:53 e ss.

37 Cimellaro, 2006:135.
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Segundo EISENMANN,38 são possíveis quatro visões do Princípio da Legalidade, ou seja, quatro
formas de conceber a subordinação da Administração Pública à lei:

1- Para a atuação da Administração Pública, é suficiente que ela não viole nenhuma norma
legal. Logo, na inexistência de normas legais que a obriguem a fazer ou a deixar de fazer
algo, ela terá liberdade para atuar. A legalidade seria, então, uma relação de não-
contrariedade com a lei.

2- A Administração pode fazer o que uma norma superior, constitucional ou infra-constitucional,
a autorize ou a habilite, mesmo que não entre em detalhes quanto ao conteúdo dos atos a
serem emitidos. A Administração Pública não possui liberdade na ausência de lei, mas
basta que esta lhe atribua a competência.

3- A Administração só pode emitir atos que se baseiem em norma legal, não apenas habilitadora,
mas que predetermine o conteúdo dos atos a serem praticados.

4- A A.P tem que se apoiar em norma legal que esgote o conteúdo dos atos a serem tomados,
que também devem determinar – e não apenas facultar – a sua prática. Nesta visão, as
competências da A.P só poderiam ser vinculadas.

Com base no esquema acima disposta, Correia39 distingue as seguintes concepções do princípio
da legalidade: a) não-contrariedade (compatibilidade, preferência de lei ou legalidade-limite),
redundando na exigência de que a ação administrativa não entre em contradição como uma lei,
apesar de não necessariamente encontrar  de nela  um esteio; b) conformidade (reserva de lei
ou legalidade fundamento), exigindo que a Administração atue com respaldo de alguma lei, de
forma que seus atos sempre consistam de algum modo na aplicação de preceitos legais40.

A conformidade e compatibilidade não coincidem, embora possam se sobrepor. Segundo o
referido autor, uma conduta conforme é sempre compatível, embora a construção inversa
não seja verdadeira, uma vez que um preceito pode não contrariar qualquer outro sem que
por isso esteja identificado com um prévio modelo normativo. A relação de incompatibilidade
pode ocorrer entre um ato particularizado pela administração e o ordenamento em seu conjunto,
apesar de não se encontrar neste uma regra expressa relativa ao ato. Já a relação de
conformidade traduz-se entre dois objetos individualizados: avalia-se no confronto de um ato
com uma regra ou conjunto de regras jurídicas que lhe digam respeito.

38  EISENMANN, 1959:47 e ss.
Cfr. ARAGÃO, 2004:51 e MEDAUR,2008:122.

39 CORREIA, 1987: 58-63, 309-312.
40 Sobre entendimento de legalidade no procedimento administrativo e o debate sobre a exigência de mera

compatibilidade ou da necessidade de conformidade crf. OLIVEIRA, MARIO ESTEVES DE, GONÇALVES, PEDRO,
AMORIM, J. PACHECO DE,1993:134 e ss.
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No sistema de conformidade a Administração Pública  não pode atuar senão depois de uma
intervenção do legislador ( que haja traçado um modelo futuro) . No sistema de compatibilidade
é possível a atuação sem tal intervenção, na falta de qualquer modelo41.

Já RUI MACHETE42 adotou a proposta de LORENZA CARLASSARE, que estabelece uma trilogia
entre não contrariedade (compatibilidade), legalidade formal e legalidade substancial43. Quanto
à dicotomia entre legalidade formal e legalidade substancial ou material, seria a primeira
como uma base mínima de legalidade para o exercício da atividade administrativa, consistente
na regulação normativo-legal da produção jurídica do ato, na atribuição de poderes para sua
emissão. Já a legalidade material se liga à exigência de estatuição normativa do conteúdo do
ato 44.

Se por um lado a formulação de uma legalidade meramente formal parece não fornecer
pautas para o controle da substância dos atos, por outro a formulação de legalidade substancial
corresponde a uma concepção rígida do princípio da legalidade “desesperadamente
ultrapassada”45 ligada à ideia de uma Administração Pública  serva da lei; uma execução
mecânica das soluções46. Lembremos que as transformações introduzidas pela administração
prestadora são de importância decisiva na temática da legalidade, uma vez que o aumento
das tarefas confiadas à  tutela do Estado-social,  com a valorização da administração pública
na concretização de seus objetivos, agrava a insuficiência de respostas da lei aos problemas
que se impõem47. Fala-se mesmo na transição de um modelo de Estado-legislador para um
de Estado-administrador48. A lei, além de não conseguir prever todas as necessidades coletivas
a satisfazer, assim como consagrar os processos em concreto para a respectiva satisfação,
não tem a capacidade de “antecipar, prevenir ou contrariar” os novos riscos advindos das
modernas sociedades envolvidas49. Neste panorama, apela-se para uma intencional

41 EISENMANN,1959:57.
42 RUI MACHETE apud  CORREIA,2003:58-60 e ARAGÃO,2004:55.
43 Segundo ARAGÃO, 2004:55 esta legalidade formal e substancial seriam a subdivisão da “conformidade”.
44 Adverte CORREIA, 1987:311-312 que a legalidade formal jamais vai poder ser só formal, uma vez que a lei

habilitadora da A.P ou, em última instância , até mesmo o ordenamento jurídico em seu conjunto sempre
condicionarão de algum modo o conteúdo dos atos a serem emitidos pela A.P.

45 OTERO, 2007:894.
46 “Uma das formas mais moderadas de afirmar esta idéia é entender  que à Administração cabe uma função de

preenchimento de lacunas intralegais. (...). Só esta atitude perante a Administração nos parece que lhe pode
garantir o mínimo de condições indispensáveis à realização de sua missão no mundo moderno. Só ela pode
corresponder à intenção de fazer desse poder um instrumento actuante na conformação diária da comunidade.
Pelo contrário, a pretensão de a transformar no parente pobre dos três poderes tradicionais, com o legislativo
determinando não apenas o sentido, mas também o modo de sua acção, e um judicial,  monopolizando o
entendimento do legislado, conduziria à paralisação dos agentes administrativos e à sua substituição por um
juiz-administrador de caráter negativo. (...) Acredita-se que o poder público administrativo é um meio de
realização da idéia material de direito e quer dar-se-lhe possibilidade de o conseguir.(...) “ SOARES, 1981:190-
191. Neste mesmo sentido cfr. SOARES,1982:41 e GIANINNI , 1993:88.

47 CFR. GONÇALVES,2006:354.
48 OTERO, 2007:158.
49 “Tareas administrativas crecientes y ademas caracterizadas por un fuerte  icomponente de complejidad han hecho

aparecer problemas de capacidad de direción legislativa y despertado, al mismo tiempo, necessidades de flexibilidad,
que alcanzam incluso a la ‘adaptación de la Ley a la situación’ por la Administración”. BAUER, 1993, p. 136.
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“imperfeição” ou incompletude das normas para tentar possibilitar maior sobrevida em matéria
de prevenção e proteção de riscos. A utilização de conceitos indeterminados, enumerações
determinativas, cláusulas gerais, estabelecimento de critérios de ponderação de futuras
decisões administrativas, através de fixação de fins e objetivos de ações, reforçam a função
constitutiva da Administração na realização da juridicidade e geram uma progressiva
indeterminação no direito50.

Diante desta “imperfeição” do direito, enquanto tentativa de resposta às necessidades
impostas, parece-nos difícil reconduzir a legalidade no sentido da existência de norma legal,
não apenas habilitadora, mas que predetermine o conteúdo dos atos a serem praticados, na
medida em que tal entendimento levaria a uma paralisação da Administração Pública, a qual
tem como encargo satisfazer os interesses coletivos51.

Diante da impossibilidade de renunciar um pensamento em termos de legalidade assim como
à sua consequente aplicação no ordenamento jurídico, é necessário diante das profundas
transformações do sistema administrativo  dar uma nova sistematização a tal conceito52,
nestes termos parece-nos válida a proposta de superação  entre estas versões extremas do
princípio em tela, sustentando  um mínimo de densidade normativa que as leis devem possuir
para atribuir poderes à administração Pública, consiste em habilitações normativas calcadas
em princípios e valores53. A legalidade administrativa se tornaria predominantemente
“principiológica” em certos setores de atividade, sendo as atribuições de poderes pela lei
conexas às finalidade, políticas públicas , standars . 54 Neste sentido, OTERO55 utiliza o termo
transfiguração material da legalidade, significando a substituição de um modelo de disciplina
legislativa exaustiva, clara e precisa, por um modelo normativo aberto, ponderativo de interesses,

50 OTERO, 2007:158-159.
51 “O que acaba de dizer-se naturalmente implica o aperfeiçoamento do direito positivo que regula a Administração,

e relaciona-se mesmo com o desenvolvimento dele, onde e na justa medida em que isso se torna necessário. O
campo de eleição para estes trabalhos legislativos é o direito material, isto é, o que visa a ordenação dos meios
que directamente estão postos à disposição do agente público; e só em muito pequena medida, o direito
formal.Portanto é que com tal desenvolvimento se não comprometa a indispensável liberdade e maleabilidade
da Administração, para que ela possa ser a forma que o Estado assume a realização concreta dos seus fins.”
SOARES, 1982:42.

52 CIMELLARO, 2006: 109-110.
53  Em sentido diferente, exigindo um maior grau de densificação normativa, OLIVEIRA, GONÇALVES E AMORIM,1993:138

entendem que, especificamente quanto ao Código de Procedimento Administrativo, as fórmulas por este
usadas parecem ser manifestações inequívocas de que a atuação da A.P. é comandada pela lei, sendo ilegais os
atos, regulamentos e contratos administrativos produzidos contra a proibição legal, assim como aqueles que
não tenham previsão ou habilitação legal, mesmo que genérica.

54 OTERO,2007:164 e ss.
   ARAGÃO, 2004: 63 que esta nova formulação do princípio da legalidade é uma via de mão dupla: por um lado

restringe a ação da Administração Pública não apenas a lei, mas também pelos valores e princípios constitucionais;
por outro lado permite sua atuação quando, mesmo diante da ausência  de lei infra-constitucional específica, os
valores Constitucionais impuseram a sua atuação

55 OTERO,2007:167.
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bens, valores concorrenciais56.

Com efeito, observa-se também a tendência  de considerar a Administração Pública vinculada
não só à lei, como  a todo o bloco de legalidade,  passando submeter a administração à lei e
ao Direito. A tal formulação se dá o nome de “princípio da juridicidade”57 ou legalidade em
sentido amplo58.

3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: ENTRE A EFICIÊNCIA E A LEGALIDADE

Se a evolução da administração pública para uma administração mais conformadora e menos
executora reflete no princípio da legalidade – no sentido da transfiguração da legalidade –,
por outro lado a necessidade de se efetivar as prestações assumidas pelo Estado-Social, e
que muitas vezes não foram cumpridas, originando múltiplos défices59, trazem para a
administração do Estado pós-social novas preocupações, que são relacionadas à eficiência.
Neste cenário, as Ciências da Administração revigoram-se e, no quadro de um pensamento
economicista, a exigência de eficiência aparece associada ao Estado Social, à sua crise e
mesmo às suas alternativas.60

A eficiência administrativa não deve ser entendida como a “fria eficiência técnica”61 ou
maximização do lucro, mas sim como um melhor exercício das missões do interesse coletivo,
que incumbem ao Estado, devendo este conseguir a maior realização prática do ordenamento
jurídico com os menores ônus: tanto para o Estado quanto para os cidadãos62. A mera

56 Ainda que concordando com a necessidade da superação das concepções rígidas e antagônicas acerca do
princípio da legalidade conjecturamos com PARADA, 1997: 436 parece-nos que a necessidade de uma baixa
densidade normativa da lei para atribuir poderes à A.P. se  que destina a atuação administrativa que amplia
direitos dos particulares, como ocorre com a atividade de fomento ou incentivadora ou com a de serviço
público. Pelo contrário a exigir-se-ia  uma legalidade substancial como requisito de toda atividade que limita-se
direitos e liberdades dos cidadãos. Também neste sentido crf. GIANNINI, 1993:88.

57 Não se deve confundir o âmbito do princípio da legalidade com o problema das realidades que o compõem. Estas
últimas relacionam-se com o fato que de o bloco de legalidade integrar mais do que a lei em sentido estrito, no
sentido de que a subordinação da administração ao Direito implica mais do que a base legal para a atividade
administrativa. AYALA,1995:74 . Nesta perspectiva ANDRADE, 1992:14 fala em “princípio da juridicidade”,
como a subordinação da Administração a todo um mundo jurídico e não só a algumas de suas manifestações. Cfr.
COUPERS, 2005:90; Amaral, 2003:48; PARADA, RAMON,1997:436,  OLIVEIRA, 2011: 64 e ss.

58 “El principio de legalidade que <<la ley no es más que unas de lãs fuentes del Derecho, y la legalidad, por lo
tanto, una juridicidade cualificada.>>.” LLORENTE,1993:13

59 HOFFMANN-RIEM:1993:24-25 aponta múltiplos défices que tocam o direito administrativo, tais como: défice de
programação; défice de aplicação de programas; défice de aceitação; défice de controle e sanção; défice de
estimulação; défice de aprendizagem e inovação.

60 LOUREIRO,1995:124.
61 Soares, 1982:42.
62 SOARES,1982:41  apresenta o princípio da eficiência que em face da Administração se designa por princípio de

oportunidade ou de optimidade significando que a Administração pode dispor dos meios indispensáveis à
realização do seu encargo imanente de realizar o bem comum, devendo utilizá-los.
JÁ LOUREIRO:1995 apresenta a eficiência como um “superconceito” que compreende diversas dimensões com
relevância jurídica, significando: a) realização eficaz de fins pré-dados (eficácia na realização dos fins); b)
realização ótima dos fins da Administração; c) exigência de celeridade que deve se pautar a administração; d)
princípio da economia.
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observância à juridicidade da ação estatal se tornou insatisfatória; e na ordem do dia do
Estado pós-social surge a necessidade de responder a novos problemas, tais como celeridade,
aceitabilidade e eficácia dos procedimentos, redução de custos e redução da
complexidade63.Coloca-se o conceito  de “administração de resultados”64 assentado na idéia
de que “os critérios para aferir do bom funcionamento da máquina administrativa se
reconduzem à eficácia e à eficiência e não o cumprimento pontual e estrito das prescrições
legais”65.

Neste panorama, segundo ALEXANDRE ARAGÃO66, a Administração de resultados carrega
consigo um difícil dilema, constituído por dois termos: redimensionamento da lei e sua relevância
nos limites dos resultados alcançados; ou atenção à lei em todos os seus componentes e
relevância dos resultados apenas nos limites de observância da lei. No primeiro teríamos
sacrifício da lei pelo resultado, e no segundo sacrifício do resultado pela lei.

O autor acima citado propõe que tal dilema seja resolvido não pelo menosprezo da lei, mas
pela valorização dos seus elementos finalísticos67. Deste modo, devemos estar atentos no
momento da aplicação da norma, avaliando se sua aplicação é eficiente na realização dos
objetivos fixados pelo ordenamento jurídico68. O princípio da eficiência69 não visaria mitigar
ou ponderar o princípio da legalidade, mas sim embebedá-lo com uma nova lógica finalística

63 TAVARES DA SILVA, 1998.
Nas palavras de PAREJO ALFONSO,2003:145 “ La administración, a la que em el período del Estado kiberal de
derecho se lê exigia la corecta aplicación del Derecho y, com el dessarrollo de lãs políticas sociales, pasó a
requerírsele, cada vez más  eficacia y eficácia distinta em cada uno de sus ramos y setores de actividade – (...)”

64 Segundo CANOTILHO, 2003: 733 a administração por objetivos constitui um tema de suma  importância nas
relações da lei com a administração, neste panorama a lei deixa de ter a função primordial de ordem ou
delimitação, para determinar principalmente medidas de conformação social e direção econômica. A lei é menos
um ato jurídico  que estabelece autorizações e limites em relação a administração impondo  a esta transformação
em diretivas jurídicas e políticas. Deste modo a lei impõe a realização de uma tarefa, confiando à administração
a combinação de meios e fins necessários ao cumprimento da tarefa que lhe foi traçada.
Cfr. CIMELLARO, 2006:152-146.

65 GONÇALVES, 2006:552.
66 ARAGÃO :2005:7.
67 Não há duvida de que a lei deixou de ser apenas um meio para impedir a arbitrariedade para se converter em um

ponto de partida para uma série de atividades, nas quais há uma maior margem de delegação e discricionariedade
e um crescente espaço para a técnica. ARAGÃO, 2005, p.3

68 “A Administração Pública e, conseqüentemente, os seus agentes, desimportante o seu nível hierárquico, estão
adstritos, por expressa disposição constitucional (art. 37, caput), à observância de determinados princípios,
dentre os quais se destaca o princípio da eficiência, inserido no dispositivo em virtude da alteração procedida
pela Emenda Constitucional n. 19/98. 

     A atividade administrativa, dessa forma, deve desenvolver-se no sentido de dar pleno atendimento ou satisfação
às necessidades a que visa suprir, em momento oportuno e de forma adequada. Impõe-se aos agentes
administrativos, em outras palavras, o cumprimento estrito do “dever de boa administração”.  Recurso Especial
º 579.020 - AL (2003/0134420-1) 

69 Como exemplo no direito comparado, a Constituição da Republica Portuguesa , para além das referências
enquadradas na ampla noção de eficiência do art. 267º – que se refere expressamente à eficácia administrativa –
, oferece outros indícios no sentido da exigência constitucional de eficiência administrativa, havendo também:
1) referência à boa execução das leis, art. 202º; 2) poder de auto-organização do Governo, art. 201º, nº2;
vinculação da administração aos critérios de justiça, art. 266º, nº 2; menção da eficácia administrativa, art. 267º.
Sobre princípio da eficiência, AYALA,1995:58 e ss.; LOUREIRO,1990:95 e ss; TAVARES DA SILVA,1998:122 e ss;
CANOTILHO E MOREIRA, 2007: 920, MIRANDA,2007:173 e ss.
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e material dos resultados alcançados70 71. O que se pretende, portanto, é dar ênfase à atividade
administrativa decisória, enquanto atuante dentro de um quadro de legalidade amplo e com
contornos flexíveis. Não se trata, enfim, de descumprir a lei, mas sim de que o processo de
sua aplicação prestigie seus objetivos maiores em detrimento da pura observância de suas
regras, cuja aplicação mecânica pode, algumas vezes, se mostrar contrárias àqueles.

Ante o exposto, concordamos com ALEXANDRE ARAGÃO, no sentido de que numa Administração
de resultados a aplicação do princípio da legalidade implica na indefectível aplicação das
normas que geram bons resultados, mas implicam também na impossibilidade de aplicação
das normas que geram maus resultados72.

Acrescentamos, ainda, que não há eficiência sem margem de livre decisão73 reclamando-se,
portanto, à atuação administrativa, uma maior margem de autonomia face ao comando
normativo na escolha dos melhores e mais adequados meios para a realização do fim público
que lhe foi incumbido.

Tal necessidade de eficácia, se num primeiro momento permite a disseminação de esquemas
informais, implica uma diminuição da carga hetero-determinadora da norma legal, significando
uma menor densidade normativa, a fim de permitir maiores possibilidades à administração na
busca por soluções adequadas aos casos concretos74. Neste diapasão, a própria noção do
que seja “fim de interesse visado pela norma habilitante” não é algo que se possa definir
rigorosamente pela norma de competência. O que, em concreto, seja o interesse público cuja
busca é determinada pela lei, só pode ser claramente determinado ao fim de um processo
através do qual se permita à administração conhecer os interesses públicos e privados em
questão, assim como as condicionantes concretas de sua realização, de onde deve emergir a
possibilidade de se realizar uma ponderação integrada das várias soluções disponíveis. Deste
modo, o fim de interesse público encomendado pela norma habilitante pressupõe uma ulterior

70 “Estamos diante de um Direito mais dúctil e flexível ante a variedade dos casos e, portanto, mais justo. Nesta
lógica, os conteúdos e não formas, a compreensão do significado concreto, das tensões materiais próprias das
situações da vida, adquirem força frente à extrema dureza das inflexíveis “leis”, cuja abstração e distância da
realidade encastelava o direito no conceitualismo das velhas pandectas de costas para a justiça.” PALOMBELLA

GIUNLUIGI apud ARAGÃO, 2004.
71CANOTILHO, 2003:733 afirma que o princípio da eficiência da administração ergue-se como princípio constitutivo

da legalidade desde que não implique na preterição das dimensões garantísticas básicas de um Estado de
direitos.

72 “Anzi la congruità rispetto al risultado viene assunta come primo parâmetro di qualificazione di valità del
provvedimento amministrativo e critério guida dell’ esercizio della funzione.” CIMELLARO, 1996:144.

73 AYALA,1995:60.
74 “Ora, justamente a multiplicação do direito legislado ,especialmente o direito formal, pode representar um

constrangimento ou uma sobrecarga da Administração, a tal ponto que se lhe dificulte ou impeça o justo
desempenho da sua tarefa. E então isso sem dúvida satisfaria as pretensões dum direito formal, compromete,
sem dúvida, a realização dum Estado de Direito Material.” SOARES, 1982:42.
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definição, a cargo da Administração, que o fará por meio de um processo dialético
institucionalizado 75.

Logo, diante do princípio da eficiência a hetero-determinação legal da conduta administrativa
não pode “engessar” a Administração perante o circunstancialismo  com que se depara a
todo momento, a impossibilitando de se socorrer dos instrumentos que considere adequados
à obtenção dos resultados que lhe são impostos76; contudo deve a lei ter um mínimo de
densidade normativa para atribuir poderes à administração77.  Frisa-se que, com tal afirmação,
não pretendemos habilitar a Administração Pública para atuar fora da legalidade, mas antes
dentro de uma legalidade com contornos mais etéreos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, diante de um Estado conformador, já não cabe conceber uma acepção rígida do
princípio da legalidade, uma legalidade substancial, no sentido de que somente são permitidos
atos cujo conteúdo seja conforme a hipótese abstrata fixada explicitamente por uma norma
legislativa. Atualmente, a Administração não é entendida somente como executora da lei,
pois desempenha um amplo rol de atividades que propiciam serviços, bens e utilidades que
dificilmente são reconduzíveis na formulação “execução de lei”.  Acrescente-se que, diante
das múltiplas tarefas administrativas, a lei não consegue prever todas as necessidades coletivas
a satisfazer, assim como não consegue consagrar os processos em concreto para a respectiva
satisfação.

Entretanto, como exposto, se, por um lado, a legalidade que se liga a uma ideia de administração
executora já não cabe diante dessa nova realidade, por outro, uma legalidade meramente
formal também não possibilita um devido controle. Logo, diante deste antagonismo de posições,
propõe-se uma terceira via, que sustente o mínimo de densidade normativa que as leis devem
possuir para atribuir poderes à administração Pública, sendo as atribuições conexas às
finalidades, políticas públicas , standars. Parece-nos que esta via intermediária possibilita a
flexibilidade necessária para a administração cumprir suas atribuições, possibilitando, ainda,
o devido controle da ação administrativa.  Acrescente-se, também, o entendimento de que a
Administração se vincula não só à lei, mas a todo o bloco jurídico.

75 “Nessa esteira, a tarefa de prover de conteúdo conceitual a expressão interesse público é construção intersubjetiva
a ser levada a cabo por todos os participantes do processo político. Inserir os cidadãos em uma arena pública
de discussão, para que definam casuisticamente o que seja interesse público, é ampliar as possibilidades de
auxílio e contribuição na condução da Administração Pública, através do respectivo oferecimento de objeções,
sugestões e críticas. Essas são, em última instância, as justificativas filosófica, jurídica, moral e política da
exigência de incluir o cidadão no processo de tomada de decisões, pois não nos é dado previamente o conceito
inalterável do que seja o interesse público.” GIBSON, SÉRGIO ARMANELLI, 2008:127.

76 Note-se ainda que o fim de interesse público tende a ser definido de forma mais genérica e programática, muitas
vezes utilizando o legislador de mera indicação do conjunto de valores a salvaguardar na decisão administrativa
do que uma meta imposta por lei.

77 Cfr. CIMELLARO, 2006:149
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Relativamente ao princípio da eficiência, inicialmente frisa-se que ele não se liga à maximização
do lucro, mas sim a um melhor exercício da realização do interesse público incumbido à
Administração Pública. Quanto ao relacionamento entre o princípio eficiência e o princípio
da legalidade, não nos parece que estes sejam antagônicos; ao contrário, a eficiência impõe
uma margem de autonomia frente ao comando normativo, que só se torna possível diante
desta “nova legalidade”.    Por outro lado a “nova legalidade” implica em normas aptas a
gerar bons resultados. Portanto, não se trata de mitigar o princípio da legalidade e sim de dar
ênfase a uma atividade decisória que atue dentro de um quadro decisório de contornos
flexíveis, possibilitando, assim, a realização dos objetivos fixados pelo ordenamento jurídico.
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Resumo: A Constituição Federal de 1988 instaurou uma nova perspectiva teórica para a
ciência processual brasileira. Todavia, o advento do paradigma constitucional não impulsio-
nou de imediato, no Brasil, a reflexão entre “Constituição e Processo”. O código de proces-
so civil (CPC) brasileiro de 1973, estabelece um paradigma de processo como “relação
jurídica” centralizado na pessoa do julgador, enquanto a Constituição brasileira impõe a de-
mocratização do exercício da função jurisdicional entre os sujeitos processuais. Com o ad-
vento da Constituição, os princípios processuais do devido processo legal adquirem uma
nova dimensão teórica, no sentido de assegurar não só a validade, mas também a legitimida-
de das decisões jurisdicionais. Infelizmente, o legislador ao produzir o novo CPC não conse-
guiu expurgar totalmente do texto legislativo resquícios de um processo como relação jurídi-
ca. Em sendo assim, para uma leitura mais adequada de um novo CPC será preciso adotar
uma posição crítica acerca da teoria processual mais apta a encaminhar o discurso jurídico-
processual. Esse, talvez seja o maior desafio a ser enfrentado pelos operadores do direito,
sobretudo pelos processualistas. Em face desse entendimento, faremos uma breve análise
do artigo 10 do código projetado à luz do paradigma teórico de um modelo constitucional de
processo.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo analisar o artigo 10 do novo código de processo civil a
partir de uma leitura constitucional do processo jurisdicional. O dispositivo em questão visa
impedir que o agente público julgador profira a chamada decisão-surpresa, ou seja, aquela
produzida de ofício, sem prévio debate das partes interessadas.

Atualmente, no Brasil, o processo jurisdicional vem sendo operacionalizado como mero
instrumento da jurisdição, por meio do qual o Estado manifesta seu poder. Nessa perspectiva,
o processo é concebido como uma relação jurídica hermética que se realiza entre o autor e
o réu, sob o comando do Estado-Juiz. Tal concepção, ainda arraigada nas ideias do jurista
alemão Oscar Bülow, é incompatível com o modelo democrático de processo jurisdicional
inaugurado, no Brasil, a partir Constituição da República de 1988.

Em razão da constitucionalização dos princípios processuais, a carta magna passou a ser
fonte objetiva do todo o sistema processual civil no país. Trata-se de uma mudança teórico-
processual que renova os conceitos de jurisdição e do devido processo legal, com o intuito de
assegurar a validade e legitimidade das decisões jurisdicionais proferidas em âmbito do Estado
Democrático de Direito. Assim, toda decisão jurisdicional deve ser uma resultante lógico-
discursiva, construída pelos interessados processuais, com vista a controlar a legitimidade
dos provimentos proferidos pelo agente público julgador.

Abstract: The 1988 Federal Constitution established a new theoretical perspective for the
Brazilian procedural science.However, the advent of constitutional paradigm did not boost
immediately, in Brazil, the reflection between “Constitution and Procedure.”The current
Brazilian Code of Civil Procedure (CCP), 1973, establishes a paradigm of process as “legal
relationship”centralized in the person of the judge, while the Brazilian Constitution imposes
the democratization of the fulfillment of judicial functions between the procedural subjects.With
the advent of the Constitution, the procedural principles of proper legal process acquire a
new theoretical dimension, to ensure not only the validity, but also the legitimacy of judicial
decisions.Unfortunately, when the legislator produced the project of the new CCP failed to
fully purge the legislation remnants of a process as legal relationship.That being so, to a more
appropriate reading of a new CCP it will be necessary to adopt a critical stance about the
most adequate procedural theory to direct the legal and procedural discourse.This is perhaps
the biggest challenge faced by law professionals, especially by processualists.Given this
understanding, we will make a brief analysis of Article 10 of the code designed in the light of
the theoretical paradigm of a constitutional process model.

Keywords: Democracy, Constitution and Process.
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Nessa perspectiva teórica o processo jurisdicional democrático apresenta-se como instituição
jurídica capaz de garantir uma fiscalidade permanente dos atos jurídicos, de modo a assegurar
às partes o direito de influenciar no curso da atividade processual.

Dessa forma, o discurso processual civil deverá ser concebido a partir de um enfoque
constitucional do processo, que, por meio do princípio constitucional do contraditório, assegure
um diálogo permanente entre os sujeitos processuais na construção das decisões jurisdicionais.
A percepção democrática do processo reclama, pois, um sistema processual civil co-
participativo de modo a justificar a efetividade de um direito que se pretende democrático.

1 NOVO CPC E TEORIA PROCESSUAL2

Em 16/04/2015 foi sancionado pela presidente da República o novo Código de Processo
Civil, lei 13.105/15. Contudo, as alterações propostas para o Código de Processo Civil apenas
atingirão o nível de democraticidade idealizado, se os operadores do direito atentarem para
uma mudança de paradigma processual, iniciada no Brasil a partir da Constituição Federal
de 1988.

Além de uma busca por maior celeridade processual, muitas das propostas de alteração
foram impulsionadas pela tardia, mas necessária, constitucionalização do processo civil no
Brasil. Sendo assim, para uma leitura mais adequada de um novo CPC será preciso adotar
uma posição crítica acerca da teoria processual mais apta a encaminhar o discurso jurídico-
processual. Esse, talvez, seja o maior desafio a ser enfrentado pelos operadores do direito,
sobretudo, pelos processualistas.

Será preciso alavancar uma visão constitucional do processo e se distanciar de conjecturas
ideológicas segundo as quais cabe ao julgador buscar o sentido da lei.3 A atividade jurisdicional,
em uma perspectiva democrática do processo, tal como estabelece a Constituição brasileira,
deve privilegiar um sistema que atribui às partes a co-responsabilidade pela estabilização dos
sentidos normativos. Pois, conforme observa Dierle Nunes, tratando-se de processo
democrático, “não existe entre os sujeitos processuais (técnicos processuais) submissão,
mas, sim, interdependência, fazendo inaceitável o esquema da relação jurídico-
processual que impõe submissão das partes ao juiz.”4 A crítica é pertinente, já que, de
acordo com as premissas adotadas pela teoria da relação jurídica, a atividade processual se
centraliza na pessoa do juiz.5

2 Para uma maior compreensão acerca do ciclo histórico das teorias processuais e sua importância para o estudo
do direito, são oportunas as lições de Rosemiro Pereira Leal em sua obra “Teoria Geral do Processo: primeiros
estudos, p. 77-93.”

3 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes Instrutórios do Juiz, p. 158.
4 NUNES, Dierle José Coelho. Processo Jurisdicional Democrático, p. 204.
5 BÜLOW,Oskar von. A Teoria das Exceções Processuais e dos Pressupostos Processuais, p. 259.
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Dessa forma, uma estrutura técnico-processual, em que as partes se tornam meras receptoras
de um saber solipsista do julgador, é incompatível com o sistema processual democrático que
se pretende consolidar no Brasil. Por isso, o novo CPC deverá representar uma oportunidade
para se distanciar da visão socializadora6 da atividade processual, ainda predominante no
Brasil, e se adequar aos novos horizontes teóricos da ciência processual.

Não é possível admitir, sobretudo após a Constituição de 1988, uma convivência teórica
entre a relação jurídico-processual e um modelo constitucional de processo. Ambas as teorias
têm concepções diversas no que tange ao acertamento prático do direito material posto em
litígio. Enquanto a relação jurídica enfatiza o protagonismo judicial como meio para se alcançar
a “justiça”, a percepção democrática do processo propõe que o conceito de justiça seja
acertado de forma comparticipada entre os sujeitos do processo. Ou seja, considerando o
processo jurisdicional democrático, não há posição privilegiada quanto à interpretação dos
sentidos normativos da linguagem jurídica.

Aliás, Elio Fazzalari em 1958, ao refutar o que chamou de “velho e inadequado clichê
pandetístico da relação jurídica processual”7, já alertava que uma atividade processual
deve estabelecer uma técnica capaz de garantir maior participação daqueles que sofrerão os
efeitos da decisão estatal. Pois, conforme observa Nunes, “Fazzalari percebe a importância
da participação técnica das partes no iter de formação das decisões e alça tal
participação a elemento estrutural e legitimante das atividades processuais.”8

Apesar da valiosa contribuição de Fazzalari à democratização processual, é preciso anotar
que o processualista italiano não adotou a reflexão jurídico-constitucional, uma vez que a
teoria do processo como procedimento em contraditório “não demonstrou maior
preocupação com uma aplicação dinâmica dos princípios constitucionais.” Não obstante
o trabalho de Fazzalari ter se restringido ao campo da técnica processual, sua teoria representou
um “claro contraponto à ideia que centraliza o estudo do Direito Processual em torno
da jurisdição e do papel do juiz.”9

A reflexão é importante, pois, mesmo considerando o contraponto de Fazzalari à teoria da
relação jurídica, bem como a constitucionalização dos princípios processuais, a partir de
1988, o Brasil ainda se mantém atrelado a uma concepção teórica ultrapassada do processo
civil. Quer dizer, o processo civil brasileiro ainda se prende a dogmas processuais já refutados,
desprezando toda a reflexão teórico-processual iniciada a partir de Fazzalari.

6 NUNES, D. Idem, p. 79-134.
7 FAZZALARI, Elio. Instituições de Direito Processual, p. 111.
8 NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático, p. 207.
9 NUNES, D. Idem.
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Por essa razão, acredita-se que o advento de um novo código não se resume apenas em uma
mudança de estatuto legal, mas, principalmente, de uma nova opção teórica para o processo
civil no Brasil, de leitura efetiva a partir da Constituição democrática.

Daí a necessidade de consolidar estudos que aproximam Processo e Constituição, tal como
fizeram Hector Fix-Zamudio10, Ítalo Andolina11 e José Alfredo Baracho12, precursores de
uma nova teoria processual embasada no vinculo processo-Constituição.

A propósito, nas palavras de Baracho:

A constituição pressupõe a existência do processo, como garantia da
pessoa humana. Ao ver o processo como garantia constitucional,
fundamenta que as Constituições do século XX, com poucas ressalvas,
reconhecem a necessidade de proclamação programática de princípio do
direito processual como necessário, no conjunto de direitos da pessoa
humana e as garantias respectivas.13

Depreende-se que, a partir de 1988, com a constitucionalização dos princípios processuais,
não é possível interpretar o novo CPC senão à luz de uma teoria constitucional do processo.
Dessa forma, a percepção democrática do direito processual impede o exercício de uma
atividade jurisdicional, em que cabe “ao juiz aprovar o processo e deixá-lo seguir seu
curso.”14

Uma estrutura técnico-processual em que as partes assumem o papel de meras consumidoras
de um saber solipsista, conforme se depreende da relação jurídica processual, é incompatível
com o processo democrático. Logo, não haverá avanço, sob o ponto de vista democrático, se
o novo código não proporcionar uma mudança de mentalidade quanto aos efeitos práticos da
constitucionalização do processo civil.

Colhidas as considerações sobre a democratização da atividade processual a partir de Fazzalari,
cabe aqui propor uma reflexão acerca de conceitos, tais como função jurisdicional, norma
procedimental e legitimidade da decisão jurisdicional, à luz de um modelo processual
democrático. É o horizonte que se espera alcançar com o advento de um novo código de
processo civil.

10 FIX-ZAMUDIO, Hector. El pensamiento de Eduardo J. Couture y elDerecho Constitucional Processual, p.
357-363.

11 ANDOLINA, Ítalo. O papel do processo na atuação do ordenamento constitucional e transnacional, p. 63-69.
12 A sistematização de estudos sobre Processo e Constituição iniciou-se a partir da 2ª Guerra Mundial, com a

constitucionalização dos princípios de direito processual. José Alfredo Baracho, pioneiro no Brasil quando se
trata de estudos entre Processo e Constituição, já alertava, em 1984, para os estudos do processualista
mexicano Héctor Fix-Zamudio acerca das garantias constitucionais do processo civil,objeto de estudos, na
Europa, após a Segunda Guerra Mundial. (Processo Constitucional, p. 122-123).

13 BARACHO, José Alfredo. Processo Constitucional, p. 125.
14 BÜLOW. Oskar Von. A Teoria das Exceções Processuais e dos Pressupostos Processuais, p. 259.
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2  FUNÇÃO JURISDICIONAL DEMOCRÁTICA15

O desenvolvimento histórico da jurisdição, como atividade monopolizada pelo Estado, se
consolida com a transição da justiça privada para uma justiça pública.16 Contudo, a existência
de uma jurisdição estatal, sem uma reflexão teórica sobre seus contornos procedimentais, ou
seja, à luz do direito democrático estabelecido pela constitucionalidade brasileira, em nada
contribui para a consolidação de um processo democrático.

Atualmente o exercício da atividade jurisdicional deve se mostrar compatível com a proposta
de Estado Democrático de Direito adotada pela Constituição da República, uma vez que a
jurisdição, compreendida como exercício de poder pelo Estado-Juiz, ganha nova “roupagem”
teórica no que tange aos parâmetros e condições para seu exercício em um paradigma de
direito democrático. É que a jurisdição, tratando-se de Estado Democrático de Direito,
somente pode ser exercida mediante a garantia incondicional do devido processo legal.

Infelizmente as reflexões sobre a função jurisdicional, no Brasil, ainda estão presas a
perspectivas teóricas ultrapassadas, o que acaba limitando-a a um conceito de atividade
pacificadora do Estado, e torna o processo um meio para realização da justiça.17 Ou seja, a
jurisdição seria uma manifestação de poder do Estado, exercido pelos juízes, e o processo
mero instrumento para a concretização desse poder. Essa reflexão raquítica da jurisdição
tem provocado um colapso teórico-científico a respeito do papel do judiciário no Estado
Democrático de Direito.

Contudo, os estudos avançados acerca de um Processo Constitucional, que confere à jurisdição
status de direito fundamental18, permitiram a ampliação do espaço de reflexão da função
jurisdicional na contemporaneidade. É com base nessa perspectiva que se pretende alisar
teoricamente o artigo 10 do projeto no novo CPC, partindo de uma leitura constitucional do
direito processual civil no Brasil.

3 ART. 10 DO NOVO CPC: ASPECTOS CONSTITUCIONAIS

O referido projeto impõe ao julgador que a decisão jurisdicional, em qualquer grau de jurisdição,
seja capaz de garantir a efetiva participação das partes na formação da sentença. Tal mudança
teórico-processual não significa mero formalismo da linguagem jurídica, mas uma tentativa
de propiciar maior legitimidade às decisões proferidas pelo Estado, mediante a participação
dos sujeitos processuais.

15  Neste trabalho, o termo “função jurisdicional” se refere à atividade judicante do “poder judiciário”. Para melhor
compreensão da opção teórica, conferir a obra “Responsabilidade do Estado pela função jurisdicional” Belo
Horizonte: Del Rey, 2004, de autoria do professor Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias.

16 VIEIRA, José Marcos Rodrigues.  Da Ação Cível, p. 25-27.
17 CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO. Teoria geral do processo, p. 32-33.
18 BRETAS, Ronaldo Dias de Carvalho. Processo constitucional e Estado Democrático de Direito, p. 75.
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Sendo assim, o art. 10 do novo CPC exige uma reflexão teórica mais consistente sobre a
jurisdição, uma vez que a mensagem legislativa, posta pelo projeto de artigo, visa assegurara
participação das partes em todas as fases do procedimento judicial. Ao estabelecer a garantia
de participação, em qualquer grau de jurisdição, o dispositivo legal consolida a premissa de
um processo jurisdicional democrático. Nota-se que o objetivo principal dessa garantia de
participação é assegurar às partes a possibilidade de influenciar nas decisões jurisdicionais.

O direito à participação não é mais uma faculdade do Estado-Juiz, tornou-se uma
obrigatoriedade, sob pena de nulidade processual19, em razão do princípio constitucional (art.
5o LV, CR/88), agora devidamente explicitado pelo artigo 10 do projeto do novo CPC. A
atividade jurisdicional, até então vista como manifestação da autoridade do Estado, sofrerá
limitações, uma vez que o exercício desse poder deverá ser compartilhado entre os sujeitos
processuais.

A democratização do exercício do poder, a partir de uma maior participação das partes na
formação das decisões jurisdicionais, pode permitir um acertamento mais democrático do
direito material no sistema judiciário brasileiro, pelo fato de o Brasil adotar um sistema de
jurisdição difusa e concentrada de controle de constitucionalidade.20 Assim, um sistema misto
e complexo, ao lado de um sistema processual que privilegie a participação, como condição
de legitimidade dos provimentos, permite maior ganho de democraticidade. Pois, conforme
observa Lenio Luiz Streck, o controle difuso de constitucionalidade permite “instrumentalizar
os direitos fundamentais sociais no caso concreto, além da possibilidade de afastar,
como questão prejudicial, ato normativo inconstitucional.”21

Por outro lado, é preciso salientar que um sistema processual, que assegure uma maior
participação das partes na formação das decisões, irá requer dos sujeitos processuais maior
responsabilidade na consolidação de um modelo processual democrático. A responsabilidade
existe, na medida que se opera a transição de um sistema teórico-processual cujo poder se
centraliza na pessoa do julgador, para outro, mais democrático, em que as partes terão papel
fundamental na construção do provimento.

A função jurisdicional, em face de um modelo constitucional de processo, deixa de ser
operacionalizada de acordo com a livre consciência do julgador e passa a ter a Constituição

19  Sobre nulidade processual é recomendável a leitura da obra “Nulidade no Processo”, de autoria de Aroldo Plínio
Gonçalves. A obra é importante para os estudos do direito processual, tendo em vista que o autor trabalha a
nulidade como sanção, ou seja, como consequência jurídica prevista para o ato praticado em desconformidade
com a lei que o rege em uma perspectiva teórica do processo como procedimentos em contraditório. “O
procedimento prepara o provimento obedecendo a um modelo legal, complexo ou simplificado, mas sempre
preexistente, ainda que minimamente, em normas do sistema jurídico. Nessa atividade, intervêm, em contraditório,
os interessados no provimento, construindo o processo conjuntamente com o juízo, que, no exercício da função
jurisdicional, atua em nome do Estado, (Nulidade no Processo, p. 14).”

20 SARLET; MARINONI; MITIDIERO. Curso de direito constitucional, p. 776.
21 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso, p. 149.
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como fonte objetiva que estabelece os critérios de fundamentação e demarcação teórica da
decisão jurídica. Daí a importância de se compreender e operar as matrizes de um modelo
constitucional de processo, pois, conforme leciona Marcelo Cattoni de Oliveira, “se o Direito
Constitucional é o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico (...) não
há Direito Processual que não deve ser, nesse sentido, constitucional.”22

No Brasil, toda a jurisdição é constitucional e visa preservar a supremacia do ordenamento
jurídico-constitucional. Dessa forma, a norma constitucional visa garantir a integridade de
direitos delineados pela Constituição, e o texto constitucional funciona como uma moldura
que delimita o agir objetivo de todos os sujeitos processuais. Portanto, o sistema jurídico
processual, no paradigma democrático, é resultante lógico-discursiva, que assegura a
participação das partes interessadas em contraditório, em igualdade de condições, na
construção de todas as decisões proferidas pelo órgão jurisdicional em sede de Estado
Democrático de Direito.

Daí as considerações pertinentes de Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias, ao alertar para a
incorreção técnica em se admitir, no Brasil, o fracionamento da jurisdição em civil, penal ou
trabalhista. Conforme observa o processualista, o Brasil, por força do texto constitucional,
adota o sistema de jurisdição una e isso impede qualquer fracionamento.23

Contudo, é importante frisar que a unicidade da função jurisdicional é tema controvertido na
doutrina. Sobre o assunto já alertava José Alfredo Baracho, ao lecionar que a jurisdição
“apesar de ser um conceito unívoco, que não comporta divisões ou fracionamentos, a
doutrina aponta a ocorrência de certas espécies de jurisdição.”24 De fato, não há um
consenso doutrinário quanto à unicidade da atividade jurisdicional. É o que se observa nos
estudos do processualista italiano Elio Fazzalari, que admite o fracionamento da jurisdição
em razão da matéria.25

Não obstante, o autor deste artigo comunga do entendimento exposto por Baracho, segundo
o qual o conceito de jurisdição não admite divisão. A razão, conforme exposto acima, está no
fato de o Brasil adotar um sistema misto de controle de constitucionalidade. Dessa forma,
todo órgão judicante é também órgão da jurisdição constitucional, já que o direito material
deve ser aplicado à luz do texto constitucional.

Por isso, um sistema de jurisdição una tem maior ganho democrático, na medida em que
qualquer do povo, mediante a garantia de participação, tal como estabelece o art. 10 do novo

22 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo. Direito Constitucional, p. 122.
23 BRÊTAS, Ronaldo de Carvalho Dias. Processo constitucional e Estado Democrático de Direito, p. 42-43.
24 BARACHO, José Alfredo. Processo Constitucional, p. 80.
25 FAZZALARI, Elio. Instituições de Direito Processual, p.156-157.
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CPC, pode testar a validade e legitimidade de sua constituição perante qualquer órgão da
jurisdição em face do Estado Democrático de Direito.

A função jurisdicional, compreendida como “atividade dever do Estado, prestada pelos
órgãos competentes indicados no texto da Constituição, somente exercida sob petição
da parte interessada (direito de ação) e mediante a garantia do devido processo
constitucional”26, há de ser una e indivisível.

É importante observar que o exercício da atividade jurisdicional, no paradigma de direito
democrático, impõe às partes e ao Estado uma condição de isonomia, não apenas formal,
mas de igual oportunidade de influenciar na formação das decisões proferidas pelo Estado.

Em sendo assim, a leitura do art. 10 do novo CPC requer, pois, uma compreensão teórica
não só da atividade jurisdicional como também do devido processo legal, exposto no próximo
tópico.

4 DEVIDO PROCESSO E DIREITO AO PROCEDIMENTO

O texto constitucional assegura o acesso incondicional à jurisdição (art. 5º, XXXV) mediante
garantia inarredável do devido processo legal (art. 5º LIV). A garantia processual visa
assegurar aos litigantes, seja no âmbito administrativo ou judicial, o direito ao contraditório, à
ampla defesa e à isonomia.

No âmbito jurisdicional, o devido processo legal também compreende o direito ao juízo natural,
ao processo com duração razoável, o direito ao advogado e a garantia de uma decisão
fundamentada na reserva legal. Por se tratar de um modelo constitucional, o devido processo
implica também o direito ao procedimento adequado.

O artigo 10 do novo CPC reforça a ideia de uma estrutura técnico-procedimental que
estabeleça uma dialética entre os sujeitos de um processo jurisdicional democrático. Percebe-
se, no projeto de dispositivo legal em análise, uma pertinente preocupação em assegurar um
espaço jurídico-argumentativo (procedimento normativo) como condição sine qua non para
que a decisão judicial tenha validade perante o ordenamento jurídico pátrio.

Por isso, não é possível interpretar adequadamente, ou seja, à luz da constituição brasileira,
o artigo 10 do CPC sem compreender a necessária distinção entre “processo e procedimento.”
Para Elio Fazzalari, o  procedimento judicial se apresenta como “uma sequência de atos, os
quais são previstos e valorados pelas normas.”27 O procedimento judicial é uma estrutura

26 BARACHO, José Alfredo. Processo Constitucional, p. 32.
27 FAZZALARI, Elio. Instituições de Direito Processual, p. 114.
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técnica de atos jurídicos sequenciais, onde o ato antecedente é condição de existência do ato
posterior e assim sucessivamente até a decisão final. Assim, a finalidade da estrutura
procedimental é assegurar a previsibilidade formal do exercício da atividade processual pelos
sujeitos processuais.

Daí a importância dos art. 22, inciso I, e 24, inciso XI, da Constituição da República, ao
estabelecer uma distinção entre norma procedimental e norma processual. Aroldo Plínio
Gonçalves, firme nos ensinamentos de Fazzalari, aduz que processo e procedimento devem
ser compreendidos como realidades jurídicas independentes e distintas.28

Não há devido processo legal sem a estruturação adequada de um procedimento normativo,
capaz de assegurar às partes o direito de influenciar e de se manifestar acerca de qualquer
ato jurisdicional que possa lhe causar prejuízo. Por isso, o devido processo legal não é uma
estrutura normativa, mas um conjunto de princípios, positivados no texto constitucional, os
quais irão reger e disciplinar o procedimento com vista a assegurar a legitimidade das decisões
jurisdicionais.

Nessa perspectiva, a decisão jurisdicional não se tornará legítima apenas com a participação
daqueles que sofrerão seus efeitos, mas também mediante a garantia de um procedimento
adequado, apto a assegurar a qualquer do povo, por meio do processo constitucional, a
possibilidade de influenciar nos parâmetros da decisão jurisdicional. Dessa maneira, a estrutura
procedimental deve ser elaborada de modo a permitir que os direitos sejam acertados mediante
a fruição participada dos direitos fundamentais do processo.

Percebe-se que o devido processo legal também compreende o direito ao procedimento
adequado, capaz de assegurar, por meio de uma estrutura compartilhada, a implementação
dos direitos consolidados pelo texto constitucional.

5 LEGITIMIDADE DA DECISÃO JURISDICIONAL

Após uma breve reflexão acerca da jurisdição e do devido processo legal, resta abordar a
questão da decisão jurisdicional em face de um modelo constitucional de processo. Entretanto,
antes de tecer considerações sobre a decisão judicial, frente ao paradigma de direito
democrático, é forçoso reconhecer que a sentença, ao longo dos anos, tem sido pensada
apenas pelo aspecto da validade, ausente, portanto, o atributo fundamental da legitimidade.

Por essa razão, serão apresentadas breves conceituações sobre a decisão jurisdicional,
formuladas por juristas que, em certa medida, influenciaram o desenvolvimento do processo
civil no Brasil.

28 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica Processual e Teoria do Processo, p. 48.
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Extrai-se do pensamento do processualista italiano, Giuseppe Chiovenda, que o conceito de
sentença judicial assenta-se sob dois aspectos. O primeiro é que a decisão, por ser um ato de
tutela jurídica, deve ser estruturada com base na vontade da lei; o segundo considera a
decisão provimento jurisdicional exclusivo do julgador.29 Dessa forma, o juiz, ao constituir a
relação jurídica “por meio da sentença, conclui ele sua missão.”30

Para Francesco Carnelutti, a decisão judicial, denominada por ele de pronunciamento, “se
resume em uma declaração do juiz.”31 Tendo sido instaurado o procedimento e assegurada
a bilateralidade de falas entre autor e réu, “deverá falar o juiz; o juiz diz por sua vez o
que tem que dizer”32 sobre a relação processual. Ao encerrar a instrução processual e dar
início à fase do pronunciamento, o julgador deverá, segundo Carnelutti, proceder à “verificação
de seu poder”33, por meio de uma verdadeira investigação em torno dos fatos e circunstâncias
apresentados pelo autor e réu.

De acordo com o magistério de Enrico Tullio Liebman, a sentença judicial é o ato final do
processo “mediante o qual o juiz formula seu juízo. A sentença torna-se, assim, ato de
autoridade, dotada de eficácia vinculativa, contendo a formulação da vontade
normativa do Estado.”34

Por fim, colhe-se da leitura de Eduardo Couture uma tentativa de se estabelecer um
contraponto, de acordo com o autor, a sentença judicial não seria um mero resultado lógico
entre a premissa maior (lei) e a premissa menor (fato).35 Ainda citando Couture, a sentença
não poderia ser uma “operação lógica, porque nela existem muitas outras circunstâncias
alheias ao simples esquema do silogismo.”36 Para afastar o formalismo legal, o autor
argumenta que o juiz, ao atuar como um verdadeiro investigador dos fatos, “é livre de eleger
o direito que considere aplicável, segundo a sua ciência e sua consciência.”37

Depreende-se, dos autores acima mencionados, que a construção da decisão jurisdicional se
restringe ora ao texto puro da lei, ora à consciência do julgador sem qualquer participação
dos sujeitos processuais. A decisão judicial, sob essa perspectiva, torna-se manifestação de
um poder autoritário por parte do Estado-Juiz.

Contudo, frente ao paradigma de Estado Democrático de Direito,o exercício da função

29 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual, p.229.
30 CHIOVENDA, G. Idem, p. 230.
31 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Direito Processual Civil, p. 411.
32 CARNELUTTI, F. Idem, p.411.
33 CARNELUTTI, F. Idem, p.417.
34 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil, p. 309.
35 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos de Direito Processual Civil, p 146.
36 COUTURE, E. Idem, p.147.
37COUTURE, Eduardo J. Fundamentos de Direito Processual Civil, p.151.
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jurisdicional há de ser, necessariamente, democrático.  A questão fundamental, tratando-se
de um processo jurisdicional democrático, é a legitimidade das decisões proferidas pelo Estado.
A produção de decisões judiciais - fruto de uma estrutura estratégica que fortalece a relação
produtor-consumidor - não corresponde à proposta de direito democrático.

Por esse motivo, há uma tentativa de teorizar o processo jurisdicional como instituto jurídico
de geração legítima de provimentos jurisdicionais.38 Nessa renovada perspectiva teórica, a
decisão judicial, para alcançar legitimidade, deverá ser construída, mediante a garantia
constitucional do contraditório, com ampla participação das partes interessadas no provimento.
Sendo assim, o contraditório deixou de ser apenas uma garantia de simétrica paridade,39

para torna-se direito fundamental dos sujeitos processuais contra um procedimento judicial
de bases inquisitórias, conduzido por um saber absoluto e inquestionável do agente público
julgador.

Nesse sentido:

O processo em perspectiva comparticipada, embasada nos princípios
processuais, fixa os limites de atuação e constitui condição de
possibilidade para que todos os sujeitos processuais discutam
argumentos normativos para formação da decisão mais adequada a cada
caso em análise.40

Nesse contexto, o direito ao contraditório, conforme exposto acima, não figura como um
mero dizer e contradizer das partes, para finalmente permitir ao julgador aplicar o direito que
lhe convier. O princípio do contraditório se constitui, no processo jurisdicional democrático, o
direito garantia das partes que visa impedir a validade de qualquer decisão judicial que não
tiver oportunizado a manifestação das partes, ainda que seja sobre matéria apreciável de
ofício pelo julgador.

Portanto, para alcançar validade, não basta apenas que a decisão jurisdicional obedeça aos
procedimentos normativos, é preciso que seja revestida de legitimidade mediante um processo
comparticipativo e democrático. Por isso, o artigo 10 do projeto do novo Código de Processo
Civel pode ser compreendido como um verdadeiro direito-garantia das partes na construção
conjunta dos provimentos jurisdicionais. Pois, conforme leciona Daniel Mitidiero, tratando-se
de um processo democrático, é indispensável que seja assegurada às partes “a possibilidade

38 CATTONI, Marcelo Andrade de Oliveira. Direito Processual Constitucional, p. 200.
39 É importante salientar que o contraditório na perspectiva fazzalariana se resume a um conceito de simétrica

paridade sem assegurar do direito de influencia, pois conforme observar Dierle Nunes: “quando da estruturação
de sua teoria, Fazzalari não demonstrou maior preocupação com um aplicação dinâmica dos princípios
constitucionais” (processo jurisdicional democrático, p. 207)

40 NUNES, Dierle José Coelho. Apontamentos iniciais de um processualismo constitucional democrático. In:
CATTONI DE OLIVEIRA; MACHADO (Coord.). Constituição e processo: a contribuição do processo ao
constitucionalismo democrático brasileiro, p. 261.
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de se pronunciar sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da
causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício.”41

Ademais o artigo 10 do novo CPC, além de assegurar a participação das partes, se torna
também uma garantia contra o que a doutrina tem denominado de “decisão surpresa”. Nesse
sentido, Dierle Nunes assevera que “o contraditório constitui uma verdadeira garantia
de não surpresa que impõe ao juiz o dever de provocar o debate acerca de todas as
questões, inclusive as de conhecimento oficioso.”42 Prossegue o autor no sentido que a
“decisão de surpresa deve ser declarada nula, por desatender ao princípio do
contraditório.”43

Reconhecendo o princípio do contraditório como direito-garantia constitucional das partes de
exercerem influência na decisão jurisdicional, Humberto Theodoro Júnior pondera que “de
modo algum se tolera decisão de surpresa, decisão fora do contraditório de sorte que
o julgado sempre será fruto do debate das partes.”44 Da mesma forma, anota Lenio Luiz
Streck: “o contraditório passa a ser a garantia da possibilidade da influência (e efetiva
participação) das partes na formação da resposta judicial, questão que se refletirá na
fundamentação da decisão.”45 Por outro lado, pondera Streck, essa fundamentação não
deve originar-se de uma discricionariedade criativa do judiciário, pois “discricionariedade
judicial nada mais é do que uma abertura criada no sistema para legitimar, de forma
velada, uma arbitrariedade, não mais cometida pelo administrador, mas pelo
judiciário.”46

Ao vincular o princípio constitucional do contraditório à garantia de participação na construção
das decisões, com base na reserva legal, impõe-se uma condição de igualdade processual
entre as partes como condição de legitimação das decisões. Dessa forma, inicia-se a
democratização das decisões proferidas pela atividade jurisdicional e se estabelece um modelo
constitucional de processo.

41 MITIDIERO, Daniel. Colaboração no Processo Civil, p. 151.
42 NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático, p. 229.
43 NUNES, D. Idem, p. 229.
44 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Constituição e Processo: desafios constitucionais da reforma do processo

civil no Brasil. In: CATTONI DE OLIVEIRA; MACHADO (Coord.). Constituição e processo: a contribuição
do processo ao constitucionalismo democrático brasileiro, p. 253.

45 Hermenêutica, constituição e processo, ou de “como discricionariedade não combina com democracia”: o
contraponto da resposta correta. In: CATTONI DE OLIVEIRA; MACHADO (Coord.). Constituição e
processo: a contribuição do processo ao constitucionalismo democrático brasileiro, p. 19.

46 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: construção hermenêutica e teorias discursivas, p. 42.
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CONCLUSÃO

As reflexões aqui apresentadas é uma tentativa de refletir acerca de algumas das mudanças
normativas do código de processo civil projetado, tendo como horizonte teórico a
democratização da atividade processual a partir de um modelo constitucional do processo.
Dessa forma, pretende-se uma superação de conjecturas teóricas que impõem aos sujeitos
processuais uma condição de passividade perante o Estado-Juiz - teoria do processo como
relação jurídica-, para torná-los co-responsáveis pela construção das decisões jurisdicionais.

O processo jurisdicional, em uma perspectiva democrática, requer a efetividade de um sistema
processual fundado nos princípios processuais constitucionais, de modo a assegurar aos
sujeitos processuais o igual direito participação e influência na construção das decisões.
Com essa perspectiva, há uma redefinição da atividade processual que deixa de ser um
instrumento de poder, a serviço da autoridade estatal, para se tornar uma instituição
comparticipativa de efetivação dos direitos constitucionais.

Sendo assim, o princípio constitucional do contraditório tem um papel fundamental na
consolidação de um sistema processual democrático. Pois, é mediante o direito ao contraditório
que assegura-se que os destinatários das decisões jurisdicionais se reconheçam como co-
responsáveis pela sua construção.

Dessa forma o artigo 10 do código de processo civil representa uma mudança paradigmática
na medida em que assegura aos sujeitos processuais não só o direito de participar, mas
também a responsabilidade de influenciar ativamente da formação das decisão judiciais. A
expectativa é que o Código de Processo Civil seja compreendido a partir de um modelo
constitucional de processo, legitimado pelos princípios constitucionais, com o propósito de
assegurar a legitimidade dos provimentos proferidos em sede de Estado Democrático de
Direito.
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Resumo: Este artigo tem por foco analisar o processo evolutivo das penas alternativas
como meio punitivo capaz de recuperar presos e inseri-los novamente para a convivência
social, em virtude da crise nas finalidades das penas privativas de liberdade. Neste sentido,
a abordagem gira em torno das penas alternativas como modelo político-criminal com a
função humanitária de readaptar o preso em substituição ao modelo desumano, degradante
e pernicioso das penas privativas de liberdade de reclusão e detenção, de caráter vingativo e
castigante. Este modelo já demonstrou ser ineficiente e ineficaz, observando, contudo o
princípio da intervenção mínima.

Palavras-chave: Penas alternativas. Intervenção mínima. Ressocialização. Crise. Finalidade.
Penas privativas de liberdade.

Abstract: This article is focus analyze the evolutionary process of alternative sanctions as a
means punitive able to recover trapped and insert them back into the social life, because of

CRISE NAS FINALIDADES DAS PENAS PRIVATIVAS DE
LIBERDADE: UTILIZAÇÃO DAS PENAS

ALTERNATIVAS, OBSERVANDO A INTERVENÇÃO
MÍNIMA DO DIREITO PENAL

CRISIS IN THE PURPOSES OF CUSTODIAL SENTENCES:
USE OF ALTERNATIVE SENTENCES, NOTING THE

MINIMUM INTERVENTION OF CRIMINAL LAW

* Mestranda em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Especialista em Ciências
Penais. Advogada. Professora do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas.

Tereza Sader*



142 Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas v. 2, n. 1/2016

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo trata da importância das penas alternativas de direito no que toca a
intervenção mínima do Direito Penal, ante a crise nas finalidades das penas privativas de
liberdade.

Procura-se discorrer sobre devido assunto, posto que a partir do momento que um crime é
praticado, pode-se dizer que a um desequilíbrio na sociedade, sendo que o estado deve tomar
uma medida para retomar determinado equilíbrio, dessa feita a reação esperada pela sociedade
é a pena, sendo essa representativa do exercício do direito de punir do estado.

Brandão constrói uma definição normativa de Direito Penal, com base em três institutos:
Crime, Pena e Medida de Segurança. Assim, o autor afirma que “o Direito Penal é um
conjunto de normas que determinam que ações são consideradas como crimes e lhes imputa
a pena – esta como conseqüência do crime –, ou a medida de segurança”.1

Cumpre ressaltar que o modelo punitivo clássico, representado pelas penas privativas de
liberdade, está carregado e impregnado de vícios, aos quais serão discorridos no presente
artigo, não correspondendo aos interesses do delinqüente, qual seja o retorno à sociedade
após cumprimento de tais penas, bem como das vítimas e da sociedade como um todo.

Nessa toada é necessária a discussão acerca da utilização de meios eficazes para que
devidos problemas sejam, pelo menos amenizados, sendo que o que se pretende é
demonstração de que a utilização das penas restritivas de direito em crimes menos graves
serve como meio para que se possa aumentar a possibilidade de ressocialização e até mesmo
redução da criminalidade.

the crisis in the purposes of custodial sentences. In this sense, the approach revolves around
the alternative sentences as a political-criminal model with the humanitarian function to retrofit
stuck to replace the model inhuman, degrading and pernicious of custodial sentences of
imprisonment and detention, the vengeful and punishing character. This model has proven to
be inefficient and ineffective. However observing the principle of minimim intervention.

Keywords: Sentencing Alternatives. Minimal intervention. Resocialization. Crisis. Purpose
custodial sentences.

1 BRANDÃO, Cláudio.  Curso de Direito Penal: Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 5.
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Outro ponto a ser discutido é a observação e obediência no que diz respeito intervenção
mínima do Direito Penal, como uma tentativa para amenizar tais problemas já elencados.

Tenta-se demonstrar que as penas restritivas de direito, bem como a intervenção mínima são
meios eficazes para pelo menos uma tentativa de minimizar os maiores equívocos enfrentados
no sistema penal.

As penas restritivas de direito são mais eficazes do que as penas privativas de liberdade na
redução de tais dificuldades enfrentadas no atual sistema, pois estão de acordo com o
intervenção mínima, que privilegia a ressocilização rápida e efetiva.

Ademais o sistema clássico de pena apresenta-se incompetente e coberto de falhas,
constituindo pura e simplesmente uma mera retribuição ao delito praticado, contradizendo
todas as premissas do Estado Democrático de Direito, contrariando ainda a estrutura garantista.

O que se busca demonstrar nesse trabalho é que a aplicação das penas restritivas de direito
em determinados casos, pode ser um meio para amenizar tais mazelas do sistema, fazendo
com que as finalidades da pena como, por exemplo, a ressocialização do condenado, seja
respeitada diante de um caso concreto.

2 ORIGEM DAS PENAS ALTERNATIVAS

As penas alternativas à privativa de liberdade são tidas como sanções atuais, posto que os
próprios inovadores como Cesare Beccaria, Horward e Benthan, não as conheceram.

Mesmo aceitando a pena privativa de liberdade como um marco, a mesma foi um fracasso,
em relação aos seus objetivos e modos de cumprimento.

A reformulação do sistema surge como uma necessidade inadiável, e teve seu início com a
luta de Von Liszt contra as penas privativas de liberdade e a proposta de substituição por
recursos adequados.2

Cumpre anotar que mesmo após a adoção de penas alternativas, o sistema penal somente
mudou o meio pelo qual se restringia a liberdade.

Uma das primeiras penas alternativas surgiu na Rússia, em 1926, qual seja a prestação de
serviço a comunidade, prevista nos artigos 20 e 30 do Código Penal Soviético, pouco após foi

2 Von Liszt, Tratado de Derecho Penal, Madrid, Ed Reus, 1927, p. 30.
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criada pelo diploma russo, a pena de trabalhos correcionais, sem privação da liberdade,
devendo ser cumpridas no distrito do domicílio do condenado sob a vigilância do órgão
encarregado da execução da pena, sendo que o tempo correspondente não poderia ser
computado para promoções ou férias.

A Inglaterra introduziu a prisão de fim de semana, através do Criminal Justice Act, em 1948.

E a Alemanha fez o mesmo, somente para infratores menores em 1953.

Em 1963, a Bélgica Adotou o arresto de fim de semana, para penas dententivas inferiores a
um mês.

Em 1967, o principado de Mônaco, instituiu uma forma de execução fracionada da pena
privativa de liberdade, parecida com arresto de fim de semana, sendo que as frações consistiam
em detenções semanais.

A Inglaterra teve o mais bem sucedido exemplo de trabalho, com o

Commnity Service Order, em vigor desde a Criminal Justice Act de 1972,
que teve por sua vez, uma pequena reforma em 1982, diminuindo inclusive,
para dezesseis anos, o limite de idade dos jovens que podem receber
essa sanção penal. O êxito obtido pelos ingleses influenciou inúmeros
países que passaram a adotar o instituto, ainda que com algumas
peculiaridades distintas, como por exemplo, Austrália em 1972,
Luxemburgo 1976, Canadá 1977, e, mais recentemente, Dinamarca e
Portugal, desde 1982, Franca, desde, 1983, e Brasil com sua reforma de
1984, sendo que nos dois últimos o trabalho comunitário pode ser aplicado
como sanção autônoma e também como condição no sistema de sursis.3

A Alemanha com a reforma de 1975 alterou seu Projeto Alternativo de 1966, sendo que suas
medidas alternativas à pena privativa de liberdade constituem-se em suspensão condicional
da pena, admoestação com reserva de pena, dispensa de pena, e declaração de impunidade
e livramento condicional e multa.

Embora o código alemão determinar que as penas privativas de liberdade inferiores a seis
meses podem impor-se quando as circunstâncias do fato ou na personalidade do agente, seja
imperativo para atuar sobre o mesmo e proteger o ordenamento jurídico, não consagra
modalidades mais modernas, como o arresto de fim de semana ou prestação de serviços de
interesse social, nesse sentido afirma BITENCOURT:

3 BITENCOURT. Cesar Roberto. Novas Penas alternativas: análise político-criminal das alterações da Lei n.
9714/98.  Saraiva, 2000. p. 74.
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É elogiável, porém, sob todos os aspectos, a preocupação alemã em evitar
os efeitos prejudiciais da pena privativa de liberdade de curta duração,
especialmente dessocializadores, ao admitir, só excepcionalmente, a
aplicação de pena segregativa inferior a seis meses.4

A Itália tem sido cautelosa em termos de medidas alternativas, à prisão, embora o Código
Zarnardelli, de 1889, incluiu a prestação de obra a serviço do Estado, mas cumpre ressaltar
que a legislação contemporânea prefere prever medidas alternativas à pena fora das normas
do Código Penal, tendo como as principais: prestação de um serviço social, regime de prova,
regime de semi-liberdade e liberação antecipada (desconto de vinte dias por semana de
cumprimento de pena ao réu que demonstre corresponder à tarefa ressocializadora).5

BITENCOURT6, afirma que referidas medidas da Itália não são alternativas, uma vez que
são benefícios penitenciários, sendo que para obtê-los, o apenado terá de ser inicialmente
encarcerado e submeter-se a todos os efeitos catastróficos da prisão.

Um exemplo que deveria ser seguido pelo sistema penal brasileiro é o sueco, que tem como
princípio fundamental evitar sanções privativas de liberdade, pois essas não contribuem com
a ressocialização, ou seja, o apenado após cumprimento das penas privativas de liberdade
tem dificuldade em se adaptar com uma futura vida em liberdade.

São exemplos de medidas alternativas na Suécia: suspensão condicional da pena (não submete
condenado à vigilância, nem impõe regras), liberdade à prova (submete condenado à vigilância,
impondo algumas regras), e submetimento a tratamento especial (possibilita submetimento a
tratamento do indivíduo com outras autoridades fora da esfera penal) e multa.7

Na Espanha apesar de algumas discussões, em 1996 com a entrada em vigor do Código
Penal adotou o arresto de fim de semana.

3 AS PENAS ALTERNATIVAS NO BRASIL E A CRISE DAS PENAS
PRIVATIVAS DE LIBERDADE

Essa modalidade de pena, conforme já dito, foi implantada no sistema jurídico-penal brasileiro
em 1984, pela reforma da parte geral do Código Penal, com várias novidades, como, por
exemplo, a prestação de serviço à comunidade, limitação de fins de semana, proibição do
exercício de determinadas profissões ou de dirigir veículo automotor.

4 BITENCOURT. Cesar Roberto. Novas Penas alternativas: análise político-criminal das alterações da Lei n.
9714/98. Ed Saraiva, 2000. p. 75.

5 MONACO. Lucio. Las penas sustitutivas. p. 405. 1988
6 BITENCOURT. Cesar Roberto. Novas Penas alternativas: análise político-criminal das alterações da Lei n.

9714/98.  Saraiva, 2000. p. 76
7 García. Alícia Martin. El sistema de sanciones en El Código penal sueco, REP. p. 237. 1987.
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Com a função de substituir as penas privativas de liberdade, frente aos malefícios do cárcere,
as penas restritivas, foram recebidas como excessiva desconfiança social, uma vez que a
sociedade tinha a impressão de que com a adoção de tais medidas, o rigor punitivo iria ser
arrefecido, já que poucos iriam para cadeia.

Entretanto, logo se percebeu que esse receio de que o rigor punitivo iria ser diminuído,
desapareceu desde década de 80, no momento que se percebeu que a causa da violência e
impunidade não era relativa à adoção de novas medidas e sim a mudança no perfil do país,
como por exemplo, o aumento da industrialização, migração do campo para as cidades,
desemprego, falta de moradia, e ausência de políticas públicas com o cunho de solucionar
tais problemas sociais, decorrentes das questões anteriormente citadas (ausência de educação,
saúde, desemprego, miséria etc).

Ocorre que essa insegurança nos dias atuais em decorrência da adoção das medidas
alternativas, ficou mitigada, posto que se observou que o sistema carcerário, não tem o
condão de diminuir a violência, bem como a impunidade, em virtude do fracasso que se
percebe do sistema penitenciário, como ideal de ressocialização.

Jose Antonio Paganella Boschi afirma: “uma política criminal orientada no sentido de proteger
a sociedade terá de restringir a pena privativa de liberdade aos casos de reconhecida
necessidade, como meio eficaz de impedir a ação criminógena do cárcere.”8

A legislação penal brasileira, por influência da Escola Clássica, elegeu como regra, a pena de
prisão como resposta ao seu infrator. Só excepcionalmente é que adotou a pena de multa.
Assim mesmo, na maior parte das vezes, de forma cumulativa ou alternada com a pena de
prisão. Essa prática perdurou até a reforma penal de 1984.

Até mesmo a ONU (Organização das Nações Unidas), como meio de controle social por
meio do direito penal, tem orientado os países a privilegiarem alternativas penais, deixando a
pena de prisão somente às infrações mais graves e como ultima ratio.

A proposta é manter o direito penal como instrumento de controle social, mas de uma forma
mínima, porém dando uma maior ênfase a aplicação das penas e medidas alternativas à
prisão, em virtude da crise nas finalidades das mesmas.

É insofismável, a falência da privativa de liberdade, pois de um lado, apesar dos seus altos
custos, não ressocializa, de outro, viola os direitos e garantias fundamentais. Daí a busca de
alternativas capazes de cumprir o mesmo papel, com menos custos sociais e menos
estigmatizantes.

8  BOSCHI. Jose Antônio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. 3 edicação. rev. atual. Porto Alegre:
Livraria do advogado. Editora. 2004. p. 368.
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Entretanto, mesmo com a adoção das penas e medidas alternativas, a população carcerária
do Brasil aumenta assustadoramente, isso, sem computar os milhares de mandados de prisão
ainda não cumpridos e além dos delitos que sequer chegam ao conhecimento das autoridades,
também as chamadas “cifras negras”. Imaginem o caos que seria se não existissem essas
formas alternativas de controle social pela via do direito penal, a situação estaria ainda pior.

Em relação crise nas finalidades das penas privativas de liberdade questiona-se: não se está
mandando para a prisão gente que poderia ter uma alternativa penal, ressocializando
efetivamente tal pessoa?

O ideal seria que não fosse necessário recorrer ao direito penal como forma de controle
social, entretanto, como ainda não se aplica outra opção mais adequada, como a utilização
efetiva, por exemplo, de políticas públicas, prévias aos cometimentos dos delitos, a sociedade
necessita conviver com a violência praticada pelo Estado no combate da própria violência
praticada pelo infrator dos bens da vida, como por exemplo, a violação de direitos e garantias
fundamentais, como já afirmado.

Cesar Roberto Bitencourt afirma:

Quando a prisão converteu-se na resposta penológica principal,
especialmente a partir do século XIX, acreditou-se que poderia ser um
meio adequado para conseguir a reforma do delinqüente. Durante muitos
anos imperou um ambiente otimista, predominando a firme convicção de
que a prisão poderia ser um meio idôneo para realizar todas as finalidades
da pena e que, dentro de certas condições, seria possível, reabilitar o
delinqüente. Esse otimismo inicial desapareceu e atualmente predomina
uma certa atitude pessimista, que já não tem esperanças sobre os
resultados que se possa conseguir com a prisão tradicional. A crítica tem
sido tão persistente que se pode afirmar, sem exagero, que a prisão está
em crise.9

Estas falhas e críticas apontadas em relação ao sistema clássico de pena, somente diminuem
a possibilidade de ressociliazação ou até mesmo a dessocialização do apenado.

Anabela Miranda Rodrigues afirma: “a preocupação de impedir os efeitos nocivos de uma
pena privativa de liberdade- evitar a dessocialização, numa palavra- é uma perspectiva mais
realista, reafirma-se, perante o quadro de condições que o efeito positivo de socialização
exige para se realizar.” 10

9 BITENCOURT. Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão, causas e alternativas. 3 ed. São Paulo: Saraiva,
2004. p. 143

10 RODRIGUES. Anabela Miranda. A determinação da Medida da Pena Privativa de Liberdade. Coimbra Editora.
1995. p. 565-566.
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Segundo Luigi Ferrajoli: “a prisão é, portanto, uma instituição ao mesmo tempo antiliberal,
desigual, atípica, extralegal e extrajudicial, ao menos em parte, lesiva para a dignidade das
pessoas, penosa e inutilmente aflitiva.”11

Critico da pena privativa de liberdade e da sua filosofia correcional, Fragoso referia-se a
prisão da seguinte maneira: “necessariamente deforma a personalidade, ajustando-se à
subcultura prisional (prisonização). A reunião coercitiva de pessoas do mesmo sexo num
ambiente fechado, autoritário, opressivo e violento, corrompe e avilta”.12

E continua, em relação a prisão: “constitui realidade violenta, expressão de um sistema de
justiça desigual e opressivo, que funciona como realimentador. Serve apenas para reforçar
valores negativos, proporcionando proteção ilusória. Quanto mais graves são as penas e as
medidas impostas aos delinquentes, maior é a probabilidade de reincidência”.13

Com toda sua autoridade o Professor Heleno Fragoso adverte que “o sistema será, portanto,
mais eficiente, se evitar, tanto quanto possível, mandar os condenados para a prisão, nos
crimes pouco graves, e se, nos crimes graves, evitar o encarceramento demasiadamente
prolongado”.14

Na primeira edição da Parte Geral de suas Lições de Direito Penal de 1976, , Heleno Fragoso
já alertava para a necessidade de uma política criminal orientada para a descriminalização e
a desjudicialização, no sentido de “contrair ao máximo o sistema punitivo do Estado, dele
retirando todas as condutas anti-sociais que podem ser repremidas e controladas sem o
emprego de sanções criminais”.15

A inviabilidade de ressocialização em ambientes opressivos ficou incontestável, por esses
motivos se defende a aplicação efetiva das penas restritivas de direito em alguns casos.

“Benthan ressalta que as finalidades da aplicação da pena devem ser o exemplo, a reforma
do réu, tirar-lhe o poder de fazer o mal, a compensação da parte lesada, devendo a pena
aplicada ser a mais econômica possível” 

11 FERRAJOLI. Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 2 edição. Tradução Ana Paula Zomer Sica,
Fauzi Hassn Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. São Paulo. Revista dos tribunais. 2006. p. 379-378

12 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: a nova parte geral. 2. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991,
p. 17.

13 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: a nova parte geral. 2. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991,
p. 23.

14 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: a nova parte geral. 2. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991,
p.26.

15 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: a nova parte geral. 2. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991,
p. 26.
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Dessa feita penas e medidas alternativas devem ser aplicadas efetivamente, sem deixar de
observar, contudo, a sua adequada execução, para não ser mais uma falácia e mais uma
deterioração do Direito Penal.

4 INTERVENÇÃO MÍNIMA

Em relação ao desenvolvimento da ciência penal, os estudiosos, tentem a discutir o papel do
direito penal: deve ser substituído por outros mecanismos de controle social, atuação residual
e na linha da política criminal brasileira forma de resposta do Estado ao crescimento da
violência e da criminalidade.

Na primeira corrente estão os abolicionistas, tendo Hulsman, como um dos principais estudiosos
acerca do tema, afirmando que o que o recinto ocupado pelo direito penal, seja ocupado por
outros instrumentos administrativos e políticos, argumentando que a “criminalização é injusta”
16, posto que não sabe lidar com os agressores.

Os favoráveis ao princípio da intervenção mínima, tem uma concepção mais garantista, uma
vez que é proposto uma diminuição da incidência do direito penal, observando a maximização
do estado social através de políticas públicas.

Conforme Marco Aurélio de Oliveira: “O ideal é que o homem se movimente na vida social,
sem peias, livremente, somente tendo impedidas suas consutas, quando danosas a outro
homem ou à sociedade dos homens”.17

Em defesa das penas alternativas o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária
por meio da Resolução número 5 de 19 de julho de 1999, no seu artigo 4º propõe a defesa das
penas alternativas, afirmando que as penas privativas de liberdade, devem ser impostas
excepcionalmente, como ultima ratio, à luz da moderna concepção da intervenção mínima
do direito penal.

Nota-se que referida concepção deve permanecer, posto que deve-se evitar o efeito maléfico
estigmatizador e desumano da prisão, embora sua efetividade ainda dependa de maior aporte
de recursos financeiros para a organização e funcionamento de serviços de fiscalização e de
acompanhamento na execução.

Aqui não se defende a exclusão das penas privativas de liberdade do sistema penal, mas ao
menos uma ação do executivo, que possa destinar recursos para que se viabilize um mínimo
de ressocialização, o que não acontece de fato.

16 HULSMAN. Louk. Penas Perdidas. Luam. 1993. Rio de Janeiro. p. 190.
17 OLIVEIRA, Marco Aurélio Costa Moreira de. O direito penal e a intervenção mínima. Revista Brasileira de

Ciências Criminais, São Paulo, 1997, p. 146.
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Segundo lições de Jose Antonio Paganella Boschi:

Como já dissemos ao examinarmos os fins das penas, reproduzindo
doutrina, se o estado não tem o direito de mudar os presos porque isso
seria totalitário, é imperioso, entretanto, que crie condições para não
torná-los piores. E, certamente, os tornará se não fizer algo para melhorar
a vida dentro das penitenciárias, onde condenados de escassa ou
nenhuma periculosidade se amontoam com presos multirreincidentes em
ambientes tensos altamente criminógenos.18

Nas lições de Nilo Batista:

ao princípio da intervenção mínima, se relacionam duas características
do direito penal: a fragmentariedade e a subsidiariedade. Esta última, por
seu turno, introduz o debate sobre a autonomia do direito penal, sobre
sua natureza constitutiva ou sancionadora.19

Destarte, depreende-se que o sistema penal não deve desdobrar efeitos sobre toda e qualquer
conduta típica, devendo eleger ações de manifesta e efetiva lesão ou perigo a bem jurídico
tutelado, isto se não houver outros meios de solução. É o chamado princípio da intervenção
mínima, corolário do princípio da insignificância, cujo teor avoca à sistemática penal, apenas
e tão somente, a tutela de bens jurídicos indispensáveis, condicionado a inexistência de outros
mecanismos capazes de equacionar a ameaça (características da fragmentariedade e da
subsidiariedade, respectivamente).

Na esteira desta premissa, defende-se o caráter preventivo do Direito Penal, cujo propósito
é despertar na sociedade às conseqüências da prática delituosa, sem, contudo, fazer do
Direito Penal um instrumento de intimidação. Em outras palavras, a retributividade penal
advém do mundo fenomênico à realidade social com o fito de inibir delitos através da
conscientização de seus efeitos. É o que se chama de prevenção geral limitadora.

Com efeito, na ótica de Roxin, só se deve recorrer ao Direito Penal, como forma de controle
social (proteção de bens jurídicos essenciais: coletivos ou individuais), como última opção
(ultima ratio), isto é, se não for possível o controle por outro meio menos estigmatizante e
desde que a pena privativa de liberdade seja necessária para tal.

Roxin desenvolvia junto às suas idéias a aplicação do princípio da intervenção mínima do
Estado, considerando, em contrapartida, o princípio da insignificância na construção e
interpretação dos modelos criminais. Considera-se a conduta criminosa como comportamento

18 BOSCHI. Jose Antônio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. 3 edicação. rev. atual. Porto Alegre:
Livraria do advogado. Editora. 2004. p. 368

19 Batista. Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. 12ª Edição. Revan, 2011, abril de 2013 p.82.
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humano voluntário, orientado pelo princípio da intervenção mínima, que causa intolerável e
relevante lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico tutelado.

Conforme leciona Muñoz Conde:

O poder punitivo do Estado deve estar regido e limitado pelo princípio da
intervenção mínima. Com isto, quero dizer que o Direito Penal somente
deve intervir nos casos de ataques muito graves aos bens jurídicos mais
importantes. As perturbações mais leves do ordenamento jurídico são
objeto de outros ramos do direito20.

Desta feita, podemos entender que de acordo com o princípio da intervenção mínima o
direito penal deve intervir o menos possível na vida em sociedade, somente entrando em
ação quando, comprovadamente, os demais ramos do direito não forem capazes de proteger
aqueles bens considerados de maior importância.

Dadas as condições subumanas de encarceramento, sabe-se que a prisão neutraliza a formação
e o desenvolvimento de valores humanos básicos, contribuindo para a estigmatização e para
a despersonalização do detento, funcionando na prática com um autêntico aparato de
reprodução da criminalidade.

Afirma Cesare Becaria:

Quanto mais atrozes forem os castigos, tanto mais audacioso será o
culpado para evitá-los. Acumulará os crimes, para subtrair-se à pena
merecida pelo primeiro. Os países e os séculos em que os suplícios mais
atrozes foram postos em prática, são também aqueles em que se viram os
crimes mais horríveis. O mesmo espírito de ferocidade que ditava leis de
sangue ao legislador, punha o punhal nas mãos do assassino e do
parricida. Do alto do trono, o soberano dominava com uma verga de
ferro; e os escravos só imolavam os tiranos para possuírem novos. 21

Termino por esta reflexão: que o rigor das penas deve ser relativo ao
estado atual da nação. São necessárias impressões fortes e sensíveis
para impressionar o espírito grosseiro de um povo que sai do estado
selvagem. Para abater o leão furioso, é necessário o raio, cujo ruído só faz
irritá-lo. Mas, à medida que as almas se abrandam no estado de sociedade,
o homem se torna mais sensível; e, se se quiser conservar as mesmas
relações entre o objeto e a sensação, as penas devem ser menos
rigorosas.22

20 Muñoz Conde, Francisco. Introducción al derecho penal, p. 59-60.
21 BECCARIA.Cesare. Dos Delitos e das Penas. 2ª Edição. Leme- SP. 2012. p. 54.
22 BECCARIA.Cesare. Dos Delitos e das Penas. 2ª Edição. Leme- SP. 2012. p. 55.
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À medida que os suplícios se tornam mais cruéis, a alma, semelhante aos
fluidos que se põem sempre ao nível dos objetos que os cercam, endurece-
se pelo espetáculo renovado da barbárie. A gente se habitua aos suplícios
horríveis; e, depois de cem anos de crueldades multiplicadas, as paixões,
sempre ativas, são menos refreadas pela roda e pela força do que antes o
eram pela prisão. Para que o castigo produza o efeito que dele se deve
esperar, basta que o mal que causa ultrapasse o bem que o culpado
retirou do crime. Devem contar-se ainda como parte do castigo os terrores
que precedem a execução e a perda das vantagens que o crime devia
produzir. Toda severidade que ultrapasse os limites se torna supérflua e,
por conseguinte, tirânica.23

É neste contexto que deve ser repensada a verdadeira finalidade da pena. Se de um lado, a
pretensão social ao castigo legitima-se na justa reparação que se deve infligir ao condenado
pela ruptura das normas do contrato social, de outro, o único sistema punitivo que historicamente
tem se mostrado condizente com os imperativos do Estado Democrático de Direito,
explicitamente trazido pela nossa Carta Magna, é o que propicia as bases para uma real
integração do indivíduo infrator à sociedade.

Segundo Evandro Lins e Silva, a prisão “perverte, corrompe, deforma, avilta, embrutece. É
uma fábrica de reincidência, é uma universidade às avessas, onde diploma o profissional do
crime”.24

As penas alternativas representam um dos meios eficazes de prevenir reincidência criminal,
pois enseja que o infrator, cumprindo sua pena fora do cárcere, possa obter a reitegração
social.

Nelson Jobim Nelson, na Exposição de motivos 689 de 18.12.96 afirma:

Mas, se infelizmente não temos, ainda, condições de suprimir por inteiro
a pena privativa de liberdade, caminhamos passos cada vez mais largos
para o entendimento de que a prisão deve ser reservada para os agentes
de crimes mais graves e cuja periculosidade recomende seu isolamento
do meio social. Para os crimes de menor gravidade, a melhor solução
consiste em impor restrições aos direitos do condenado, mas sem retirá-
lo do convívio social. Sua conduta criminosa não ficará impune,
cumprindo, assim, os desígnios de prevenção social especial e de
prevenção geral.25

Como resultado do princípio da intervenção mínima advém os princípios da fragmentariedade,
onde temos a limitação do direito penal tão somente aos casos mais graves, aos casos de

23 BECCARIA.Cesare.Dos Delitos e das Penas. 2ª Edição. Leme- SP. 2012. p. 56.
24 SILVA, Evandro Lins e. Sistema Penal para o Terceiro Milênio. Rio de Janeiro, 1991. Ed. Renavan. p. 33-341.
25JOBIM, Nelson. Exposição de motivos 689 de 18.12.963.

SADER, T. Crise nas finalidades das penas privativas de liberdade



153Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas v. 2, n. 1/2016

ataque aos bens jurídicos relevantes e não, portanto, a todo e qualquer caso, devendo aplicar
a pena de prisão somente em casos mais graves.

5 CONCLUSÃO

O estado, portanto, deve intervir, apenas dentro dos limites, abstendo-se de agir
excessivamente. A intervenção estatal deve se ater ao mínimo necessário e indispensável
para assegurar a harmonia da vida social, em conformidade com os fins da vida e, portanto,
com o bem comum.

Não basta, para realizar essa intervenção, que o estado-legislador entenda conveniente editar
lei penais protetivas de bens que não se demonstrem fundamentais à sociedade. Como a lei
penal atinge o homem em seus bens mais sagrados, a lei penal apenas “conveniente” passa
a ser materialmente injusta, por afetar bens da mais elevada hierarquia axiológica, sob a
alegação de proteger bens de menor magnitude. A desproporção entre ofensa e castigo, a
par de evidente, demonstra-se materialmente injusta.

Toda intervenção, além dos limites da necessidade, desfigura o verdadeiro direito penal,
compreendido apenas como uma indispensável atividade sancionatória do estado.

Em conseqüência, há de se entender que o dever do estado, ao estabelecer as normas
penais, deve subordinar-se ao princípio da intervenção mínima, delimitado pelos critérios da
necessidade e da realização da justiça substancial, punindo penalmente apenas aqueles que
tenham atentado contra bens essenciais à vida social.

Contudo, demonstrando o modo pelo qual a pena privativa de liberdade é executada, e ficando
claro, que dessa maneira o indivíduo se dessocializa, a utilização das penas alternativas-
restritivas de direito- pode ser uma tentativa para minimizar referidos problemas.

Ademais, em que pese todo sistema penal, não podemos deixar de esclarecer que o Direito
Penal de acordo com princípio da intervenção mínima deve ser utilizado em ultima ratio, e
utilizando em determinados casos as penas restritivas de direito, o Direito penal, não intervirá
tanto na esfera do indivíduo, além de não violar direitos e garantias fundamentais.

É, pois, o compromisso fundamental da penalidade moderna com o ideal da ressocialização
que indica claramente a necessidade de se conceber a pena privativa de liberdade como
pena de última instância, destinada primordialmente aos detentos que evidenciam comprovado
potencial de risco à segurança pública.
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Resumo: O presente estudo faz uma análise através de pesquisa de campo, quando foram
entrevistados 314 cidadãos setelagoanos, por meio de questionário socioeconômico e
sociopolítico no período de 28 de Dezembro 2013 a 09 de Janeiro 2014, com o intuito de
entender e traçar, de forma dedutiva, o perfil do jovem, cidadão e eleitor desta cidade que
tem mais de 227.500 habitantes e fica a 70 km de Belo Horizonte. Foram considerados para
análise desta pesquisa, os cidadãos que participaram ou não dos movimentos sociais e
manifestações públicas realizados em junho de 2013 na cidade de Sete Lagoas e por todo o
país. Introduziu-se também um breve comentário sobre as manifestações por todo o mundo,
desde a década de 60 até os dias de hoje, e as formas que já foram utilizadas para buscar a
democracia por todo o globo.

Palavras-chave: Sete lagoas, cidadão, manifestações, democracia.
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SOCIETY AND ACTIVISM: A MISMATCH IN SEARCH OF OF
DEMOCRACY

Abstract: This study performs a field research analysis in which 314 citizens from Sete
Lagoas were interviewed by means of a social economical questionnaire in the December
28, 2013 to January 9, 2014 period, aiming at understanding and drawing, by deduction, the
young, citizen and elector profile in this city which has more than 227,500 inhabitants, and is
situated 70 km far from Belo Horizonte. For this research we took into consideration the
citizens who had or had not participated in the social movements and public manifestations
which took place in June, 2013 in Sete Lagoas, as well as over the whole country. A short
comment was also introduced about similar manifestations all over the world since the 1960
decade up to today, and the ways which have already been used in search for the democracy
throughout the globe.

Key words: Sete Lagoas. Citizen. Manifestations. Democracy.

INTRODUÇÃO

A noção de sociedade democrática caracterizada pela igualdade entre seus membros, e com
o status de que o “poder emana do povo”, hoje ferrenhamente discutida por uma sociedade
que em suas manifestações, encabeçadas na maioria por jovens de mentes progressistas e
revolucionárias, não tão diferentes daqueles que encabeçaram as revoltas de 1968 por todo
o mundo, surge de forma meteórica e fantástica através dos veículos de comunicação do
século XXI – internet, redes sociais. Essa nova visão de democracia terá surgido pela voz e
vez daqueles que acreditam que não há futuro, a menos que os jovens se levantem e lutem
pela mudança? Teriam esses jovens indignados alguma ideia nova nesses ataques e
manifestações coordenadas para uma forma diferente de democracia e política? Nesse
sentido, o presente artigo faz uma análise de alguns movimentos que fizeram história por seu
espírito de democracia, em sua maioria liderados por jovens indignados com os chamados
“tempos mortos”. Paralelamente iremos analisar o cenário nacional, democrático e
associativista, até chegarmos ao perfil regional setelagoano, do cidadão que busca também
redemocratizar a democracia, observando os obstáculos e desencontros em uma sociedade
plural e democrática.

1 UMA BREVE ANÁLISE DE ALGUNS MOVIMENTOS ATIVISTAS
DEMOCRÁTICOS DESDE 1968

Em março de 1968, estudantes de uma universidade localizada nos arredores de Paris
protestaram contra a proibição de alojamentos compartilhados por homens e mulheres.
Animados pelo movimento, os estudantes franceses passaram a ir às ruas para buscar
mudanças políticas, culturais e sociais, durante o mês de maio de 1968. Os protestos chegaram
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às ruas de Paris em 3 de maio de 1968, após o fechamento da Universidade de Sorbonne.
Além de influenciarem outros setores da sociedade, o movimento dos estudantes franceses
também são considerados como motivação para vários movimentos de jovens em outros
países, como Estados Unidos, México, Itália, Brasil, entre outros.3 (BADARÓ, Celeste
Cristina, 2008, p.2).

Assim descreve aquele período a autora Maria da Glória Gohn:

Houve uma grande revolução cultural e comportamental nos costumes e
hábitos de uma geração que estava muito além de seus pais e
antepassados, no sentido de anseios por um novo modo de vida. Segundo
Sartre, essa geração buscava “viver sem tempos mortos”. Tais jovens
criaram utopias e buscaram engajar-se na política de modo diferente das
formas então vigentes – pela aliança entre estudantes e camponeses, por
exemplo -, pensados como atores sociais básicos para uma nova
sociedade. Essa aliança motivou alguns intelectuais a sair pelos campos
pregando a revolução. Che Guevara será o símbolo máximo dessa frente.
Criaram identidades político-culturais, no sentido de pautarem novos
temas de gênero, etnia, ser estudante, ser jovem, ser mulher etc. Eles
queriam ser ouvidos. Não queriam ser mais conduzidos pelo passado,
pela tradição, pelos velhos, pelos “tempos mortos”. Dentre as formas de
comunicação na época, destacam-se o uso dos muros de Paris, as frases
e cartazes emblemáticos do movimento e o uso da televisão como meio
de divulgação de fatos sociais impactantes.4

Em uma nova década, a partir dos anos 1990, temos também vários movimentos, como os
dos “caras pintadas” no impeachment do Presidente Collor, as ocupações, que também
marcaram presença em reuniões das grandes cúpulas, com hora e locais específicos.
Recentemente (2011 - 2013), vários foram os movimentos sociais que tiveram notória presença
das massas indignadas, e alguns conseguiram desde a derrubada de ditadores- Primavera
Árabe - à ocupação de Wall Street, dizendo ‘não’ ao poder do mercado financeiro e das
grandes corporações, “Occupy Wall Street” , a diminuição do preço das tarifas de ônibus no
Brasil – revolta dos 0,20 centavos.

2 A SOCIEDADE E OS MOVIMENTOS ATIVISTAS PELA DEMOCRACIA NO
BRASIL

Diferentemente das revoltas da década de 60, os movimentos sociais dessa nova geração, a
princípio, segundo ALVES (2012, p.36):

... não incorporam utopias grandiosas de emancipação social que exijam
clareza político-ideológica. Pelo contrário, eles expressam, em sua

3 Os 40 anos do Maio de 1968, PUC Minas.
4 GOHN, M. G. M. Sociologia dos Movimentos Sociais. São Paulo : CORTEZ, 2013, Questões da Nossa Época,

v.47. p.13
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diversidade e amplitude de expectativas políticas, uma variedade de
consciência social crítica capaz de dizer “não” e mover-se contra o status
quo. Possuem, em sua contingência irremediável de movimento social,
um profundo lastro moral do impulso crítico como indignados (...)5

É uma posição muito clara que vivemos num período do capitalismo em que a busca pelo
bem-estar está fora de controle, e o Estado frustra seus cidadãos ao não prover muitas
vezes o mínimo possível para a manutenção da dignidade humana. Isso gera uma raiva e um
grande conflito entre a sociedade e o Estado. Movimentos estudantis que não param de
pensar e estão em constante evolução, ainda que por vezes fragmentados; aparecendo e
desaparecendo, tentando construir algo pelo país com os “temas” em comum, embora muitas
vezes esses movimentos legítimos sejam tratados pelo braço armado do Estado de forma
ríspida e truculenta.

Se o poder político responde com violência a qualquer protesto legítimo, também há
consciência de que existe uma minoria que participam dos movimentos somente para praticar
vandalismo, de que os “Black Blocs” são um bom exemplo. Há muita divisão no movimento
popular, mas, em algum ponto, não há mais nada a fazer além de responder à violência com
violência, significando que a situação sai de controle. Uma das responsabilidades do poder
político é, na medida do possível, limitar a violência policial. Sempre ouvimos que deveríamos
tolerar o que faz o poder político, o que muitas vezes significa tolerar o intolerável. Dessa
forma, os movimentos estudantis são frágeis, mas persistentes.

A sociedade consciente de que o Estado vem cometendo excessos que estão prejudicando
inclusive os direitos sociais do cidadão, direitos esses garantidos pela Carta Magna, no caput
do seu artigo 6º.6, vai às ruas reivindicar seus direitos e dizer: “BASTA!”, vocês não podem
corromper o nosso Estado Democrático de Direito com Políticas autoritaristas e ditatoriais,
ao ponto de chegarmos a um republicídio.

UMA VISÃO DA SOCIEDADE SOBRE POLÍTICA: O QUE É POLÍTICA?

É uma ponderação que se deve fazer antes de ir direto ao objetivo deste artigo, a prévia
definição e entendimento desse termo trará luz à conclusão do tema um tanto quanto latente
na sociedade moderna. No seu livro O que é política? Hannah Arendt nos dá a seguinte
definição de política:

A política baseia-se na pluralidade dos homens. Deus criou o homem, os
homens são um produto humano mundano, e produto da natureza humana

5 GOHN, M. G. M. Sociologia dos Movimentos Sociais. São Paulo : CORTEZ, 2013, Questões da Nossa Época,
v.47. p.25, 26.

6 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Congresso Nacional, 1988. Senado Federal
Biênio 2011/2012. Educação, a Saúde, a Alimentação, o Trabalho, a Moradia, o Lazer, a Segurança, a Previdência
Social, a Proteção à Maternidade e à Infância, a assistência aos Desamparados.
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[...] A política trata da convivência entre diferentes. Os homens se
organizam entre diferentes. Os homens se organizam politicamente para
certas coisas em comum, essenciais num caos absoluto, ou a partir do
caos absoluto as diferenças. Enquanto os homens organizam corpos
políticos sobre a família, em cujo quadro familiar se entendem, o parentesco
significa, em diversos graus, por um lado aquilo que pode ligar os mais
diferentes e por outro aquilo que pelo qual formas individuais semelhantes
podem separar-se de novo umas das outras e umas contra as outras.
Nessa forma de organização, a diversidade original tanto é extinta de
maneira efetiva como também destruída a igualdade essencial de todos
os homens. (ARENDT, 2002, p. 7-8)7

Com isso Hannah define a política como um conjunto de homens diferentes, com objetivos
diversos e que se organizam por haver compatibilidade no que é essencial para a realização
dos seus objetivos, podendo assim obter ópticas que, de um lado, podem unir diferentes e/ou
separar semelhantes uns dos outros, ou até mesmo colocando-os em uma lide.

Partindo ainda de um conceito clássico, devemos buscar a origem morfológica da palavra
política: o termo deriva da palavra grega politiká que é uma derivação da palavra polis que
vem das cidades-estados gregas e que tem seus liames com o conceito de nação, de algo
público, ou seja, pertencente a todos. O surgimento da polis foi um grande passo da humanidade
rumo a uma organização que permitiria a vida em comunidade. Sobre esse conceito da
origem da palavra política Norberto Bobbio conceitua:

Derivado do adjetivo originado de pólis (politikós), que significa tudo o
que se refere à vida da cidade e, consequentemente, compreende toda a
sorte de relações sociais, o que é urbano, civil, público, e até mesmo
sociável e social, tanto que o político vem a coincidir com o social.
(NORBERTO BOBBIO, 2002, p. 954)8

Atualmente a política tem sua definição no governo de administração do grupo, ou de um
todo, sendo os seus representantes responsáveis pela manutenção do bem social, em que
o conflito de interesses acontece, mas devem prevalecer aqueles que não prejudiquem o
grupo e não firam seus princípios norteadores. Partilhando desse mesmo pensamento,
Norberto Bobbio diz: “Os fins que se pretendem alcançar pela ação dos políticos são
aqueles que, em cada situação, são considerados prioritários para o grupo”9(NORBERTO
BOBBIO, 2002, p. 959).

7 Arendt, Hannah; O que é política? / Hannah Arendt; [editoria, Ursula Ludz]; 3" ed. tradução de Reinaldo
Guarany. - 3' ed. - Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. p. 7-8.

8 Política BOBBIO, N. et al. Dicionário de Política, 12ª ed. BSB: UnB, 2002. p. 954
9 Política BOBBIO, N. et al. Dicionário de Política, 12ª ed. BSB: UnB, 2002. p. 959.
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3 O CIDADÃO SETELAGOANO E SUA PARTICIPAÇÃO NA POLÍTICA, E O
REFLEXO DAS MANIFESTAÇÕES ATRAVÉS DOS RESULTADOS
OBTIDOS COM A PESQUISA

Observando-se os gráficos abaixo, podemos analisar as perguntas e respectivos percentuais
de respostas positivas e negativas da população setelagoana em relação à política nacional e
regional.

 

Nota-se que a maioria dos entrevistados, nos três casos, não se interessa diretamente pela
militância de nenhum partido político.

Ao se tratar dos assuntos políticos, sejam eles nacionais ou regionais, a resposta é negativa
na opinião da maioria dos entrevistados; é o que se percebe nos gráficos a cima. Não seria
diferente ao perguntarmos ao cidadão setelagoano, se ele de alguma forma já cobrou alguma
obrigação de seu candidato, visto que o eleitor não se interessa pela participação política na
esfera nacional e regional. Vejamos os seguintes gráficos:
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Seria uma ironia dizer que o cidadão setelagoano acredita na política brasileira, sendo notória
a sua falta de interesse pelos assuntos políticos em geral. O gráfico abaixo mostra a insatisfação
da população setelagoana com a política nacional.

3.1 Analfabetismo político: uma contradição no cenário eleitoral

O Brasil hodiernamente passa por uma fase na qual os cidadãos inseridos na sociedade
demonstram analfabetismo no que tange aos assuntos políticos, movidos por uma certa
descrença em relação à política nacional, como visto  no gráfico acima. Contudo, pode-se
definir, no atual Estado Democrático de Direito, que os cidadãos em sua maioria são leigos
quanto aos assuntos políticos, com frequência demonstrando contradição e incoerência.

Estatisticamente falando, vê-se o grau de analfabetismo, num país com mais de 30 partidos,
cada um com sua ideologia. A maioria esmagadora em todas as faixas etárias demonstra
desconhecimento dos partidos políticos, ainda que seja neles que se encontra o guia da
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administração nacional, ou seja, uma total desconsideração para com as entidades responsáveis
pelo país.

Tal analfabetismo fica mais gritante quando se faz a seguinte pergunta: Você vota pela
ideologia do seu partido ou pela simpatia do seu candidato?

Uma pergunta que surge ao analisar os gráficos é como uma grande massa que diz
desconhecer as ideologias de um partido acaba por fazer sua escolha tendo em mente a
ideologia partidária? É provável que confundam promessas partidárias com ideologias e,
sintam a política como algo vazio, sem objetividade, razão por que não se interessam por
sanar as dúvidas que surgem sobre o tema.

Outra característica que ressalta o analfabetismo político observado na pesquisa fica por
conta do resultado obtido pelo seguinte questionamento: Propagandas eleitorais influenciam
seu voto?

As propagandas eleitorais, muitas vezes temporárias e vindo a público somente em épocas
próximas às eleições, tornam-se, em muitos casos, um veiculo de manipulação quando não
existe um prévio entendimento e discernimento no que tange aos assuntos políticos. Ainda
assim, a pesquisa nos diz que pessoas que não entendem da ideologia de um partido ainda
assim votam contraditoriamente pela ideologia partidária embora se dizem não influenciadas
por propagandas eleitorais. A pesquisa parece dizer que as pessoas votam por simples
obrigação, sem uma previa pesquisa sobre o candidato e sobre o partido que ele representa.

Sem dúvidas, a pesquisa trouxe preocupação quanto ao espírito político ausente da realidade
social na cidade, desconhecendo, ao que parece, que um dos motivos pelo qual se obteve o
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direito ao voto, é o de eleger representantes para discutir assuntos que envolvem a
administração pública. O que a pesquisa mostra, contudo é que nem o direito/dever de eleger
seus representantes a população consegue realizar com consciência, e isso fica nítido quando
perguntados sobre o seguinte: Sente-se representado por algum político brasileiro?

E o ponto do analfabetismo chega ao seu ápice quando perguntados sobre o conhecimento
da carta magna que rege o país, ou seja, do conhecimento sobre a constituição.

3.1.2 Irresponsabilidade sócio/ política

Esse assunto torna-se delicado quando se trata de uma óptica política, pois demonstra o descaso
dos cidadãos quanto aos representantes do sistema legislativo, algo que é uma transgressão ao
sistema político, pois sabe-se que é o legislativo quem dita as normas que regem a sociedade, e
isso gera um certo descontentamento quanto à política, um mal gerado pelos próprios reclamantes,
pois, quando perguntados se lembram dos candidatos em que votaram na ultima eleição municipal
(2012) e na nacional (2010) , obtivemos a seguinte resposta:10

10  Por apresentar resultados proporcionais em geral, será representado os resultados da faixa etária de 25 a 36.
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4.0 AS MANIFESTAÇÕES E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE
SETELAGOANA

Quando perguntado ao cidadão setelagoano se já participou de alguma manifestação anterior
às de junho de 2013, as respostas foram as seguintes:

Esse cenário muda quando perguntado se participou das manifestações de junho:

Foram sem sombra de dúvida o Facebook e as emissoras de televisão as fontes de maior
informação que veicularam as manifestações de junho por todo o país. Usamos aqui então
uma das faixas etárias para demonstrar essa participação da sociedade.11

11 Por ser nessa faixa etária a maioria dos cidadãos que participaram das manifestações, usamos esta como
referência.
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Quando perguntados sobre os descontentamentos da população, e o que o cidadão faria para
mudar essa situação, houve unanimidade entre aqueles que responderam que não votariam
em candidatos corruptos.12

As manifestações conseguiram fazer algum tipo de mudança? Vejamos:

Usamos aqui uma das faixas etárias que mais contribuiu para essa pesquisa, já que os jovens
acreditam que a forma com que a sociedade saiu às ruas obteve resultados satisfatórios. A
faixa etária de 26 a 35 anos também concorda com a respectiva mudança, mantendo uma
margem de 55,8% de satisfação com algum tipo de resultado obtido com as manifestações
de junho de 2013.

12 Usamos aqui a faixa etária de 26 à 35 anos para representar as perguntas.
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Foi perguntado também qual seria o maior ideal para se manifestar e sair às ruas em protesto,
gráfico abaixo.13

Observa-se que a necessidade de mudança e a luta contra a corrupção são as escolhas mais
votadas elegidas pelo cidadão que busca seus direitos através das manifestações.

Perguntados também sobre a atuação da polícia nas manifestações, foi obtido o seguinte
resultado

Para a maioria dos entrevistados, a polícia agiu com muita violência nas manifestações, ou
com violência, mas sem exageros, isso mostra um contraste entre a dosagem da força e a
truculência. Sobre as depredações nas manifestações, queríamos saber a reação da
população diante da depredação de patrimônio público e privado, tivemos os seguintes
resultados:

13 Usamos esse gráfico como referência em relação às outras faixas etárias.
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Escolhemos os jovens entre 16 e 25 anos para melhor representar esse quadro sobre as
depredações, já que são a maioria dos alvos da força do Estado em um público tão homogêneo.
Surpreendemente, mais da metade dos entrevistados dizem que as depredações nunca são
justificadas, configurando assim que o jovem setelagoano acredita que de maneira pacífica e
legal podem oferecer algum tipo de contribuição para a democracia do país. Isso mostra a
forma de pensar do jovem que batalha em busca dos seus direitos com dignidade e confiança,
acreditando que um dia a democracia será redemocratizada.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realidade em que vive uma sociedade democrática leva a uma forma de pensamento entre
realismo e idealismo em que estão inseridos os indivíduos, assim desencadeando as ações.
As observações levaram à constatação com a abordagem da pesquisa e a sua respectiva
apuração, de que o cidadão setelagoano tem muito pouco apreço pelos assuntos políticos
nacionais e regionais, mas mesmo assim, saiu às ruas para reivindicar seus direitos que são
tutelados pelo Estado, buscando o realismo através do idealismo das manifestações de junho,
que atingiram todo o país. Segundo Norberto Bobbio, é esse pouco de realismo que faz bem
aos democráticos. “O realismo foi, ademais, o sinal distintivo da reação ou da revolução.”14;
BOBBIO completa dizendo que:

“A dificuldade da democracia está em encontrar uma solução satisfatória para essa tensão
dramática entre a vocação do homem para a liberdade e a necessidade absoluta em que se
encontra, se quer sobreviver, de instituir uma sociedade com um poder eficiente. O calcanhar
de aquíles da democracia é, numa palavra, a eficiência do poder.”15

Acreditamos que uma sociedade revoltada com seus governantes gera um combustível
altamente inflamável que se propaga por todos os seus laços sociais. Surge então a falta de

14 BOBBIO; Norberto Qual Democracia? Pag. 29 – Editora Loyola, 2º Edição
15 BOBBIO; Norberto Qual Democracia? Pag. 35 – Editora Loyola, 2º Edição
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tolerância de toda essa sociedade que vê por vezes sequestrado o direito da democracia por
elites privilegiadas que incorporam a administração das políticas públicas do Brasil, e que
não representam o povo como deveriam ser representados, mas para isso o povo deve tomar
ciência de todos os assuntos e aspectos que envolvem as políticas públicas regionais e federais,
buscando argumentos sólidos e verídicos para protestar contra os abusos do Estado em
relação aos direitos líquidos e certos.

As revoluções passivas expressam a presença de dois momentos: reação das classes
dominantes à possibilidade de uma transformação efetiva de “baixo para cima”; reação que
acaba por “restaurar” o equilíbrio precedente, ao mesmo tempo em que “renova” suas práticas
sociais, antecipando-se, ou incorporando e controlando “por cima”, certas demandas populares
com o que aumenta seu poder de controle e cooptação.

Assim, a mais evidente lição de todas é a dos resultados pretendidos com as ações humanas,
sobretudo quando estas dispõem de poder político, isto é, da capacidade de tomar decisões
que influenciam milhares de indivíduos. Não bastam as boas intenções para que as políticas
públicas deem bons resultados, é preciso ação, e essa ação deve convencer a sociedade de
que vai ser visível a mudança. A forma com que se levanta a bandeira do ativismo, de
maneira pacífica, simboliza uma nova forma de fazer política. Não a política partidária, aquela
em que nossos representantes gostam de pavonear-se com seus ideais e discursos nas vésperas
das eleições, mas a política no sentido dos gregos, do cidadão que se manifesta e discute em
praça pública.

Toda manifestação quer no seu íntimo uma reconfiguração do visível, do pensável, do possível,
busca-se mais do que interpretar o mundo, pretende-se transformá-lo. Assim, o comunitarismo
atenta para a liberdade, e a cidadania para os direitos políticos dos cidadãos em um estado
democrático de direito. Não podemos perder a fé no progresso, pois a paixão pela democracia
continua, como uma via de mão dupla, sendo imprescindível, mas também imprevisível.

“Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão
governados por aqueles que gostam.” –Platão.
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