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APRESENTAÇÃO 

A coletânea que se apresenta é mais uma obra coletiva, composta por 

pesquisas de professores e alunos do Centro Universitário 7 de Setembro 

(UNI7), que chega para compor a série histórica de publicações dessa natu-

reza gestadas dentro do seu Programa de Pós-Graduação em Direito 

(PPGD): 

 2018 – Relações Privadas, Direitos Humanos e Desenvolvimento 

nos 30 anos da Constituição de 1988 

 2018 – Relações Privadas, Mercado e Desenvolvimento 

nos 30 anos da Constituição de 1988 

 2019 – Relações Privadas, Direitos Humanos e Desenvolvimento 

no século XXI, volume 1 

 2019 – Relações Privadas, Mercado e Desenvolvimento 

no século XXI, volume 1 

 2020 – Direito Privado e Contemporaneidade, volume 1 

 2021 – Direito Privado e Contemporaneidade, volume 2 

Trata-se do terceiro volume da coletânea “Direito privado e contempo-

raneidade”, compondo-se de capítulos que exploram temáticas atuais ou po-

lêmicas, complexas, resultantes das pesquisas desenvolvidas no seio dos gru-

pos de pesquisa e das disciplinas do Curso de Mestrado Acadêmico em Di-

reito Privado do PPGD/UNI7. 

Agradecemos ao próprio Centro Universitário 7 de Setembro, pela con-

fiança e apoio dados à pesquisa científica desenvolvida no PPGD/UNI7, e à 

Editora Mucuripe, que tem feito um excelente trabalho na confecção das ver-

sões eletrônicas e impressas dessas obras. 

Para uma melhor organização dos temas, a obra se divide em duas partes, 

segundo as linhas específicas do PPGD/UNI7. 
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Na Parte I, dedicada às “Relações privadas, direitos humanos e de-

senvolvimento”, foram selecionados 12 (doze) capítulos voltados para as 

relações sociais e suas repercussões jurídicas, perpassando as temáticas do 

direito ao nome, relações familiares e sucessórios, direitos do consumidor, 

direitos reais e direito à autonomia indígena. 

Os dois primeiros capítulos tratam de analisar as consequências jurídicas 

do advento da Lei nº 14.382/2022 para a flexibilização da mudança de nome. 

Dalton Lemos Calheiros faz uma abordagem a partir dos direitos da per-

sonalidade; Amon Vilar de Lima e Álisson José Maia Melo já analisam a 

partir da visão registral, em especial à luz do princípio da imutabilidade do 

nome. 

Os dois capítulos seguintes já transitam na seara do Direito das Famílias. 

Paulo Germano Barrozo de Albuquerque e Ana Paula Vieira Carvalho 

estudam o fenômeno do oversharenting (excesso de exposição nas redes sociais) 

e sua contraposição com o direito ao esquecimento diante da dialética entre 

o poder familiar e a privacidade e a intimidade dos filhos. Já Roberta An-

drade Ferreira e Anelize Pantaleão Puccini Caminha fazem um pano-

rama do grupo das chamadas famílias ectogenéticas, aquelas nas quais a ges-

tação é feita fora da estrutura parental nuclear, com base na Resolução nº 

2.320/2022 do Conselho Federal de Medicina. 

Dando seguimento, mais dois capítulos dessa vez dão destaque para te-

mas do Direito das Sucessões. Andréia Luisa Cinha Lima Araripe enfrenta 

os julgados do Supremo Tribunal Federal em torno da equiparação do com-

panheiro ao cônjuge na ordem hereditária, para sustentar a necessidade de 

reconhecer as diferenças entre os regimes jurídicos. Maria Vital da Rocha 

e Valdélio de Sousa Muniz por sua vez fazem uma recuperação das bases 

romanistas do direito testamentário para compreender o instituto atual do 

planejamento sucessório. 
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Três capítulos cuidam de analisar os direitos dos consumidores diante de 

situações atuais. Jeremias Reis Comaru analisa o fenômeno do superendi-

vidamento a partir da análise específica do financiamento habitacional. Ra-

fael Pordeus Costa Lima Neto e Álisson José Maia Melo já apresentam 

estudo sobre a responsabilidade dos fornecedores pelo risco do desenvolvi-

mento na situação de equipamentos com telas diante da proteção das crian-

ças, adolescentes e jovens. Por fim, Kamila Barbosa Oliveira busca trazer 

a repercussão da Lei Geral de Proteção de Dados pessoais (LGPD) para o 

direito do consumidor, fazendo um paralelo com outros ramos do Direito. 

Outro bloco de dois capítulos transitam nos direitos reais. Andréia 

Luisa Cunha Lima Araripe retorna para tratar da usucapião extrajudicial e 

o papel da ata notarial para a construção da cadeia de posse do bem imóvel 

com maior segurança jurídica. Antonia Ladymilla Tomaz Caracas Ban-

deira, por sua vez, volta-se para o direito de propriedade e a compreensão 

de sua função ambiental, nos aspectos da preservação e da educação ambi-

entais, com vistas s presentes e futuras gerações. 

O último capítulo, escrito por Diego Barroso Oquendo e Tiago Sei-

xas Themudo, trata da autorregulação dos povos indígenas nas relações pri-

vadas, fazendo um paralelo entre as comunidades indígenas em Roraima e a 

matriz normativa do constitucionalismo latino-americano. 

A Parte II, denominada “Relações privadas, mercado e desenvolvi-

mento”, contempla 11 (onze) capítulos cujo foco se volta para a atividade 

econômica e suas diversas interfaces, com temas como a economia verde, o 

compliance, a intervenção estatal na ordem econômica, e os mecanismos de 

solução alternativa de conflitos no âmbito negocial. 

João Luis Nogueira Matias e Maria Rosana Rocha da Silva iniciam 

com seu capítulo, apresentando a proposta de pagamento sobre serviços am-

bientais no âmbito do Estado do Ceará. Em seguida, Cláudio Germando 
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Sampaio Machado e André Dias Fernandes tratam o tema dos programas 

de compliance, com recorte específico para o Banco do Nordeste do Brasil. 

Yáskara Girão dos Santos Araújo e Débora Maria Teixeira Au-

busto Lima enfrentam de forma crítica o princípio da supremacia do inte-

resse público sobre o particular e como a autonomia da vontade, especifica-

mente no contexto dos contratos de garantia de execuções fiscais, pode ser 

adequadamente compreendido. Débora Nobre Araújo, por sua vez, discute 

a aplicabilidade da ata notarial no Direito Privado, mais especificamente no 

contexto do direito probatório. Paulo André Pedroza de Lima e Álisson 

José Maia Melo analisam a intervenção estatal na ordem econômica através 

do estudo da lei do frete e do tratamento jurisprudencial dado pelo Supremo 

Tribunal Federal. 

Os últimos seis capítulos tratam de mecanismos alternativos de solução 

de conflitos (MASCs). Jeam Marcell de Miranda Vieira faz um panorama 

acerca do tema para estudar a viabilidade de condicionar o ajuizamento de 

ações à prévia realização de algum MASC. André Dias Fernandes e Cláu-

dia Taís Fontenele Pontes trazem um capítulo com uma pesquisa sobre o 

instituto da Ouvidoria na saúde suplementar. Já Flávio Rodrigues de Sousa 

Filho e Tiago Seixas Themudo cuidam de expor o instituto das câmaras 

privadas de conciliação e mediação, especificamente no contexto dos reequi-

líbrio contratual causado pela pandemia de COVID-19. 

Débora Nobre Araújo enfoca a importância do instituto da mediação 

a partir de uma matriz internacional pensando na inserção do Brasil nas cor-

tes internacionais de comércio privado. Ramon Negócio analisa a figura do 

Comitê de Supervisão no contexto da Meta, que cuida das plataformas digi-

tais Facebook e Instagram, e o seu papel no combate às fake news. Por fim, 

Flávio Rodrigues de Sousa Filho e Jéssica Araújo de Carvalho associam 

o instituto da mediação com o do compliance, especificamente para os conflitos 

trabalhistas no Brasil. 
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Verifica-se um paralelismo interessante entre os capítulos de cada parte, 

envolvendo questões transversais como os mecanismos de resolução de con-

flitos, a dinâmica entre inovação tecnológica e proteção do meio ambiente, 

autonomia e autorregulação privadas. Grande parte dos trabalhos deste vo-

lume demonstram a preocupação com os impactos da tecnologia na vida pri-

vada e nas relações econômicas. 

Como visto, a diversidade das abordagens, contrastada com a existência 

de pontos de contato entre os capítulos, e a profundidade das análises evi-

denciam a densidade e a integridade das pesquisas realizadas no âmbito do 

Curso de Mestrado Acadêmico do PPGD/UNI7, que promove e difunde 

temáticas de direito privado. 

Desejamos uma boa leitura! 

Os organizadores. 
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CAPÍTULO 1. 
LEI Nº 14.382: alterações na Lei nº 6.015/73 e a 
consagração do direito ao nome e o corolário da 

dignidade da pessoa humana 

Dalton Lemos Calheiros1 

Resumo: O presente capítulo tem por objetivo estudar as alterações trazi-

das pela Lei nº 14.382/2022 e seus impactos sobre o direito ao nome en-

quanto direito da personalidade com guarida nas normas principiológicas 

constitucionais. Dentro desse contexto, este trabalho propõe-se a apresen-

tar a metodologia da pesquisa bibliográfica na área, enfatizando o cenário 

da Lei de Registro Civil de Pessoas antes da alteração legislativa, o conceito 

norteador da regra da imutabilidade, e tendência jurisprudencial ante o aca-

tamento de certas exceções, e a consagração da dignidade da pessoa humana 

e do direito à autodeterminação com as mudanças trazidas pela Lei nº 

14.382/2022. 

Palavras-chave: Alteração do nome. Dignidade da pessoa humana. Lei de 

Registro Civil de Pessoas Naturais. Direito da personalidade. Lei 

14.382/2022. 

Introdução 

No atual cenário brasileiro, o indivíduo tem cada vez mais liberdade para 

escolher os rumos de sua vida de acordo com suas crenças, ideologias, con-

veniência, deliberando sobre seus caminhos íntimos e existenciais. Na prática, 

essa liberdade tem se difundido ampla e subjetivamente, abarcando os mais 

diversos aspectos da vida em sociedade, adequando-se àquilo que cada pessoa 

                                                 
1 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário 7 de Setembro 

(UNI7). Especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade Paraíso do Ceará. Especialista em Di-
reito Notarial e Registral pelo Educacional Damásio de Jesus. Graduado em Direito pela Faculdade 
Paraíso do Ceará. Notário e Registrador do 2º Ofício de Imóveis de Antonina do Norte/CE.  

 E-mail: daltonlcalheiros@hotmail.com. 
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julga ser mais apropriado para sua vida, preservando-se, tanto quando possí-

vel, tais escolhas das interferências estatais. Nessa toada, um direito da per-

sonalidade de reflexo ímpar na vida e autodeterminação do indivíduo, espe-

cialmente atingido pela alteração legislativa em estudo, é o direito ao nome. 

Este trabalho visa analisar as alterações que a Lei nº 14.382/2022 trouxe 

aos artigos 56 e 57 da Lei nº 6.015/73, e a importância da possiblidade de 

modificação administrativa do nome (prenome e/ou sobrenome), de maneira 

imotivada, e sem prazo após atingida a maioridade civil. O presente estudo 

se justificou, primeiramente, pela originalidade face à recente inovação legal, 

trazida em junho do corrente ano; em segundo lugar porque a lei não só se-

guiu uma tendência antes já observada na jurisprudência como, ainda, am-

pliou as balizas: dispensando motivações por parte do requerente que satisfi-

zessem o julgador como plausíveis e justificáveis, bem como que o interes-

sado agisse rápido quando inteirasse os 18 anos de idade. 

O objetivo do presente capítulo é verificar a relação entre a alteração 

legislativa e a dignidade da pessoa humana, valor consagrado na Constituição 

de 1988 e que compromete a rígida divisão entre direito público e direito 

privado. 

Para tanto, será analisada, de maneira breve e em linhas gerais, como 

direito público e direito privado estão inter-relacionados; a constitucionaliza-

ção do direito civil; o nome enquanto direito da personalidade e representa-

ção concreta do princípio da dignidade da pessoa humana para, então, pas-

sarmos à análise da alteração do nome segundo lei nº 6.015, fazendo um pa-

ralelo de como era o procedimento de modificação e como passou ser após 

a lei nº 14.382, colacionando, inclusive, ementas de julgados que demonstram 

a tendência jurisprudencial no acatamento das exceções à regra da imutabili-

dade relativa – outrora norteadora da modificação do nome. 
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1. Direito Público e Direito Privado: uma rigidez que não 

subsiste 

Seria perfeitamente aceitável e compreensível dizer, há algumas décadas, 

que o direito público cuida das relações entre o particular e o Estado; en-

quanto o direito privado cuida das relações entre os particulares. Assim, con-

cebia-se que ambas eram esferas individuais, autônomas, independentes e 

sem intersecções. 

Entretanto, hoje a divisão apenas faz sentido se justificada por questões 

didáticas. Não se imagina mais situações em que imperem apenas o interesse 

particular, como se tal interesse fosse desprovido de reverberações sociais. 

De igual modo, não é possível visualizar cenários em que impere tão somente 

o interesse estatal – especialmente se seguirmos a lógica de que o Estado 

existe para e em razão da sociedade, e não o contrário. 

Neste sentido: 

Como modelo teórico, podemos, sem dúvida, constatar que a distinção entre 

direito público e privado está envelhecida. Não que devamos parar de usar tais 

expressões. Elas continuarão a ser usada, pela conveniência didática que trazem 

e estão incorporadas ao uso linguístico, à comodidade classificatória. O intér-

prete, porém, deve ter consciência de que tais expressões não significam hoje o 

que significaram no passado. Deve sobretudo saber que nem sempre é possível 

– diria mesmo, nem sempre conveniente – traçar uma nítida linha de separação 

entre o que chamamos direito público e o que chamamos direito privado. [...] 

O ponto inicial que marcou essa superação de limites entre o direito público e 

o direito privado foi o célebre caso Lüth, julgado pela Corte Constitucional 

Alemã em 1958. Lá firmou-se, de modo inovador, que o campo de aplicação 

dos direitos fundamentais não é limitado ao direito público, mas se espalha por 

toda a ordem jurídica, incluindo o direito civil. Afirmou-se, na ocasião, que 

“este sistema de valores, que se centra na dignidade da pessoa humana, em livre 

desenvolvimento dentro da comunidade social, deve ser considerado como 
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uma decisão constitucional fundamental, que afeta a todas as esferas do direito 

– público ou privado”.2 

O mencionado “caso Luth” é emblemático porque, pela primeira vez, 

um Tribunal admitiu que um particular invocasse direitos fundamentais con-

tra outro particular. O hard case se deu na Alemanha, em 1958, e representou 

um marco para a base teórica da constitucionalização do direito civil. 

Ao contrário do que pode levar a crer num primeiro momento, a cons-

titucionalização do direito civil não significa incluir normas próprias desta 

área do direito na Constituição. Muito mais que uma mudança “geográfica” 

de regras, trata-se, em verdade, de mudança de postura metodológico-inter-

pretativa através da qual se busca compreender também as relações civis sob 

a égide dos valores norteadores da Constituição. 

O fato de a Constituição de 1988 ser uma constituição pluralista e que 

baliza vários aspectos da vida em sociedade, contemplando-os sob a proteção 

da dignidade da pessoa humanam e não apenas disciplinando a estrutura do 

Estado, abre espaços para reconhecimento das dinâmicas sociais e suas com-

plexidades, uma sociedade que apresenta demandas próprias de tempos em 

tempos e exige que a compreensão dos normativos infraconstitucionais se 

adeque e/ou acompanhe os valores que possuem guarida constitucional. 

O resultado de termos uma constituição que promoveu esta abertura do 

sistema jurídico à força normativa dos princípios que estão, explícita ou im-

plicitamente, previstos em seu corpo, bem como à aplicação concreto é que 

as respostas principiológicas fundamentais não mais se encontram no Código 

Civil, mas na própria Carta Magna. Talvez a viga-mestre dos princípios cons-

titucionais que balizam as relações sociais seja a dignidade da pessoa humana: 

                                                 
2 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; NETTO, Felipe Braga. Manual de Direito 

Civil. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 132. 
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ao redor da qual existe atualmente uma construção normativa que vem se 

formando desde o estado democrático brasileiro – isto é, do ponto de vista 

do cenário nacional -, de maneira que não há mais qualquer área da experiên-

cia jurídica que não tenha sido atingida e permeada por este princípio. 

A jurisprudência já percebeu que “no estado atual em que se encontra a 

evolução do direito privado, vigorante a fase histórica da constitucionalização 

do direito civil, não é possível ao STJ analisar as celeumas que lhe aportam 

“de costas” para a Constituição Federal” (STJ, REsp 1.183.378). Na ocasião, 

em seu voto, o então ministro Eros Grau, brindou-nos com uma interessante 

observação: “Parece estranho, mas, no Brasil, a doutrina moderna do direito 

público é produzida pelos civilistas...” (STF, RE 407.688-8). Nesta fala, o mi-

nistro fez uma referência clara à constitucionalização do direito civil e à pres-

tabilidade direitos fundamentais no âmbito das relações privadas; 

2. O nome: um direito da personalidade 

Antes de passar propriamente à análise do nome enquanto direito da 

personalidade, é prudente iniciar pontuando distinções entre algumas termi-

nologias, quais sejam: direitos humanos, direitos fundamentais e direitos da 

personalidade. Afim de compreender melhor as semelhanças e as diferenças 

entre os termos, é preciso fazer uma leitura conectando-os a fatos históricos. 

Pois bem, direitos humanos, em sua concepção contemporânea, tem 

como marco o a Segunda Guerra Mundial. As atrocidades cometidas nos 

campos de concentração nazista, representaram o verdadeiro “inferno na 

terra” para pessoas que foram perseguidas e trucidadas em razão de crenças, 

costumes, estilos de vida, raça que fugiam àquilo que era tido como padrão. 

O mundo assistiu a um verdadeiro espetáculo de horrores em que pessoas 
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perderam sua condição de pessoa enquanto eram submetidas não somente à 

morte, mas a todo tipo de humilhações, torturas, privações etc. 

A barbárie culminou numa premissa: independente da nação, do seu re-

gime político-jurídico, de sua ideologia orientadora, o ser humano merece ter 

protegidos certos bens jurídicos que estão acima disso e inerentes à condição 

de pessoa. Assim surgiram os direitos humanos. Conforme Melo (2016)3, 

dois aspectos estão presentes na maioria das conceituações: são direitos sedi-

mentados sobre a dignidade da pessoa humana, e que possuem afirmação 

histórica primordialmente em face do poder estatal - primordialmente porque 

sua proteção se estende em todas as esferas, pública ou privada. 

Em síntese, os direitos humanos são garantias jurídicas universais/supra-

nacionais – que se sustentam sobre as bases da liberdade, da igualdade e da 

solidariedade - que devem ser respeitadas e transpor quaisquer fronteiras, 

protegendo os indivíduos contra ações ou omissões estatais ou particulares 

que atentem contra a dignidade humana. 

Importante definição referenciada pela doutrina é a do jurista espanhol 

Antonio-Enrique Pérez Luño4, que conceitua os direitos humanos como: 

[...] o conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, 

concretizam as exigências de dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais 

devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível 

nacional e internacional. 

Esse conjunto de garantias asseguram as condições mínimas e necessá-

rias à sobrevivência digna e viabilizam a possibilidade emancipatória para a 

realização do projeto de vida que cada um tem para si. 

                                                 
3 MELO, Fabiano. Direitos Humanos. São Paulo: Método, 2016. 
4 PEREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La Universalidad de los Derechos Humanos y el Estado Cons-

titucional. Bogotá: Universidad Externado de Colômbia, 2002. 
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Já os direitos fundamentais, entende a maioria da doutrina, são direitos 

de cunho de direitos humanos, mas que estão positivados e reconhecidos na 

ordem constitucional estatal. Nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet5 (2010), 

“aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do di-

reito constitucional positivo de determinado Estado”. 

Para J. J. Gomes Canotilho6 (2003), os direitos fundamentais são os di-

reitos jurídica e constitucionalmente garantidos e limitados no espaço e no 

tempo. No mesmo sentido Antonio-Enrique Pérez Luño (2002), que con-

signa que grande parte da doutrina entende que os direitos fundamentais são 

aqueles direitos positivados nas constituições estatais. Assim, se tivéssemos 

que expressar a relação entre os direitos humanos e os direitos fundamentais 

num sistema de conjuntos, como na matemática, o conjunto que representa 

os direitos fundamentais estaria contido num conjunto maior, o dos direitos 

humanos. 

Há direitos que, por possuírem forte cunho histórico, surgem como um 

clamor, em resposta a certas vivências experienciadas por uma sociedade que 

partilhou dores, lembranças e lições em comum. Nessa toada, vale conectar 

nossa Constituição Cidadã com o momento pós-ditadura. Um atentado aos 

direitos humanos na história brasileira, a ditadura perseguiu, torturou, aprisi-

onou e executou civis que representavam uma ameaça ao sistema. Como re-

sultado, a Constituição Federal de 1988 condensou princípios e regras como 

forma de proteger e promover o estado democrático de direito e os direitos 

fundamentais, além de irradiar seus valores sobre a legislação infraconstituci-

onal que surgiu em sua posteridade. 

                                                 
5 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2010. 
6 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 

Coimbra: Almedina, 2003. 
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É neste espaço e contexto que surgem os direitos da personalidade: di-

reitos expressamente previstos no Código Civil do 2002. Os direitos da per-

sonalidade são garantias deduzidas de uma cláusula geral de tutela que tem 

por base a dignidade da pessoa humana e o direito de liberdade, e conferidas 

a toda pessoa. Nesse sentido, no ímpeto de conceituar a pessoa, Maria Helena 

Diniz7 assevera: 

Pessoa é o ente físico ou coletivo suscetível de direitos e obrigações, sendo si-

nônimo de sujeito de direito. Sujeito de direito é aquele que é sujeito de um 

dever jurídico, de uma pretensão ou titularidade jurídica, que é o poder de fazer 

valer, através de uma ação, o não cumprimento do dever jurídico, ou melhor, 

o poder de intervir na produção da decisão judicial. 

De maneira ainda mais próxima da acepção do direito da personalidade 

sob a perspectiva da constitucionalização do direito civil está a conceituação 

de Heloísa Helena Barboza8: 

A rigor, há dois sentidos técnicos para o conceito de personalidade. O primeiro 

associa-se à qualidade de ser sujeito de direito, aplicável tanto às pessoas físicas 

quanto às pessoas jurídicas. O segundo traduz o conjunto de características e 

atributos da pessoa humana, considerada objeto de proteção privilegiada por 

parte do ordenamento, bem jurídico representado pela afirmação da dignidade 

humana, sendo peculiar, portanto à pessoa natural. 

Dada a sua derivação, e retomando a analogia da representação através 

de conjuntos matemáticos, o conjunto dos direitos da personalidade estaria 

contido num sistema maior, o dos direitos fundamentais. Logo, todos os di-

reitos da personalidade são direitos fundamentais; mas não o inverso. 

                                                 
7 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 1. A Teoria geral do Direito Civil. 29 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. 
8 BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de; TEPEDINO, Gustavo. Código Civil 

interpretado conforme a Constituição da República. V. I. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 4 
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Direitos da personalidade são direitos indisponíveis, estudados e desen-

volvidos pela doutrina do direito privado. A propósito, atribui-se a Otto Von 

Gierk a teorização de maior relevo e vanguardista a respeito do tema. A 

grosso modo, afirmou Gierk que os direitos de personalidade são aqueles que 

garantem ao seu titular poder sobre sua própria esfera pessoal, sendo, por-

tanto, fortemente ligados à ideia da dignidade humana e à autodeterminação. 

Com previsão expressa, assim disciplina o Código Civil Brasileiro, em 

seu art. 11: “com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da persona-

lidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício so-

frer limitação voluntária”. Buscando conceituar e delimitar tais direitos, Car-

los Alberto Bittar9 dispõe: 

Os elementos intrínsecos à pessoa como tal, em toda a sua complexidade na-

tural e histórica, racional e emocional, irrompem como fundamentais para ga-

rantir a felicidade humana, e essa fundamentalidade não pôde mais ser ignorada 

pelo sistema jurídico. A honra, a reputação, a imagem, o nome e os atributos 

humanos que determinam a positividade ou negatividade das relações da pes-

soa com outros indivíduos e a comunidade em geral; a afetividade, a sexuali-

dade, a integridade física e psíquica, todos os fatores fisiológicos, psicológicos 

e emocionais que são decisivos para o bem-estar humano compõem, da mesma 

forma, um conjunto de elementos que, dada a sua fundamentalidade para a 

felicidade do homem, exigem a atenção incisiva do direito. […] Pois todos esses 

elementos intrínsecos à “humanidade essencial” da pessoa, que concernem a 

sua personalidade, ou seja, à dimensão existencial da subjetividade humana, 

compreendem hoje os direitos de personalidade. Tais direitos são inatos (origi-

nários), absolutos, extrapatrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, impe-

nhoráveis, vitalícios, necessários e oponíveis erga omnes. 

Prosseguindo na leitura dos dispositivos do códex em comento, e em ob-

servância ao que se propõe analisar o presente estudo, vislumbra-se o direito 

                                                 
9 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2008. P. 06 



Lei nº 14.382: alterações na Lei nº 6.015/73 e a consagração do direito ao nome e... 

25 

ao nome como um dos direitos consagrados no rol dos direitos da persona-

lidade: “Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o 

prenome e o sobrenome”. 

O nome é necessário à autonomia do indivíduo, caracterização e sinal 

distintivo dos demais integrantes da sociedade, identificando-o, individuali-

zando-o. O nome cola-se, por bem dizer, à pessoa, a sua história de vida. Em 

verdade, é um direito da personalidade de importância singular. Muito do 

nosso percurso social, existencial, cultural e familiar está ligado ao nome. É 

exigência própria da vida em sociedade que todos tenhamos um nome. 

3. O nome enquanto expressão da dignidade da pessoa 

humana 

O fato de estarmos sob a égide de uma constituição pluralista, que reco-

nhece as complexidades da sociedade contemporânea e contempla normas à 

luz da dignidade humana, facilita que o intérprete coadune com o fato de que 

não se deve impor caminhos únicos para os cidadãos. Cada um é livre para 

escolher os próprios destinos, conforme suas convicções e conveniências. 

Enquanto norteador normativo e princípio interpretativo, a dignidade 

humana, projeta múltiplas dimensões horizontais e verticais, de maneira pro-

tetiva e promocional. Protetiva vez que garante a todo ser humano trata-

mento não degradante, tutelando sua integridade psicofísica e sobrevivência 

– não apenas em sua acepção física, mas sócio-cultural. É promocional por 

possibilitar condições para que o indivíduo adquira liberdade - não apenas no 

sentido de ir e vir, mas principalmente viabilizando que este mesmo indivíduo 

projete o rumo que queira para sua vida. 

Assiste-se, cada vez mais, a um alargamento das liberdades que envolvem 

a autonomia das pessoas de deliberarem sobre escolhas existenciais, sendo 
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esta tendência um reforço natural e esperado da experiência de uma socie-

dade democrática. É de grande valia e está intimamente ligado à autodeter-

minação o livre desenvolvimento da personalidade. Somos, em grande me-

dida, resultado das nossas escolhas. 

O direito civil vislumbra no ser humano uma fonte de escolhas íntimas 

que deverão ser resguardadas, isto é, os projetos de vida de cada pessoa, ine-

gavelmente, devem contar com tutela jurídico-normativa. E se a vida se inicia, 

civilmente, com o “nascer com vida”, pode-se dizer que a história de um 

Pedro se inicia quando o indivíduo se torna Pedro. Ou seja, o nome é um 

dos aspectos de relevo no projeto de vida dos indivíduos. 

O nome não desempenha apenas função unidimensional. Há vários as-

pectos relevantes, entre eles, o da função designativa no meio social: como 

mecanismo identificador, que diferencia e peculiariza as pessoas na socie-

dade. Também não se pode esquecer sua importância na formação dos ca-

racteres psicológicos, contribuindo de sobremaneira da formação da autoi-

magem de cada um. 

Com certa frequência se assiste a discussões no tocante à natureza jurí-

dica do nome. Os juízos mais atuais concebem o nome como um direito 

extrapatrimonial, isto é, possui dimensões não apenas patrimoniais, como 

também propriamente existenciais. Tamanha a importância do nome à efeti-

vação da dignidade humana que, como maneira de reduzir judeus a seres de 

última categoria, uma das primeiras medidas dos nazistas era reduzi-los a nú-

meros. Senão, vejamos: 

Na experiência nazista, um dos primeiros direitos que o prisioneiro perdia nos 

campos de concentração era o de ser chamado pelo nome. Logo que chegavam, 

os prisioneiros ficavam numa fila para serem marcados, a ferro quente, com 

um número, e daí em diante tudo era feito em razão do número, jamais pelo 
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nome. Essa não foi a única maneira cruel que o nazismo adotou para desuma-

nizar os judeus. Baixou-se também uma ordem impondo às mulheres judias a 

adoção obrigatória, em seus documentos, de um mesmo nome para todas: Sa-

rah.10 

Com vistas a evitar o tratamento degradante supracitado e de conferir 

respeito à condição humana do preso, a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, 

de 11 de julho de 1984), dispõe em seu art. 41: “constituem direitos do preso: 

[...] XI - chamamento nominal”. 

Ainda, como forma de reforçar a importância do nome para o ser hu-

mano digno e capaz de se autodeterminar, vale mencionar o art.18 do Pacto 

de São José da Costa Rica, um dos mais relevantes tratados internacionais de 

direitos humanos: “toda pessoa tem direito a um prenome, e ao nome de seus 

pais ou de um deles. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse 

direito, mediante nome fictícios, se for necessário”. 

No Brasil, a disciplina do direito ao nome é encontrada não somente no 

Código Civil, mas também na Lei de Registros Públicos (lei 6.015/73). Em 

condições de igualdade, qualquer dos pais pode dirigir-se a um Cartório de 

Registro de Pessoas e proceder ao registro do nascimento de seu filho, indi-

cando-lhe um nome. 

4. Lei nº 6.015/73: o regramento da alteração do nome e a 

jurisprudência antes da Lei nº 14.382/22 

Até maio de 2022, a regra é a de que o nome civil obedecia ao princípio 

da imutabilidade, ou seja, ordinariamente, não poderia sofrer alterações, salvo 

em situações excepcionais. Por ser elemento característico, individualizador 

e designativo da pessoa, compreendia-se que o nome tinha tanto poder na 

                                                 
10 FARIAS; ROSENVALD; NETTO, 2019, p. 134. 
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vida em sociedade que, em razão disso, dever-se-ia preservá-lo tanto quando 

possível. 

Do ponto de vista da coletividade, tal lógica é bem-vinda e confere maior 

segurança jurídica, com vistas a garantir a boa-fé de terceiros, a celebração de 

negócios jurídicos, o cumprimento de obrigações, da própria prestação juris-

dicional, além do acesso aos direitos próprios da cidadania. Entretanto, do 

ponto de vista do indivíduo que carrega o seu nome, tal regra limitava consi-

deravelmente sua autodeterminação. 

Ora, basta imaginar a situação de alguém que possui um prenome com 

o qual, absolutamente, não se identifica. Pelo regramento anterior, este indi-

víduo, após completada a maioridade civil, precisaria ser diligente, pois a lei 

inicialmente estabeleceu prazo decadencial de 01 ano para este insurgir-se 

contra o seu nome: 

Art. 57. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, 

poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que 

não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publi-

cada pela imprensa. 

Art. 58. Qualquer alteração posterior de nome só por exceção e motivada-

mente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do 

Juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se 

a alteração pela imprensa. 

Os casos excepcionais de alteração do prenome até então aceitos pela 

jurisprudência eram: erro gráfico evidente, prenomes ridículos, adoção, ape-

lidos públicos notórios, fundado temor em razão de colaboração com a apu-

ração de crimes (programa de proteção a testemunhas, Lei nº 9.807/99), na-

turalização de estrangeiro, abandono familiar/vínculo afetivo, redesignação 
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sexual etc. Para ilustrar, em linhas gerais, a tendência jurisprudencial, colaci-

onamos o trecho da lição de Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald 

e Felipe Braga Neto11: 

O rol mencionado é puramente exemplificativo. Não exaure as possibilidades 

de mudança de nome. Deve ser deferida, em regra, a modificação do prenome 

quando atendidos, cumulativamente, estes dois requisitos: a) há melhora na si-

tuação social ou psíquica do interessado; b) não há prejuízos a outrem. A dig-

nidade humana - e a cláusula que postula o livre desenvolvimento da persona-

lidade humana -, além da solidariedade social, devem iluminar a solução das 

controvérsias nesse campo. 

Assim, caso não se valesse do direito a alteração do nome antes de com-

pletar 19 anos de idade, o indivíduo precisaria se socorrer da demanda judi-

cial, motivar seu pedido de maneira que fosse tido pelos julgadores como 

razoável, aceitável, prudente e excepcional. 

As situações de alteração de sobrenome eram ainda mais restritas, já que 

a redação original do art. 57, quando previa a possibilidade de alteração do 

prenome, já ressalvava: “desde que não prejudique os apelidos de família”, e 

onde se lê “apelidos de família” deve se compreender como sobrenome/pa-

tronímico. Além das exceções previstas na lei por situação de casamento e 

divórcio, adoção etc., a jurisprudência era pouco generosa em admitir outras 

situações. 

Ainda assim, o STJ aceitou a alteração/modificação do patronímico em 

algumas hipóteses além do rol trazido no regramento normativo, sendo rele-

vante enumerar os exemplos de maior expressão: acréscimo, a título de ho-

menagem, dos sobrenomes dos responsáveis pela criação da autora, diversos 

dos seus pais biológicos (Res 605.708/RJ); inclusão de mais um sobrenome 

                                                 
11 FARIAS; ROSENVALD; NETTO, 2019, p. 183. 
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materno no nome de criança, sem a supressão dos demais (Resp 

1.256.074/MG); inclusão do patronímico de companheiro (Resp 

1.206.656/GO); autorização de supressão de dois apelidos de família, por-

que, mesmo com a redução, a identificação do grupo familiar seria preservada 

(Resp 1.673.048/RJ); acréscimo de sobrenome materno (Resp 

1.393.195/MG). 

Seguindo a linha de evolução jurisprudencial, é de salutar importância 

mencionar o Provimento nº 73 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, de 

2018, que representou grande avanço nas questões relacionadas à alteração 

do nome como garantia de direito de autodeterminação. 

Em junho de 2018, o CNJ regulamentou através de provimento próprio 

a alteração, em cartório, de prenome e gênero nos registros (de casamento 

e/ou de nascimento) de pessoas transgênero. O normativo em comento dis-

pôs que, sem a necessidade de comprovação de cirurgia de mudança de sexo 

ou de decisão judicial, pessoas trans, isto é, que não se identificam com o 

sexo biológico que nasceram, poderiam promover a alteração, em cartório de 

registro civil de pessoas naturais – RCPN, desde que atingidos os 18 anos de 

idade e plenamente capazes para todos os atos da vida civil, apresentasse do-

cumentos exigidos no provimento. Ainda, em seu art. 9º dispôs: 

Ações em andamento ou débitos pendentes, nas hipóteses dos incisos XI, XII, 

XIII, XIV, XV, XVI e XVII do § 6º, não impedem a averbação da alteração 

pretendida, que deverá ser comunicada aos juízos e órgãos competentes pelo 

ofício do RCPN onde o requerimento foi formalizado. 

O provimento nº 73 do CNJ conferiu a devida padronização nacional e 

segurança jurídica à demanda. Além disso, surgiu em convergência à decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconsti-

tucionalidade nº 4275-DF, que reconheceu a possibilidade de pessoas trans 
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alterarem o prenome e/ou o gênero no registro civil, sem a necessidade de 

realização de cirurgia de mudança de sexo ou de autorização judicial. 

5. A Lei nº 14.382/22 e a modificação dos arts. 56 e 57 da Lei 

nº 6.015/73 

A Lei 14.382 modificou de sobremaneira o procedimento de modifica-

ção do nome, aqui compreendidos prenome e sobrenome. Seguindo a ten-

dência que a própria jurisprudência já apontava, a alteração veio em prestígio 

ao princípio da dignidade humana e ao direito à autodeterminação. 

Vejamos a nova redação do art. 56 da Lei nº 6.015: 

Art. 56. A pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, reque-

rer pessoalmente e imotivadamente a alteração de seu prenome, independente-

mente de decisão judicial, e a alteração será averbada e publicada em meio ele-

trônico. 

§ 1º A alteração imotivada de prenome poderá ser feita na via extrajudicial ape-

nas 1 (uma) vez, e sua desconstituição dependerá de sentença judicial. 

§ 2º A averbação de alteração de prenome conterá, obrigatoriamente, o pre-

nome anterior, os números de documento de identidade, de inscrição no Ca-

dastro de Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria Especial da Receita Federal do 

Brasil, de passaporte e de título de eleitor do registrado, dados esses que deve-

rão constar expressamente de todas as certidões solicitadas. 

§ 3º Finalizado o procedimento de alteração no assento, o ofício de registro 

civil de pessoas naturais no qual se processou a alteração, a expensas do reque-

rente, comunicará o ato oficialmente aos órgãos expedidores do documento de 

identidade, do CPF e do passaporte, bem como ao Tribunal Superior Eleitoral, 

preferencialmente por meio eletrônico. 

§ 4º Se suspeitar de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade ou simulação 

quanto à real intenção da pessoa requerente, o oficial de registro civil funda-

mentadamente recusará a retificação. 



Dalton Lemos Calheiros 

32 

Primeiramente cabe-nos pontuar que, corretamente, permanece o marco 

da maioridade civil para proceder à mudança do nome, seja o prenome seja 

o sobrenome. 

No tocante à alteração do prenome, o novo normativo pôs fim ao prazo 

decadencial de 01 ano. Assim, completados 18 anos e, depois disso, a qual-

quer tempo, poderá o interessado dirigir-se ao Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Naturais para mudar seu prenome. Tendo extinguido o prazo deca-

dencial, extinguiu-se também a exigência de motivação justa e demanda judi-

cial em busca de sentença que autorizasse a modificação. A imotivação é o 

grande garantidor do direito fundamental de a pessoa se identificar como ela 

bem entender, contemplado aqui o direito à identidade, que é personalíssimo. 

A alteração poderá ocorrer na via extrajudicial apenas 1 vez, e a sua des-

constituição dependerá de sentença judicial. Os parágrafos 2º e 3º do art. 56 

possui esses requisitos como uma exigência de cuidado, que protege o Notá-

rio de possível futura responsabilização e resguarda os terceiros de boa-fé, 

vez que a averbação se revela como maneira a garantir a continuidade docu-

mental da vida da pessoa. Ainda, o parágrafo 2º demonstra a importância de 

se requerer certidões atualizadas quando da celebração de negócios jurídicos; 

e o parágrafo seguinte traz a previsão da comunicação de alteração de pre-

nome aos órgãos oficiais expedidores, de maneira a se evitar erros e frustrar 

eventuais tentativas de fraudes. 

Inclusive, acerca de fraudes, caso suspeite de falsidade, má-fé, vício de 

vontade ou simulação quanto à real intenção da pessoa requerente, o regis-

trador, em decisão motivada e fundamentadamente, recusará a alteração. En-

tretanto, nesses casos, o interessado ainda poderá se valer ainda da via judicial 

para promover a alteração. 

Agora, tenha 18 ou 60 anos de idade, desde que apresente os documen-

tos exigidos em lei e arque com o custo dos emolumentos cartorários, sem 
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necessidade de justificar-se ou de ter sentença judicial que o ampare, nem de 

maiores burocracias, Pedro poderá chamar-se, oficialmente, João, por exem-

plo. 

Quanto à alteração do sobrenome, vejamos a novel redação do art. 57 

da lei em comento: 

Art. 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoal-

mente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de 

documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casa-

mento, independentemente de autorização judicial, a fim de: 

I - inclusão de sobrenomes familiares; 

II - inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge, na constância do casa-

mento; 

III - exclusão de sobrenome do ex-cônjuge, após a dissolução da sociedade 

conjugal, por qualquer de suas causas; 

IV - inclusão e exclusão de sobrenomes em razão de alteração das relações de 

filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da pessoa que 

teve seu estado alterado. 

§ 1º Poderá, também, ser averbado, nos mesmos termos, o nome abreviado, 

usado como firma comercial registrada ou em qualquer atividade profissional. 

§ 2º Os conviventes em união estável devidamente registrada no registro civil 

de pessoas naturais poderão requerer a inclusão de sobrenome de seu compa-

nheiro, a qualquer tempo, bem como alterar seus sobrenomes nas mesmas hi-

póteses previstas para as pessoas casadas. 

§ 3º (Revogado). 

§ 4º (Revogado). 

§ 5º (Revogado). 

§ 6º (Revogado). 

§ 7º Quando a alteração de nome for concedida em razão de fundada coação 

ou ameaça decorrente de colaboração com a apuração de crime, o juiz compe-

tente determinará que haja a averbação no registro de origem de menção da 

existência de sentença concessiva da alteração, sem a averbação do nome alte-

rado, que somente poderá ser procedida mediante determinação posterior, que 
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levará em consideração a cessação da coação ou ameaça que deu causa à alte-

ração. 

§ 8º O enteado ou a enteada, se houver motivo justificável, poderá requerer ao 

oficial de registro civil que, nos registros de nascimento e de casamento, seja 

averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja 

expressa concordância destes, sem prejuízo de seus sobrenomes de família. 

As situações acima elencadas nos incisos do art. 57 da Lei 6.015/73 são 

as seguintes: a)inclusão de sobrenomes familiares (como sobrenomes remo-

tos que não constam do registro – caso em que o interessado deverá demons-

trar através de documentos a existência de vínculo/ancestralidade); b) inclu-

são ou exclusão de sobrenome do cônjuge, na constância do casamento (a 

pessoa interessada poderá voltar a usar o nome de solteira, estando ainda 

casada, por exemplo); c) exclusão de sobrenome do ex-cônjuge, após a dis-

solução da sociedade conjugal, por qualquer de suas causas, seja consensual 

ou litigiosa, (ou seja, digamos que, quando da dissolução da sociedade conju-

gal, a ex-esposa optou por continuar a usar e a identificar-se com o sobre-

nome do ex-marido; caso queira, posteriormente, poderá excluí-lo; tal possi-

blidade confirma que o sobrenome se trata de um direito da personalidade 

do cônjuge que aderiu a ele); d) inclusão e exclusão de sobrenomes em razão 

de alteração das relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge 

ou companheiro da pessoa que teve seu estado alterado. 

Também se manteve o normativo autorizador da averbação do nome 

abreviado da pessoa, usado como firma comercial registrada ou em qualquer 

atividade. Tal hipótese já constava do antigo parágrafo único do art. 57 da Lei 

6.015. 

Merece elogios também a hipótese de inclusão extrajudicial de sobreno-

mes em virtude da união estável. De acordo com o novo § 2º do art. 57, “os 

conviventes em união estável devidamente registrada no registro civil de pes-

soas naturais poderão requerer a inclusão de sobrenome de seu companheiro, 
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a qualquer tempo, bem como alterar seus sobrenomes nas mesmas hipóteses 

previstas para as pessoas casadas”. Entretanto, é importante salientar que, 

como se depreende da leitura, a inclusão do sobrenome nesses casos abrange 

apenas as uniões estáveis registradas, não se aplicando às uniões de fato. 

O antigo § 2º do art. 57 da lei em comento previa que: 

§ 2º a mulher solteira, desquitada ou viúva, que viva com homem solteiro, des-

quitado ou viúvo, excepcionalmente e havendo motivo ponderável, poderá re-

querer ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja averbado o pa-

tronímico de seu companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios, de família, 

desde que haja impedimento legal para o casamento, decorrente do estado civil 

de qualquer das partes ou de ambas. 

Esse dispositivo era, com razão, duramente criticado, vez que apenas 

tratava da possibilidade de a companheira incluir o sobrenome do compa-

nheiro, e não o oposto. Tal normativo colidia frontalmente com o princípio 

constitucional da isonomia e reafirmava costumes socioculturais de cunho 

machista. 

Ainda, exigia-se um “motivo ponderável”, como se a união estável fosse 

entidade familiar de segunda categoria e não recebesse a mesma proteção 

constitucional da entidade familiar tutelada no art. 226 da CF/88. Além disso, 

o § 3º do mesmo art. 57, dispunha que “o juiz competente somente proces-

sará o pedido, se  tiver expressa concordância do companheiro, e se da vida 

em comum houverem decorrido, no mínimo, 5 (cinco) anos ou existirem 

filhos da união”. A Lei nº 14.382 pôs a termo tal exigência, visto que tais 

requisitos hoje são defasados e prescindíveis à caracterização da união estável. 

Por último, mas não menos importante, o §8º previu a hipótese de inclu-

são do sobrenome, por enteado ou enteada, de padrasto ou madrasta, privi-

legiando o vínculo afetivo. Tal possibilidade, em verdade, foi inaugurada pela 

Lei 11.924/09: 
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Conhecida popularmente como “Lei Clodovil”, a lei nº 11.924, de 17 de abril 

2009, autoriza o(a) enteado(a) a adotar o nome da família do padrasto ou da 

madrasta. A referida lei teve origem no Projeto de Lei 206/2007, de autoria do 

deputado Clodovil Hernandes. A Lei no 6.015, de 31/12/1973, conhecida 

como “Lei de Registros Públicos”, acresceu o parágrafo 8º ao art. 57 que per-

mite ao enteado ou a enteada, requerer ao juiz competente que, no registro de 

nascimento, “seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua ma-

drasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de seus ape-

lidos de família.” A alteração dependerá de autorização judicial e só será possí-

vel se houver “motivo ponderável”. Na justificativa do projeto, Clodovil pre-

tendia beneficiar as “pessoas que, estando em seu segundo ou terceiro casa-

mento, criam os filhos de sua companheira ou companheiro como se seus pró-

prios filhos fossem”. O deputado argumentava que os enteados, muitas vezes, 

“têm mais intimidade com o padrasto ou a madrasta do que com o próprio pai 

ou a mãe”, que, em alguns casos, acabam por acompanhar a vida dos filhos à 

distância. Para o deputado, “é natural, portanto, que surgisse, na enteada ou no 

enteado, o desejo de utilizar o nome da família do padrasto ou da madrasta”. 

A grande modificação prática especificamente nesse dispositivo diz res-

peito à extinção de motivo ponderável, bem como da desburocratização no 

feito, vez que a inclusão poderá ser feita no próprio Cartório de Registo Civil 

de Pessoas Naturais, bastando, como requisito legal, a concordância da ma-

drasta ou do padrasto em questão. 

Conclusão 

O nome – aqui compreendidos prenome e sobrenome – e o direito de 

possui-lo são uma manifestação direta dos direitos da personalidade. Sob o 

aspecto do dever ser, o prenome deve ser uma expressão de identidade e de 

pertencimento da pessoa que se designa com ele; enquanto o sobrenome faz 
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referência à identificação familiar, ancestralidade e vínculo afetivo. Tais pre-

missas tem lastro na dignidade humana, que, no Brasil, encontra guarida ga-

rantida constitucionalmente. 

A alteração promovida pela Lei nº 14.382/2022 na Lei de Registros Pú-

blicos, lei nº 6.015/73, representa um resultado direto da promoção e reafir-

mação da dignidade humana, do direito à autodeterminação e à identidade, 

que permeiam o direito pátrio em todas as suas divisões (ainda que didáticas, 

como em público e privado), e irradia vertical e horizontalmente. Pode-se 

dizer que não há no ordenamento jurídico brasileiro normativo - ainda que 

anterior à Constituição de 1988 e recepcionado por ela – que não seja apli-

cado sob a hermenêutica da dignidade humana. 

A regra da imutabilidade do nome, deu lugar à primazia da autodetermi-

nação, sem abrir mão da segurança jurídica. As hipóteses de cabimento de 

modificação do nome ganharam elasticidade, e o procedimento - antes feito, 

em grande parte, perante o juízo cível -, agora é realizado, como regra, direta 

e administrativamente perante o Cartório de Registro Civil. 

As dinâmicas sociais se reinventam com o passar do tempo e demandam 

que os direitos e os normativos que os garantem se aperfeiçoem de tal modo 

a acompanhar de maneira minimamente satisfatória estas demandas. Assim, 

pode-se concluir que as alterações promovidas pela Lei. 14.382/2022 nos 

arts. 56 e 57 da Lei. 6.015/1973 possuem relação de causa e consequência 

com a dignidade humana, e são um exemplo claro de norma que contempla, 

ao mesmo tempo, interesses entre o particular e o Estado, e entre aquele e os 

seus iguais, mitigando a divisão entre direito público e privado. 

Referências 

BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de; TEPEDINO, Gustavo. Código 

Civil interpretado conforme a Constituição da República. V. I. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 



Dalton Lemos Calheiros 

38 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense Univer-

sitária, 2008. 

BRASIL. Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre Registros Públicos e dá outras 

providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm. 

Acesso em: 21 de novembro 2022. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15 ed. São Paulo: Malheiros, 2004 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 

Coimbra: Almedina, 2003. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 1. A Teoria geral do Direito Civil. 

29 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; NETTO, Felipe Braga. Manual de Di-

reito Civil. Salvador: Juspodivm, 2019. 

GENTIL, Alberto. Registros Públicos. 3ª ed. Gen. 2022. 

MASSON, Nathalia. Manual de direito constitucional. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. 

MELO, Fabiano. Direitos Humanos. São Paulo: Método, 2016. 

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucio-

nal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

MENEZES, Joyceane Bezerra de; CICCO, Maria Cristina de; RODRIGUES, Francisco Luciano 

Lima. Direito Civil na Legalidade Constitucional. 1ª ed. Editora Foco, 2021. 

PEREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La Universalidad de los Derechos Humanos y el Estado 

Constitucional. Bogotá: Universidad Externado de Colômbia, 2002. 

RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. 

SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 10. ed. Porto Alegre: Livra-

ria do Advogado, 2010. 



DOI: 10.29327/5152413.1-2 

39 

CAPÍTULO 2. 
MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE 

DO NOME: uma análise das novas possibilidades de 
alterações do nome após o advento da Lei nº 14.382/2022 

Amon Vilar de Lima1 

Álisson José Maia Melo2 

Resumo: O presente capítulo aborda as novidades legislativas trazidas pela 

Lei nº 14.382/2022, que alteraram os artigos da Lei de Registros Públicos, 

no concernente às possibilidades de alterações do nome da pessoa natural. 

Busca-se propor uma interpretação de como as alterações trazidas por esta 

lei aos artigos 55 ao 57 da Lei nº 6.015/1973 podem ser aplicadas aos casos 

de alteração do nome. Delimita-se o tema deste capítulo à análise das situa-

ções que serão possíveis solicitar a alteração no nome (prenome e/ou so-

brenome), com dispensa à intervenção judicial para determinados atos re-

gistrais. Discute-se o direito ao nome, sua natureza jurídica, seus elementos 

e o princípio da imutabilidade do nome. Avalia-se se sofreu uma mitigação, 

em decorrência das novas possibilidades de alterações do nome. Utiliza-se 

a metodologia do trabalho de abordagem dedutiva e positivista, em estudo 

de análise bibliográfica e documental. Conclui-se que as modificações trazi-

das pela Lei nº 14.382/2022 trouxeram distintas alterações que simplifica-

ram e modernizaram os procedimentos relativos aos registros públicos, 

principalmente uma desjudicialização do procedimento de modificação do 

nome no Registro Civil das Pessoas Naturais, além de ter facilitado e au-

mentado as possibilidades de alterações deste. 

Palavras-chave: Nome civil. Pessoa natural. Lei nº 14.382/2022. Procedi-

mento de modificação do nome. 
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Introdução 

O ser humano possui diversas maneiras de ser identificado e individua-

lizado dentro da família e da sociedade, e a principal maneira desta assimila-

ção é atrás do nome que lhe é atribuído. Toda pessoa, nos termos do artigo 

16, do Código Civil3, tem direito ao nome. E este é um dos mais importantes 

atributos da personalidade da pessoa natural, se não o mais importante, ao 

passo que é o elemento identificador principal da pessoa. 

A toda pessoa natural é assegurado o direito ao nome, como identifica-

dor personalíssimo, para que ele possa ser individualizado perante os demais 

integrantes da sociedade e dentro também do seu seio familiar. Sendo o nome 

constituído pelo prenome e sobrenome dos pais, e, às vezes, por agnome. 

O nome, via de regra, não deve ser modificado, incluso para fins de ga-

rantir a segurança jurídica e a estabilidade dos atos da vida civil. Portanto, 

pelo menos em regra, o nome é imutável, por questão de ordem pública, visto 

que, se a sua alteração puder ocorrer ao alvitre das pessoas, ocasionará grande 

risco de dano aos negócios e aos interesses de terceiros, podendo as pessoas 

se utilizarem deste artificio para se evadirem de dívidas e processos judiciais. 

Por tais razões, o nome encontra-se sobre a tutela do Estado, não po-

dendo, comumente, ser modificado ao bel-prazer das pessoas. 

Deste modo, sendo o nome o mais importante elemento de identificação 

das pessoas naturais perante a família e a sociedade, não deve ser alterado ao 

livre arbítrio das pessoas, ao preceito de sua inalterabilidade, com a finalidade 

de garantir a segurança jurídica e a estabilidade dos atos da vida civil, cons-

truiu-se pela doutrina o princípio da imutabilidade do nome. 

                                                 
3 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília: Presidência da Re-

pública, 2002. 
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Entretanto, mais recentemente, em 27 de junho de 2022, foi sancionada 

a Lei nº 14.382, 4 a qual, entre várias outras alterações legislativas implemen-

tadas, como no Código Civil (Lei nº 10.406/2002), trouxe novas possibilida-

des de alterações do nome da pessoa natural, vindo a modificar os artigos 55, 

56 e 57, da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973).5 

Referida lei, além de ter disposto sobre o Sistema Eletrônico dos Regis-

tros Públicos (SERP), veio com a finalidade de modernizar e simplificar os 

procedimentos dos registros públicos. Entre estes procedimentos, está o da 

alteração do nome, tendo como premissa a desjudicialização do seu processo 

de alteração, visando a facilitar e aumentar as possibilidades de alterações 

deste, vindo a dispensar a intervenção judicial para a mudança do nome. 

O presente capítulo aborda as novidades legislativas trazidas pela Lei nº 

14.382/2022, que alteraram os artigos da Lei de Registros Públicos, no con-

cernente as possibilidades das alterações do nome da pessoa natural. Sur-

gindo com a finalidade de propor uma interpretação de como referidas alte-

rações trazidas por esta lei aos artigos 55 ao 57, da Lei nº 6.015/1973, 6 po-

dem ser aplicadas aos casos de alteração do nome. 

Delimita-se o tema deste capítulo à análise das situações que serão pos-

síveis solicitar a alteração no nome (prenome e/ou sobrenome), após as alte-

rações trazidas pela Lei nº 14.382/2022, que dispensa a intervenção judicial 

para determinados atos registrais. Busca, ainda, abordar pontos elucidativos 

acerca do cenário jurídico e social do nome, tais como o direito ao nome, sua 

                                                 
4 BRASIL. Lei nº 14.382, de 27 de junho de 2022. Dispõe sobre o Sistema Eletrônico dos Registros 

Públicos (Serp); altera as [leis que indica]; e revoga a[s leis que indica]. Brasília: Presidência da República, 
2022. 

5 BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras 

providências. Brasília: Presidência da República, 1973. 
6 BRASIL, 1973. 
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natureza jurídica, seus elementos e o princípio da imutabilidade do nome, 

avaliando se houve mitigação desse princípio. 

Considerando o quadro acima delineado da mutabilidade do nome da 

pessoa natural, a pesquisa propõe-se a analisar em quais casos era possível a 

alteração de nome antes do advento da nova Lei nº 14.382/2022. 

É indubitável que várias pessoas possuem um nome que não desejam, 

vindo a passar por situações vexatórias, sofrendo constrangimentos com no-

mes estranhos, passando por situações que atingem a sua moral. Por tais ra-

zões, as novidades legislativas trazidas pela Lei nº 14.382/2022 ocasionaram 

o aumento da procura das pessoas aos ofícios de registro de pessoa civil so-

licitando a alteração do nome. 

No entanto, atinente flexibilização do princípio da imutabilidade pode 

provocar situações em que a alteração pleiteada está sendo realizada com a 

intenção de praticar fraudes, ocasionando riscos, podendo causar prejuízos a 

terceiros e a sociedade. Neste caso, questiona-se qual procedimento deve ser 

adotado pelo oficial de registro em caso de suspeita de fraude. 

Assim, constitui-se em um conteúdo inovador, com extensa importância 

por ser de grande utilidade para engrandecer as produções acadêmicas no 

campo jurídico e aumentar a compreensão acerca das novas permissibilidades 

de alteração do nome da pessoa natural, após o advento da Lei nº 

14.382/2022. Outrossim, trata-se de tema atual, inovador, ainda não exis-

tindo doutrinado que estuda sobre recente alteração. Assim, é imprescindível 

uma análise teórica a respeito da aplicação e abrangência da atinente trans-

formação legislativa. 

Metodologicamente, utiliza-se a abordagem dedutiva, partindo-se da ge-

neralização para a particularidade do tema central do trabalho, ao passo que 

se busca avaliar as novas possibilidades de alteração do nome. Consiste em 

um estudo de análise bibliográfica e positivista, tendente a ter como elemento 
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de análise textos de lei, doutrina e a aplicação dos preceitos legais demons-

trando suas causas e implicações simultaneamente. 

Nesse sentido, o trabalho se divide em quatro seções de desenvolvi-

mento. As duas primeiras seções cuidam de fazer uma exposição do nome 

como elemento identitário e os contornos do direito ao nome, em seguida 

analisa-se o princípio da imutabilidade do nome e, na última seção, expõe-se 

como era o procedimento de alteração do nome antes do advento da Lei nº 

14.382/2022 e como está hoje configurado. 

1. O nome como elemento identificador da pessoa natural 

O nome da pessoa natural é um atributo da personalidade que a identifica 

perante a sociedade e dentro também do seu seio familiar, consubstanciando 

no direito à identidade pessoal. Na medida em que o nome é considerado um 

direito da personalidade, ele está profundamente interligado à dignidade da 

pessoa humana, princípio fundamental consagrado na Constituição Federal, 

o qual é princípio máximo do Estado democrático de direito. 

Possuindo por principal objetivo a proteção da identidade da pessoa na-

tural, o nome civil constitui-se em elemento identificador da pessoa, mesmo 

após a sua morte. Ao passo que o direito ao nome provém da personalidade, 

ele encontra-se pautado entre os seus principais direitos. O nome possui o 

encargo de assegurar a identificação e individuação das pessoas e, podemos 

considerar como se fosse uma etiqueta alocada sobre cada pessoa natural. 

Cada indivíduo representa um conjunto de direitos e de obrigações, um valor 

jurídico, moral, econômico e social.7 

                                                 
7 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros Públicos: teoria e prática. 9. ed. Salvador: JusPodivm, 2018, 

p. 169. 
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No mesmo sentido leciona Walter Ceneviva8, asseverando que “O nome 

é direito da personalidade a pessoa, distinguindo-a de outras”. E segue o dis-

tinto jurista à respeito do direito ao nome: “O nome, tomada a expressão em 

sentido amplo, é meio de identificação, de individualização, atribuído por lei 

a todas as pessoas, no interesse geral. Merece, por isso, a proteção legal, como 

um bem de sua personalidade.” 

Assim, o direito ao nome é um direito fundamental porque permite ga-

rantir o respeito aos demais direitos da pessoa, possibilitando a individuação 

humana e a referência a outrem de maneira única e inconfundível.9 Referido 

direito ao nome está estabelecido no Código Civil, no seu artigo 16, dispondo 

que “toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o 

sobrenome”10. 

Seguindo o disposto no Código Civil, a Lei de Registro Públicos (Lei nº 

6.015/73), em nova redação trazida pela Lei nº 14.382/2022, também dispôs 

que toda pessoa tem direito ao nome. Sendo que referida norma já foi mais 

abrangente em relação ao atinente código. Além do mais, o seu artigo 54 

estabelece que o prenome e o sobrenome são requisitos essenciais do registro 

de nascimento11. 

E o direito ao nome, não está apenas restrito ao Código Civil e a Lei de 

Registros Públicos. Também está assente como direito humano no artigo 18 

da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da 

Costa Rica), dispondo que “Toda pessoa tem direito a um prenome e aos 

                                                 
8 CENEVIVA, Walter. Lei dos Registros Públicos comentada. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

330/332. 
9 BRANDELLI, Leonardo. Nome civil da pessoa natural. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 34. 
10 BRASIL, 2002. 
11 BRASIL, 1973. 
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nomes de seus pais ou ao de um destes. A lei deve regular a forma de asse-

gurar a todos esse direito, mediante nomes fictícios, se for necessário”12. No 

mesmo sentido, a Convenção sobre os Direitos da Criança dispõe no artigo 

7º, item 1, nos seguintes termos: “A criança será registrada imediatamente 

após seu nascimento e terá direito, desde o momento em que nasce, a um 

nome, a uma nacionalidade e, na medida do possível, a conhecer seus pais e 

a ser cuidada por eles”13. 

O nome, portanto, é um desses elementos diferenciados de autoidentifi-

cação do ser humano que perpassam todas as camadas de proteção mais sig-

nificativas do ordenamento jurídico: como direito da personalidade para o 

Direito Civil; como direito fundamental para o Direito Constitucional; e 

como direito humano para o Direito Internacional, cada qual com suas nu-

anças e consequências normativas. 

2. Natureza jurídica, elementos e forma de aquisição do nome 

Várias teorias tentaram identificar a natureza jurídica do nome da pessoa 

natural, entre as principais estão três: 

a) a teoria negativista, defendida por Clóvis Beviláqua e Rudolph Von He-

ring, defende que não existe um direito ao nome, mas interesses ligados 

ao nome, como o direito à identidade da pessoa14; 

b) a teoria do direito de propriedade defende que o nome é um direito de 

propriedade, na medida em que ele é oponível erga omnes, mas esta não foi 

                                                 
12 BRASIL. Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Brasília: Presidência 
da República, 1992. 

13 BRASIL. Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990. Promulga a Convenção sobre os Direitos 

da Criança. Brasília: Presidência da República, 1990. 
14 BRANDELLI, 2012, p. 43. 
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aceita por não ser o nome compatível com as características do direito da 

propriedade – uso, gozo e fruição, alienabilidade e prescritibilidade15; 

c) a teoria do direito da personalidade é mais aceita e a que melhor define 

a natureza jurídica do nome civil, pela qual o nome se trata de uma exte-

riorização da personalidade do indivíduo, sendo este uma marca do indi-

víduo, que o identifica dentro da sociedade e da própria família, capaz de 

ser tutelado erga omnes.16 

No concernente aos elementos do nome, este tem entre seus, de forma 

essencial e obrigatória, o prenome e o sobrenome, sendo indispensáveis 

para proceder com o seu registro. O prenome, também chamado de nome 

próprio, possui o objetivo de identificar a pessoa dentro da própria família. 

Ao passo que o sobrenome, conjuntamente denominado de patronímico, 

constitui no sinal indicativo da procedência da família, com o objetivo de 

identificar a pessoa perante à sociedade.17 

Além dos elementos obrigatórios, o nome pode possuir elementos facul-

tativos, como agnome, pseudônimo e cognome. O agnome é o elemento 

do nome para distinguir a pessoa de um ancestral de nome idêntico, que é o 

caso do “Filho”, “Neto”, e, “Júnior”. Já o pseudônimo consiste em um falso 

nome que a pessoa se atribui em decorrência do exercício de certas atividades, 

como a artística e literária, tendo como exemplos Molière e Voltaire. Por fim, 

o cognome, o qual também é denominado de apelido ou alcunha, é a forma 

pela qual a pessoa se torna conhecida na sociedade, vindo a agregar este ele-

mento a sua personalidade e ao seu nome, no qual temos como exemplo 

                                                 
15 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: parte geral. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 198. 
16 BRANDELLI, 2022, p. 43. 
17 EL DEBS, Martha. Legislação Notarial e de Registros Públicos comentada. 3ª ed. Salvador: Jus-

Podivm, 2018, p. 291. 
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famoso Pelé, o qual acrescentou referido cognome ao seu nome, passando a 

ser Edson Arantes Pelé do Nascimento.18 

Afora a natureza jurídica e os elementos constitutivos do nome, devemos 

nos verificar também sobre as formas de sua aquisição. O nome pode ser 

adquirido pelo nascimento, adoção, casamento ou união estável. Inicial-

mente, o nome é adquirido por ocasião do nascimento, quando o recém-

nascido deve ser registrado, devendo, necessariamente constar o prenome e 

o sobrenome a serem escolhidos pelos pais. Outra forma de aquisição do 

nome pode ser originária da adoção, na qual a sentença judicial conferirá ao 

adotado o sobrenome dos adotantes. Por fim, o nome pode ser adquirido em 

decorrência do casamento, aplicando-se a mesma forma de aquisição em co-

rolário da união estável que foi formalizada por documento autêntico (escri-

tura pública de união estável). 

3. Princípio da imutabilidade do nome no ordenamento 

jurídico brasileiro 

Consoante informado no início deste capítulo, é incontestável que inú-

meras pessoas possuem um nome que não desejam, vindo muitas vezes a 

passar por circunstâncias vexatórias, sofrendo constrangimentos com nomes 

estranhos, passando por situações que atingem a sua moral. Em razão disto, 

é cada vez mais comum ver pessoas que querem modificar seu nome. 

Entretanto, o nome não deveria ser alterado, para que seja garantida a 

segurança jurídica e a estabilidade dos atos da vida civil. Assim, pelo menos 

como regra geral, o nome seria imutável, por questão de ordem pública, ao 

passo que se a sua alteração puder ocorrer ao arbítrio das pessoas, acarretará 

                                                 
18 LOUREIRO, 2018, p. 172. 
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riscos de dano aos negócios e aos interesses de terceiros, podendo as pessoas 

se utilizarem deste artificio para se subterfugirem de dívidas. 

Por tais razões, o nome não deve ser alterado ao capricho, tendo referido 

preceito da não alteração de nome, com a finalidade de garantir a segurança 

jurídica e a estabilidade dos atos da vida civil, feito com que a doutrina, em 

estrito alinhamento com à legislação – anteriormente às alterações introduzi-

das pela Lei nº 14.382/2022 –, criasse o princípio da imutabilidade do nome. 

Assim, tem-se que o princípio da imutabilidade do nome tem por obje-

tivo garantir a segurança jurídica e a estabilidade dos atos da vida civil. Esta-

belece referido princípio que o nome deve ser – na máxima medida possível 

e de acordo com as circunstância fática e jurídicas do momento – inalterável, 

ao passo que referida imutabilidade visa evitar riscos de dano aos negócios e 

aos interesses de terceiros, buscando garantir a segurança jurídica e mencio-

nada solidez dos atos da vida civil.19 

O que referido princípio busca evitar é a constante e fácil modificação 

do nome, independentemente se a pessoa o faz em decorrência de desgosto 

ou de má-fé, com intuito de se evadir de dívidas, ocultar sua verdadeira iden-

tidade ou causar prejuízos à terceiros e riscos de dano aos negócios. Deste 

modo, em reflexo a esse princípio e aos valores que o fundamentam, a lei 

deveria limitar significativamente as possibilidades das pessoas alterarem o 

seu próprio nome. 

Entretanto, antes mesmo das novidades trazidas pela Lei nº 

14.382/2022, a modificação do nome já era permitida, admitindo-se, assim, 

uma flexibilidade do princípio da imutabilidade do nome, sempre que não 

fosse vislumbrado nenhum dano ao princípio da segurança jurídica e da es-

tabilidade dos atos da vida civil. Se interpretado como princípio, considera-

                                                 
19 LOUREIRO, 2018, p. 179. 
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se que em situações concretas ele deve ceder espaço para outros valores igual-

mente importantes. 

Todavia, com as alterações advindas pela referida Lei nº 14.382/2022, o 

princípio da imutabilidade do nome foi consideravelmente relativizado, ao 

passo que aumentaram as possibilidades de alteração do nome, bem como, 

pelo fato da permissibilidade do nome ser mais facilmente modificado dire-

tamente no cartório, constituindo uma desjudicialização do direito a mudança 

do nome. 

Resta avaliar se a Lei nº 14.382/2022, a pretexto de flexibilizar o princí-

pio da imutabilidade do nome, acabou por desconstruí-lo no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

4. A alteração do nome antes da Lei nº 14.382/2022 e as novas 

possibilidades de alteração do nome depois da lei 

A disciplina jurídica do nome compreende três diferentes aspectos: 

a) o direito de ter um nome; 

b) o direito de intervir no próprio nome, o qual representa as proposições 

em que é possível proceder com a alteração do nome; e, por último,  

c) o direito de impedir o uso indevido do nome por terceiros.20 

O presente trabalho está centrado nas hipóteses de alterabilidade do 

nome da pessoa natural, principalmente as introduzidas no ordenamento ju-

rídico pela Lei nº 14.382/2022. Entretanto, para se verificar as novidades tra-

zidas pela atinente lei, é necessário verificarmos em quais casos era possível 

a alteração do nome civil da pessoa natural. 

                                                 
20 SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 185. 
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Nesse sentido, a respeito das hipóteses de alterabilidade do nome, Luiz 

Guilherme Loureiro21 traz as possibilidades de alteração do prenome, antes 

do advento da Lei nº 14.382/2022, assim sintetizadas: 

a) exposição ao ridículo; 

b) erro gráfico evidente; 

c) embaraço na vida pública; 

d) cognome público e notório; 

e) proteção de vítimas e testemunhas de crimes; 

f) tradução de nome estrangeiro; 

g) adoção; 

h) mudança de gênero. 

Antigamente, no que concerne a alteração no nome de família (sobre-

nome), vigia a regra da imutabilidade, apenas sendo previsto as alterações em 

casos excepcionais, elencados na redação anterior do artigo 56 da Lei de Re-

gistros Públicos. Era permitida referida mudança de sobrenome, nos termos 

do Provimento n. 82/2019, da Corregedoria Nacional de Justiça, em casos 

de: 

a) adoção; 

b) casamento; 

c) separação judicial ou divórcio; 

d) inclusão de sobrenome de ascendente; 

e) união estável; 

f) anulação ou declaração de nulidade de casamento; 

g) averbação, no registro de nascimento e no de casamento dos filhos, da 

alteração do nome do genitor, em decorrência de casamento, separação e 

divórcio. 

                                                 
21 LOUREIRO, 2018, p. 179. 
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Sobre o prazo para alteração do nome, antes da entrada em vigor da no-

vel Lei nº 14.382/2022, o próprio interessado poderá requer a alteração do 

seu nome, desde não prejudicasse os apelidos de família. Referido prazo era 

de 01 (um) ano após ter atingido a maioridade civil (18 anos). Atinente pedido 

de alteração era procedido administrativamente, junto à serventia extrajudi-

cial de registro civil, sendo o pedido apreciado pelo juiz corregedor perma-

nente, ou na forma que determinasse as normas locais. Ultrapassado menci-

onado prazo, o pedido teria que ser judicial, mediante comprovada justifica-

tiva.22 

Portanto, o princípio da imutabilidade do nome já sofria mitigações, en-

tretanto, de forma bem restrita. 

Com o advento da Lei nº 14.382, de 27 de junho de 2022, houve uma 

maior flexibilização da alterabilidade do nome, aumentado a mitigação do 

princípio da imutabilidade do nome. Referida lei trouxe novas possibilidades 

de alterações do nome da pessoa natural, vindo a modificar os artigos 55, 56 

e 57, da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos). 

Atinentes alterações tornaram mais simples a mudança de prenome e 

sobrenome no país. Além de ter aumentado as possibilidades de modifica-

ções destes, os novos dispositivos legislativos, retiraram o prazo decadencial 

de um ano após atingida a maioria para requerer alteração no nome. Agora é 

permitido que qualquer pessoa acima de 18 anos possa modificar seu próprio 

prenome diretamente na serventia extrajudicial, sem qualquer estipulação de 

termo final. Portanto, o pedido de mudança do prenome poderá ser solici-

tado a qualquer momento após atingida a maioridade civil (18 anos), nos ter-

mos da nova disposição do artigo 56 da Lei de Registros Públicos23. 

                                                 
22 EL DEBS, 2018, p. 294. 
23 BRASIL, 1973. 
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Além do mais, referido requerimento de alteração de nome pode ser re-

alizado imotivadamente, não sendo necessário apresentar qualquer justifica-

tiva para que se possa proceder com o pedido de alteração. 

Assim, em relação à solicitação de requerimento de alteração do pre-

nome, foi abolida a restrição de que o pedido de modificação realizado dire-

tamente no cartório fosse suscitado somente no primeiro ano após atingir a 

maioridade, consoante dispõe o artigo 56 da Lei de Registros Públicos: “A 

pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pes-

soalmente e imotivadamente a alteração de seu prenome, independentemente 

de decisão judicial, e a alteração será averbada e publicada em meio eletrô-

nico”.24 

Outra novidade é que o pedido administrativo de alteração de prenome 

solicitado diretamente na serventia extrajudicial, não mais deverá ser apreci-

ado pelo Juiz Corregedor Permanente, ou por qualquer Juiz na forma que 

estabelecesse as normas locais. A partir da nova lei, o pedido independe de 

decisão judicial, sendo analisado tão somente pelo Oficial de Registro Civil. 

Uma discussão que tem sido tema de debate entre os oficiais de registro 

e juristas é se referido pedido de alteração de prenome apenas poderá ser 

realizado pessoalmente, ou poderá ser suscitado por procurador mediante 

apresentação de procuração pública. Walter Ceneviva25 defende que seria 

possível o pedido mediante procurador: “O interessado pode requer a mu-

dança pessoalmente ou por procurador”. 

Coaduna-se com a possibilidade de ser solicitado por meio de procura-

dor – o mandato não possui restrições quanto a esse tipo de ação; entretanto, 

referida escritura pública deverá conter poderes específicos para o ato, bem 

                                                 
24 BRASIL, 1973. 
25 CENEVIVA, 2010, p. 347. 
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como, deverá claramente especificar qual será a alteração do prenome, indi-

cando o novo. 

Sobre os tipos de alterações trazidos pela novel lei, foram três linhas ge-

rais de modificação: registro de criança; mudança de prenome; e modificação 

de sobrenome com a inclusão ou exclusão deste. 

A legislação trouxe a possibilidade da alteração do nome do recém-

nascidos, garantindo um período de 15 dias para que os pais possam mudar 

tanto o prenome quanto o sobrenome deste. 

Deve-se atentar que o prazo para solicitar a mudança de nome do recém-

nascido, é de 15 dias após o registro, e não do nascimento. Neste caso, os 

pais, segundo o artigo 50, da Lei de Registros Públicos, tem 15 dias para pro-

ceder com o registro do recém-nascido, podendo referido prazo ser ampliada 

em até três meses no caso dos pais residirem mais de 30 quilômetros da sede 

do cartório. 

Referida alteração veio para tentar solucionar um problema corriqueiro 

de desentendimento entre os pais. Na maioria das vezes, em decorrência do 

estado pós-parto em que se encontra a mãe, quem realiza o registro de nas-

cimento é o pai da criança. Às vezes, o progenitor acaba procedendo com o 

registro do nome do recém-nascido em desacordo com a vontade da mãe, 

que descobre o equívoco somente com o acesso ao registro de nascimento 

do filho. 

Saliente-se que apenas será possível proceder com a alteração do pre-

nome ou sobrenomes do recém-nascido, se houver manifestação consensual 

dos pais. Em não havendo consenso, será encaminhada a oposição, devida-

mente fundamentada, para ser decidida pelo juiz. Dá-se a este processo o 

nome de procedimento de retificação administrativa do registro. 
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A outra linha foi sobre a alteração do prenome. O novo dispositivo 

retirou o prazo de um ano, após a maioridade, consoante explicitado acima. 

Deve-se atentar para a ressalva estabelecida no § 1º do artigo 56 da Lei de 

Registros Públicos, o qual dispõe que “a alteração imotivada de prenome po-

derá ser feita na via extrajudicial apenas 1 (uma) vez, e sua desconstituição 

dependerá de sentença judicial”26. 

E a terceira linha de modificação diz respeito sobre as alterações dos 

sobrenomes. Consoante disposto no artigo 57 da Lei de Registros Públicos, 

passou a ser possível: 

a) “a inclusão de sobrenomes familiares”; 

b) “a inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge, na constância do casa-

mento”; 

c) “a exclusão de sobrenome do ex-cônjuge, após a dissolução da sociedade 

conjugal, por qualquer de suas causas”, quando antes seria necessário pro-

cesso judicial; e,  

d) “a inclusão e exclusão de sobrenomes em razão de alteração das relações 

de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da 

pessoa que teve seu estado alterado”.27 

Além do mais, permitiu que “os conviventes em união estável devida-

mente registrada no registro civil de pessoas naturais poderão requerer a in-

clusão de sobrenome de seu companheiro, a qualquer tempo, bem como al-

terar seus sobrenomes nas mesmas hipóteses previstas para as pessoas casa-

das”.28 Tudo isto podendo ser requerido a qualquer tempo. Basta, tão so-

mente, a comprovação do vínculo. 

                                                 
26 BRASIL, 1973. 
27 BRASIL, 1973. 
28 BRASIL, 1973. 
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Por fim, ao passo que houve uma flexibilização da regra da imutabilidade 

do nome civil, o legislador determinou que se o oficial suspeitar que o pedido 

de modificação do prenome ou sobrenome constitui uma fraude, falsidade, 

má-fé, vício de vontade ou simulação quanto à real intenção da pessoa reque-

rente, ele poderá recusar a retificação fundamentadamente. 

Conclusão 

As modificações trazidas pela Lei nº 14.382/2022 para a Lei de Registros 

Públicos (Lei nº 6.015/73), trouxeram distintas alterações que simplificaram 

e modernizaram os procedimentos relativos aos registros públicos, principal-

mente uma desjudicialização do procedimento de modificação do nome no 

Registro Civil das Pessoas Naturais, além de ter facilitado e aumentado as 

possibilidades de alterações deste. 

O nome da pessoa natural é um atributo da personalidade que a identifica 

perante a sociedade e dentro também do seu seio familiar, consubstanciado 

no direito à identidade pessoal. Na medida em que o nome é considerado um 

direito da personalidade, ele está profundamente interligado à dignidade da 

pessoa humana. 

Todavia, várias pessoas possuem um nome que lhes desagradam, inclu-

sive, vindo a sofrer constrangimentos com nomes estranhos, passando por 

situações vexatórias, acontecimentos desagradáveis estes, que atingem a sua 

moral. Por tais razões, desejam modificar o seu nome. 

Entretanto, deve-se manter a regra de que o nome não deve ser alterado, 

inclusive para fins de garantir a segurança jurídica e a estabilidade dos atos da 

vida civil. Logo, ele deixa de ser um elemento imutável para ser um elemento 

de mutabilidade limitada, por questão de ordem pública, visto que, se a sua 
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alteração puder ocorrer ao livre alvitre das pessoas, ocasionará grande risco 

de dano aos negócios e aos interesses de terceiros. 

Porém, para corrigir erros, e, em respeito ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, principalmente das que tem a sua moral atingida quando 

passam por situações vexatórias e constrangedoras por causa do nome, o 

princípio da imutabilidade do nome já era flexibilizado antes mesmo do ad-

vento da Lei nº 14.382/2022. 

Alterações trazidas pela referida Lei nº 14.382/2022 flexibilizou mais 

ainda o concernente princípio da imutabilidade do nome, ao passo que au-

mentaram as possibilidades de alteração do nome, bem como, pelo fato de a 

permissibilidade do nome ser mais facilmente modificado diretamente no 

cartório, constituindo em facilitação e desjudicialização do direito a mudança 

do nome. 

No entanto, atinente flexibilização do princípio da imutabilidade pode 

ocasionar situações em que a alteração pleiteada está sendo realizada com a 

intenção de praticar fraudes, ocasionando riscos, podendo causar prejuízos a 

terceiros e a sociedade. Neste caso, incumbe ao oficial de registro civil que 

está suspeitando de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade ou simulação 

quanto à real intenção da pessoa requerente, recusar, fundamentadamente, o 

pedido de retificação. 

Igualmente, ao oficial de registro civil passa a recair a culpa em caso de 

flagrante situação de fraude, da qual ele não tenha tomado as cautelas razoa-

velmente esperadas, caso decorra da mudança de nome prejuízos a terceiros. 

Deste modo, verifica-se que as alterações trazidas pelo legislador foram 

bastante necessárias, por ser um anseio da sociedade a existência de um pro-

cedimento de alteração do nome que ocorresse de forma menos burocrática, 

e que viesse para corrigir todos os erros de prenome e sobrenome, vindo a 
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pôr fim a várias situações vexatórias e constrangedoras pela qual passam vá-

rias pessoas diariamente. Em outras palavras, a legislação deixou de definir a 

regra a partir da punição burocrática à maioria a partir das minorias de má-

fé, passando a beneficiar as pessoas de boa-fé a partir de um padrão desjudi-

cializado. 

Constata-se que a retirada da intervenção judicial para determinados atos 

registrais representa a almejada desjudicialização do registro civil, política pú-

blica que vem sendo ampliada passo a passo. Referidos procedimentos des-

burocratizatórios que exaltam o sistema registral em sua objetividade de re-

sultados e de eficácia imediata. 
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CAPÍTULO 3. 
OVERSHARENTING E O DIREITO DE SER 

ESQUECIDO: como conciliar a liberdade dos pais com a 
privacidade e a intimidade dos filhos 

Paulo Germano Barrozo de Albuquerque1 

Ana Paula Vieira Carvalho2 

Resumo: Nos últimos anos, a utilização de redes sociais aumentou consi-

deravelmente, permitindo que as pessoas compartilhem informações de 

forma rápida. Verificou-se, com esse cenário, um aumento da autoexposi-

ção dos indivíduos. O fato gera maior preocupação quando envolve a su-

perexposição da intimidade e da privacidade de crianças e de adolescentes. 

Mesmo sem a intenção de prejudicar os filhos, os pais podem expor crianças 

e adolescentes a diferentes riscos. Este estudo tem, como objetivo, avaliar o 

direito ao esquecimento, no contexto do oversharenting, como importante ins-

trumento para a proteção da intimidade e da privacidade dos filhos. Utiliza-

se o método dedutivo, com uma abordagem qualitativa, descritiva e teórica, 

realizada a partir de pesquisa bibliográfica em livros, artigos jurídicos e legis-

lações brasileiras e estrangeiras, para se concluir que, apesar de o ordena-

mento jurídico brasileiro ainda não contemplar o direito ao esquecimento, 

sua implementação em casos de oversharenting é fundamental ao desenvolvi-

mento da personalidade dos filhos. 

Palavras-chave: Intimidade. Oversharenting. Direito ao esquecimento. 
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Introdução 

Na atualidade, as redes sociais têm sido uma das principais ferramentas 

utilizadas para a comunicação, permitindo que as pessoas compartilhem in-

formações, imagens, vídeos e opiniões de forma fácil e bastante rápida. Ape-

sar dos benefícios trazidos, como a aproximação entre as pessoas, uma pre-

ocupação tem sido levantada: a quantidade de imagens e de textos íntimos 

que são compartilhados nessas plataformas. 

Além de se verificar uma autoexposição dos indivíduos nas redes sociais, 

observam-se usuários que expõem os filhos, seja compartilhando a rotina das 

crianças, seja postando suas imagens em diversas situações. São, muitas vezes, 

pais e mães orgulhosos em dividir com a comunidade digital as peripécias dos 

filhos ou genitores ansiosos em compartilhar os desafios da parentalidade, 

para receber o apoio da sociedade. Com efeito, há crianças que são retratadas, 

nas plataformas digitais, desde o ventre materno, com suas imagens de ultras-

som. Outras têm fotos suas com roupas íntimas ou em situações embaraço-

sas postadas nas redes sociais dos pais ou em redes sociais das próprias cri-

anças criadas e administradas pelos genitores. Também não é raro encontrar 

pais que partilham, na internet, temas sensíveis relacionados aos filhos, como 

alguma doença ou questões relacionadas à sexualidade. É certo que, na mai-

oria das vezes, os pais não possuem a intenção de lesar os filhos. Mesmo 

assim, podem colocar as crianças e os adolescentes em risco com o excesso 

de dados compartilhados online, prejudicando, inclusive, o desenvolvimento 

da personalidade dos filhos. 

Nesse contexto, o direito ao esquecimento, isto é, a possibilidade de re-

moção de informações pessoais da internet, mostra-se cada vez mais rele-

vante. Por isso, busca-se, neste trabalho, verificar como compatibilizar os di-

reitos dos pais e a proteção da intimidade e da privacidade dos filhos. 
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Como objetivo geral, pretende-se avaliar o direito ao esquecimento no 

contexto do oversharenting como importante instrumento para a proteção da 

intimidade e da privacidade dos filhos. 

A metodologia empregada se concentra no método dedutivo, por meio 

de uma abordagem de natureza qualitativa, descritiva e teórica, realizada me-

diante pesquisa bibliográfica em livros de doutrina, artigos jurídicos e em le-

gislações brasileira e estrangeira. 

O estudo se desenvolve em três tópicos. Inicialmente, serão tratadas 

questões sobre a exposição da intimidade e da privacidade na hipermoderni-

dade. Após, serão abordados os riscos do oversharenting. Por fim, será avaliada 

a relevância do direito ao esquecimento na proteção da privacidade e da inti-

midade dos filhos diante do oversharenting. 

1. A exposição da intimidade e da privacidade na 

hipermodernidade 

O advento das redes sociais impulsionou o compartilhamento de infor-

mações na internet e aumentou a conexão entre as pessoas. Como uma das 

consequências dessas facilidades, pôde-se observar o interesse de alguns in-

divíduos em dividir com a comunidade digital fatos que outrora eram reser-

vados à esfera privada, guardados, muitas vezes, em diários trancados com 

cadeados. Relatos do dia a dia, discussões familiares, lugares preferidos, co-

midas favoritas, fotos com roupas de banho – e até mesmo com roupas ínti-

mas – se tornaram assuntos ordinários em plataformas, como o Facebook e 

o Instagram. 

O uso exagerado das redes sociais para divulgar fatos relacionados à pes-

soa parece indicar o resultado de uma nova compreensão sobre o que está 
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abrangido pela esfera privada do indivíduo. A busca do eu intimista, que vi-

sava manter sua essência, preferências e costumes fora do conhecimento ge-

ral, que vigorava na cultura oitocentista, começou a sofrer modificações sig-

nificativas no final do século XX, considerando-se uma maior predileção pela 

exposição frequente de si mesmo.3 

Esse fato não passou despercebido por pesquisadores e pela própria so-

ciedade. Em 2006, a revista americana Time trouxe, como personalidade do 

ano, “você”, indicando que as pessoas comuns estavam transformando a era 

da informação, as artes, a política, o comércio e ressaltando o conteúdo pro-

duzido pelos próprios usuários da internet.4 

Qual é a principal obra que produzem os autores-narradores dos novos gêneros 

confessionais da internet? Tal obra é um personagem chamado eu, pois o que 

se cria e recria incessantemente nesses espaços interativos é a própria persona-

lidade. Esta seria, pelo menos, uma das metas prioritárias de grande parte dessas 

imagens auto-referentes e desses textos intimistas que atordoam as telas dos 

computadores interconectados: permitir que seus autores se tornem celebrida-

des, ou personagens decalcados nos padrões midiáticos.5 

Essa autoexposição da intimidade difere do modo de configuração da 

subjetividade moderna marcada pela proteção da vida íntima. Como afirma 

Hannah Arendt, as sociedades modernas foram marcadas pela oposição entre 

                                                 
3 TEFFÉ, Chiara Spadaccini de; MORAES, Maria Celina Bodin de. Redes sociais virtuais: privacidade e 

responsabilidade civil. Análise a partir do Marco Civil da Internet. Pensar, Fortaleza, v. 22, n. 1, p. 108-
146, jan./abr. 2017, p. 118-119. 

4 SIBILIA, Paula. Show do eu: a intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008, p. 

8-9. 
5 SIBILIA, 2008, p. 233. 
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a esfera social, caracterizada pelo conformismo, e a intimidade como dimen-

são da vida singularizada, única. 6 A intimidade como núcleo do que o indiví-

duo é consiste, portanto, em uma experiencia moderna inexistente em outros 

períodos históricos.7 

A experiência contemporânea contrasta com essa configuração. Conso-

ante aponta Paula Sibilia8, “[...] em uma sociedade altamente midiatizada, fas-

cinada pela incitação à visibilidade e pelo império das celebridades, percebe-

se um deslocamento daquela subjetividade ‘interiorizada’ em direção a novas 

formas de autoconstrução.” 

Se outrora o que incomodava era a intromissão pública nos espaços pri-

vados, hodiernamente, a falta de ouvintes para os segredos compartilhados e 

exibidos talvez seja o maior pesadelo para aqueles que almejam “ser celebri-

dade”.9 De acordo com Zygmunt Bauman, “‘Ser uma celebridade’ (quer di-

zer, estar constantemente exposto aos olhos do público, sem ter necessidade 

nem direito ao sigilo privado) é hoje o modelo de sucesso mais difundido e 

mais popular”.10 

No contexto da hipermodernidade11, vive-se a ideia de que quem não é 

visto não é lembrado. Valoriza-se o que é exposto, como produtos em pra-

teleiras. 

                                                 
6 ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 
7 “O que hoje chamamos de privado é um círculo de intimidade cujos primórdios podemos encontrar 

nos últimos períodos da civilização romana, embora dificilmente em qualquer período da antiguidade 
grega, mas cujas peculiares multiformidade e variedade eram certamente desconhecidas de qualquer pe-
ríodo anterior à era moderna.” (ARENDT, 2008, p. 48) 

8 SIBILIA, 2008, p. 23. 
9 BAUMAN, Zygmunt. 44 cartas do mundo líquido moderno. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 
10 BAUMAN, 2011. 
11 A hipermodernidade é um conceito desenvolvido por Gilles Lipovetsky e se refere ao estado da socie-

dade contemporânea, caracterizada por uma cultura em que o materialismo, a individualidade e o hedo-
nismo são valorizados acima de tudo. Lipovetsky argumenta que a hipermodernidade é caracterizada 
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Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro 

virar mercadoria, e ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reani-

mar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e 

exigidas de uma mercadoria vendável. A “subjetividade” do “sujeito”, e a maior 

parte daquilo que essa subjetividade possibilita ao sujeito atingir, concentra-se 

num esforço sem fim para ela própria se tornar, e permanecer, uma mercadoria 

vendável.12 

Observa-se que a popularidade das redes sociais facilitou a exposição dos 

indivíduos como mercadorias. O surgimento de personalidades famosas, nas 

plataformas digitais, e de pessoas que se promovem e promovem seus negó-

cios, na internet, despertou o interesse de tantos outros que, também, so-

nham em ser notados. 

[...] “ser famoso” não significa nada mais (mas também nada menos!) do que 

aparecer nas primeiras páginas de milhares de revistas e em milhões de telas, 

ser visto, notado, comentado e, portanto, presumivelmente desejado por mui-

tos – assim como sapatos, saias ou acessórios exibidos nas revistas luxuosas e 

nas telas de TV, e por isso vistos, notados, comentados, desejados…13 

Deve-se salientar, contudo, que não é apenas a busca pela fama que des-

perta a exposição da intimidade nas redes sociais. As pessoas, voluntaria-

mente, dispensam o sigilo diante da oportunidade de participar de alguma 

comunidade e de se conectar com alguém em uma sociedade onde os indiví-

duos, cada vez mais, convivem menos um com os outros em espaços públi-

cos. 

                                                 
por um aumento na velocidade e na intensidade de todas as atividades humanas, bem como pela proli-
feração de novas tecnologias que permitem aos indivíduos se conectar, comunicar e gerar conteúdo de 
forma quase instantânea. A hipermodernidade está associada a mudanças fundamentais na natureza da 
cultura, como um aumento na quantidade de informação disponível e a criação de novas formas de 
expressão e de comunicação. Utiliza-se “hiper” para demonstrar uma exacerbação dos valores criados 
na modernidade. (LIPOVETSKY, 2004) 

12 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. 
13 BAUMAN, 2012. 
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O sigilo é uma proteção contra a divulgação não autorizada de informações, 

que estabelece, demarca e fortalece as fronteiras da privacidade; este é o espaço 

que quero preservar como domínio meu, o território de minha única e indivi-

sível soberania, dentro do qual detenho o poder absoluto para definir “quem e 

o que sou”, o domínio a partir do qual posso desencadear a meu bel-prazer 

campanhas para que minhas decisões sejam reconhecidas e respeitadas.14 

Ao analisar a intimidade e a privacidade, Ilton Robl Filho se depara com 

um “relevante paradoxo da hipermodernidade”15. Segundo o autor, tendo em 

vista que a intimidade é tão valorizada na contemporaneidade – fala-se em 

sociedade da intimidade –, seria natural preservá-la do conhecimento público, 

ao invés da exposição intensa da vida privada que se vivencia. 

Esse paradoxo pode ser reescrito superando a aparente contradição. Como na 

sociedade hipermoderna a vida privada, pautada na intimidade, representa para 

o indivíduo o desenvolvimento da sua humanidade, dos seus prazeres, do seu 

afeto e dos seus projetos de vida, há um anseio, ainda maior do que na moder-

nidade tradicional, em conhecer a vida privada das outras pessoas, assim como 

de os indivíduos publicizarem voluntariamente sua intimidade. Como a intimi-

dade constitui-se na principal experiência existencial humana, sua publicização 

recebe ares de natural.16 

Importante observar que, na construção da personalidade, a intimidade 

e a privacidade são fundamentais ao indivíduo, “pois permite desenvolver-se 

autonomamente na sua vida íntima e privada, construindo emoções, posici-

onamentos e relações que o distingue dos demais e concede-lhe atributos 

                                                 
14 BAUMAN, 2011. 
15 ROBL FILHO, Ilton Norberto. Paradoxos jurídicos e sociais: direito, vida privada e intimidade na 

sociedade pós-moralista e hipermoderna. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Paraná, Se-
tor de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-graduação em Direito. Curitiba, 2008, p. 103. 

16 ROBL FILHO, 2008, p. 104. 



Paulo Germano Barrozo de Albuquerque e Ana Paula Vieira Carvalho 

66 

pessoais e individuais.”17 Entende-se por vida privada todas as ações e infor-

mações que o indivíduo não quer publicizar, enquanto a esfera da intimidade 

é mais restrita, já que, além do público em geral, estão excluídas algumas pes-

soas que participam da vida privada. Também se fala no segredo, que é vi-

venciado apenas pelo próprio indivíduo e por amigos em número inferior 

aos que participam da vida íntima.18 

Nesse contexto, deve-se compreender que a personalidade de alguns in-

divíduos é construída diante dos olhos atentos de muitos espectadores. Entre 

esses indivíduos, pode-se citar crianças e adolescentes que têm seu dia a dia 

exposto por seus pais, os quais, na maioria das vezes, publicizam a vida dos 

filhos sem prever as consequências maléficas da superexposição. 

2. Oversharenting e os riscos da superexposição dos filhos na 

internet 

Apesar de a publicização do que é privado ser tratada como um fenô-

meno natural na hipermodernidade, deve-se observar que há casos em que a 

pessoa se expõe demais, sem nem mesmo avaliar as consequências negativas 

dessa superexposição. Utiliza-se o termo oversharing para descrever a prática 

de compartilhar informações pessoais demais, especialmente em redes soci-

ais, como Facebook, Twitter, Instagram. Ocorre que nem sempre a intimi-

dade compartilhada é a própria. Muitos pais expõem os filhos, desde a tenra 

idade, em suas redes sociais. Fala-se, assim, do sharenting – junção dos termos 

em inglês share e parenting – para designar a prática de compartilhar a vida dos 

filhos. Quando esse compartilhamento ocorre de uma forma exagerada, uti-

liza-se o termo oversharenting. 

                                                 
17 ROBL FILHO, 2008, p. 157. 
18 ROBL FILHO, 2008, p. 158. 
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De acordo com uma pesquisa realizada, em 2017, com 2 mil pais de cri-

anças pequenas britânicas, verificou-se que estes publicavam, na internet, 

uma média de 195 fotos por ano dos filhos, de modo que, antes de completar 

cinco anos de idade, essas crianças teriam, aproximadamente, mil fotos pu-

blicadas online.19 

Defende-se que o fato de os pais compartilharem as vivências dos filhos 

pode ser benéfico, por aumentar a conexão comunitária, a troca de experiên-

cias e a convivência social.20 

Nota-se, portanto, que o compartilhamento pode fazer bem aos pais, à comu-

nidade e, eventualmente, também às crianças. É por isso que parte da doutrina 

conclui que o fenômeno que se busca combater não seria exatamente o sharen-

ting, mas o oversharenting, na medida em que a utilização da primeira expressão 

poderia carregar a conotação indesejada de que toda forma de compartilha-

mento seria ruim, quando, em verdade, o que se busca coibir é o excesso irre-

fletido e prejudicial.21 

Filipe Medon ressalta que o oversharenting não se restringe aos chamados 

influenciadores digitais, abrangendo, inclusive, pais com poucos seguidores 

que expõem a vida dos filhos na internet.22 O autor pondera que essa prática 

deve ser analisada de uma forma quantitativa e qualitativa, na medida em que 

não são apenas a quantidade e a habitualidade das publicações que caracteri-

zam a superexposição. Um filho pode ser bastante exposto com a publicação 

                                                 
19 IDOETA, Paula Adamo. ‘Sharenting’: quando a exposição dos filhos nas redes sociais não é necessari-

amente algo ruim. BBC News Brasil, 2020. Disponível em: https://bityli.com/AgrGx. Acesso em: 30 
nov. 2022. 

20 IDOETA, 2020. 
21 MEDON, Filipe. (Over)shareting: a superexposição da imagem e dos dados pessoais de crianças e ado-

lescentes a partir de casos concretos. Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil, Belo Horizonte, 
v. 31, n. 2, p. 265-298, abr./jun. 2022. 

22 MEDON, 2022, p. 269. 
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de uma única fotografia constrangedora que viralize e se torne amplamente 

compartilhada na internet, ferindo seus direitos de personalidade.23 

Em uma pesquisa realizada com mil jovens entre 12 e 16 anos, no Reino 

Unido, 40% dos entrevistados informaram que seus pais já compartilharam 

fotos embaraçosas suas, enquanto, em outra pesquisa realizada em 2017, na 

América Latina, aproximadamente 40% dos brasileiros entrevistados afirma-

ram que já postaram fotos dos filhos em roupas íntimas ou tomando banho.24 

Deve-se salientar que os riscos da superexposição dos filhos pelos pais 

podem ir além de consequências imediatas, repercutindo na vida adulta des-

sas crianças e adolescentes. Entre as consequências maléficas da superexpo-

sição, fala-se na perda da noção de privacidade pelos filhos que são criados 

aos olhos do público e passam a considerar isso normal.25 Observa-se, ainda, 

que “[...] a falta de consciência por parte dos pais quanto ao que postam sobre 

seus filhos pode acabar causando danos ao bem-estar das crianças em longo 

prazo, notadamente em relação à construção da identidade pessoal e à busca 

por colocações no mercado de trabalho”.26 Também gera preocupação a 

maior exposição de crianças e de adolescentes a bullying e cyberbullying27, bem 

como à ação de pedófilos. Filipe Medon cita o exemplo de uma mãe que, 

alertada por amigos, encontrou, na internet, um robô sexual com o rosto de 

sua filha de apenas oito anos de idade.28 Ademais, há o risco de os dados 

compartilhados servirem para a prática de fraudes. Segundo um relatório de 

2018 do banco britânico Barclays, estima-se que “‘mais uma década de pais 

                                                 
23 MEDON, 2022, p. 269. 
24 IDOETA, 2020. 
25 MEDON, 2022, p. 272. 
26 MEDON, 2022, p. 270. 
27 Fala-sem em cyberbullying quando há o bullying feito por meio de tecnologias. Destaca-se que o bullying e o 

cyberbullying são vistos como um problema de saúde pública global, podendo ter sérias consequências 
para as vítimas, como o suicídio. (VIANA; MAIA, ALBUQUERQUE, 2017, p. 302) 

28 MEDON, 2022, p. 272. 
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que compartilham excesso de informações pessoais online produzirá 7,4 mi-

lhões de incidentes de fraude de identidade até 2030.”29 Salienta-se, além 

disso, que, ao compartilhar a localização, os hábitos e a imagem dos filhos, 

os pais podem facilitar tantos outros crimes, como os sequestros. 

Deve-se ressaltar, ainda, que a superexposição dos filhos permite que se 

coletem seus dados pessoais, os quais poderão ser utilizados, no futuro, em 

desfavor dessas crianças e adolescentes, mediante decisões automatizadas re-

alizadas por inteligência artificial.30 

Dados coletados hoje poderão vir a formar os perfis daquelas pessoas em de-

senvolvimento e de forma às vezes irreversível, dada a dificuldade em se exercer 

o arrependimento no futuro. Se a perfilização (profiling) com base em dados 

pessoais já é perigosa para adultos, o que dizer de dados que são coletados desde 

a mais tenra infância, e que poderão ser utilizados para as mais diversas finali-

dades no futuro? Como exercer o controle desses dados? Com efeito, “o risco 

de manipulação e classificação desses menores deve ser combatido para que, 

no exercício de seu direito à privacidade, eles possam ser livres para escolher 

serem eles mesmos, consumir o que bem entenderem e trilhar suas trajetórias 

livremente”.31 

Perfilização ou profiling se refere a uma técnica de mineração e correlação 

de dados que visa elaborar perfis (profile) de um usuário ou grupo de usuários, 

qualificando-o e categorizando-o a partir de informações pessoais disponibi-

lizadas pelo próprio indivíduo ou coletadas pelo responsável pelo tratamento 

de dados. O processo permite que se trace um padrão de comportamento 

nos mais variados campos da vida em sociedade, aspirando a previsibilidade 

                                                 
29 IDOETA, 2020. 
30 MEDON, 2022, p. 274. 
31 MEDON, 2022, p. 276. 
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de hábitos de um indivíduo, como suas preferências no mercado de con-

sumo.32 Assim, sistemas que utilizam inteligência artificial vêm sendo progra-

mados para a extração de padrões e inferências que são usadas para tomar 

decisões automatizadas sobre questões sensíveis, como avaliar características 

das pessoas, identificar estados emocionais, detectar habilidades para certos 

empregos, antever sinais de doenças ou, até mesmo, propensão à criminali-

dade. Essas análises podem ter impactos no acesso de direitos e oportunida-

des das pessoas.33 

Os sistemas de inteligência artificial, aliás, preocupam tanto quando acertam 

como quando erram. Preocupam quando acertam, pois podem revelar aspectos 

íntimos de nossa personalidade que gostaríamos de manter em segredo, até 

porque podem ser utilizados para nos tolher o exercício de direitos e oportuni-

dades. Preocupam quando erram, pois desconfiguram a nossa individualidade, 

atribuindo-nos características que não temos e que também podem ser utiliza-

das para nos tolher direitos e oportunidades, com o agravante de que tais deci-

sões podem ser baseadas em juízos totalmente equivocados.34 

Deve-se observar que esses sistemas utilizam dados que podem parecer 

irrelevantes para a maioria dos usuários. Fala-se que, “[...] com 150 ‘curtidas’, 

determinados algoritmos podem saber mais sobre uma pessoa do que seu 

companheiro e que, com 250 ‘curtidas’, os algoritmos podem saber mais so-

bre uma pessoa do que ela mesma”.35 Dessa forma, o acúmulo de dados, 

desde a infância do indivíduo, aumenta o poder preditivo dos sistemas que 

                                                 
32 NICOTRA, Ricardo. Online profiling. A proteção dos dados pessoais no processo de geração de 

perfil digital. 2018. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São 
Paulo, 2018, p. 40-41. 

33 FRAZÃO, Ana. Proteção de dados, inteligência artificial e crianças. In: LATERÇA, Priscilla S.; FER-

NANDES, Elora; TEFFÉ, Chiara S. de; BRANCO, Sérgio (Coords.). Privacidade e Proteção de 
Dados de Crianças e Adolescentes. Rio de Janeiro: Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de 
Janeiro; Obliq, 2021, p. 88. 

34 FRAZÃO, 2021, p. 88-89. 
35 FRAZÃO, 2021, p. 87. 
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utilizam inteligência artificial, o que pode resultar na utilização dos algoritmos 

para influenciar ou modificar o comportamento dos futuros adultos. “Com 

efeito, o conhecimento profundo das características do usuário, inclusive no 

que se refere às suas fragilidades, pode ser utilizado para toda sorte de discri-

minações e abusos, além da manipulação de suas emoções, crenças e opiniões 

para diversos fins”.36 

Percebe-se, portanto, que, além dos danos imediatos, ao divulgarem in-

formações pessoais dos filhos, os pais criam um rastro digital que acompa-

nhará a criança ou o adolescente por toda a vida.37 Diante desse cenário, o 

que fazer para minimizar os efeitos deletérios do oversharenting? 

3. O direito ao esquecimento como forma de proteção da 

privacidade e da intimidade dos filhos diante do 

oversharenting 

Quando se fala em exposição dos filhos nas redes sociais, alguns fatores 

devem ser considerados. O primeiro deles é a liberdade dos pais (art. 5º, IV, 

Constituição Federal) e sua autoridade parental (art. 1630 e art. 1634, Código 

Civil). O exercício desses direitos, contudo, não é absoluto e deve ser ponde-

rado diante de outros direitos fundamentais que precisam ser respeitados, 

como a inviolabilidade da intimidade e da vida privada e os direitos de per-

sonalidade (art. 5º, X, CF). Não se pode olvidar o direito à proteção dos da-

dos pessoais, inclusive nos meios digitais (art. 5º, LXXIX, CF). Além disso, 

o respeito à privacidade e à autodeterminação informativa foram positivados, 

                                                 
36 FRAZÃO, 2021, p. 90. 
37 GUIMARÃES, João Alexandre Silva Alves; GUIMARÃES, Ana Júlia Silva Alves. Oversharenting: 

existe o consentimento da criança e adolescente? In: VEIGA, Fábio da Silva; ALVES, Rodrigo Vitorino 
Souza; FONSECA, Maria Hemília (Coords.). Diálogos dos direitos humanos. Porto: Iberojur, 2022, 
p. 371. 
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no art. 2º, I e II, da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais), como fundamentos específicos da disciplina da proteção de dados 

pessoais. 

Tratando-se de crianças e adolescentes, outros fatores devem ser enca-

rados, como a Doutrina da Proteção Integral, inaugurada na Constituição Fe-

deral de 1988, “[...] na qual crianças e adolescentes deixam o lugar de objetos 

da intervenção estatal para sujeitos de direitos.”38 Assim, é dever dos pais, da 

sociedade e do Estado garantir a proteção integral da criança e do adolescente 

(art. 227, CF). Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 

8069/90), em seu artigo 15, prevê o direito à honra, à intimidade, ao respeito 

e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e 

como sujeitos de direitos, enquanto os artigos 17 e 18 tratam da preservação 

da imagem e da dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo, 

inclusive, de tratamentos vexatórios ou constrangedores. 

Deve-se observar, também, que a tecnologia e a internet oferecem novos 

desafios à privacidade, porque apresentam características diferentes dos es-

paços públicos tradicionais. Entre essas características podem-se citar a du-

rabilidade das informações publicadas online, a visibilidade das informações, a 

facilidade de disseminação do conteúdo e a capacidade de buscar o conteúdo. 

Uma vez que algo é publicado na internet, pode ser mantido e existir por 

décadas, ficando disponível para ser acessado por amplo público.39Assim, 

deve-se pensar em novas soluções para novos problemas. 

                                                 
38 ALBUQUERQUE, Paulo Germano Barrozo de; NASCIMENTO, Letícia Queiroz. Da periferia ao 

centro: reflexões sobre o lugar da criança e do adolescente na família e a guarda compartilhada. Revista 
Jurídica da FA7, v. 18, n. 1, p. 139-153, jun. 2021, p. 144. 

39 HAMMING, Kate. A Dangerous Inheritance: A Child's Digital Identity. Seattle University Law Re-

view, Seattle University, v. 43, n. 3, p. 1033-1064, 2020. HeinOnline, p. 1044. 
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Defende-se, pois, o direito ao esquecimento40 como instrumento neces-

sário para amenizar o conflito entre os direitos dos pais e a intimidade e a 

privacidade das crianças e dos adolescentes. No caso da União Europeia, 

trata-se de direito previsto no Artigo 17 do Regulamento Geral de Proteção 

de Dados (RGPD).41 

Ressalta-se que, no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD), embora inspirada na lei europeia, não trouxe a previsão expressa do 

direito ao esquecimento. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 

786, proferiu o entendimento de que o direito ao esquecimento é incompatí-

vel com a Constituição Federal.42 Afirma-se, no entanto, que, em relação à 

superexposição de dados de crianças e de adolescentes, deve-se reconhecer o 

direito do indivíduo de exercer “o controle sobre a história de sua própria 

vida, como parte da construção da sua própria autodeterminação”.43 Para 

isso, algumas vezes, far-se-ia necessário apagar do mundo digital dados dos 

filhos que foram expostos pelos pais sem seu consentimento.44 

                                                 
40 Em 2014, o Tribunal de Justiça da União Europeia, reconheceu, na decisão do caso Google Spain v. Costeja, 

a existência de um direito do indivíduo de exigir que alguns dos seus dados pessoais que estão na internet 
sejam apagados. O caso envolveu um cidadão espanhol que alegou que os resultados da pesquisa no 
Google exibiam anúncios relacionando seu nome com dívidas pretéritas que não eram mais relevantes. 
O tribunal concluiu que, de acordo com a legislação da União Europeia, os cidadãos europeus têm o 
direito de exigir que os motores de busca, como o Google, removam informações que sejam inadequa-
das, irrelevante ou desatualizadas. (HALEY, 2020, p. 1015-1016) 

41 HALEY, Keltie. Sharenting and the (Potential) Right to Be Forgotten. Indiana Law Journal, Univer-

sity Maurer School of Law, v. 95, n. 3, p. 1005-1020, 2020. HeinOnline, p. 1015. 
42 Tema 786, STF: “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim en-

tendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados 
verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. 
Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser anali-
sados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da 
honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões 
legais nos âmbitos penal e cível.” (BRASIL, 2021) 

43 TEPEDINO, Filipe; MEDON, Filipe. A superexposição de crianças por seus pais na internet e o direito 

ao esquecimento. In: SARLET, Gabrielle Bezerra Sales; TRINDADE, Manoel Gustavo Neubarth; 
MELGARÉ, Plínio (Coords.). Proteção de dados: temas controvertidos. Indaiatuba: Foco, 2021. 

44 TEPEDINO; MEDON, 2021. 
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Com efeito, o direito ao esquecimento pode assegurar a proteção da pri-

vacidade e da intimidade das crianças e dos adolescentes que são superexpos-

tos por seus pais. Outrossim, possibilita o direito ao livre desenvolvimento 

da personalidade, já que garante a liberdade de escolha e a preservação da 

dignidade desses indivíduos que estão em formação. 

Apesar de sua má reputação, o esquecimento tem uma função. Esquecer pode 

ajudar a assumir riscos, explorar novas identidades, abraçar novas ideias, pode 

ajudar a crescer. Em uma era de comunicação digital e infâncias com dados 

arquivados, não há garantia de que as plataformas e redes comerciais “esquece-

rão” alguma coisa.45 

Assim, o Artigo 17 do RGPD é visto como uma importante ferramenta 

para a proteção das crianças, pois lhes dá o direito de solicitar a remoção de 

dados pessoais dos resultados de mecanismos de busca que possam ser pre-

judiciais à sua reputação. Embora haja preocupações com a violação da liber-

dade de expressão, é importante notar que o direito ao esquecimento apenas 

se aplica aos resultados de buscas feitas com base no nome de uma pessoa, 

mas o conteúdo original permanece acessível em sites individuais ou em redes 

sociais.46 

Pode-se, também, mencionar a Lei nº 2020-1266 de 19.10.2020, lei fran-

cesa que regulamenta a atividade dos influenciadores digitais ou mirins e 

prevê algo semelhante ao direito ao esquecimento, na medida em que con-

cede aos menores o direito à exclusão de seus vídeos sem a exigência do con-

sentimento dos pais. Além disso, prevê que as plataformas digitais sejam obri-

gadas a adotar medidas para coibir a exploração ilegal de imagens das crian-

                                                 
45 GUIMARÃES; GUIMARÃES, 2022, p. 376-377.  
46 HALEY, 2020, p. 1016. 
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ças, bem como a assumir obrigações de transparência e informação e a de-

senvolver campanhas de sensibilização, para alertar sobre os riscos envolvi-

dos na publicação das imagens de menores de dezesseis anos.47 

Deve-se ponderar que o direito ao esquecimento não tem o condão de 

proteger as crianças e os adolescentes de todos os danos causados pela supe-

rexposição de suas informações na internet nem implica na remoção com-

pleta desse conteúdo dos sites e das plataformas digitais. Todavia, o direito 

ao esquecimento pode ajudar a eliminar alguns dos danos da superexposição 

a longo prazo.48 

De fato, danos imediatos, como a sujeição dos filhos a constrangimen-

tos, bullying, cyberbullying e assédio de pedófilos, não podem ser eliminados pelo 

direito ao esquecimento, cabendo, exclusivamente, aos pais a devida cautela 

antes de publicar a intimidade dos filhos. Para casos mais graves, não se ol-

vida a importância de ações indenizatórias e, até mesmo, criminais, além da 

atuação do Ministério Público na tutela dos interesses das crianças e dos ado-

lescentes. No entanto, podem ser amenizados os danos causados pela per-

manência online de conteúdos desabonadores os quais podem comprometer, 

inclusive, a vida profissional dos filhos, no futuro. Seria como permitir que 

crianças e adolescentes rasgassem páginas de seus diários íntimos que foram 

escritas por seus pais e expostos publicamente, dando-lhes o direito de rees-

creverem a narrativa de suas próprias vidas. 

Conclusão 

Enquanto legislações são criadas, visando a uma maior privacidade de 

dados pessoais, como a RGPD, na União Europeia, e a LGPD, no Brasil, 

                                                 
47 MEDON, 2022, p. 287-288. 
48 HALEY, 2020, p. 1022. 
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alguns pais, voluntariamente, expõem uma infinidade de dados sobre seus 

filhos, inclusive com imagens e declarações íntimas ou vexatórias. 

A partilha excessiva de informações sobre crianças e adolescentes reali-

zadas pelos pais, na internet, conhecida como oversharenting, tem se tornado 

mais comum, principalmente com o aumento do uso de redes sociais. Em-

bora o sharenting possa trazer benefícios positivos, incluindo a promoção de 

laços familiares e o engajamento dos pais em buscas de soluções aos desafios 

da parentalidade, o compartilhamento excessivo e inadvertido de informa-

ções sobre os filhos pode prejudicar o desenvolvimento de suas personalida-

des. Além disso, os pais, mesmo que de forma não intencional, podem expor 

as crianças e os adolescentes a alguns riscos, como facilitar a ação de crimi-

nosos e permitir a construção de perfis que poderão ser, posteriormente, uti-

lizados por sistemas de inteligência artificial, para tomar decisões automati-

zadas sobre temas sensíveis relacionadas à vida dessas pessoas em desenvol-

vimento, com a capacidade, inclusive, de influenciar comportamentos. 

Salienta-se que, apesar de o tema gerar muitas discussões e estudos, al-

gumas consequências do oversharenting só serão conhecidas com o decorrer do 

tempo, já que a geração atual de crianças e adolescentes é reconhecida como 

a mais observada de toda a história.49 

Não se ignora que a maioria dos pais não querem prejudicar os filhos, 

no entanto, “[...] os genitores simplesmente ainda não despertaram para a 

importância de seus papéis no ambiente tecnológico e os perigos de uma pa-

rentalidade que se revele irresponsável e negligente.”50 

                                                 
49 MEDON, 2022, p. 268. 
50 MEDON, 2022, p. 270. 
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É certo que a decisão de compartilhar as informações sobre os filhos está 

relacionada ao direito dos pais de dirigir a educação de sua prole, mas a liber-

dade dos pais não pode ferir a intimidade e a privacidade dos filhos, as quais 

são essenciais para o desenvolvimento da personalidade dos futuros adultos. 

Deve-se ponderar a liberdade dos pais com os direitos de personalidades e a 

dignidade humana dos filhos. 

Dessa forma, conclui-se que o direito ao esquecimento, ao permitir que 

algumas publicações que causem prejuízos sejam retiradas da internet, con-

siste em instrumento importante para dar aos filhos o direito de reescreverem 

parte de suas histórias, que foram contadas, muitas vezes, inadvertidamente, 

por seus pais nas redes sociais. Observa-se, contudo, que o direito ao esque-

cimento não é capaz de evitar todos os riscos relacionados ao oversharenting, 

sendo indispensável que os pais se conscientizem sobre esses riscos e bus-

quem, quando for conveniente e oportuno, o consentimento dos filhos antes 

de publicações com conteúdo relacionado a eles. 

Embora o ordenamento jurídico brasileiro não contemple, ainda, o di-

reito ao esquecimento, deve-se haver uma maior reflexão sobre o tema, para 

que seja admitido no contexto do oversharenting. 
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CAPÍTULO 4. 

FAMÍLIAS ECTOGENÉTICAS: panorama jurídico da 
gestação por substituição no Brasil frente à Resolução nº 

2.320/2022 do Conselho Federal de Medicina 

Roberta Andrade Ferreira1 

Anelize Pantaleão Puccini Caminha2 

Resumo: A infertilidade é considerada um problema de saúde global, de 

caráter heterogêneo, pela Organização Mundial de Saúde. Com o auxílio da 

medicina e da biotecnologia, a infecundidade deixou de permear o campo 

da impossibilidade. As variadas intervenções biomédicas estimulam e facili-

tam a procriação. As famílias ectogenéticas são constituídas com o auxílio 

de técnicas de reprodução assistida. Os diferentes métodos utilizados pelos 

especialistas em reprodução são regulamentados pela Resolução 

2.320/2022 do Conselho Federal de Medicina. Do ponto de vista jurídico, 

a carência de legislação federal específica tornou-se uma preocupação con-

creta dos aplicadores do Direito. Esse ponto, apesar de relevante, não será 

objeto desse estudo. A pesquisa tem por objetivo apresentar o panorama 

normativo da gestação por substituição definida pela Resolução n. 

2.320/2022. A pesquisa é pautada na análise bibliográfica, documental e ju-

risprudencial. 

Palavras-chave: Ectogenética. Conselho Federal de Medicina. Resolução 

n. 2.320/22. Gestação por substituição. Fertilização in vitro. 
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Introdução 

A infertilidade foi destacada como um problema de saúde global pela 

Organização Mundial de Saúde.3 As circunstâncias variam de um país para 

outro e pode estar ligada a fatores biológicos, econômicos e até mesmo am-

bientais. Segundo Jorge Hallak, professor especialista em urologia da Facul-

dade de Medicina da Universidade de São Paulo, a exposição aos poluentes 

atmosféricos contribui para a deterioração da qualidade do sêmen.4 

O avanço da biotecnologia proporcionou um exponencial crescimento 

de técnicas de reprodução assistida, bem como o emprego de inovações nessa 

seara. Atualmente, é possível reunir material genético in vitro, além de promo-

ver alterações embrionárias capazes de impossibilitar o aparecimento de do-

enças após o nascimento5. A respeito das modificações embrionárias, o pro-

fessor Nikolas Rose da London School of Economics and Political Science, London, 

United Kingdom defende se tratar de uma “eugenia liberal”.6 

                                                 
3 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Mulheres e Saúde: evidências de hoje, agenda de ama-

nhã. Genebra: OMS, 2011. 
4 “Assim como o sangue, o sêmen carrega consigo informações importantes para analisar o estado de 

saúde dos homens. Os efeitos da exposição a pesticidas, poluição atmosférica e da água, tabagismo e 
abuso de drogas e medicamentos, por exemplo, podem ser observados no sêmen e atuar como indica-
dores de graves problemas de saúde. Para Jorge Hallak, professor especialista em urologia da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), o sêmen é um biomarcador da qualidade de vida 
masculina e análises seminais deveriam ser tão comuns quanto as sanguíneas. Por esse motivo, Hallak 
dedicou boa parte de sua carreira a estudos da andrologia e infertilidade do homem.” MATIOLI, Victor. 
Infertilidade masculina está associada à poluição do ar, agrotóxicos e tabagismo. Instituto de Estudos 
Avançados da Universidade de São Paulo, Notícias, 20 jun. 2018. 

5 “O professor da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul da China, em Shenzhen, cidade que faz 

fronteira com Hong Kong, alega ter eliminado um gene chamado CCR5 que impediria as meninas gê-
meas de serem contaminadas pelo HIV em caso de contato com o vírus. A modificação foi feita antes 
dos embriões serem implantados no útero da mãe.” RFI. Cientista chinês que editou genes em embriões 
é criticado em congresso. G1, Ciência e Saúde, 29 nov. 2018. 

6 “Eugenia foi o programa, inicialmente articulado por Francis Galton no final do século XIX, que tentou 

melhorar a “qualidade” da população da nação agindo sobre a reprodução individual, garantindo que 
aqueles de melhor linhagem se reproduzissem e passassem qualidades superiores para seus filhos, en-
quanto aqueles de linhagem fraca ou defeituosa se reproduzissem menos, ou, em alguns casos, fossem 
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Robert Geoffrey Edwards (1925 – 2013), biólogo e cientista britânico, 

foi percussor nas pesquisas relacionadas à medicina reprodutiva, mais detida-

mente da fertilização in vitro. Em 1978, Geoffrey foi o responsável pelo nas-

cimento do primeiro bebê de proveta, em Bristol, na Inglaterra.7 Em 2010, 

Geoffrey Edwards foi contemplado com o prêmio Nobel de Medicina.8 

No Brasil, com o auxílio das de técnicas de fertilização in vitro, a primeira 

bebê de proveta nasceu em 1984.9 

A Constituição Federal de 1988 garante a todos o livre planejamento fa-

miliar.10 Existe o direito fundamental à procriação amparado aos princípios 

da dignidade da pessoa humana e igualdade. A Lei nº 9.263/96, que trata do 

planejamento familiar e regulamenta o § 7º do art. 226 da Constituição Fede-

ral, garante a todos, indistintamente, o acesso às técnicas e meios de repro-

dução, mediante avaliação e acompanhamento clínico.11 

O planejamento familiar encontra baliza na Constituição, na legislação 

federal e nas Resoluções definidas pelo Conselho Federal de Medicina, no 

entanto há dilemas éticos e jurídicos a serem solucionados e para tanto, ca-

bem as seguintes perguntas de partida: A Resolução n. 2320/2022 é autossu-

ficiente no tratamento da reprodução assistida? Se o corpo é a expressão da 

                                                 
totalmente impedidos de reproduzir.” ROSE, Nikolas. A biomedicina transformará a sociedade? O im-
pacto político, econômico, social e pessoal dos avanços médicos no século XXI. Tradução de Emerson 
Rodrigo Pinheiro Martins. Psicologia & Sociedade, v. 22, n. 3, dez. 2010. 

7 WIKIPEDIA, the free encyclopedia. Robert Edwards (physiologist), 19 dez. 2022. 
8 YARAK, Aretha. Ser o 1º bebê de proveta do Brasil ‘sempre foi um motivo de orgulho’. Veja, São 

Paulo, ago. 2010. 
9 O GLOBO. O Globo 90 anos: Em 1984 nascia a primeira bebê de proveta. O Globo, Saúde, 1 jul. 2015. 
10 Art. 226, § 7º, da Constituição Federal de 1988. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da Repú-

blica Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Assembleia Nacional Constituinte, 1988. 
11 “Art. 9º Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e téc-

nicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde 
das pessoas, garantida a liberdade de opção”. BRASIL. Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996. Regula 
o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e 
dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 1996. 
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individualidade, por que há impedimento da gestação por substituição one-

rosa? 

O texto está dividido em sete partes. A primeira aborda a síntese das 

famílias ectogenéticas, as possíveis causas de infertilidade, a fertilização in vitro 

homóloga e heteróloga; a segunda trata do direito fundamental à procriação, 

ínsito à dignidade da pessoa humana; a terceira apresenta o quadro de invo-

lução da legislação brasileira quanto à reprodução assistida e da normatização 

disponibilizada pelo Conselho Federal de Medicina; a quarta apresenta o en-

tendimento de gestação compartilhada nas relações homoafetivas femininas; 

a quinta discorre sobre a gestação por substituição e as regras impostas pela 

Resolução n. 2.320/2022 do Conselho Federal de Medicina; o item seis traz 

a conclusão. 

1. Famílias ectogenéticas e os diferentes métodos de 

reprodução assistida 

O dicionário virtual Michaelis define a palavra Ectógeno como “a capaci-

dade de desenvolver-se fora do organismo hospedeiro; ectogênico”.12 As fa-

mílias ectogenéticas são estruturas parentais formadas com o auxílio da me-

dicina reprodutiva aos indivíduos inférteis. 

As causas associadas à infertilidade são heterogêneas. De acordo com a 

pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde: 

Nos países de alta renda, a infertilidade é, amiúde, associada ao início tardio da 

gravidez, porém essa situação pode ser resolvida através de tratamento fácil e 

acessível. Nos países de baixa renda, muitos casos de infertilidade são causados 

por infecções sexualmente transmissíveis e outras infecções, bem como com-

plicações do aborto inseguro. Nos países mais pobres, a infertilidade primária 

                                                 
12 MICHAELIS. Ectógeno. Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 

2003. 
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involuntária (incapacidade de gerar filhos) é muitas vezes baixa comparada à 

infertilidade secundária involuntária (incapacidade de gerar outro filho após ter 

gerado pelo menos um). 13 

A sociedade evoluiu cientificamente e a partir desta foi possível traçar 

mecanismos de procriação. A reprodução assistida e as práticas decorrentes 

desta são assuntos ligados à contemporaneidade como bem ressaltou Beatriz 

Capanema Young: 

A contemporaneidade trouxe novas situações que estão mudando os conceitos 

outrora “naturais, arraigados no indivíduo em razão da cultura e da moral. Sexo 

sem reprodução e, principalmente reprodução sem sexo são algumas das mu-

danças da sociedade pós-moderna. Por meio de dois grandes saltos evolutivos 

da ciência, chegou-se ao atual cenário. O primeiro passo ocorreu em 1960, com 

a criança da pílula anticoncepcional; o segundo, a partir da década de 1970, com 

a difusão dos métodos de reprodução assistida e seus bons resultados.14 

A formação do embrião in vitro pode se dar pela utilização do material 

genético do casal, com o material genético de um dos pares ou de nenhum 

desses. (RODRIGUES, 2020). A combinação do material genético pode se 

dar de forma heteróloga ou homóloga.15 

                                                 
13 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2011. 
14 LEWICK, 2001, P. 102 apud YOUNG, Beatriz Capanema. Os contratos nas técnicas de Reprodução 

Assistida. In: BARBOZA, Heloisa Helena; LEAL, Livia Teixeira; ALMEIDA, Vitor. Biodireito: tutela 
jurídica das dimensões da vida. São Paulo: Foco, 2021, p. 621. 

15 “Na inseminação artificial homóloga a criança é concebida através do material genético do próprio casal, 

estabelecendo a filiação por meio do vínculo de natureza familiar, o qual pode advir do casamento ou da 
união estável, o que pressupõe a paternidade e a maternidade do bebê gerado, não ferindo princípios 
jurídicos. (...). Já a inseminação artificial heteróloga ocorre quando se utiliza o material genético, isto é, o 
sêmem proveniente de terceiro que não tem vínculo com o casal. Neste caso, cabe ressaltar que o marido 
ou o companheiro devem consentir expressamente com esta prática, não sendo cabível, posteriormente, 
a contestação da paternidade do filho.” GARCIA, Cristiano Pereira Moraes. Requisitos e deveres da 
gestação por substituição. Ensaios USF, v. 2, n. 1, p. 98-117, 2018. 
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No caso da fertilização in vitro, na forma heteróloga, a Resolução 

2.320/22 do Conselho Federal de Medicina dispõe sobre os requisitos obri-

gatórios a serem observados pelas clínicas e hospitais de fertilização: 

A doação de gametas pode ser realizada a partir da maioridade civil, sendo a 

idade limite de 37 (trinta e sete) anos para a mulher e de 45 (quarenta e cinco) 

anos para o homem. 3.1. Exceções ao limite da idade feminina podem ser acei-

tas nos casos de doação de oócitos previamente congelados, embriões previa-

mente congelados e doação familiar conforme descrito no item 2, desde que a 

receptora/receptores seja(m) devidamente esclarecida(os) sobre os riscos que 

envolvem a prole. 4. Deve ser mantido, obrigatoriamente, sigilo sobre a identi-

dade dos doadores de gametas e embriões, bem como dos receptores, com a 

ressalva do item 2 do Capítulo IV. Em situações especiais, informações sobre 

os doadores, por motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente aos 

médicos, resguardando a identidade civil do(a) doador(a). 5. As clínicas, centros 

ou serviços onde são feitas as doações devem manter, de forma permanente, 

um registro com dados clínicos de caráter geral, características fenotípicas, de 

acordo com a legislação vigente. 6. Na região de localização da unidade, o re-

gistro dos nascimentos evitará que um(a) doador(a) tenha produzido mais de 2 

(dois) nascimentos de crianças de sexos diferentes em uma área de 1 (um) mi-

lhão de habitantes. Exceto quando uma mesma família receptora escolher 

um(a) mesmo(a) doador(a), que pode, então, contribuir com quantas gestações 

forem desejadas.16 

Há permissão da gestação compartilhada em união homoafetiva femi-

nina. Nesse caso, o óvulo fecundado em laboratório, de uma mulher, é trans-

ferido para o útero de sua parceira, conforme a Resolução 2.320/2022 do 

Conselho Federal de Medicina. 

                                                 
16 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM nº 2320/2022. Adota normas éticas 

para a utilização de técnicas de reprodução assistida – sempre em defesa do aperfeiçoamento das práticas 
e da observância aos princípios éticos e bioéticos que ajudam a trazer maior segurança e eficácia a trata-
mentos e procedimentos médicos, tornando-se o dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos 
brasileiros e revogando a Resolução CFM nº 2.294, publicada no Diário Oficial da União de 15 de junho 
de 2021, Seção I, p. 60. Brasília: CFM, 2022. 
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Outras formas de reprodução também são viáveis, a exemplo da insemi-

nação artificial, do coito programado, da cessão não onerosa de útero, da 

doação material genético feminino e masculino, entre outras regulamentadas 

pelo Conselho Federal de Medicina.17 

As pessoas empenhadas na utilização dessas técnicas, ao buscar o médico 

especializado realizarão exames prévios a fim de diagnosticar fatores ou pa-

tologia responsáveis pela infertilidade. A partir do exame prévio, o profissio-

nal indicará o procedimento mais indicado conforme o perfil dos interessa-

dos (YOUNG, p. 674). 

Já a inseminação caseira, prática considerada inapropriada, tendo em 

vista os sérios riscos para a saúde dos pais e do bebê, encontra obstáculos no 

direito brasileiro. Nesta modalidade, o doador retira o sêmem com uma se-

ringa que é inserida no canal vaginal da futura mãe. Entre os principais pro-

blemas se verifica a falta de exames prévios, podendo acarretar doenças se-

xualmente transmissíveis, a venda deste material, que é vedado no Brasil e a 

falta de sigilo do doador, podendo ocasionar questões complexas acerta da 

paternidade da criança. 

As reproduções com doação de sêmen, devem ser assistidas por clínica 

e/ou centros de serviços especializados em reprodução que possuem autori-

zação para a prática com todos os cuidados necessários. Atualmente se veri-

ficam diversas notícias no Brasil acerca da prática de reprodução assistida 

caseira, tais como: 

Todos os dias, notícias de alguém que está tentando engravidar ou conseguiu 

resultado positivo por meio de um método pouco convencional surgem em 

                                                 
17 “As técnicas de reprodução humana assistida consistem na interferência, auxílio e facilitação da prática 

reprodutiva por meio da manipulação de gametas e embriões, criando novas possibilidade para que casais 
inférteis, casais homossexuais, famílias monoparentais e, inclusive, pessoas já falecidas se reproduzam 
por meio de inseminação artificial.” YOUNG, 2021, p. 634. 



Famílias ectogenéticas: panorama jurídico da gestação por substituição no Brasil... 

87 

grupos com centenas de participantes no Facebook e no WhatsApp. A insemi-

nação caseira, forma escolhida para ter o bebê, não é recomendada por médi-

cos, traz riscos à saúde, mas cresce impulsionada pela crise econômica e pelas 

redes sociais. O tema chegou à Justiça: nos últimos meses, tribunais em várias 

partes do Brasil divulgaram decisões sobre o registro de bebês nascidos por 

meio da inseminação feita em casa, sem relação sexual. Casais homoafetivos 

formados por mulheres que querem ter filhos, mas não podem pagar pela in-

seminação artificial, são os que mais buscam o procedimento caseiro. 18 

A Resolução n. 2.320/2022 trata do procedimento correto para doações 

de gametas ou embriões: 

1. A doação não pode ter caráter lucrativo ou comercial. 2. Os doadores não 

devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa, exceto na doação de 

gametas ou embriões para parentesco de até 4º (quarto) grau, de um dos recep-

tores (primeiro grau: pais e filhos; segundo grau: avós e irmãos; terceiro grau: 

tios e sobrinhos; quarto grau: primos), desde que não incorra em consanguini-

dade. 2.1. Deve constar em prontuário o relatório médico atestando a adequa-

ção da saúde física e mental de todos os envolvidos. 

2.2. A doadora de óvulos ou embriões não pode ser a cedente temporária do 

útero. 

Portanto, verifica-se que a reprodução assistida caseira não observa ne-

nhum dos requisitos presentes na resolução e coloca em risco a saúde da 

família, bem como gera grandes desafios ao reconhecimento da paternidade. 

                                                 
18 “A gerente de restaurante Tatiane Maria dos Prazeres, de 35 anos, engravidou em agosto de 2021. Ela e 

a companheira, a enfermeira Thaiza Souza, de 28, queriam ter um bebê, mas não podiam pagar os R$ 
12 mil cobrados por uma clínica de reprodução assistida. Entraram em contato com um homem - 
já conhecido na internet por fazer doação de sêmen.” ESTADÃO CONTEÚDO. Inseminação caseira 
para engravidar: por que cresce no Brasil e quais os riscos. Exame, São Paulo, Ciência, 04 ago. 2022. 



Roberta Andrade Ferreira e Anelize Pantaleão Puccini Caminha 

88 

2. Reprodução assistida e direito fundamental 

A Constituição Federal da República dispõe que a família é a base do 

Estado (art. 226), ao tempo que assiste o livre planejamento familiar (art. 226, 

§7º) e o direito fundamental à procriação. 

A Constituição Federal estabelece no art. 226, §7º que o livre planejamento fa-

miliar deverá basear-se nos princípios da dignidade da pessoa humana e da pa-

rentalidade responsável, sendo vedado ao Estado o controle ou intervenção no 

exercício desse direito. Desta feita, pode-se extrair um direito fundamental à 

reprodução e autonomia reprodutiva.19 

Neste mesmo sentido, é direito fundamental reconhecido pela jurispru-

dência a fertilização in vitro, devendo ser ofertado pelo sistema público de 

saúde: 

FERTILIZAÇÃO “IN VITRO” – DIREITO FUNDAMENTAL À SA-

ÚDE 

Paciente tem direito de realizar tratamento para engravidar na rede de saúde 

pública, mas deve observar a lista de espera. A paciente tem 42 anos de idade e 

está aguardando ser chamada para participar do Programa Público de Repro-

dução Humana Assistida. Ao ingressar com ação judicial, enfatizou que a de-

mora no atendimento poderá inviabilizar o seu desejo de ser mãe, eis que a cada 

ano suas chances de engravidar reduzem drasticamente. Os Desembargadores 

afirmaram que, embora seja obrigação do Estado, não há como assegurar o 

tratamento almejado preterindo outras mulheres que, melhores posicionadas 

na lista de espera, também aguardam o tratamento de fertilização in vitro. Para 

os Magistrados, se não há situação que recomende o atendimento emergencial 

ou preferencial, a ordem de atendimento estabelecida pela administração do 

sistema público de saúde deve ser respeitada como forma de resguardar a iso-

nomia entre os pacientes. Sobre a alegação de que a demora do Poder Público 

poderá lhe ocasionar danos irreparáveis, os Julgadores entenderam que não há 

                                                 
19 RODRIGUES, Edwirges Elaine. Famílias ectogenéticas: a necessidade de normatização da reprodução 

assistida e regulamentação das suas consequências jurídicas. civilística.com, v. 9, n. 2, p. 1-21, 2020. 
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qualquer falha atribuível aos médicos e que eventual insucesso no tratamento 

decorre de negligência da própria paciente, que adiou seus planos de materni-

dade. Acórdão n. 871059, 20110112102917APC, Relator: TEÓFILO CAE-

TANO, Revisora: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

28/05/2015, Publicado no DJE: 09/06/2015. Pág.: 15620 

O Conselho Nacional de Justiça reforça: “Os direitos reprodutivos cor-

respondem ao conjunto de direito básicos relacionados com o livre exercício 

da sexualidade e reprodução humana.”21 

Vale ressaltar que a procriação é um direito fundamental individual e in-

depende de casamento ou união estável, os quais não são pressupostos à re-

produção. A união formalizada, que no direito romano serviu de fato reco-

nhecedor das famílias, hoje não mais prepondera: 

O casamento, que, na família romana e na codicista, serviu como único fato 

jurídico legitimador das famílias e dos filhos ali concebidos, passa a conviver 

com outras formas de se constituir uma família monoparental e anaparental; 

família recomposta; família homoafetiva; família simultânea; família poliafetiva; 

entre outras. Cabe esclarecer que esses modelos de família não se esgotam em 

si mesmos, porquanto a pluralidade e o respeito à diferença assumem a pedra 

de toque do direito de família contemporâneo. 22 

A Resolução n. 2.320/2022 do Conselho Federal de Medicina pressupõe 

que: 

Todas as pessoas capazes que tenham solicitado o procedimento e cuja indica-

ção não se afaste dos limites desta resolução podem ser receptoras das técnicas 

                                                 
20 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. Fertilização “in vitro” – direito fundamental 

à saúde. Informativo de Jurisprudência n. 307, 2015. 
21 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. II Jornada de Direito da Saúde. Enunciado n. 68: “Os 

direitos reprodutivos correspondem ao conjunto de direitos básicos relacionados com o livre exercício 
da sexualidade e da reprodução humana”. 

22 SCHETTINI, Beatriz. Reprodução Humana e direito: o contrato de gestação de substituição one-

rosa. Belo Horizonte: Conhecimento, 2019. 
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de reprodução assistida, desde que os participantes estejam de inteiro acordo e 

devidamente esclarecidos, conforme legislação vigente. 

No Brasil inexiste lei federal específica sobre reprodução assistida, apesar 

da existência de projetos de leis em tramitação no Congresso Nacional sobre 

a temática. Nesse ponto, são as Resoluções do CRM que vigoram e regula-

mentam as diversas formas de procriação. 

Na Ucrânia, em razão da relação conflituosa com a Rússia, o direito fun-

damental à reprodução assistida está sob ameaça. Isso porque os serviços de 

fertilidade estão comprometidos devido à falta de segurança e fornecimento 

de nitrogênio líquido, o qual garante o armazenamento dos gametas. Recen-

temente a European Society of Human Reproduction and Embryology - ESHRE - 

tomou a iniciativa de auxiliar as clínicas ucranianas a mover os embriões ar-

mazenados e gametas para fora da zona de conflito em países vizinhos, dis-

poníveis a aceitá-los.23 

                                                 
23 “ESHRE is acknowledging the reproductive medical emergency in Ukraine. Fertility services could easily 

discontinue their elective ART treatments, and while patients find refuge, the safeguarding of all stored 
gametes and embryos can no longer be guaranteed in the light of rapidly unfolding events. Tens of 
thousands of infertile couples and individuals that have pursued oncology and fertility cryopreservation 
have stored reproductive material in the numerous ART clinics in Ukraine. Such stored material is now 
at risk of demise due to lack of monitoring, security and continuous provision of liquid nitrogen. ESHRE 
has taken the initiative to help clinics in Ukraine and neighboring countries identify pathways to safely 
move the stored gametes and embryos -with the appropriate documentation- outside of the conflict 
zone to safe European Tissue Establishments who are willing to accept them”. ESHRE. The updated 
5th edition of the Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application has been 
published by the EDQM. ESHRE News, 4 jan. 2023. 
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3. Resoluções do Conselho Federal de Medicina 

Quando Louise J. Brown24 nasceu em 1978, na Inglaterra, por meio da 

fertilização in vitro, o Direito de Família deparou-se com um novo prospecto 

alcançado pela medicina: a possibilidade de procriação sem ato sexual.25 

Diante da involução legislativa sobre a reprodução assistida, coube ao 

Conselho Federal de Medicina estabelecer regras procedimentais quanto às 

técnicas de procriação realizadas em clínicas especializadas. Entretanto, não 

há legislação civil que discipline a matéria. 

Neste sentido, o Código Civil, no art. 1.597, apenas trata, sumariamente, 

da presunção de paternidade em caso de Fecundação Artificial Homóloga e 

fecundação após o falecimento do cônjuge, sem adentrar nas diversas hipó-

tese e no procedimento em si, como se verifica a seguir: 

Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: 

I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a convi-

vência conjugal; 

II - nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade conju-

gal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento; 

III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido; 

IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, 

decorrentes de concepção artificial homóloga; 

V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia auto-

rização do marido. 26 

                                                 
24 WIKIPEDIA, the free encyclopedia. Louise Brown, 31 dez. 2022. 
25 “A ciência, ao desvendar os mistérios da reprodução humana, tornou possível ampliar a liberdade do 

planejamento familiar, possibilitando a reprodução de forma desvinculada do ato sexual ou que pessoas 
com algum problema de infertilidade ou esterilidade pudessem realizar o desejo de ter um filho com 
descendência genética.” SCHETTINI, 2019, p. 32 e 33. 

26 BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília: Presidência da Re-

pública, 2002. 
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Nos casos de reprodução assistida post mortem a declaração ou autorização 

do falecido com firma reconhecida para a utilização do material criopreser-

vado27. 

Há em tramitação da Câmera Federal vários projetos de lei relacionados 

à reprodução assistida. Sem exaurir os projetos de lei em tramitação na Câ-

mara Federal, vale citar: o Projeto de Lei nº 3996/2021 que dispõe sobre o 

acesso a todas as pessoas ao serviço de reprodução assistida, independente-

mente do gênero; o Projeto de Lei nº 5768/2019 que autoriza a gestação por 

substituição; o Projeto de Lei 3461/2021 que visa alterar o Código Penal ao 

criar o tipo penal de furto e apropriação indébita de material genético.28 

Já em setembro de 2022, o Conselho Federal de Medicina publicou a 

Resolução n. 2320/2022, a qual revogou a Resolução n. 2.294/2021 e dispôs 

sobre as normas éticas para a utilização de técnicas de reprodução assistida. 

Destaca-se que prejudica a saúde da população a ausência ou má elabo-

ração de políticas públicas sobre planejamento familiar, acarretando técnicas 

ilegais, abortos ilegais, aumento de doenças sexualmente transmissíveis entre 

outros. Ademais, é importante salientar que planejamento familiar é diferente 

de controle de qualidade, garantindo o primeiro a liberdade e direitos iguais 

acerca da constituição, aumento ou limitação da prole29. 

                                                 
27 GALLO, José Hiran da Silva; GRACIANO, Giselle Crosara Lettieri, Reprodução assistida, direito de 

todos. E o registro do filho, como proceder? Revista Bioética, impr., 2016, 24 (2): 250-9. 
28 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Propostas Legislativas: pesquisa simplificada. [Portal da] Câmara 

dos Deputados, Atividade legislativa, 14 jun. 2012. 
29 MORAES, Laura Xavier de; ANDRADE, Carla Andreia Alves de; SILVA, Fernanda da Mata Vascon-

celos; COSTA, Aurélio Molina da; ABRÃO, Fátima Maria da Silva. Planejamento familiar: dilemas bioé-
ticos encontrados na literatura. Revista Bioética (impr.), 2021, 29 (3): 578-87, p. 585. 
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4. A gestação compartilhada nas relações homoafetivas 

femininas 

Todos, indistintamente, maiores e capazes têm direito ao acesso à repro-

dução assistida.30 O Conselho Federal de Medicina regula a gestação compar-

tilhada em união homoafetiva feminina. Nesse caso, o casal pode optar pela 

fertilização in vitro, procedimento em que a fertilização ocorre em laboratório, 

fora do corpo feminino. 

A técnica consiste em estimular a ovulação através do emprego de drogas es-

pecíficas com finalidade de se obter maior número de folículos ovarianos (oó-

citos). Após a ovulação procede-se à punção com retirada do líquido folicular 

dos folículos ovarianos. Esta técnica foi aprimorada com a utilização da ultras-

sonografia. Todo este procedimento é realizado em ambiente cirúrgico. Após 

coleta do material feminino é realizada coleta do material masculino que nor-

malmente ocorre por masturbação e, posterior ejaculação.31 

A gestação compartilhada possibilita uma participação maior entre am-

bas as mulheres, tanto no aspecto gestacional como lactacional. 32 Além disso, 

é uma forma de garantir o planejamento familiar nas relações homoafetivas 

femininas, tendo em vista que a proibição acarretaria à ofensa ao princípio da 

igualdade. Nestes casos é possível o registro do nome de ambas as genitoras 

no registro civil da criança. 

                                                 
30 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2022. 
31 SILVA, Jaylla Maruza Rodrigues de Souza e. Reprodução assistida entre mulheres homossexuais. 

Dissertação (Mestrado em Direito Privado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 2011. 

32 “Esta gestação proporciona uma participação mais profunda de ambas as mulheres no processo repro-

dutivo e de crescimento da família. Além disso, a genitora que não tiver levado a gravidez a cabo poderá 
induzir a lactação como uma estratégia de participação parental e criação de vínculos com o filho, pois 
assim, as duas mães terão a vivência da amamentação, além de partilhar as responsabilidades e o cansaço 
decorrentes do aleitamento constante de um recém-nascido.” DANTAS; CHAVES, 2017, p. 91-92. apud 
RODRIGUES, 2020. 
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5. A gestação por substituição 

A gestação por substituição voluntária e altruísta é permitida no Brasil e 

regulamentada pela Resolução n. 2.320/2022 do Conselho Federal de Medi-

cina. No entanto, por mais que propicie a realização do direito à procriação 

por meio da gestação por substituição, não há possibilidade de realização de 

contratos onerosos para esse fim. É o que pondera a jurista Edwirges Elaine 

Rodrigues: 

Por mais que a Resolução do CFM contemple a gestação por substituição, e o 

Provimento do CNJ propicie o registro dos filhos frutos desta gestação, a dis-

cussão torna -se calorosa quando o assunto é o contrato de geração de filhos, 

onde se busca o útero de substituição entre pessoas que não são parentes, ou 

ainda, quando há cessão onerosa do útero. (...) Dentre os que condenam a ces-

são onerosa de útero, o argumento mais citado é quanto à proibição constitu-

cional, pois, a Constituição Federal em seu art. 19 9, §4º, assegura que a lei 

prescreverá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de ór-

gãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e trata-

mento, assim como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus de-

rivados, sendo proibido todo tipo de comercialização. 

Essa técnica é autorizada diante de situações fisiológicas desaconselhadas 

ou impossibilitadas de gestar o embrião.33 O Brasil não admite a chamada 

“barriga de aluguel”, mas alguns países como a Índia e a Ucrânia permitem a 

gestação por substituição onerosa e altruísta: 

Nesse contexto, determinados países admitem de forma ampla as duas moda-

lidades de gestação sub-rogada (altruísta ou onerosa), como a Índia, Ucrânia, 

Rússia e alguns Estados dos Estados Unidos da América, a exemplo da Cali-

fornia e de Nova Jersey. Outros permitem apenas a modalidade altruísta, como 

                                                 
33 “As clínicas, centros ou serviços de reprodução podem usar técnicas de reprodução assistida para criar 

a situação identificada como gestação de substituição, desde que exista uma condição que impeça ou 
contraindique a gestação.” CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2022. 
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é o caso da Austrália e do Brasil, enquanto certos países não admitem nenhuma 

modalidade, como é o caso da Espanha, França, Alemanha e Itália. 34 

No Brasil, a vedação para a cessão onerosa de útero é proibida, também, 

pela Constituição Federal de 1988 em seu art. 199, §4º. O Código Civil, no 

art. 14, diz que a disposição do próprio corpo deverá ser feita de forma gra-

tuita. 

Recentemente, a americana Chalise Smith gestou a própria neta. Sua fi-

lha, Kaitlyn, diagnosticada com síndrome de Sjogren, foi desaconselhada a 

engravidar35: 

A americana Chalise Smith deu à luz Alayna, sua própria neta, no dia 17 de 

maio. A pequena é filha de Kaitlyn Munoz, 25 anos. Depois de anos lutando 

contra a infertilidade, sua mãe decidiu se oferecer para gerar o bebê. A mãe de oito 

filhos, de Utah, nos Estados Unidos, teve embriões implantados por fertiliza-

ção in vitro para engravidar da filha de sua filha com o marido, Miguel Munoz. 

A Índia também admite a forma a gestação por substituição remunerada 

e por esse motivo é um dos destinos do Fertily Tourism, ou turismo reprodu-

tivo. O país conta com as diretrizes éticas oriundas do Conselho Indiano de 

Pesquisa Médica para nortear as relações contratuais advindas da gestação 

por substituição, pois não há lei específica disciplinando a matéria.36 

                                                 
34 MARTÍNEZ, 2013 apud SCHETTINI, 2019, p. 48.  
35 “Kaitlyn, que mora em El Paso, no Texas, tem endometriose, o que prejudicou sua fertilidade. Em 2019, 

Kaitlyn e Miguel tentaram uma rodada de fertilização in vitro, que resultou em quatro embriões. Ela 
engravidou de seu filho, Callahan. O menino nasceu saudável, mas a gravidez foi complicada. Com 30 
semanas, Kaitlyn foi diagnosticada com síndrome de Sjogren, uma doença autoimune que ocorre 
quando o sistema imunológico ataca as glândulas que produzem lágrimas e saliva. Os sintomas do dis-
túrbio crônico incluem olhos e boca secas, fadiga e manchas nas articulações.”. CRESCER ONLINE. 
Avó de 50 anos dá à luz próprio neto após ser barriga de aluguel para filha. Crescer, São Paulo, Gravidez, 
10 jun. 2022. 

36 SCHETTINI, 2019, p. 50. 
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Na Europa, a Ucrânia tem sido um dos destinos dos casais que buscam a ges-

tação por substituição remunerada, Além do fato de esse ser um negócio lega-

lizado na Ucrânia, as leis liberais do país atraem mais e mais pessoas. Lá, é re-

conhecido que “pais intencionais” são os pais biológicos da criança desde o 

momento da concepção e não há limites sobre o pagamento para uma barriga 

de aluguel - algo que cria um mercado aberto onde mulheres podem pedir o 

quanto quiserem pelo “serviço”. Mas tudo isso não quer dizer que essa seja 

uma tarefa simples. Dependendo do país de origem, o processo de tirar o bebê 

do país pode se tornar um pesadelo burocrático, com casais de alguns países, 

incluindo o Reino Unido, tendo que ficar lá por meses. 37 

No Brasil, para que o tratamento na gestação por substituição possa se 

efetivar é necessária a observância dos requisitos prévios definidos pela Re-

solução 2.320/22 do CRM, entre os requisitos estão: a cessão temporária do 

útero não pode ter caráter financeiro; a cedente precisa ter ao menos um filho 

e ter consanguinidade com um dos membros do casal.38 

Se a consaguinidade até o quarto grau não atender aos ditames da Reso-

lução n. 2.320/22, há necessidade de autorização formal do Conselho Federal 

de Medicina. 

Outros pormenores devem ser observados antes da gravidez: a clínica de 

reprodução deverá contar com a declaração expressa dos interessados, bem 

como os atestados de declaração de saúde física e mental, além do termo de 

compromisso de cessão voluntária do útero e termo de compromisso de re-

gistro civil da criança pelos pacientes.39 

                                                 
37 PONNIAH, Kevin. O país europeu que virou destino internacional de casais em busca de barrigas de 

aluguel. BBC News Brasil, Internacional, 19 fev. 2018. 
38 “(...) pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até o quarto grau (primeiro 

grau: pais e filhos; segundo grau: avós e irmãos; terceiro grau: tios e sobrinhos; quarto grau: primos)”. 
Resolução 2320/2022 do Conselho Federal de Medicina. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 
2022 

39 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2022. 
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E para respaldar a conjuntura no tratamento da gestação por substitui-

ção, o Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento 63/2017, ga-

rantiu, para fins de registro civil de nascimento que em caso de gestação por 

substituição não constará no registro o nome da cedente (parturiente). Para 

tanto, deverá ser apresentado o termo de compromisso firmado entre os in-

teressados sobre a gestação por substituição. 40 

Majoritariamente, a doutrina defende que a gestação por substituição seja 

apenas na modalidade gratuita, isso porque na forma altruísta, há maior pro-

teção aos interesses da dignidade da criança, bem como à proteção da digni-

dade da mulher (YOUNG, 621). 

Entretanto, verifica-se no Brasil a falta de legislação específica acerca do 

tema, bem como o aumento dos procedimentos ilegais em decorrência da 

baixa oferta do procedimento de reprodução assistida no sistema único de 

saúde, acarreta sérios problemas sobre a temática. 

Considerações finais 

A reprodução assistida é fruto do avanço científico ligado à biotecnolo-

gia. A partir das renovadas técnicas disponibilizadas pela medicina é possível 

garantir o direito fundamental à procriação. 

A Resolução 2.320/22 é, no momento, o melhor mecanismo de supres-

são da lacuna legislativa atrelada aos variados meios de reprodução, tais como 

                                                 
40 “Art. 17. Será indispensável, para fins de registro e de emissão da certidão de nascimento, a apresentação 

dos seguintes documentos: (...) “§ 1º Na hipótese de gestação por substituição, não constará do registro 
o nome da parturiente, informado na declaração de nascido vivo, devendo ser apresentado termo de 
compromisso firmado pela doadora temporária do útero, esclarecendo a questão da filiação.” CONSE-
LHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Provimento 63/2017. Institui modelos únicos de certidão de nas-
cimento, de casamento e de óbito, a serem adotadas pelos ofícios de registro civil das pessoas naturais, 
e dispõe sobre o reconhecimento voluntário e a averbação da paternidade e maternidade socioafetiva no 
Livro “A” e sobre o registro de nascimento e emissão da respectiva certidão dos filhos havidos por 
reprodução assistida. Brasília: CNJ, 2017. 
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fertilização in vitro, inseminação artificial, cessão não onerosa de útero, doação 

de material genético entre outros meios. 

No que diz respeito à cessão onerosa de útero ou gestação por substitui-

ção, o Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução n. 2.320/2022 

veda a comercialização. 

Verifica-se que a proibição da cessão onerosa de útero não cria antinomia 

com regras presentes no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que há 

vedação tanto na Constituição Federal, art. 199, §4º, quanto no Código Civil, 

art. 14, para a comercialização de órgãos e tecidos humanos. 

A Lei dos Transplantes (Lei nº 9434/97), permite no art. 9º, caput, a dis-

posição desde que gratuita de órgãos, tecidos e partes do corpo e comple-

menta o microssistema de leis que impedem a comercialização de órgãos, 

tecidos e partes do corpo. 

Ao final, conclui-se que, diante do cenário normativo brasileiro, não há 

regras condizentes à valorização econômica da gestação por substituição. A 

individualidade é preservada e garantia constitucionalmente, porém, a dispo-

sição do corpo deve estar atrelada à dignidade da pessoa humana. 

Ademais, há um grande déficit de políticas públicas de planejamento fa-

miliar, fazendo com que a população necessite recorrer par técnicas caseiras 

com graves riscos para a saúde, pois não tem acesso às técnicas autorizadas 

por meio do sistema único de saúde. 

Quando se proíbe a cessão de útero onerosa, protege-se também, a dig-

nidade da criança, seus interesses e valores. Da mesma forma a mulher, pro-

tege-se a sua integridade física, moral e intelectual. 
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CAPÍTULO 5. 
A EQUIPARAÇÃO DO COMPANHEIRO AO 

CÔNJUGE NA SUCESSÃO: uma análise dos julgados do 
STF no RE 878.694/MG e no RE 646.721/RS 

Andréia Luisa Cunha Lima Araripe1 

Resumo: Com os julgamentos dos Recursos Extraordinários 878.694/MG 

e 646.721/RS, o STF equiparou os companheiros e cônjuges na mesma or-

dem hereditária, qual seja, a constante do art. 1.829 do Código Civil de 2002, 

tendo sido declarado inconstitucional o art. 1.790 do CC/2002. Contudo 

tais julgamentos foram omissos em relação ao artigo 1.845 do Código Civil, 

que estabelece o rol de herdeiros necessários. Assim, surgiu a dúvida sobre 

a abrangência da equiparação do companheiro ao cônjuge em matéria su-

cessória. Instado a se manifestar acerca da omissão, por intermédio de em-

bargos de declaração, o Supremo asseverou que inexistia omissão, pois os 

processos tinham o condão de abordar somente o tratamento distinto dado 

a essas duas entidades familiares no que tange às leituras dos artigos 1.790 e 

1.829, ambos do CC/2002. Dessa maneira, ficou clarividente que a equipa-

ração da união estável ao casamento não é absoluta, pois ambos os institu-

tos, apesar de serem entidades familiares, o primeiro informal e o outro for-

mal, são distintos, não se confundem e não têm o mesmo tratamento no 

ordenamento jurídico, havendo particularidades e especificidades que me-

recem ser respeitadas, para que sejam, consequentemente, respeitados os 

verdadeiros interesses dos companheiros e cônjuges, que, assim, escolhe-

ram livremente o tipo de entidade familiar que pretendem formar com base 

nas consequências e desdobramentos de cada instituto. 

Palavras-chave: União estável. Casamento. Sucessão. Equiparação. Su-

premo Tribunal Federal. 

                                                 
1 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário 7 de Setembro 

(UNI7). Tabeliã e Oficiala de Registro. E-mail: andreia_lcl@hotmail.com. 
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Introdução 

É muito comum a associação automática de que a união estável está equi-

parada ao casamento, contudo tal constatação não deve ser imediata e instin-

tiva, pois permanecem diferenças entre os institutos. A dissonância mais re-

levante em matéria sucessória se deve ao fato de que a equiparação dessas 

entidades familiares restringe-se à ordem de sucessão hereditária. Isto é, com-

panheiros e cônjuges estão na mesma ordem hereditária, qual seja, a cons-

tante do art. 1.829 do Código Civil (CC) de 2002, tendo sido declarado in-

constitucional o art. 1.790 do CC/2002, que trazia ordem de sucessão here-

ditária distinta para os coniventes2. 

Vale salientar que tal entendimento resumido alhures acerca da não equi-

paração total do companheiro ao cônjuge na sucessão hereditária foi firmado 

por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que declarou a priori 

a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002, para após adentrar nos 

demais aspectos da sucessão. Ou seja, suscitada a Corte Maior acerca dos 

efeitos e abrangência de tal decisão de declaração de inconstitucionalidade foi 

firmado o entendimento de que se tratava tão-somente sobre a distinção de 

tratamento na ordem de sucessão hereditária entre união estável e casamento 

pelo Código Civil de 2002, que nos artigos 1.790 e 1.829 diferenciava os ins-

titutos quando da posição de cada um, cônjuge e companheiro, na sucessão. 

Desse modo, o presente capítulo visa abordar as particularidades da 

união estável, mais especificamente sua origem em nosso ordenamento, tra-

zendo após as diferenças com a instituição do casamento, para, assim, abor-

                                                 
2 BRASIL. Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília: Presidência da Re-

pública, 2002. 
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dar os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Ex-

traordinário com repercussão geral, que abordou o tema da posição do com-

panheiro na sucessão hereditária. 

Assim sendo, o capítulo descrito foi baseado em pesquisas, a partir de 

referências bibliográficas e decisões de Recursos Extraordinários pelo Su-

premo Tribunal Federal visando analisar de uma forma mais ampla, informa-

tiva e atual sobre o tema escolhido. 

1. Histórico da união estável no Direito brasileiro 

A união estável como instituição social tem existência secular, pois, como 

situação de fato que é, foi algo que surgiu no mundo dos fatos, isto é, na 

realidade das pessoas, que necessitou ser abordado pelo Direito, pois não a 

previa, sendo, portanto um típico caso de que a sociedade influencia no Di-

reito, e não o contrário. 

Sobre essa existência como instituição social, Agerson Tabosa Pinto, na 

obra “A união estável brasileira e suas raízes romanísticas”, cita, de maneira 

pertinente, o que Euclides Benedito de Oliveira destaca essa evolução da 

união estável, que,  

já nos idos de 1923, proclamava, vanguardeiramente, Vírgílio de Sá Pereira que 

a família não é criada pelo homem, mas pela natureza, porque o legislador não 

cria a família, como o jardineiro não cria a primavera, dado que, sendo um fe-

nômeno natural, ela antecede necessariamente ao casamento, que é um fenô-

meno legal. Por isso, quando um homem e uma mulher se unem sob o mesmo 

teto, com o fruto de seu amor, aí se instala a família. Com mais reflexões sobre 

o tema, indaga o autor: passou por lá o juiz, com sua lei, ou o padre com seu 

sacramento? Que importa isso? O acidente convencional não tem força para 

apagar o fato natural. Conclui seu pensamento: sendo a família um fato natural, 

e o casamento, uma convenção social, este é muito estreito para conter aquele, 
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produzindo-se então, o fato fora da convenção. Embora o homem queira obe-

decer ao legislador, vê-se impelido a não desobedecer a natureza, constituindo 

sua família, se possível, nos moldes legais, e, se necessário, fora deles3. 

Neste sentido, é cediço pontuar que a notícia histórica que se tem sobre 

tal formalização legal dessa situação de fato remota à época do império ro-

mano, segundo Washington de Barros Monteiro e Beatriz Regina Tavares da 

Silva: 

a união estável constituiu outrora instituição legal, admitida pelas Leis Júlia e 

Papia Poppaea, tornando-se mesmo bastante difundida. Foi chamada nas fon-

tes de licita consuetudo, non causa matrimonii. Teve, no direito romano, valor de 

casamento e que se distinguia das justae nuptiae pela imperfeita comunhão de 

vida, bem como pelos efeitos que dela surgiram. A união estável romana era 

assim um quase casamento, união inferior ao casamento, semimatrimônio, con-

traído sem formalidades, porém, de natureza lícita, nada tendo de torpe ou re-

provável4. 

Contudo, como instituição jurídica no Brasil, a união estável apenas sur-

giu com a Constituição Federal de 1988, com a previsão do art. 226, §3º 

(“Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável, entre o 

homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua con-

versão ao casamento”)5. 

Tal previsão foi um grande avanço para o direito de família, uma vez que 

antes somente era reconhecida como entidade familiar a família constituída 

                                                 
3 PINTO, Agerson Tabosa. A união estável brasileira e suas raízes romanísticas. In: LÓPEZ ROSA, Ra-

mon; PINO TOSCANO, Felipe José del (Coord.). El Derecho de Familia: de Roma al Derecho Ac-
tual. Madri: Universidad de Huelva, 2003, p. 10. 

4 MONTEIRO, Washington de Barros; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Curso de Direito Civil. Di-

reito de família. v. 2. 43. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 77. 
5 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. 27. ed. São Paulo: 

Rideel, 2019. 
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pelo casamento civil, agora família de fato, como é a união estável, está pre-

vista e resguardada pelo nosso ordenamento jurídico. 

Após os textos constitucionais, foi regulamentada pela Lei nº 8.971/1994 

(que dispõe sobre o direito do companheiro a alimentos e à sucessão)6 e pela 

Lei nº 9.278/1996 (que regula o §3º do art. 226 da Constituição Federal)7. 

A Lei nº 8.971/1994, ao tratar da questão alimentícia, dispôs em seu art. 

1º que “a companheira comprovada de um homem solteiro, separado judici-

almente, divorciado ou viúvo, que com ele viva há mais de cinco anos, ou 

dele tenha prole, poderá valer-se do disposto na Lei nº 5.478, de 25 de julho 

de 1968, enquanto não constituir nova união e desde que prove a necessi-

dade”. Desse modo, depreende-se da leitura de tal artigo que havia um prazo 

mínimo, de 5 anos, para o conivente ter direitos com a sua união. Note tam-

bém que a lei era clara ao afastar o concubinato, não havendo confusão deste 

conceito com o da união estável, já que tinha ipsis litteris a necessidade de estar 

a outra parte solteira, ou separada judicialmente ou divorciada ou viúva, afas-

tando, portanto, os casos de mancebia. 

Quanto à segunda lei supracitada, vale pontuar que esta trouxe em seu 

art. 1º o conceito formal de união estável, qual seja, “é reconhecida como 

entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem 

e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família”8. Por-

tanto, tal comando traz disposição diferente do que fora regulamentado pelo 

art. 1º da Lei 8.971/94, supracitada, devendo assim a questão do lapso tem-

poral estar superada por revogação do dispositivo em virtude de promulga-

ção de lei posterior e específica que trata a matéria de maneira distinta. 

                                                 
6 BRASIL. Lei no 8.971, de 29 de dezembro de 1994. Regula o direito dos companheiros a alimentos e 

à sucessão. Brasília: Presidência da República, 1994. 
7 BRASIL. Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996. Regula o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. 

Brasília: Presidência da República, 1996. 
8 BRASIL, 1994. 
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É cabível ainda salientar que a Lei nº 9.278/1996 revogou parcialmente 

outros aspectos, além do destacado acima, da Lei nº 8.971/1994, no que 

tange especificamente aos alimentos e uma alteração ínfima também em ter-

mos sucessórios, que segue. 

Quanto ao direito de alimentos, a lei posterior estabeleceu que, durante 

a união, os conviventes devem-se, mutuamente, alimentos. Após a ruptura 

dessa união, os alimentos serão devidos, se houver culpa, devendo o culpado 

pagar ao inocente, se destes necessitar. 

Quanto ao direito sucessório, o artigo 2º da Lei nº 8.971/1994, tratou do 

direito de participação do companheiro na sucessão, nas seguintes condições: 

o companheiro sobrevivente terá direito enquanto não constituir nova união, 

ao usufruto de quarta parte dos bens do de cujos, se houver filhos ou comuns; 

ou o companheiro sobrevivente terá direito, enquanto não constituir nova 

união, ao usufruto da metade dos bens do de cujos, se não houver filhos, 

embora sobrevivam ascendentes; ou na falta de descendentes e de ascenden-

tes, o companheiro sobrevivente terá direito à totalidade da herança9. 

No que se refere ao direito sucessório, acresça-se ao disposto acima os 

ditames do parágrafo único do artigo 7º da Lei nº 9.278/1996, que, também, 

dispôs de maneira tímida sobre matéria de sucessão, trazendo comando 

acerca do direito real de habitação (“Dissolvida a união estável por morte de 

um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto 

viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel 

destinado à residência da família”)10. 

                                                 
9 BRASIL, 1994. 
10 BRASIL, 1996. 
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O artigo 8º da Lei nº 8.971/1994 foi revogado porque o artigo 5º da lei 

posterior presume a colaboração comum, nas aquisições patrimoniais onero-

sas, pela simples convivência more uxório, salvo estipulação contrária em con-

trato escrito. 

Empós, adveio a disciplina da união estável no Código Civil de 2002, nos 

artigos 1.723 a 1.72711, no entanto de forma, obviamente, não exaustiva, ha-

vendo muitos pontos que foram e estão sendo tratados pela jurisprudência 

de maneira inovadora. 

Em resumo, Agerson Tabosa Pinto, traduz que 

o Código Civil novo teve que recepcionar a união estável, como constava da 

Constituição de 1988, quase repetindo, no art. 1.723, caput, os termos da defini-

ção da lei de 1996, já referida. Estabeleceu os impedimentos da união estável 

(art. 1723, §§1º e 2º), apontou os deveres dos companheiros (art. 1.724), e defi-

niu como regime de bens do casal, o da comunhão parcial (art. 1.725), que é o 

mesmo do regime legal do casamento, regulado pelos artigos 1.658 a 1.666. 

Seguindo a constituição, o Código ainda prevê a conversão da união estável em 

casamento, como opção aos companheiros (art. 1.726) e distingue união estável 

de concubinato (art. 1.727). Este é constituído de “relações não eventuais entre 

homem e mulher, impedidos de casar12. 

2. Casamento e união estável: semelhanças e diferenças 

O art. 1.723, caput, do Código Civil de 2002, traz que a união estável é 

entidade familiar entre homem e mulher13 (é sabido que é abrangida em tal 

conceito a união estável entre pessoas do mesmo sexo – vide Arguição de 

                                                 
11 BRASIL, 2002. 
12 PINTO, 2003, p. 9.  
13 BRASIL, 2002. 
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Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n° 132/RJ14 e ADI n° 

4.277/DF15), com os atributos da publicidade, continuidade e durabilidade, 

além do objetivo de constituir família - affectio maritalis. Além disso, o pará-

grafo único desse artigo traz que o casamento é impedimento para a confi-

guração da união estável, assim, deve a pessoa estar ou divorciada ou separada 

judicialmente, ou, pelo menos, de fato, sob pena de configurar um concubi-

                                                 
14 UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E MULHER, 

MAS APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO 
CONSTITUCIONAL DE ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS OU SEM 
HIERARQUIA ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS DO GÊNERO HUMANO. IDENTIDADE 
CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE “ENTIDADE FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. A refe-
rência constitucional à dualidade básica homem/mulher, no § 3º do seu art. 226, deve-se ao centrado 
intuito de não se perder a menor oportunidade para favorecer relações jurídicas horizontais ou sem 
hierarquia no âmbito das sociedades domésticas. Reforço normativo a um mais eficiente combate à re-
nitência patriarcal dos costumes brasileiros. Impossibilidade de uso da letra da Constituição para ressus-
citar o art. 175 da Carta de 1967/1969. Não há como fazer rolar a cabeça do art. 226 no patíbulo do seu 
parágrafo terceiro. Dispositivo que, ao utilizar da terminologia “entidade familiar”, não pretendeu dife-
renciá-la da “família”. Inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas 
de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico. Emprego do fraseado “entidade fami-
liar” como sinônimo perfeito de família. A Constituição não interdita a formação de família por pessoas 
do mesmo sexo. Consagração do juízo de que não se proíbe nada a ninguém senão em face de um direito 
ou de proteção de um legítimo interesse de outrem, ou de toda a sociedade, o que não se dá na hipótese 
sub judice. Inexistência do direito dos indivíduos heteroafetivos à sua não-equiparação jurídica com os 
indivíduos homoafetivos. Aplicabilidade do § 2º do art. 5º da Constituição Federal, a evidenciar que 
outros direitos e garantias, não expressamente listados na Constituição, emergem “do regime e dos prin-
cípios por ela adotados”, verbis: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a Repú-
blica Federativa do Brasil seja parte”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Fundamental - ADPF n° 132/RJ. Requerente: Governador do Estado do Rio de 
Janeiro. Relator: Min. Ayres Britto, 05 maio 2011. 

15 ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA 

PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO DI-
RETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECI-
MENTO COMO INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE AÇÕES 
DE NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da 
ADPF no 132-RJ pela ADI no 4.277-DF, com a finalidade de conferir “interpretação conforme à Cons-
tituição” ao art. 1.723 do Código Civil. Atendimento das condições da ação. BRASIL. Ação direta de 
inconstitucionalidade - ADI n° 4.277/DF. Requerente: Procuradora-geral da República. Relator: 
Min. Ayres Britto, 05 maio 2011. 
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nato. Desse modo, segundo o ensinamento da professora Regina Beatriz Ta-

vares da Silva, em sua atualização da doutrina de Washington Monteiro de 

Barros,  

os pressupostos para que se reconheça a entidade familiar apta a produzir os 

efeitos pessoais e patrimoniais que posteriormente serão analisados: a) união 

estável entre duas pessoas, com constituição de família; b) convivência, em re-

gra geral e salvo exceções, sob o mesmo teto, prolongada, pública e contínua; 

c) capacidade civil dos companheiros; d) inexistência de impedimento matri-

monial, salvo, no caso de casamento, se houver separação de fato16. 

Já a instituição do casamento não tem um conceito legal tão fechado, 

como a união estável. Sabe-se que o casamento é uma entidade familiar, mo-

nogâmica, que sendo uma instituição jurídica, pois tutelada pelo Estado, traz 

direitos e deveres para seus contraentes, tal como o da mútua assistência, 

além de trâmite formal para sua efetivação e reconhecimento, não sendo tão-

somente uma situação de fato, tal qual a união estável. São esclarecedores os 

caracteres do casamento, apresentados no livro de Washington Monteiro de 

Barros com Regina Beatriz Tavares da Silva: 

a) a sua natureza é de ordem pública. A legislação sobre casamento está acima das 

convenções particulares; b) além disso, implica união exclusiva, tanto que a viola-

ção ao dever de fidelidade constitui ilícito civil; c) importa comunidade de vida para 

os cônjuges; d) não comporta termo ou condição, tratando-se, como se trata, 

de negócio jurídico puro e simples17. 

Destaca-se, portanto, que em nenhum dos dois institutos há espaço para 

o reconhecimento legal, formal, do concubinato, como uma relação a ser res-

guardada pelo Direito. Isso porque tal mancebia se dá a margem do aceito e 

                                                 
16 MONTEIRO; SILVA, 2016, p. 76. 
17 MONTEIRO; SILVA, 2016, p. 60. 
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disciplinado por nosso ordenamento jurídico, sendo um terceiro alheio a es-

sas entidades familiares, que se sujeita a uma relação poligâmica com uma 

pessoa casada ou que já viva em união estável, sendo tal relação adúltera não 

reconhecida e resguardada pelo nosso Direito. 

Quanto aos deveres dos cônjuges e companheiros, faz-se necessário as-

severar o que a legislação civilista traz. No que tange ao casamento, dispõe 

os seguintes deveres, no art. 1.566: fidelidade recíproca; vida em comum, no 

domicílio conjugal; mútua assistência; sustento, guarda e educação dos filhos; 

e respeito e consideração mútuos. Já o art. 1.724 do CC/2002 trouxe que “as 

relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, 

respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos”18. 

Assim sendo, fazendo-se uma leitura apressada dos artigos faz-se a de-

dução, não razoável, de que inexiste dever de fidelidade na união estável. No 

entanto, como dito alhures, tal instituição familiar não permite o concubi-

nato, portanto seria inviável e contrassenso aos demais ditames do ordena-

mento jurídico a não observância do dever de fidelidade pelos companheiros. 

Dessa maneira, a leitura mais consentânea com todo o arcabouço jurídico é 

a de que o dever de lealdade se confunde com o dever de fidelidade, sendo 

um sinônimo do outro. Tanto é assim que se formos atrás da etimologia e 

significados de ambas as palavras vemos que elas são sinônimos. Destarte, 

existe sim dever de fidelidade e/ou dever de lealdade tanto no casamento, 

como na união estável. 

Contudo, apesar da equiparação de ambos os institutos, eles não se con-

fundem, possuindo vários aspectos de distinção, que não somente o da sole-

nidade do casamento, se assim não fosse, não haveria sentido em existir duas 

                                                 
18 BRASIL, 2002. 
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entidades familiares com conceitos distintos, regulamentações distintas, po-

rém que se confundiam, pois uma estaria dentro da outra, sendo mais do 

mesmo. Isso não seria possível e razoável, já que no Direito não existe dis-

posição vazia em seu sentido e na sua finalidade, sendo um complexo que 

está interligado, formando um todo harmônico, que não se contradiz a ponto 

de causar sua eliminação por si só, pois as normas devem “conversar” entre 

si, havendo completude e sincronização e não choque e, consequente, dizi-

mação de seus institutos e conceitos. 

Neste sentido, um dos pontos destoantes dessas duas entidades familia-

res, reguladas pelo Código Civil de 2002, bem como em leis esparsas, além 

de construções doutrinárias e jurisprudenciais, diz respeito ao aspecto suces-

sório, mais especificamente, à configuração de quem está abrangido no con-

ceito de herdeiro necessário, constante no art. 1.845 do CC/2002, com des-

dobramentos advindos do referido rol legal (“São herdeiros necessários os 

descendentes, os ascendentes e o cônjuge”)19. 

Sobre esse ponto em comento, faz-se a digressão sobre os julgados do 

Supremo Tribunal Federal que abordaram a temática em matéria de reper-

cussão geral. 

3. Os entendimentos do Supremo Tribunal Federal da 

equiparação sucessória do companheiro e do cônjuge 

Existem dois julgados do STF em Recurso Extraordinário, na sistemática 

de repercussão geral, que são paradigmas e, portanto, “divisores de água”, na 

temática acerca da posição do companheiro na sucessão hereditária. Trata-se 

                                                 
19 BRASIL, 2002. 
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do Recurso Extraordinário (RE) nº 646.72120, de origem no Rio Grande do 

Sul, e o RE nº 878.69421, de origem em Minas Gerais. 

O primeiro recurso trouxe como repercussão geral o Tema 498: “Al-

cance do direito sucessório em face de união estável homoafetiva”, tendo o 

                                                 
20 Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Aplicação do artigo 1.790 do 

Código Civil à sucessão em união estável homoafetiva. Inconstitucionalidade da distinção de regime 
sucessório entre cônjuges e companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de 
família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante 
união estável, hetero ou homoafetivas. O STF já reconheceu a “inexistência de hierarquia ou diferença 
de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo domés-
tico”, aplicando-se a união estável entre pessoas do mesmo sexo as mesmas regras e mesas consequên-
cias da união estável heteroafetiva (ADI 4277 e ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, j. 05.05.2011) 2. Não 
é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada 
pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompa-
tível com a Constituição de 1988. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nº 
8.971/1994 e nº 9.278/1996 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos suces-
sórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da 
igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação 
do retrocesso. 3. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é apli-
cável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de par-
tilha e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 4. Provimento do recurso ex-
traordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é 
inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, 
em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Recurso Extraordinário nº 646.721/RS. Relator: Min. Marco Aurélio, 10 maio 2017. 

21 Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inconstitucionalidade da distin-

ção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla dife-
rentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias 
formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os 
companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização 
entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. 3. Assim sendo, o art. 1790 do 
Código Civil, ao revogar as Leis nºs 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou o compa-
nheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em 
contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à 
proteção deficiente, e da vedação do retrocesso. 4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o 
entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito 
em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 
5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema 
constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companhei-
ros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. BRA-
SIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 878.694/MG. Relator: Min. Roberto Bar-
roso, 10 maio 2017. 
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julgamento do mérito fixado a seguinte tese: “É inconstitucional a distinção 

de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 

do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto 

nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002”22. 

O segundo julgado acima tem como repercussão geral o Tema 809: “Va-

lidade de dispositivos do Código Civil que atribuem direitos sucessórios dis-

tintos ao cônjuge e ao companheiro”, tendo o julgamento do mérito fixado 

a tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de 

regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, 

em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”23. 

Antes de adentrar especificamente nos julgados e seus trâmites proces-

suais, é cediço aclarar os artigos que tratam da matéria sucessória do compa-

nheiro e do cônjuge e que foram objetos de discussão acerca da abrangência 

e constitucionalidade. 

O art. 1.790 do CC/2202 encontra-se nas Disposições Gerais do Título 

I - Da Sucessão em Geral, e traz o seguinte comando em relação ao direito 

sucessório do companheiro: 

A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos 

bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições se-

guintes: I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equiva-

lente à que por lei for atribuída ao filho; II - se concorrer com descendentes só 

do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles; 

III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da 

herança; IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da he-

rança24. 

                                                 
22 BRASIL, Recurso Extraordinário nº 646.721/RS, 2017. 
23 BRASIL, Recurso Extraordinário nº 878.694/MG, 2017. 
24 BRASIL, 2002. 
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Atualmente, já há observação atrelada à leitura desse dispositivo, logo ao 

lado do caput, que consta: “(Vide Recurso Extraordinário nº 646.721) (Vide 

Recurso Extraordinário nº 878.694)”. 

Já no Título II – Da Sucessão Legítima, no capítulo da Ordem de Suces-

são Hereditária há disposição que trata acerca da posição do cônjuge na su-

cessão, que em seu art. 1.829 dispõe que: 

A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em con-

corrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no 

regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 

1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da he-

rança não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em concor-

rência com o cônjuge; III - ao cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais25. 

Neste artigo, também, há, atualmente, a observação “(Vide Recurso Ex-

traordinário nº 646.721) (Vide Recurso Extraordinário nº 878.694)”. 

Percebe-se com a leitura das ementas e das teses de repercussão geral 

que os julgados ficaram adstritos aos dois comandos supracitados e não a 

todo o arcabouço que trata da sucessão como um todo. Desse modo, existem 

vários outros artigos que trazem comandos quanto ao direito do cônjuge na 

sucessão e não abrange ou cita o companheiro, não se podendo, portanto, 

fazer uma leitura forçada no sentido da necessidade de em todo dispositivo 

onde se lê “cônjuge” que seja lido “cônjuge e companheiro”, porque assim 

não o fez a legislação cível, tampouco a jurisprudência. 

No que tange aos fundamentos para o reconhecimento da inconstituci-

onalidade do regime estabelecido pelo artigo 1.790 do Código Civil, um deles 

diz respeito ao princípio da vedação ao retrocesso – uma lei nova não poderá 

limitar direitos anteriormente concedidos por uma legislação pretérita, uma 

                                                 
25 BRASIL, 2002. 
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vez que as disposições normativas das Leis nº 8.971/1994 e 9.278/1996 con-

tinham preceitos normativos mais favoráveis à sucessão da união estável. 

No entanto, apesar do tratamento igualitário que se deve em matéria su-

cessória, o próprio Ministro Luís Roberto Barroso admite a existência de 

substanciais diferenças entre o casamento e a união estável, não podendo se 

falar em equiparação absoluta, como já defendido anteriormente neste capí-

tulo. 

Tal constatação alhures é retirada da própria tramitação e do entendi-

mento exarado nos julgados do STF em comento. O que se demonstrará a 

seguir. 

Cabe enaltecer aqui o enquadramento da matéria feita pela Presidente da 

ADFAS – Associação de Direito de Família e das Sucessões, Dra. Regina 

Beatriz Tavares da Silva, que, em ambos os processos, participou como amicus 

curiae. Em seu artigo “Equiparação de cônjuge e companheiro na sucessão 

pelo STF limita-se à ordem de vocação hereditária”, ela traduz de maneira 

concisa, mas precisa, o sumo dos julgados, dispondo que 

os acórdãos que foram proferidos nos dois Recursos Extraordinários geraram 

dúvidas porque omissos em relação ao artigo 1.845 do Código Civil, que esta-

belece o rol de herdeiros necessários, ou seja, diz quem são as pessoas com 

direito à legítima, que é uma parte da herança que não pode ser tocada e é pre-

servada obrigatoriamente para quem ali está referido, ou seja, as pessoas civil-

mente casadas, além dos filhos e pais. Por essa razão, entre outras, foram inter-

postos Embargos de Declaração em ambos os Recursos Extraordinários. No 

julgamento de um desses Embargos, ocorrido em sessão virtual de 19.10.2018 

a 25.10.2018, finalmente, o STF esclareceu a matéria. A decisão do STF foi pela 

rejeição dos Embargos de Declaração, uma vez que a ‘A repercussão geral re-

conhecida diz respeito apenas à aplicabilidade do art. 1.829 do Código Civil às 

uniões estáveis. Não há omissão a respeito da aplicabilidade de outros disposi-

tivos a tais casos’. Isso significa que está reservado o direito à metade dos bens 

da herança e a impossibilidade de exclusão da herança por disposição expressa 
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em testamento do falecido apenas aos cônjuges (aqueles que vivem em casa-

mento) e não aos companheiros (aqueles que vivem em união estável)26. 

Nesse sentido, não sendo o companheiro herdeiro necessário afasta-se 

dele todos os desdobramentos decorrentes da legítima, podendo, portanto, 

ser excluído da herança por disposição testamentária. E, dessa maneira, com 

a exclusão por livre e espontânea vontade do testador, não há que se falar em 

obediência ao rol do art. 1.829 do CC/2002, já que o companheiro excluído 

não entrará no rol de herdeiros, por força de vontade testamentária. 

Nesse ponto, são de precisão cirúrgica as palavras do Ministro Edson 

Fachin no RE 646.721/RS acerca desse ponto específico, que, assim, o diz: 

Na sucessão, a liberdade patrimonial dos conviventes já é assegurada com o 

não reconhecimento do companheiro como herdeiro necessário, podendo-se 

afastar os efeitos sucessórios por testamento. Prestigiar a maior liberdade na 

conjugalidade informal não é atribuir, a priori, menos direitos ou direitos dife-

rentes do casamento, mas, sim, oferecer a possibilidade de, voluntariamente, 

excluir os efeitos sucessórios27. 

Faz-se necessário salientar que, para o resguardo da segurança jurídica, o 

STF determinou que as decisões proferidas nesses Recursos Extraordinários 

só se aplicariam a inventários judiciais sem trânsito em julgado e em inventá-

rios extrajudiciais sem escritura pública definitiva. 

Além disso, corrobora-se, mais uma vez, que o alcance das teses de am-

bos os julgados na sistemática da repercussão geral refere-se tão-somente à 

aplicação do artigo 1.829 do Código Civil, e, consequentemente à inconstitu-

cionalidade do art. 1.790 (que não foi revogado formalmente, mas perdeu sua 

                                                 
26 SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Equiparação de cônjuge e companheiro na sucessão pelo STF limita-

se à ordem de vocação hereditária. ADFAS: Associação de Direito de Família e das Sucessões, São 
Paulo, 22 nov. 2018. 

27 BRASIL, Recurso Extraordinário nº 646.721/RS, 2017. 
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aplicabilidade prática com estes julgados), não podendo essas teses ser inter-

pretadas de forma extensiva aos outros dispositivos que regem a sucessão. 

Assim sendo, os demais comandos permanecem inalterados em sua aplicabi-

lidade, uma vez que vinga o princípio de presunção de constitucionalidade 

das leis, estando válidos, existindo, ainda, como dito alhures diferenças entre 

o instituto formal do casamento e o informal da união estável. 

Elucidadoras as palavras de Fabiano Rabaneda, que pondera que 

prevalecendo a diferenciação dos dois institutos diante da interpretação restri-

tiva dada no julgamento dos Embargos, não goza o companheiro de diversos 

direitos, tais como de ser chamado na qualidade de herdeiro necessário e de 

possuir o direito real de habitação ao único imóvel destinado à residência da 

família, não se aplicando ao convivente os direitos dado ao cônjuge nos artigos 

1.831 e 1.845 do Código Civil ao companheiro supérstite, por manifesta falta 

de previsão legal28. 

Nesse azo, há diversos tratamentos na sucessão que serão distintos entre 

cônjuges e companheiros, entre eles, cita-se, a título de exemplo, o que ocorre 

no inventário extrajudicial, que é regulamentado pela Resolução nº 35/2007 

do CNJ29. Isto porque, em caso de existência de união estável há necessidade 

de existência de outros herdeiros para ser possível essa lavratura de inventário 

em procedimento administrativo (vide artigos 18 e 19 da Resolução)30, o que 

                                                 
28 RABANEDA, Fabiano. Da sucessão do companheiro e da liberdade testamentária. ADFAS: Associa-

ção de Direito de Família e das Sucessões, São Paulo, 2 ago. 2019. 
29 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 35, 24 de abril de 2007. Disciplina a lavra-

tura dos atos notariais relacionados a inventário, partilha, separação consensual, divórcio consensual e 
extinção consensual de união estável por via administrativa. 

30 Art. 18. O(A) companheiro(a) que tenha direito à sucessão é parte, observada a necessidade de ação 

judicial se o autor da herança não deixar outro sucessor ou não houver consenso de todos os herdeiros, 
inclusive quanto ao reconhecimento da união estável. 

 Art. 19. A meação de companheiro(a) pode ser reconhecida na escritura pública, desde que todos os 
herdeiros e interessados na herança, absolutamente capazes, estejam de acordo. 
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difere do casamento, que por ser ato formal independe de tal requisito. As-

sim, mais uma vez assevera-se que não pode ser automática essa equiparação 

do cônjuge ao companheiro, pois não são idênticos em seus institutos. 

Efetivamente, a Constituição Federal não equiparou a união estável ao 

casamento. Se assim fosse não teria determinado que a lei facilitasse sua con-

versão em casamento. As regras sucessórias foram estabelecidas pela legisla-

ção ordinária. O fato de, eventualmente, serem injustas não as tornam in-

constitucionais. A referida equiparação depende de alterações no âmbito le-

gislativo. 

Considerações finais 

Os Recursos Extraordinários trouxeram uma nova leitura para a matéria 

da sucessão do cônjuge, declarando inconstitucional o tratamento distinto 

dado ao companheiro em comparação com o cônjuge, no que tange unica-

mente ao disposto do art. 1.790, que diverge do direito dado ao cônjuge. 

Pontuam que deve, para ambos, valer a mesma regra, qual seja, a do teor do 

comando do art. 1.829 do CC/2002, sob pena de violação à dignidade da 

pessoa humana, ofensa à isonomia e em obediência à vedação ao retrocesso 

no ordenamento. 

Dessa maneira, tal equiparação do companheiro ao cônjuge, na sucessão, 

está adstrita exclusivamente à ordem de sucessão hereditária, uma vez que 

somente o art. 1.790 foi declarado inconstitucional. Permanecem os demais 

vigentes e válidos até ulterior revogação ou declaração de “incompatibili-

dade” com a Carta Maior. Isso porque, nos embargos de declaração interpos-

tos, o STF deixou assentado o entendimento de que inexistia omissão na de-

cisão, pois seu alcance tratava somente do confronto entre os artigos em co-

mento, e não à toda a matéria sucessória. Não foram debatidos os outros 
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artigos, como o art. 1.845 do CC/2002, que traz a figura dos herdeiros ne-

cessários, no qual consta tão somente o cônjuge nesse dispositivo. 

Nota-se, claramente, que há distinção de tratamento entre cônjuges e 

companheiros em seus direitos sucessórios. Contudo tal diferenciação tinha 

uma razão de ser na época de sua publicação (e até hoje), que seria tratar 

diferentemente institutos que são distintos, que se assemelham, porém, não 

se confundem. Ocorre que se percebe que a tendência atual jurisprudencial é 

a equiparação máxima da união estável ao casamento. Todavia tal equivalên-

cia forçada vai fazer com que ambas as entidades familiares esvaziem-se em 

seus conceitos, em suas finalidades e em sua aceitação pela população. A li-

berdade de escolha pelas partes da entidade familiar que gostariam de formar 

com seus parceiros estará cada vez mais limitada, já que não terão opções 

para exercer essa liberdade. Essa escolha, por conseguinte, não será, verda-

deiramente, livre, pois a confusão conceitual e de suas consequências práticas 

findarão nos mesmos resultados. Assim, há uma “falsa liberdade” de escolha 

da entidade familiar que se almeja formar, visto que, com o enfraquecimento 

de ambos os institutos, enfraquecer-se-á também a própria entidade familiar, 

ou seja, o conceito de família. 
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CAPÍTULO 6. 
PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO E AS RAÍZES DO 

TESTAMENTO NO DIREITO ROMANO 

Maria Vital da Rocha 1 

Valdélio de Sousa Muniz2 

Resumo: Trata o presente capítulo de realçar o testamento como meca-

nismo de planejamento sucessório e, ao mesmo tempo, correlacionar o seu 

disciplinamento no Código Civil brasileiro de 2002 (atualmente vigente) às 

origens deste instituto que remontam ao Direito Romano. Busca, entre ou-

tros objetivos, tentar entender como a Sucessão Testamentária, como ex-

pressão da vontade do próprio possuidor de bens, tem cedido lugar de des-

taque no Direito Sucessório brasileiro à Sucessão Legítima, por meio da qual 

prevalece o desejo do Estado, consubstanciado na lei, numa completa in-

versão à prioridade que os antigos romanos conferiam ao testamento. Ado-

tam-se, neste estudo, dois procedimentos metodológicos distintos e com-

plementares: a pesquisa bibliográfica (com acesso a fontes secundárias 

como artigos e livros produzidos por renomados especialistas na matéria) e 

a pesquisa documental (a partir, sobretudo, da fonte primária que é a legis-

lação pertinente ao tema). Parte-se da ideia de que o estudo e a difusão em 

torno da riqueza histórica, técnica e conceitual sobre o testamento pode 

contribuir para um novo olhar sobre este instituto e, quiçá, sua maior utili-

zação nos processos e planejamentos sucessórios que, na contemporanei-

dade, tem se tornado objeto de atenção das pessoas (físicas e jurídicas) por 

motivos diversos que, no geral, perpassam pelas vantagens decorrentes da 

                                                 
1 Pós-doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Doutora em Direito Civil 

pela Universidade de São Paulo (USP). “Perfezionamento” em Direito Romano na Universidade de 
Roma La Sapienza. Professora adjunta na Universidade Federal do Ceará (UFC), Coordenadora do 
Curso de Graduação em Direito e professora do Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro 
Universitário 7 de Setembro (UNI7). Procuradora Federal aposentada (Advocacia Geral da União-
AGU). E-mail: maria.rocha@uni7.edu.br. 

2 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário 7 de Setembro 

(UNI7). Especialista em Direito e Processo do Trabalho (Faculdade Darcy Ribeiro) e em Ensino de 
Língua Portuguesa (UECE). Bacharel em Direito (UniJaguaribe) e em Comunicação Social-Jornalismo 
(UFC). Analista Judiciário–Área Administrativa no Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região. 

 E-mail: valdsm@uol.com.br. 
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superação do tabu com que ainda é tratada a questão da morte (mais do que 

mera possibilidade, uma certeza) e seus efeitos jurídicos, sobretudo no 

campo patrimonial e da unidade das famílias a partir de instalados (inevita-

velmente) os processos sucessórios. 

Palavras-chave: Direito Romano. Planejamento sucessório. Sucessão tes-

tamentária. 

Considerações iniciais 

No âmbito do chamado Direito das Sucessões (como parte específica do 

Direito Civil), tem ganho força nas duas últimas décadas o debate em torno 

da necessidade e importância de se elaborar um planejamento sucessório que, 

sobretudo (mas não unicamente) nas famílias mais abastadas, possibilite a 

transferência da propriedade de bens, quando do falecimento de seus titula-

res, da forma menos traumática e mais célere. Entre os mecanismos de pos-

sível utilização nesse tipo de planejamento, um chama a atenção por suas 

raízes distantes no tempo: o testamento3 (que, entre os antigos romanos, era 

inclusive a forma mais comumente adotada de sucessão). 

É a partir desta constatação que o presente estudo se propõe a reunir 

elementos histórico-jurídicos que correlacionem a sucessão testamentária no 

atual Código Civil brasileiro e no Direito Romano que até hoje ainda é fonte 

da maioria dos institutos do Direito Civil pátrio, entre os quais o próprio 

testamento. Ao mesmo tempo, lança o olhar para esse despertar dos brasilei-

ros para o planejamento sucessório que, como dito, tem no testamento umas 

possibilidades de concretização. 

                                                 
3 Pode-se, inclusive, recordar o sentido bíblico de testamento (antigo e novo) como herança de Deus para 

seus filhos, mas em forma de alertas, recados, parábolas, exemplos escritos pelos discípulos. 
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Mostra-se relevante tentar entender quais, de fato, os benefícios que se 

pode esperar do planejamento sucessório, como se processa a sucessão tes-

tamentária nos dias atuais e o que, de fato, esse instituto (testamento) ainda 

guarda de suas raízes no Direito Romano. Parte-se da premissa de que, para 

se fazer maior uso de um instituto posto à disposição dos cidadãos no orde-

namento jurídico, é imprescindível que se amplifique conhecimento a seu 

respeito. 

O percurso do estudo se desenvolve a partir da adoção, concomitante, 

de dois modelos metodológicos importantes: a pesquisa bibliográfica e a pes-

quisa documental. Em relação à primeira, conhecida também como revisão 

de literatura, tem-se como suporte a produção doutrinária de renomados es-

tudiosos do Direito Civil brasileiro, como Rodolfo Pamplona Filho e Pablo 

Stolze Gagliano (2018); Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Fe-

lipe Braga Netto (2018); e do Direito Romano, do porte de Agerson Tabosa 

(2007); José Carlos Moreira Alves (2012); Raúl Rodrigues e Ana Rodrigues 

(2014) e A. Santos Justo (2010). Quanto à pesquisa documental, como fontes 

primárias, recorre-se à legislação pertinente à matéria no Direito pátrio e no 

Direito Romano. 

Dada a própria natureza de um estudo como o desenvolvido para o pre-

sente capítulo, além das limitações intrínsecas ao próprio processo de produ-

ção de conhecimento numa área tão rica e vasta, não é pretensão esgotar as 

possibilidades de reflexão e análise acerca de um tema tão complexo e multi-

facetado. Pretende-se, muito mais, despertar o interesse de outros pesquisa-

dores para que, a partir de novos olhares e sob múltiplos aspectos, se possa 

reunir um amplo e diversificado leque de contribuições para maior difusão 

destes institutos ora estudados (testamento e planejamento sucessório) e, 

claro, sobre a contribuição advinda do Direito Romano em especial ao Di-

reito das Sucessões. 
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1. Sucessão e planejamento sucessório: conceitos básicos 

Preliminarmente, convém recordar, para que se deixe bem situado, os 

conceitos de sucessão (ou mais precisamente, Direito das Sucessões) e suas 

duas espécies: sucessão legítima e sucessão testamentária. De forma bem ob-

jetiva e clara, Gagliano e Pamplona Filho (2018, p.1.453)4 definem Direito 

das Sucessões (ou Direito Sucessório) como o “conjunto de normas que dis-

ciplina a transferência patrimonial de uma pessoa, em função de sua morte”, 

ou seja, aquele ramo de estudo especial do Direito Civil que tem como objeto 

de investigação “a modificação da titularidade de bens”, o que torna, ao 

mesmo tempo, evidente a sua “vinculação ao Direito de Propriedade”, além 

de sua ligação com aspectos do Direito de Família. 

Conforme Farias, Braga Netto e Rosenvald (2018, p.1957)5, enquanto a 

sucessão legítima “apresenta as normas atinentes à sucessão que se opera por 

força de lei, independentemente da vontade do autor da herança (o falecido), 

beneficiando as pessoas que estão previstas na ordem de vocação hereditária 

(rol dos sucessíveis)”, a sucessão testamentária “normatiza a transmissão he-

reditária baseada na vontade do falecido, manifestada em vida, por meio de 

um negócio jurídico (o chamado testamento). Por meio dessa espécie suces-

sória, o destino do patrimônio deixado pelo morto será aquele indicado por 

ele mesmo”. 

Enquanto o autor da herança ou de cujus (também conhecido como in-

ventariado, defunto e extinto) é a “pessoa que faleceu e deixou patrimônio a 

                                                 
4 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de Direito Civil. Vol. único. 

São Paulo: Saraiva, 2018.  
5 FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe; ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito 

Civil. Vol. único. 2.ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2018.  
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ser transmitido para os seus sucessores”, chama-se de sucessor aquele con-

vocado “para imprimir continuidade às relações jurídicas (patrimoniais) do 

falecido que foram transmitidas em razão de seu óbito”6. 

Farias, Braga Netto e Rosenvald chamam a atenção para a função social 

da sucessão que, desde tempos remotos, “deflui da própria função social da 

propriedade, porque a propriedade é, seguramente, a base fundante da he-

rança”. Eles acrescentam que, assim, “surge em potência a função social da 

herança, como fenômeno concretizador da diretriz da socialidade, estabele-

cida como um dos paradigmas do Código Civil de 2002. Não se apresenta 

para coibir o exercício da propriedade, mas, ao revés, para legitimá-lo” 7. 

A limitação à liberdade de testar por parte do titular de patrimônio que 

possui herdeiros necessários, traçada pelo art.1.857 do Código Civil8, deriva 

do reconhecimento da função social da herança: 

Há uma visível preocupação do sistema jurídico com o impacto do exercício 

da liberdade de elaborar um testamento sobre a esfera jurídica de interesses dos 

sucessores. Por evidente, não havendo herdeiros necessários, já não mais se 

justifica a restrição imposta pela norma jurídica, por ausência de prejuízo social 

no ato de disposição da integralidade do patrimônio9. 

Neste ponto, porém, tem-se que a legislação brasileira poderia avançar 

no sentido de se mostrar mais consentânea com uma realidade que a cada dia 

se mostra menos incomum e que, poderia, sim, servir de fundamentação para 

abrir exceção a esta restrição à liberdade de testar: o abandono afetivo in-

verso, ou seja, aquele a que muitos pais e mães idosos são submetidos por 

                                                 
6 FARIAS; BRAGA NETTO; ROSENVALD, 2018, p. 1957.  
7 FARIAS; BRAGA NETTO; ROSENVALD, 2018, p. 1956.  
8 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília: Presidência da Re-

pública, 2002.  
9 FARIAS; BRAGA NETTO; ROSENVALD, 2018, p. 1956/1957. 



Planejamento sucessório e as raízes do testamento no Direito Romano 

127 

seus filhos (descendentes), mas que, apesar disso, nos termos do Código Ci-

vil, se mantêm como herdeiros necessários/legítimos, posto que, somente 

em situações mais extremas, como de cometimento de violência física, esta-

riam sujeitos à deserdação10. 

Havendo atenção e vontade do legislador, o próprio ordenamento jurí-

dico brasileiro oferece, analogicamente, similaridade de previsão passível de 

adaptação ao campo civil no sentido de preencher a lacuna mencionada. É o 

caso, por exemplo, da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006)11, que, ao 

tratar da violência doméstica, em seu art.7º, enumera como formas de vio-

lência, entre outras (ou seja, rol meramente exemplificativo), a física, a psico-

lógica, a sexual, a patrimonial e a moral. 

Trata-se, como bem observa Melissa Ourives Veiga, em sua dissertação 

de mestrado, de possibilitar uma margem de flexibilidade da regra relativa à 

legítima, a partir da “técnica da ‘derrotabilidade’ ou superabilidade, concebida 

na tradição do common law” frente a “normas-regras que, conquanto se exprimam 

válidas e eficazes para os casos genéricos, como regra geral, em determinadas 

situações concretas podem se mostrar incompatíveis em relação aos valores que 

deflagraram a sua edição”12. Ela acrescenta que: 

                                                 
10 De acordo com o art.1.962, do Código Civil, além das causas mencionadas no art.1.814, “autorizam a 

deserdação dos descendentes por seus ascendentes: I – ofensa física; II - injúria grave; III - relações 
ilícitas com a madrasta ou com o padrasto; IV - desamparo do ascendente em alienação mental ou grave 
enfermidade”. O art.1814, por sua vez, prevê que, quando declarado por sentença, “são excluídos da 
sucessão os herdeiros ou legatários: I - que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio 
doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascen-
dente ou descendente; II - que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou in-
correrem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro; III - que, por violência ou 
meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato 
de última vontade”. (BRASIL, 2002).  

11 BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher. Brasília: Presidência da República, 2002.  
12 VEIGA, Melissa Ourives. A possibilidade de flexibilização da legítima no Direito Sucessório à 

luz da técnica da derrotabilidade das normas. Dissertação (Mestrado em Direito Privado) – Pro-
grama de Pós-Graduação em Direito, Fortaleza, Centro Universitário 7 de Setembro, 2017, p. 120.  
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[...] o caso não é, por evidente, de negar a importância da legítima para o sistema 

jurídico brasileiro, inclusive por conta das tradições e da influência romanista. 

Apenas é o levantamento circunstancial do regramento legal para efetivar ou-

tros valores jurídicos que, por igual, merecem especial proteção do sistema, sem 

ordem de preferência ou hierarquia. 

[...] o uso da técnica da “derrotabilidade” é episódico e casuístico, não se afe-

tando a regra geral do sistema, que permanece válida e eficaz para todos os 

casos. Tão somente, é um levantamento ocasional e específico de uma norma-

regra que caminha sob o risco de colidir com os valores que justificaram a sua 

edição, apenas para aquela hipótese13. 

Farias, Braga Netto e Rosenvald14 consideram o planejamento sucessório 

“uma providência preventiva, permitindo ao titular de um patrimônio definir, 

ainda vivo, o modo como deve se concretizar a transmissão dos bens aos 

sucessores, respeitado o limite da legítima, caso existam herdeiros necessá-

rios, com vistas a precaver conflitos”. Eles advertem que tais conflitos podem 

provocar “reflexos deletérios” como perda ou deterioração de bens e de pes-

soas jurídicas: 

[...] É racional e prospectivo estabelecer estratégias e soluções antecipadas para 

a administração do patrimônio que será transmitido posteriormente pela via 

sucessória, evitando conflitos de interesses entre os herdeiros. É o que se con-

vencionou denominar planejamento sucessório15. 

As vantagens do planejamento sucessório bem formulado tendem a ser 

significativas. Conforme Farias, Braga Netto e Rosenvald, elas vão desde a 

economia de custos póstumos, melhoria do relacionamento entre os herdei-

ros, garantia de continuidade do negócio com maximização de lucros até a 

preservação da afetividade entre os membros do núcleo familiar. “Até 

                                                 
13 VEIGA, 2017, p. 121.  
14 FARIAS; BRAGA NETTO; ROSENVALD, 2018, p. 1964. 
15 FARIAS; BRAGA NETTO; ROSENVALD, 2018, p. 1964.  
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mesmo porque vem se demonstrando que a sucessão é uma fonte inesgotável 

de conflitos”16, pontuam os autores. 

Apontam, ainda, que “um outro evidente benefício decorrente do plane-

jamento sucessório é a celeridade na partilha do patrimônio entre os interes-

sados, na medida em que cessa a litigiosidade. Evita-se, pois, que o tempo 

venha a causar prejuízos à administração do patrimônio”17. Eles alertam, con-

tudo, que as pessoas interessadas em realizar um planejamento sucessório 

devem cumprir o que chamam de “etapa preambular de estudos prévios, cri-

teriosos para a obtenção de um diagnóstico da situação familiar, sob o prisma 

patrimonial, legal e tributário” e sugerem, inclusive, questões que devem ser 

observadas: 

Deve ser levado em conta, por exemplo, a quantidade de bens imóveis do titu-

lar, a existência, ou não, de ativos financeiros, o regime de bens do casamento 

do titular e dos herdeiros, a extensão e a tipificação dos negócios da família etc. 

Tudo isso sem olvidar a importante discussão sobre a intenção de manter a 

participação dos herdeiros na administração dos negócios ou a contratação de 

mão de obra profissional, experimentada18.. 

Sob o aspecto da composição familiar e da proteção por ocasião da su-

cessão, inclusive, é pertinente observar, como fazem Ilha e Reis, que: 

[...] o princípio da solidariedade, objetivo fundamental da República, aplicado 

ao direito de família e sucessões, impõe olhar as famílias constituídas pelo ca-

samento e as que não são constituídas pelo casamento como abertas ao mesmo 

                                                 
16 FARIAS; BRAGA NETTO; ROSENVALD, 2018, p. 1964.  
17 FARIAS; BRAGA NETTO; ROSENVALD, 2018, p. 1965.  
18 FARIAS; BRAGA NETTO; ROSENVALD, 2018, p. 1965.  
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propósito, pois a solidariedade significa multiplicar a dignidade da pessoa hu-

mana, que pelos mesmos anseios e legitimidade merecem a proteção total19. 

É comum entre os estudiosos da matéria, no Brasil, apontar como pos-

síveis mecanismos de planejamento sucessório a celebração de doação em 

vida (que, em alguns casos, pode ser antecipação de herança para herdeiro 

necessário), a efetivação de partilha em vida (prevista no art.2.018 do Código 

Civil), a criação de pessoas jurídicas (denominadas mais comumente de hol-

ding patrimonial familiar) e a elaboração de testamento (respeitado, obvia-

mente, o limite da legítima), objeto do presente estudo20, e considerado “um 

instituto genuinamente romano”21. 

A constatação quanto a essa origem, inclusive, é realçada também pela 

pesquisadora Myriam Benarrós: 

No Direito Romano o testamento particular é a modalidade mais antiga, pois 

o testamento público surge somente no direito imperial; o testamento holó-

grafo, por sua vez, aparece no direito romano somente a partir do imperador 

valentiniano III, para elaborá-lo era suficiente que o testador o escrevesse de 

sua mão, e não havia necessidade de testemunhas; contudo, essa modalidade 

de testamento não foi acolhida por justiniano. 

Alguns dos requisitos essenciais dos testamentos no Código Civil atestam a ori-

gem romanística da matéria testamentária, o mais evidente é a presença das tes-

temunhas, em diferentes momentos de aperfeiçoamento do ato, para que o 

testamento possa ser válido22. 

                                                 
19 ILHA, Jônatas Michels; REIS, Jorge Renato dos. O regime sucessório na união estável sob a ótica cons-

titucional segundo o Supremo Tribunal Federal. Revista Jurídica da FA7. Fortaleza, v.18, n.2, p. 15-
27, maio/ago. 2021, p. 26. 

20 FARIAS; BRAGA NETTO; ROSENVALD, 2018, p. 1965.  
21 JUSTO, A. Santos. Breviário de Direito Privado Romano. Coimbra: Coimbra, 2010, p. 550.  
22 BENARRÓS, Myriam. Elementos romanísticos da sucessão testamentária no Código Civil Brasileiro. 

In: XIX Congreso Internacional y XXII Congreso Iberoamericano de Derecho Romano, 2018, 
Barcelona. Fundamentos del derecho sucesorio. Madrid: Marcial Pons, 2017. p. 1.357.  
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Mas, se o planejamento sucessório (e dentro dele, o testamento) é algo 

tão importante e vantajoso, por que motivo ainda é, para muitos no Brasil, 

um tema quase tabu? Gagliano e Pamplona Filho se arriscam, com maestria, 

a oferecer uma resposta: 

O brasileiro, em geral, não costuma falar da morte. 

Muitos dizem que isso traz mau agouro ou pode, até mesmo, propiciar a sua 

chegada mais precoce, o que ninguém quer. 

Mas o fato é que a morte faz parte da vida, sendo a única certeza de toda a 

nossa trajetória, independentemente de credo ou filosofia. 23 

Gagliano e Pamplona Filho enfatizam, porém, que “sob o prisma emi-

nentemente jurídico, temos que a morte, em sentido amplo, é um fato jurí-

dico, ou seja, um acontecimento apto a gerar efeitos na órbita do Direito” 24. 

Neste sentido, frise-se que a Constituição Federal de 1988, em seu art.5º, dá 

embasamento ao Direito Sucessório ao estabelecer como direitos fundamen-

tais a garantia do direito de propriedade (inciso XXII) e do atendimento de 

sua função social (inc.XXIII) e a garantia do direito à herança (inc.XXX) 25. 

Eis, então, um resumo cuja abordagem é, ao mesmo tempo, ampla e 

concisa, formulado por Gagliano e Pamplona Filho: 

Considerando-se que um patrimônio jamais poderá remanescer sem titular, se-

gundo a própria perspectiva da função social, observamos que os atos de dis-

posição inter vivos, como uma compra venda ou uma doação, implicam a 

transmissibilidade de determinado bem, operando uma consequente sucessão 

(substituição de pessoas) em sua titularidade. 

                                                 
23 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2018, p. 1451.  
24 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2018, p. 1451.  
25 BRASIL. [Constituição (2022)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: 

Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 
constituicaocompilado.htm. Acesso em: 28 jun. 2022. 
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Assim, é correto dizer que, em uma primeira acepção, pode a sucessão se dar 

no âmbito das relações negociais inter vivos, quando determinado bem é trans-

ferido de uma pessoa a outra, operando-se uma substituição entre elas. 

Ocorre que a morte também determina essa substituição de pessoas, na medida 

em que, como dito, patrimônio algum poderá permanecer acéfalo. 

Dá-se, pois, a sucessão hereditária ou “mortis causa”, quando, em virtude do 

falecimento de alguém (sucedido ou autor da herança), o seu patrimônio é 

transferido a determinadas pessoas, legitimadas a recebê-lo (sucessores), as 

quais, assim, substituem-no na titularidade desses bens ou direitos26. 

Rodrigues e Rodrigues observam que a propriedade sempre foi também 

de grande valor para os romanos, no seio das famílias, o que legitima ainda 

mais a pertinência da correlação entre o tema do planejamento sucessório, do 

testamento e do Direito Romano: 

A propriedade teve inicialmente um significado profundamente enraizado no 

arbítrio do paterfamilias (autoridade máxima do grupo familiar, não necessaria-

mente o pai na ordem natural) e na sacralização dos bens corpóreos, marcada 

pela organização política dos tempos primitivos, em que prevalecia a comuni-

dade familiar sobre os indivíduos, confinada num objetivo comum, razão fun-

damental de sua constituição27. 

Até mesmo o passar dos séculos e as transformações políticas e econô-

micas não foram suficientes para desconfigurar por completo a relação entre 

família e propriedade, como bem analisam Rodrigues e Rodrigues a partir do 

paradigma romano: 

Como se pode ver, em sua gênese, nas mais pequenas organizações sociais, a 

propriedade tinha base patriarcal; era inseparável, confundia-se e relacionava-

se intrinsecamente com aquela destacada autoridade doméstica nuclear, não 

sendo, por isso, uma realidade autônoma. Com a passagem do tempo, o direito 

                                                 
26 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2018, p. 1455.  
27 RODRIGUES, Raúl; RODRIGUES, Ana. Direito Romano. Lobito (Angola): Escolar, 2014, p. 18.  
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de propriedade foi configurado à medida das fases do próprio império, embora 

mantendo alguma afinidade com os rigorosos rituais28. 

Como explicado, há duas espécies de sucessão hereditária: legítima (que 

segue a ordem de sucessores previstas no Código Civil) e testamentária (que 

se dá por meio de ato jurídico especial e solene). É esta última espécie o foco 

central da presente análise daqui para a frente, como uma das manifestações 

de planejamento sucessório e por suas raízes advindas do Direito Romano, 

como se demonstrará. 

Na realidade brasileira, há exatos 45 anos, Monteiro observava que “para 

dez sucessões legítimas que se abrem, ocorre uma única sucessão testamen-

tária”29. Trinta anos depois, Venosa afirmava que, “apesar do tempo decor-

rido, essa situação pouco se alterou, embora seja já percebida uma maior uti-

lização desse instrumento”30. Venosa observa, contudo, que: 

As causas da utilização restrita do testamento em nosso meio estão, sem dúvida, 

afetas a fatores estranhos ao direito. A questão é principalmente sociológica. 

No entanto, ao lado das causas que comumente se apontam, tais como a exce-

lência da sucessão legítima, como tendência natural dos titulares de patrimônio, 

ou o apego à vida, porque testar é se lembrar da morte, há o fato de que o 

excesso de solenidades do testamento, com o risco sempre latente de o ato 

poder sofrer ataques de anulação após a morte, afugenta os menos esclarecidos 

e mesmo aqueles que, por comodismo, ou receio de ferir suscetibilidades, não 

se abalam em pensar em disposições de última vontade31. 

                                                 
28 RODRIGUES; RODRIGUES, 2014, p. 19.  
29 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil, v.6. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 95.  
30 VENOSA, Sílvio de Salvo. O testamento em geral. Revista Opinião Jurídica, n.9, Fortaleza, Unichris-

tus, 2007, p. 229. 
31 VENOSA, 2007, p. 229.  
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Em 5 de julho de 2021, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), espé-

cie de agência oficial de notícias do Governo brasileiro, publicou em seu por-

tal institucional, a informação colhida pelo repórter Lucas Pordeus León 

junto ao Colégio Notarial do Brasil (CNB, órgão que agrega os tabeliães do 

País) de que “o número de testamentos realizados no Brasil cresceu 41% nos 

seis primeiros meses de 2021, em comparação com o mesmo período de 

2020”32. De acordo com a entidade, “foram registrados nos cartórios do País 

mais de 17.500 testamentos de janeiro a junho, contra mais de 12.300 testa-

mentos no mesmo período do ano passado (2020)” e, segundo relato da di-

retora da instituição, Ana Paula Frontini, o aumento foi atribuído a um re-

flexo da pandemia da Covid-1933. 

Ainda conforme a mesma fonte, o Estado do Amazonas foi o que regis-

trou maior aumento no número de testamentos no 1º semestre de 2021, com-

parado ao mesmo período de 2020: 107%. Ele foi seguido pelos Estados do 

Mato Grosso (75%) e Goiás (72%). A mesma notícia deu conta de que o 

registro de testamentos vitais, espécie de documento por meio do qual as 

pessoas indicam o tratamento que pretendem receber em caso de doença 

grave que as impossibilitem de expressar na ocasião, também cresceu no pe-

ríodo 65% (comparando-se o primeiro semestre de 2021 com o de 2020). 

“Foram 359 registros desse tipo de documento em 2021 contra 217 nos pri-

meiros seis meses do ano passado”34. 

No dia 11 de setembro de 2020, a agência Estadão Conteúdo publicou 

no portal do jornal Diário do Nordeste notícia indicando que, entre os meses 

de abril e julho daquele ano, “a busca pela formalização de testamentos em 

                                                 
32 LEÓN, Lucas Pordeus. Número de testamentos no Brasil cresce 41% no primeiro semestre. Rádio 

Agência Nacional, Geral, 5 jul. 2021.  
33 LEÓN, 2021.  
34 LEÓN, 2021.  
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cartórios do Ceará aumentou 933%”, enquanto, no País, o crescimento foi 

de 134% no mesmo período. Os dados coletados e fornecidos também pelo 

CNB apontaram, naquela oportunidade, que “o Brasil passou de 1.249 testa-

mentos em abril para 2.918 em julho” e que, segundo os tabeliães, aumentou 

“a busca por orientações por idoso e profissionais de saúde, mais expostos 

ao contágio da Covid-19, e até mesmo jovens”, tendo o Ceará ficado atrás 

somente do Amazonas, onde o crescimento de pedidos chegou a 1.000%35. 

Na mesma reportagem, a presidente do Conselho Federal do CNB, Gi-

selle Oliveira de Barros, afirmou que “perfis de cidadãos que antes não pen-

savam em planejamento sucessório passaram a refletir sobre o assunto com 

a pandemia de coronavírus”. A dirigente acrescentou: 

O aumento da procura pelo ato demonstra a preocupação das pessoas diante 

de um cenário difícil e de muitas incertezas, sendo o testamento a melhor ma-

neira de assegurar sua vontade, por meio da orientação legal de um notário 

sobre como realizar a distribuição de bens de acordo com a legislação vigente.36 

Para facilitar a realização de testamentos, o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) editou, em maio de 2020, o Provimento nº 100, possibilitando que eles 

sejam realizados online, por intermédio da plataforma e-Notariado37. 

Diógenes, em sua dissertação de mestrado, afirma que “o testamento é 

um instrumento clássico e, por vezes, eficaz para o planejamento sucessório, 

havendo situações em que o futuro autor da herança não precisa de mais do 

                                                 
35 ESTADÃO CONTEÚDO. Busca por testamentos aumenta quase dez vezes no Ceará na pandemia. 

Diário do Nordeste, Fortaleza, Negócios, 11 set. 2020. 
36 ESTADÃO CONTEÚDO, 2020.  
37 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Provimento nº 100, de 26 de maio de 2020. Dispõe sobre 

a prática de atos notariais eletrônicos utilizando o sistema e-Notariado, cria a Matrícula Notarial Eletrô-
nica-MNE. CNJ, Brasília, 2020.  
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que isso”38. Ela alerta, com razão, para o fato de que, quando o gestor da 

empresa falece sem que tenha feito um planejamento prévio do processo de 

sucessão, “a administração do negócio tende a ser transferida ao inventari-

ante, criando uma situação bastante danosa para a sociedade empresarial, por-

quanto à disputa já travada pela divisão de bens corriqueiramente se alia a 

disputa pela administração da empresa, tornando ainda mais litigioso o in-

ventário”39. 

2. Testamento no Direito Romano e no Código Civil Brasileiro 

No capítulo de sua obra Derecho Romano Clasico, dedicado ao tema Direito 

de Sucessão em razão da morte, Fritz Schulz40, jurista alemão e um dos mais 

importantes estudiosos, no século XX, do Direito Romano, afirma que a lei 

romana de sucessão é, sem dúvida, o sinal mais claro da vocação jurídica de 

Roma. Ele acrescenta que a ideia predominante era substituir a sucessão do 

Estado (representado pela cúria), sempre que possível, pela sucessão testa-

mentária porque a primeira era muito burocrática e rígida, enquanto a se-

gundo poderia levar em conta as circunstâncias de cada caso, em específico, 

muito embora, nas últimas décadas da República, a liberdade do testador te-

nha sido limitada pela concessão a certos parentes próximos de uma parcela 

de propriedade, da qual o testador não poderia privá-los por vontade41, res-

trição igualmente presente no atual Código Civil brasileiro42. 

                                                 
38 DIÓGENES, Cristiane Pinheiro. Holding familiar: Instrumento de planejamento patrimonial, tribu-

tário e sucessório. Dissertação (Mestrado em Direito Privado) – Programa de Pós-Graduação em Di-
reito, Fortaleza, Centro Universitário 7 de Setembro, 2017, p. 54.  

39 DIÓGENES, 2017, p. 57. 
40 SCHULZ, Fritz. Derecho Romano Clásico. Barcelona: Bosch, 1951, p. 194. 
41 SCHULZ, 195, p. 195 
42 Prevê o § 1º do art.1.857 do CC, que “a legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no 

testamento” (BRASIL, 2002). No caso do direito romano clássico, do testamento per aes et libran, aquele 
feito à beira da morte, segundo Alves (2012, p. 719), nasceu o testamento pretoriano, em que o pretor 
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Relata o procurador regional da República aposentado Rogério Tadeu 

Romano, que a sucessão testamentária “foi a mais antiga forma de sucessão 

conhecida no Direito Romano. Mesmo antes da Lei das XII Tábuas, todo 

cidadão romano tinha, praticamente, o dever de fazer um testamento, pois 

era considerado desonroso uma pessoa morrer sem ter indicado a destinação 

de seu patrimônio após sua morte”43. 

Assim, Alves define que “sucessão testamentária ocorre quando a heredi-

tas (herança civil) é deferida por meio de testamento”44. Tabosa explica que 

“hereditas era a palavra técnica que designava tudo que passava do de cujus para 

os herdeiros. A herança, em geral, se transmitia a título universal. Ela era uma 

universalidade de coisas corpóreas e incorpóreas, e, em seu todo, era tida 

como uma res incorporalis”45. 

Alves, inclusive, apresenta a compreensão de testamento segundo Ulpi-

ano (Regulae) como “declaração, conforme o direito, da nossa vontade, feito 

de forma solene para que valha depois de nossa morte”, e de acordo com 

Modestino (Digesto), como “declaração de nossa vontade, conforme o direito, 

a respeito daquilo que cada qual quer que se faça depois de sua morte”. Ele 

                                                 
considerava válido o testamento escrito e apresentado a sete testemunhas, mas não poderia criar herdei-
ros (apenas conceder a posse dos bens segundo as tábuas do testamento à pessoa designada). Porém, se 
o herdeiro legítimo (filho do testador) reclamasse a herança (petitio hereditatis ab intestato) por não reconhe-
cer o testamento como válido pelo ius ciuile, o pretor não protegia o bonorum possessor, que perdia a 
herança. Depois, com o imperador Antonino Pio, permitiu-se que o bonorum se defendesse com a exceptio 
doli mali, mantendo-se na posse dos bens. Já no direito romano pós clássico, o testamento pretoriano deu 
lugar ao testamento privado (sem interferência de autoridade pública) e ao testamento público (com 
participação de autoridade pública), segundo Alves (2012, p. 719). Conforme Tabosa (2007, p. 319), 
bonorum possessor eram “pessoas que, embora merecedoras, não eram, pelo jus civile, consideradas herdei-
ros”.  

43 ROMANO, Rogério Tadeu. Sucessão ab intestato no Direito Romano. JUS.com.br, Artigos, 24.maio 

2017.  
44 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 15.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 715.  
45 TABOSA, Agerson. Direito Romano. 3.ed. Fortaleza: FA7, 2007, p. 316.  
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também recorda que as Institutas de Justiniano remetem à etimologia fanta-

siosa da palavra como testatio mentis (testemunho da vontade)46. 

Contudo, tanto Alves quanto Tabosa consideram que tais conceitos não 

realçam o que é essencial ao testamento romano: “a instituição de herdeiro”. 

Assim, tem-se, em verdade, que testamento, no Direito Romano, “é o ato 

solene de última vontade que contém a instituição de herdeiro”. Para Tabosa, 

o herdeiro “é o centro e o fundamento do testamento”, mais do que o univer-

sum jus (totalidade dos direitos e obrigações objeto da herança) e a própria 

pessoa do de cujus (ou defunctus) 47. 

Tabosa frisa que “a autonomia da família romana era tamanha que sua 

projeção no futuro, com a morte do pater famílias, devia depender mais da 

vontade deste do que da vontade do Estado, através da lex”48. Assim, cabia 

ao pater, como regra, designar, através de testamento, os seus sucessores, com 

vistas à unidade da família e do patrimônio familiar. Somente na falta do tes-

tamento, é que a lex (lei/Estado) indicava os herdeiros. 

Por isso, o Jus Civile49 (séc.VI, Justiniano) previa dois tipos de sucessão: a 

sucessão testamentária e a sucessão legítima ou ab intestato. Neste mesmo sen-

tido, o CC prevê, no art.1786, que a sucessão “dá-se por lei ou por disposição 

de última vontade”.50 

                                                 
46 ALVES, 2012, p. 715-716.  
47 ALVES, 2012, p. 715-716; TABOSA, 2007, p. 320-322. 
48 TABOSA, 2007, p. 322. 
49 Ou Corpus Iuris Civilis, que, segundo Justo (2010, p. 38-39), “é uma compilação de direitos (iura) e de leis 

(leges) que Justiniano, Imperador do Oriente, mandou elaborar e cuja denominação foi dada por Dioní-
sio Godofredo na edição que publicou em Genebra, em 1.583”. Abrange: instituições (espécie de manual 
inspirado nas Instituições de Gaius, dividido em três grupos: pessoas, coisas e ações, publicado em 533), 
digesto (digesta ou pandectae, “compilação de fragmentos extraídos de obras dos principais jurisconsul-
tos clássicos”, publicado em 533), código (codex, “compilação de leis desde Adriano até Justiniano”, 
publicado em 534) e novelas (novellae, as constituições imperais promulgadas depois do Código). 

50 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília: Presidência da Re-

pública, 2002.  
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Assim é que o testamento (de testis = testemunho), de acordo com Ta-

bosa, é o negócio jurídico destinado a constituir o herdeiro e estabelecer ou-

tras disposições com efeito post mortem. Ele enfatiza que o testamento não 

configura contrato em razão de, na feitura, ser unilateral, ou seja, expressar 

somente a vontade do testador e que se trata de um instituto do Direito Civil 

(Jus Civile), pois deve estar de acordo com o Direito e ser por ele regulado, e 

não pelo direito natural (jus naturale) nem pelo jus gentium51, e o define como 

“ato personalíssimo, solene, unilateral, revogável e mortis causa52”. 

Justo argumenta que o testamento tem como objetivo garantir, por meio 

de um paterfamilias, que “o novo agrupamento de pessoas e bens se mantenha 

em unidade contínua. Por isso, se justifica que a sucessão testamentária pre-

valeça sobre a não testamentária”53. 

Alves afirma que a abertura do testamento romano ocorria sempre após 

a morte do testador54, tal qual previsto, no CC 2002, conforme os arts.1.875 

(do testamento cerrado), 1.877 (do testamento particular), 1.885 (dos codici-

los), com a ressalva de que, em se tratando dos testamentos especiais 

(arts.1.891, Marítimo e Aeronáutico, e 1.895, Militar), há previsão expressa de 

caducidade se o testador não morrer em viagem ou em guerra ou no prazo 

de 90 dias após o testador se encontrar em local onde possa realizá-lo na 

forma ordinária. 

Até o ano 6 d.C, conforme Alves, o testamento romano poderia ser não 

solene (privado), mas passou a exigir formalidades como a leitura em voz alta, 

três a cinco dias após a morte do testador, na presença das testemunhas que 

                                                 
51 TABOSA, 2007, p. 322-324.  
52 Significa dizer que somente produz efeito após a morte do testador.  
53 JUSTO, 2010, p. 549.  
54 ALVES, 2012, p. 740.  
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o subscreveram (ou da maioria delas), em razão da Lei Iulia, de uicesima here-

ditatum (imposto de 5% sobre o patrimônio hereditário, que caiu em desuso 

a partir de Justiniano)55. Em termos de formalidades, o CC 200256, prevê que 

tanto o testamento público quanto o cerrado sejam formalizados perante o 

tabelião (ou seu substituto legal) na presença de duas testemunhas, diferenci-

ando-se, conforme os arts.1864 e 1.868 pelo fato de que o público será escrito 

pelo próprio tabelião (ou substituto legal) e lido em voz alta ao testador e às 

testemunhas, enquanto o cerrado será escrito pelo próprio testador ou al-

guém a seu rogo, assinado e entregue ao tabelião perante as testemunhas, 

sendo lido e assinado por todos apenas o auto de aprovação. 

Alves adverte que, para que do testamento decorra, de fato, a sucessão 

testamentária, hão de ser preenchidos os seguintes requisitos57: 1) que seja 

feito de acordo com as formas exigidas; 2) que o testador tenha capacidade 

para fazê-lo (testamenti factio actiua); 3) que a pessoa instituída herdeira tenha 

capacidade para sê-lo (testamenti factio passiua); 4) que haja a instituição de her-

deiro; e 5) que o testamento seja eficaz, e não tenha sido revogado pelo tes-

tador. Tabosa diz que a expressão testamenti factio significava tanto a aptidão 

para fazer testamento, quanto a aptidão para receber herança através do tes-

tamento58. 

Ainda conforme Alves, quanto às formas exigidas, tinham-se os testa-

mentos normais (como o calatis comitiis, adotados em tempo de paz, perante 

comícios por cúrias, que se reuniam duas vezes por ano; o in procinctu, utili-

zado na guerra, diante do povo como testemunha; e o per aes et libran59, que, 

                                                 
55 ALVES, 2012, p. 740.  
56 BRASIL, 2002. 
57 ALVES, 2012, p. 716.  
58 TABOSA, 2007, p. 318.  
59 Espécie importante porque, segundo Tabosa (2007, p. 327), trouxe a aplicação da mancipatio, que ele 

define como “forma de aquisição da propriedade em que se usam o bronze (aes), a balança (libra), além 
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segundo Gaio – Institutas II, 102, era o modelo cumprido por quem estava 

à beira da morte e não podia aguardar os encontros anuais das cúrias para 

testar) e os anormais (testados em situações fora do comum, excepcionais, 

com rigor diferenciado, como o ruri conditum – feito no meio rural, com ape-

nas cinco testemunhas em vez de sete; pestis tempore – em tempo de peste, sem 

testemunha na presença do testador com doença contagiosa; e o militum – 

dos soltados, de terra ou de mar, válido até um ano após a baixa)60. 

Destaque-se que, desta última espécie de testamento “anormal”, do di-

reito romano, o militum, derivam-se os atuais testamentos Marítimo e Aero-

náutico (arts.1.888 a 1.892) e Militar (arts.1893 a 1.896), chamados de especi-

ais no CC 2002, diferenciados, porém, entre outros aspectos, pelo prazo de 

validade, como já mencionado, a partir de quando se pode verificar caduci-

dade. 

Da mesma forma, os romanos também consideravam entre os testamen-

tos “anormais”, de acordo com Alves, o do cego (realizado na presença de 

sete testemunhas e um tabularius – quem redige a vontade expressa pelo tes-

tador, lê e confirma na presença de testemunhas); o do analfabeto (apenas 

oral, no período clássico e, depois, redigido por uma oitava testemunha) e o 

do surdo-mundo (redigido de próprio punho)61. No CC 2002, os arts.1.865, 

1.866 e 1.867 tratam de formalidades acerca de testamento público em que 

sejam testadores, respectivamente, analfabetos, surdo e cego62. Já os 

                                                 
da presença do libripens, do disponente e do adquirente” como modo solene de aquisição do direito de 
propriedade (espécie de venda simulada) sobre as res mancipi, perante cinco testemunhas, em que se define 
preço fictício ao patrimônio a terceiro (o familiae emptor -espécie de comprador da herança), que, con-
forme Alves (2012, p. 718), se torna proprietário dos bens sob confiança do testador para transferi-los 
após a morte do testador à pessoa por este designada. A mancipatio deu lugar à nuncupatio, em que o 
testador dava a conhecer suas disposições reais (nuncupare é nomear em público).  

60 ALVES, 2012, p. 716.  
61 ALVES, 2012, p. 721-722. 
62 Art. 1.865. Se o testador não souber, ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal assim o 

declarará, assinando, neste caso, pelo testador, e, a seu rogo, uma das testemunhas instrumentárias. 
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arts.1.872 e 1.873 preveem, nesta ordem, que quem não sabe ou não pode ler 

também não pode dispor de seus bens em testamento cerrado, enquanto o 

surdo-mudo pode fazê-lo, desde que o escreva todo e o assine de sua mão. 

Em relação à capacidade para fazer testamento, Tabosa refere-se ao ci-

dadão romano sui juris (plenamente capaz, de direito e de fato)63, o que tam-

bém é dito por Alves, que acrescenta tratar-se de aptidão desde a confecção 

até sua morte. Inicialmente, estavam excluídos (incapazes) os estrangeiros, 

escravos, entre outros, mas posteriormente começou-se a atenuar algumas 

das restrições. Por não participarem dos comícios (cúrias) nem das guerras, 

as mulheres, por exemplo, não poderiam realizar os testamentos calatis comitiis 

e in procinctu. Também não tinham capacidade de fato os impúberes, os loucos 

e os pródigos64. 

Acerca do tema, Justo apresenta uma sucinta descrição a partir da corre-

lação com a capacidade negocial e com o decurso do tempo: 

Nos primeiros tempos, a testamenti factio activa dependia do status personae em que 

a capacidade negocial assenta. Só um paterfamilias podia fazer testamento. To-

davia, com o tempo, este princípio foi sendo abandonado, até se consagrar a 

capacidade plena dos filiifamilias. São incapazes de fazer testamento os estran-

geiros, os impúberes, os dementes (excepto durante os intervalos lúcidos) e os 

pródigos. 

                                                 
 Art. 1.866. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento, e, se não o souber, de-

signará quem o leia em seu lugar, presentes as testemunhas. 
 Art. 1.867. Ao cego só se permite o testamento público, que lhe será lido, em voz alta, duas vezes, uma 

pelo tabelião ou por seu substituto legal, e a outra por uma das testemunhas, designada pelo testador, 
fazendo-se de tudo circunstanciada menção no testamento. (BRASIL, 2002).  

63 TABOSA, 2007, p. 325.  
64 ALVES, 2012, p. 722-723.  
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Ademais, o direito civil exigia que o testador possuísse a testamenti factio (activa) 

no momento da feitura do testamento e devia conservá-la ininterruptamente 

até à sua morte65. 

Trazendo para o CC 2002, o art.1857 prevê que “toda pessoa capaz pode 

dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para 

depois de sua morte”, enquanto o art.1.860 ressalta que, “além dos incapazes, 

não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discerni-

mento”66. Ressalte-se que, conforme o mesmo CC, há dois tipos de incapa-

cidade67: absoluta (art.3º), na qual se incluem apenas os menores de 16 anos 

de idade; e a relativa a certos atos (art.4º), em que são listados os maiores de 

16 anos e menores de dezoito anos, os ébrios habituais e viciados em tóxico, 

os pródigos e aqueles que, “por causa transitória ou permanente, não pude-

rem exprimir sua vontade”. O próprio art.1.860, em seu parágrafo único, po-

rém, já expressa que os maiores de 16 anos podem testar. 

Já em relação à capacidade passiva, ou seja, de ser instituída como her-

deira pelo testador abrangia, conforme Alves, a princípio, pessoas físicas (ro-

manos sui juris), nascituros, pessoa jurídica (como o Estado romano – populus 

Romanus, mas não municípios, ciuitates e colônias, consideradas pessoas incer-

tas), divindade (Cristo, arcanjo ou mártir, através da igreja local) e até o es-

cravo (exceto como herdeiro de seu dono) e, de Constantino a Justiniano, 

também as igrejas, ciuitates e corporações lícitas. Essa espécie de capacidade, 

porém, era observada em três momentos: confecção do testamento, abertura 

                                                 
65 JUSTO, 2010, p. 488.  
66 BRASIL, 2002.  
67 Detalhe importante, acerca disso, é que se depreende do art.1861 do CC-2002, que a capacidade de fato 

é mensurada em relação ao momento da feitura do testamento, ao prever que: “A incapacidade super-
veniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do incapaz se valida com a superve-
niência da capacidade”. (BRASIL, 2002) 
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dele e aceitação. Não poderia, por exemplo, ser herdeira a viúva que, até um 

ano da morte do marido, tornasse a casar ou desse à luz filho ilegítimo68. 

Tabosa explica que heredes ou heres era o sucessor do falecido, “definido 

pelas Institutas como necessário (escravo); seus e necessários (descendentes 

do falecido – filho, neto e mulher in manu) sob seu pátrio poder (na domus 

do de cujus ou casa do falecido e, assim, coproprietários); e estranho ou vo-

luntário (os demais, familiares ou não, fora do alcance do pater familiae testa-

dor)”69. 

Alves enfatiza que “não há testamento sem herdeiro, nem herdeiro sem 

testamento” e que “nulo o herdeiro, nulo será todo o testamento”. Também 

ressalta que o testador romano poderia instituir herdeiro único ou vários her-

deiros70. Em relação a essa multiplicidade, o CC-2002, em seu art.1904, prevê 

que, “se o testamento nomear dois ou mais herdeiros, sem discriminar a parte 

de cada um, partilhar-se-á por igual, entre todos, a porção disponível do tes-

tador”. Já o art.1905 estabelece que “se o testador nomear certos herdeiros 

individualmente e outros coletivamente, a herança será dividida em tantas 

quotas quantos forem os indivíduos e os grupos designados”, enquanto o 

art.1907 fixa que “se forem determinados os quinhões de uns e não os de 

outros herdeiros, distribuir-se-á por igual a estes últimos o que restar, depois 

de completas as porções hereditárias dos primeiros”71. 

Ainda quanto à pluralidade de herdeiros, Alves esclarece que ela poderia 

ocorrer por simultaneidade (todos designados como herdeiros) ou sucessiva-

mente (uma em substituição à outra, se a anterior não quiser ou não puder 

aceitar a herança que lhe foi deixada). Interessante observar a complexidade 

                                                 
68 ALVES, 2012, p. 725-726. 
69 TABOSA, 2007, p. 316-317. 
70 ALVES, 2012, p. 727-728. 
71 BRASIL, 2002.  
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já prevista no sentido de que se poderia ter um substituto para um herdeiro 

instituído, vários substitutos (em sequência) para um herdeiro instituído, um 

substituto para diversos herdeiros instituídos ou vários substitutos para di-

versos herdeiros instituídos, posto que a posição do heres substitutus indepen-

dia da do herdeiro instituído72. 

Detalhe curioso que também demonstra a engenhosidade já presente, 

quanto a este instituto, no Direito Romano, é que, conforme Alves, para o 

testador não morrer intestatus (ou seja, sem testamento/herdeiro garantido), 

costumava-se por como último substituto um escravo. Desta forma, se o ins-

tituído e os demais substitutos não quisessem ou não pudessem aceitar a he-

rança, o escravo sobrevivente ao de cujus teria de aceitá-la por ser herdeiro 

necessário. Além disso, ao assumir a herança, o substituto recebia igualmente 

os encargos que onerariam o instituído73. 

De acordo com Alves, o estabelecimento de substituto no testamento 

excluía o direito de os demais instituídos acrescerem para si a parte daquele 

que não aceitou, pois teria de ser, de fato, destinada ao substituto indicado. 

Em caso de substituições sucessivas, o substituto do substituto era tido, a 

rigor, como substituto do próprio instituído e, quando o instituído aceitava a 

herança, a substituição vulgar (comum) se encerrava, da mesma forma que 

ela também se concluía quando, porventura, o substituto não queria ou não 

podia aceitar a herança74. 

Alves ressalta que era aceita a instituição de herdeiro subordinada à con-

dição suspensiva, sendo que, enquanto pendente a condição, vacante seria a 

herança e o pretor concedida ao herdeiro instituído uma bonorum possessio 

                                                 
72 ALVES, 2012, p. 730-733. 
73 ALVES, 2012, p. 733.  
74 ALVES, 2012, p. 733.  
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(posse dos bens/herança do falecido)75. Previsão similar à condição suspen-

siva está presente no art.1897, do CC 2002: “A nomeação de herdeiro, ou 

legatário76, pode fazer-se pura e simplesmente, sob condição, para certo fim 

ou modo, ou por certo motivo”77. 

Tabosa diz que, embora o testamento seja, desde o princípio, “como que 

uma lex privata (lei privada)”, é-lhe “também aplicável a regra: a lei posterior 

revoga a anterior (lex posterior, dérogat priori)”78. Neste sentido, o CC 2002, em 

seu art.1.858, prevê que testamento é ato personalíssimo, podendo ser mu-

dado a qualquer tempo. Alves acrescenta que, no decorrer do tempo, o Di-

reito Romano flexibilizou a possibilidade de alterações no testamento, sem a 

necessidade de elaboração de um novo, a partir da introdução de alterações 

em legados (por meio dos codicilos), na época imperial, e a própria revoga-

ção, já no direito pós-clássico (Constituição de Teodósio II e Honório, de 

418 d.C.), após o decurso do prazo de dez anos da elaboração do testamento. 

Embora Justiniano não tenha admitido essa revogação plena, permitiu que, 

após esse prazo, a revogação se desse por meio de declaração do testador 

perante três testemunhas ou na frente de autoridade pública.79 

Justo observa que o testador “tem plena liberdade para modificar, des-

truir ou substituir por outro. Nas palavras de Ulpianus, ‘a vontade do testador 

é variável até o último momento da sua vida’. Havendo substituição, impõe-

se o último testamento, desde que seja válido”80. 

                                                 
75 ALVES, 2012, p. 729.  
76 Justo (2010, p. 485) esclarece que “não devemos confundir o herdeiro com o legatário que não é suces-

sor: adquire do heres e não do de cujus”.  
77 BRASIL, 2002.  
78 TABOSA, 2007, p. 325.  
79 ALVES, 2012, p. 739.  
80 JUSTO, 2010, p. 550. 
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Há situações que, por tornarem o testamento ineficaz, inválido ou revo-

gado, fazem com que ele não produza efeitos. Alves exemplifica com o caso 

do instituído que não aceitou a herança por ter morrido antes que o próprio 

testador (que, por sua vez, não fez outro testamento); ou que, mesmo fale-

cendo depois que o testador, veio a óbito antes mesmo de ter aceito a herança 

(exceto se, neste caso, for admitida a transmissio hereditatis, ou seja, a possibili-

dade de transferi-la aos seus próprios herdeiros); ou, ainda, se tiver perdido a 

capacidade passiva quando da abertura ou da aceitação da herança (testamenti 

factio passiva) ou quando frustrada a condição. Nestes casos, diz-se que o tes-

tamento se torna desertum ou destitutum.81 

A possibilidade de invalidade do testamento, conforme Alves, ocorria 

quando se verificavam nulidades originárias (relacionadas às formalidades do 

próprio ato, como número inferior de testemunhas, incapacidade do testador 

ou do herdeiro instituído, preterição de herdeiro necessário (legítimo) sem 

cláusula que o deserdasse) ou supervenientes (diminuição posterior da capa-

cidade do testador sem que a recuperasse antes de morrer – testamento irritum 

- ou o surgimento posterior ao testamento de um herdeiro necessário, não 

instituído nem deserdado – testamento ruptum)82. 

Quanto à interpretação do testamento, Justo afirma que “os jurisconsul-

tos romanos procuravam determinar e respeitar a vontade do testador, não 

pondo de parte a possibilidade e a necessidade de corrigirem o formalismo 

que a envolve”83. Neste mesmo sentido, o art.1.899 do CC 2002 estabelece 

que “quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferen-

                                                 
81 ALVES, 2012, p. 736.  
82 ALVES, 2012, p. 736-737.  
83 JUSTO, 2010, p. 574.  
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tes, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testa-

dor”84. Outras questões como as relacionadas erro na declaração, dolo ou 

coação já eram tratadas pelos romanos, como menciona Justo 85e também se 

fazem presentes no CC 2002, em seus arts.1.903 e 1.909, ressaltando este 

último serem anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo 

ou coação. 

Considerações finais 

Como verificado no decorrer do presente estudo e a pandemia do novo 

coronavírus (Covid-19) veio demonstrar, não deveria haver, em pleno século 

XXI, motivo plausível para que o planejamento sucessório deixe de fazer 

parte das discussões entre as famílias. Não há razão para que a morte perma-

neça como um tema tabu, gerando o paradoxo inexplicável de uma humani-

dade que vive em busca de construir certezas sobre diversas questões relaci-

onadas ao futuro, mas parece não aceitar a única certeza inarredável da vida 

que é a chegada da morte a qualquer momento. 

Em razão desta fuga praticamente irracional e do não reconhecimento 

do fato incontestável que é a morte, submete-se, pela não realização de pla-

nejamento sucessório, um sem número de possíveis herdeiros (familiares ou 

não) a situações de longa espera por processos de inventários ou até mesmo 

de desamparo, com risco à própria unidade da família ou a sobrevivência de 

negócios, mantidos, em muitos casos, sob a administração de terceiros desig-

nados pelo Estado (inventariantes nomeados pelos Juízos), apesar de diver-

sos serem os mecanismos de planejamento sucessório atualmente disponí-

veis. 

                                                 
84 BRASIL, 2002.  
85 JUSTO, 2010, p. 570-573. 
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Muito embora o mecanismo adequado ao planejamento sucessório 

possa variar conforme as situações concretas (particulares) de cada pessoa, 

com base nos critérios mencionados e os quais recomendam os especialistas 

que devam ser observados, o presente estudo deu ênfase à sucessão testa-

mentária por motivos diversos, que vão desde a possibilidade de fazer preva-

lecer a vontade do cidadão (proprietário, em vida, dos bens que pretende 

sejam partilhados pós-morte) e não a ordem hereditária ditada pela Lei Civil, 

até mesmo as raízes históricas que se associam a este instituto. 

Ao mesmo tempo em que se verificou o quanto o testamento, em sua 

forma traçada no Código Civil brasileiro de 2002, guarda de similaridade com 

as práticas existentes em torno dele desde os primórdios do Direito Romano, 

evidenciou-se, também, a partir de dados estatísticos, a recente ampliação de 

sua procura (revalorização) no âmbito dos cartórios brasileiros. 

É inevitável concluir, a partir do comparativo aqui desenvolvido em 

torno da atualidade dos temas (planejamento sucessório, sucessão testamen-

tária no Direito Civil brasileiro e no Direito Romano), o quão complexa e, ao 

mesmo tempo, engrandecedora é a tarefa de mergulhar nas raízes do Direito 

e confirmar a grandiosidade de institutos que, como o testamento, não por 

acaso, têm sobrevivido por séculos, adaptando-se às transformações políti-

cas, econômicas e sociais de diferentes povos graças à consistência que lhes 

foi conferida ainda nas suas origens, o que lhes assegura a preservação de sua 

essência e, principalmente, a sua utilização por tantas e tantas gerações. 
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CAPÍTULO 7. 
TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO: 

considerando a parcela do financiamento habitacional 
como despesa do mínimo existencial 

Jeremias Reis Comaru1 

Resumo: A proteção ao direito do consumidor recebeu uma importante 

contribuição com a publicação da Lei do Superendividamento, Lei 

14.181/2021 que determinou alterações no Código de Defesa do Consumi-

dor, Lei 8.078/1990. Além de possibilitar a renegociação dos créditos junto 

aos credores, a alteração permite a reinserção do devedor no mercado de 

crédito, preservando o valor referente ao mínimo existencial, sem que, no 

entanto, tenha sido regulamentada uma metodologia de cálculo para men-

surar tal valor. O trabalho busca responder ao seguinte questionamento: é 

possível inserir a parcela mensal do financiamento habitacional no cálculo 

do mínimo existencial do superendividado? Acredita-se que o direito à mo-

radia como direito fundamental previsto constitucionalmente permita que a 

parcela do financiamento habitacional seja considerada no cálculo do mí-

nimo existencial, dado a centralidade que o direito à moradia tem na reali-

zação de tantos direitos relacionados à dignidade da pessoa humana e à am-

pla proteção que a casa, em sentido amplo, recebe na legislação pátria. A 

natureza da presente pesquisa é qualitativa, teórica e jurisprudencial, com a 

utilização do método dedutivo. 

Palavras-chave: Direito do Consumidor. Superendividamento. Mínimo 

Existencial. 

                                                 
1 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário 7 de Setembro 
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Introdução 

As relações de consumo são harmonizadas através da proteção constitu-

cional e do Código de Defesa do Consumidor, evitando assimetrias informa-

cionais, eventuais abusos por parte dos fornecedores e proporcionando a me-

lhoria da qualidade de vida da sociedade. No entanto, tais relações são mar-

cadas pela vulnerabilidade do consumidor. Em uma sociedade de consumo 

marcada por uma ampla oferta de bens e serviços, tal vulnerabilidade se mos-

tra evidente no superendividamento em razão do crédito abundante e facili-

tado. 

Levando-se em conta que o consumidor possui despesas fixas para a 

manutenção de sua subsistência e padrão de vida digna (alimentação, vestuá-

rio, moradia, educação etc.) para si e sua família, não se pode admitir que tal 

consumidor comprometa tais despesas com o pagamento de dívidas, sob 

pena de esse consumidor tornar-se dependente do auxílio do Estado em uma 

condição de miserabilidade. Nesse sentido, após um percurso estritamente 

jurisprudencial, foi publicada a Lei do Superendividamento, Lei 14.181/2021, 

a fim permitir a recondução do devedor ao mercado de crédito através de um 

plano de pagamento justo e que lhe garanta um mínimo existencial para hon-

rar suas despensas básicas. Atualmente, esse mínimo existencial ainda carece 

de regulamentação quanto à metodologia de apuração. 

O presente trabalho busca responder a seguinte pergunta de partida: é 

possível inserir a parcela mensal do financiamento habitacional no cálculo do 

mínimo existencial do superendividado? O objetivo geral é demonstrar que 

o financiamento habitacional é equivalente ao valor do aluguel como custo 

mensal de moradia e pode ser considerado no cálculo do mínimo existencial 

no plano de pagamento do acordo com os credores,  
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Justifica-se o presente trabalho pela dificuldade de equilibrar os interes-

ses dos credores e do superendividados, uma vez que os fornecedores pres-

sionam o consumidor ao pagamento das dívidas, comprometendo o mínimo 

existencial do devedor. 

A natureza da presente pesquisa é qualitativa, teórica e jurisprudencial, 

com a utilização do método dedutivo, partindo-se de análises teóricas mais 

abstratas para analisar situações concretas que tratam do problema de supe-

rendividamento e a importância do direito à moradia. 

Por fim, o trabalho seguirá a seguinte estrutura: a caracterização da soci-

edade de consumo e o superendividamento; o mínimo existencial e a prote-

ção da dignidade do consumidor; o direito de moradia digna: segurança à 

privacidade e realização de direitos. 

1. A sociedade de consumo e o superendividamento 

O consumo faz parte do cotidiano das pessoas desde sempre, tendo evo-

luído de forma mais expressiva a partir da Revolução Industrial no início do 

século XVIII quando a mecanização da produção possibilitou um aumento 

na oferta de bens, tornando-os mais acessíveis, dando outro sentido ao tra-

balho humano2. Desde então, uma sociedade de consumo evoluiu ao ponto 

de se constituir um modo de criação e acumulação de riqueza, repercutindo 

nas relações trabalhistas e na organização das cidades entre outros efeitos. 

                                                 
2 “O importante não é que, pela primeira vez na história, os operários tenham sido admitidos com iguais 

direitos na esfera pública, e sim [...] nivelar todas as atividades humanas, reduzindo-as ao denominador 
comum de assegurar as coisas necessárias à vida e de produzi-las em abundância.” ARENDT Hannah. 
A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, 
p. 139.  
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A concepção de uma sociedade de consumo é uma das marcas do modo 

de vida contemporâneo sob aspecto econômico3, sociológico e cultural, po-

rém exigem uma reflexão sobre o que é, de fato, necessário ou mesmo dese-

jado, analisando a mudança substancial de curso em direção ao consumismo, 

alterando a vontade e sistematizando o comportamento4. Por esse motivo, 

exigiu-se uma particular apreciação à luz do Direito, a fim de proteger tais 

relações de consumo. 

Nesse sentido. “todos os planos e aspectos da vida parecem ter sido do-

minados por essa lógica, em que a incessante aquisição de bens materiais 

passa ser vista como uma maneira de os indivíduos compensarem suas ca-

rências e frustrações”5. A sociedade do consumo fomenta desejos que pro-

metem felicidade e transmuta as relações de mercado em relações sociais, na 

medida em que imprime um “esforço sem fim para ela própria se tornar e 

permanecer uma mercadoria vendável6”. Assim, o consumo já não implica 

ter o mínimo para manter condições dignas, transformando-se, na pós-mo-

dernidade7, em um ideal de satisfação pessoal, para além da exibição pública 

de riqueza, gerando o consumismo. 

Os desejos passaram a ser um produto de campanhas publicitárias a par-

tir da ampliação do acesso a bens duráveis por classes econômicas de menor 

                                                 
3 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2007. p. 23. 
4 BAUMAN, Zygmunt. Vida para o consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2008. p. 41. 
5 VERBICARO, Dennis; SILVA, Camille Barroso. O assédio de consumo no âmbito da publicidade in-

fantil. Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE), v. 5, n. 2, 2017. 
6 BAUMAN, 2008, p. 20. 
7 “O termo pós-modernismo sugere, então, uma superprodução de bens culturais, difícil de controlar e 

ordenar, que desestabiliza as hierarquias simbólicas existentes; [...] Com o desenvolvimento da cultura de 
consumo, costuma-se dizer que aumentou não só a oferta de bens como também a de imagens e signos. 
O consumo ficou mais difícil de decodificar porque aumentou o problema de interpretar um campo 
mutável de signos”. FEATHERSTONE, Mike. A globalização da complexidade: pós-modernismo e 
cultura do consumo. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 11, nº 32, out 1996, p. 105-124 
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poder aquisitivo. A felicidade privada foi associada à experiência de conforto 

e prazer. Porém, a busca consumista pelo bem-estar trouxe consigo proble-

mas como “a explosão das depressões e das ansiedades, os sintomas de de-

gradação da autoestima, [...] a nova vulnerabilidade do indivíduo, inseparável 

da civilização da felicidade8”. 

Assim, o modelo fordista moderno cedeu espaço à produção de riqueza 

especulativa pós-moderna, onde a manufatura é delegada a terceiros que exe-

cutam o planejamento de quem detém o projeto e a tecnologia e às relações 

se tornaram mais fluídas e virtuais9, o que ampliou a cadeia de produção e 

consumo e aproximou fornecedores e consumidores em um mercado cada 

vez mais digital. 

No Brasil, para sustentar o atual modelo de consumo, as instituições fi-

nanceiras, passaram a ofertar crédito nas mais diversas modalidades como 

financiamentos de imóveis, de veículos, à construção, empréstimo sem des-

tinação específica e cartão de crédito, com base na renda do tomador e ido-

neidade cadastral. Além disso, valem-se de instrumentos para reduzir o risco 

como a garantia real (veículo, imóvel), aval, fiança, seguro prestamista, aver-

bação do crédito consignado com desconto em folha de pagamento ou ante-

cipação de recebíveis10. 

                                                 
8 LIPOVETSKY, 2007, p, 130. 
9 MARQUES, Claudia Lima. Relações de consumo na pós-modernidade: em defesa de uma interpretação 

finalista dos artigos 2º e 29 do CDC. Revista da Faculdade de Direito de Campos, ano I, n. 1, 
jan./jun. 2000. 

10 “Antes, a concessão de crédito era fundamentalmente realizada com base na avaliação face a face que o 

credor fazia do consumidor. Hoje, é comum chegar-se à decisão apoiando-se em dados frios obtidos 
pelo fornecedor do crédito, com pouco ou nenhum contato pessoal com o consumidor. Por isso 
mesmo, os bancos de dados desempenham um papel crítico na concessão de crédito ao consumidor. 
GREENFIELD, Michael. Consumer transactions. Mineola, The Foundation, 1983, p. 163. 
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O crédito possui, desta forma, uma função social intrínseca aos objetivos 

do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto no artigo 192 da Consti-

tuição Federal de 1988, para “promover o desenvolvimento econômico e 

equilibrado do país e servir aos interesses da coletividade”11. 

O endividamento como fato individual tem consequências sociais. A 

economia nacional é, por natureza, uma economia baseada no endividamento 

e não em poupança Além disso, na prática, o Brasil possui uma taxa básica 

de juros elevada e taxas ainda mais elevadas de juros bancários ao consumidor 

de crédito, o que destoa da função social do crédito e leva o consumidor, 

dado a assimetria de informação ou publicidade enganosa, a comprometer 

sua renda acima de sua capacidade de pagamento, o que pode resultar em 

inadimplência ou até mesmo ao fenômeno do superendividamento. 

O superendividamento12não decorre somente da oferta de crédito em si 

ou das circunstâncias do consumidor, suas preferências ou controle finan-

ceiro, mas, em boa parte, da não aplicação do chamado “crédito responsá-

vel”13 por parte das instituições financeiras e cooperativas de crédito, que tem 

obrigação de fornecer as informações concretas sobre a dívida (taxa de juros 

efetiva, seguro prestamista, taxa de administração, IOF etc.) e orientar o con-

sumidor sobre a utilização sustentável do crédito. 

                                                 
11 AMORIM, Eduardo Antônio Andrade. A “Era do Crédito” e o superendividamento do consumidor. 

Entre Aspas: revista da Unicorp, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, n. 1, 2011, p. 44. 
12 Constitui-se “na impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar 

todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, oriundas de delitos 
e de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio”. MARQUES, 
Claudia Lima; LIMA, Clarissa Costa; BERTONCELLO, Káren. Prevenção e Tratamento do Supe-
rendividamento. Brasília: Escola Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, 2010. 
(Caderno de Investigações Científicas, Vol. I), p. 21 

13 “Incorporação de medidas de adequação da oferta e contratação de serviços financeiros ao interesse, 

necessidade e objetivos do consumidor”. FEBRABAN. Guia de uso responsável do crédito. São 
Paulo: Febraban, 2016, p. 17.  
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Se o consumidor recebe limites de crédito que comprometem a renda ou 

até mesmo chegam a superar a renda em várias vezes, a utilização integral de 

tais linhas de crédito não será honrada fatalmente. 

Com o objetivo de prevenir e sanar o problema do superendividamento, 

foi proposta e aprovada a Lei 14.181/2021, que ficou conhecida como Lei 

do Superendividamento14. A lei altera o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC), Lei nº 8.078/90, a fim de proteger os consumidores com dívidas 

acima de sua capacidade de pagamento. oferecendo a oportunidade de rene-

gociar suas dívidas com os credores e estabelece mecanismos para conter o 

assédio por parte das instituições financeiras. 

A Lei 14.181/21 é de “ordem pública”, pois se apoia em valores funda-

mentais para a sociedade, estabelecendo limites como a indisponibilidade de 

direitos e relativização da autonomia privada, vinculação à norma imperativa, 

efeito de nulidade e aplicação de sanções, protegendo o devedor de boa-fé 

que tenha contraído a dívida em operações de crédito, permitindo que este 

possa pagar suas dívidas exigíveis e vincendas decorrentes de relações de con-

sumo (art. 54-A, §1º e §2º) sem comprometer despesas essenciais para sua 

subsistência. Traz ainda exigência para a concessão de um crédito responsá-

vel (art. 54-D), levando em conta a real capacidade de pagamento do devedor, 

seu endividamento e suas despesas pessoais, além da exigência da demons-

tração do custo efetivo total e dos elementos que o compõe, sobre o direito 

de liquidação antecipada e não onerosa do contrato e o direito de arrependi-

mento. 

                                                 
14 A Lei 14.181/2021 define o superendividamento no artigo 54-A, § 1º, in verbis: “Entende-se por supe-

rendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totali-
dade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos 
termos da regulamentação. BRASIL, Lei 14.181 de 1º de julho de 2021. Altera a Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 
(Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção 
e o tratamento do superendividamento. Brasília: Presidência da República, 2021. 
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Um dos principais benefícios na conciliação com os credores é poder 

negociar todas as dívidas em bloco, organizando-se de acordo com a capaci-

dade de pagamento do devedor em um prazo máximo de cinco anos, o que 

permite o devedor programar-se de acordo com seu orçamento através do 

plano de pagamento (arts. 104-A e 104-B da Lei 14.181/21). 

A sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pa-

gamento da dívida no qual poderão constar medidas de dilação de prazo e 

redução de encargos, suspensão ou extinção das ações de cobrança em curso 

e exclusão do nome do consumidor de cadastros restritivos, além da absten-

ção pelo consumidor de condutas que possam agravar sua situação de endi-

vidamento (art. 104-A, §4º da Lei 14.181/21). 

Com a renegociação das dívidas, o devedor poderá ser reinserido no mer-

cado de crédito, o que resgata sua capacidade de comprar bens e contratar 

serviços a prazo e obter benefícios em cartões de crédito e realizar contrata-

ções que exijam idoneidade cadastral como a abertura de conta bancária com 

limite de crédito rotativo, o que gera mais conforto e segurança nas relações 

consumeristas. Por outro lado, a reinserção dos devedores no mercado de 

crédito tem efeitos positivos para os credores e para o varejo, melhorando a 

economia e gerando renda. 

Ao contrário das críticas que afirmam que as medidas inovadoras da Lei 

14.181/21 possam estimular o inadimplemento, o devedor que venha a aderir 

ao plano de pagamento, deverá cumpri-lo integralmente. 

Caso o devedor tenha novos problemas com endividamento, estará su-

jeito a uma carência de dois anos após o pagamento do plano do acordo 

homologado anteriormente, o que reforça que a excepcionalidade do acordo 

(art. 104-A, §5º da Lei 14.181/21). 

De todas as formas, a Lei do Superendividamento tem como funda-

mento o respeito à garantia do mínimo existencial a ser observado no acordo, 
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ou seja, o devedor não poderá comprometer sua renda mínima para subsis-

tência com pagamento de dívidas. 

Apesar de o mínimo existencial tratar-se de um conceito aberto na Lei 

14.181/21, ele decorre do direito fundamental constitucional da dignidade da 

pessoa humana. Além disso, tal conceito ainda carece de regulamentação para 

que seja mensurado adequadamente. 

2. O mínimo existencial e a proteção da dignidade do 

consumidor 

O princípio da proibição da insuficiência trazido pela doutrina constitu-

cional15 tem como núcleo a concretização dos direitos sociais ao definir um 

rol mínimo de direitos fundamentais cuja supressão estaria vedada ao legisla-

dor, se não houvesse uma compensação concreta de igual valor. O Estado, 

em tese, deveria assegurar tal núcleo essencial através de políticas públicas 

com ações e projetos com orçamento definido. A garantia de um mínimo 

existencial confere ao indivíduo ou ao núcleo familiar uma segurança mínima 

através da proteção de sua integridade nas dimensões física e psíquica, per-

mitindo uma vida digna, autodeterminada e livre. 

Esse conteúdo mínimo é uma preocupação em escala global referenciada 

na Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas 

(ONU) de 194816. De forma complementar, o Pacto Internacional dos Direi-

tos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) adotado pela Resolução 

                                                 
15 QUEIROZ, Cristina. O princípio da não reversibilidade dos direitos fundamentais sociais: prin-

cípios dogmáticos e prática jurisprudencial. Coimbra: Coimbra, 2006. p. 105-110. 
16 Artigo 25º “1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família 

a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência 
médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na 
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2.200-A (XXI) da Assembleia Geral das Nações Unidas de 16 dezembro de 

1966 indicou os direitos fundamentais sociais a serem assegurados pelos Es-

tados signatários e ratificada no Brasil em 1992 entre eles a alimentação17 e a 

educação18. A satisfação de tais direitos fundamentais é essencial ao desen-

volvimento do ser humano e da sociedade como um todo, sendo um dos 

pilares para a manutenção da paz e a melhoria da qualidade de vida no pla-

neta. 

A concretização da justiça social passa pelo comprometimento do Es-

tado Democrático de Direito com o que seja necessário para a manutenção 

da dignidade humana.19 Porém o padrão mínimo de sobrevivência amparado 

pelos programas assistenciais de complementação de renda no Brasil é o que 

se pode denominar como mínimo vital20, ou seja, o mínimo para a manuten-

ção da vida, como alimentos, moradia e vestuário. 

                                                 
doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por cir-
cunstâncias independentes da sua vontade”. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos, 1948. 

17 Artigo 11º § 2º. Os Estados-partes no presente Pacto, reconhecendo o direito fundamental de toda 

pessoa de estar protegida contra a fome, adotarão, individualmente e mediante cooperação internacional, 
as medidas, inclusive programas concretos, para: 1. Melhorar os métodos de produção, conservação e 
distribuição de gêneros alimentícios pela plena utilização dos conhecimentos técnicos e científicos, pela 
difusão de princípios de educação nutricional e pelo aperfeiçoamento ou reforma dos regimes agrários, 
de maneira que se assegurem a exploração e a utilização mais eficazes dos recursos naturais. 2. Assegurar 
uma repartição equitativa dos recursos alimentícios mundiais em relação às necessidades, levando-se em 
conta os problemas tanto dos países importadores quanto dos exportadores de gêneros alimentícios. 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais, 1966 

18 Artigo 13, § 1º Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa à educação. 

Concordam em que a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do 
sentido de sua dignidade e a fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-
ciais e Culturais, 1966. 

19 HÄBERLE, Peter. El Estado Constitucional. Tradução de Héctor Fix-Fierro. México: Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2003, p. 356-362. 
20 LALOIRE, Marcel; NUNES, Fátima Sedas. “Que é o Mínimo Vital?” Análise Social, vol. 5, no. 19, 

Instituto Ciências Sociais da Universidad de Lisboa, 1967, p. 379. 
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O mínimo existencial, por outro lado, pode ser considerado um núcleo 

mínimo a ser assegurado para a proteção da dignidade humana que permita 

uma existência autodeterminada, ou seja, sem que a pessoa seja obrigada a 

viver em condições de miserabilidade e dependência da assistência do Estado. 

A legitimidade do mínimo existencial baseia-se nos princípios fundamen-

tais previstos no art. 1º da Constituição Federal de 1988: a soberania, a cida-

dania, a dignidade da pessoa humana, o trabalho e a livre iniciativa e o plura-

lismo político. 

A existência digna vai além da mera sobrevivência física ou de uma zona 

limítrofe da miséria, situação que exigiria a ação imediata do Estado. Isso 

porque a vida vai além da simples existência humana, tendo o indivíduo o 

direito de exercer sua liberdade na esfera privada e pública de forma digna. 

O mínimo existencial, ainda carece de regulamentação para se chegar a 

uma metodologia dinâmica e casuística que atenda o que se propõe a Lei de 

Superendividamento, embora independa “de expressa previsão constitucio-

nal para poder ser reconhecido, visto que decorrente já da proteção da vida e 

da dignidade da pessoa”21. 

A noção de mínimo existencial, assim como o tratamento do devedor 

superendividado, baseia-se na teoria reste à vivre, 22 “entendida como a renda 

mínima do consumidor descomprometida com o pagamento de dívidas para 

a satisfação de suas necessidades básicas e as de sua família”, fundamento 

                                                 
21 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais sociais, mínimo existencial e direito privado. Revista 

de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 61, jan./mar. 2007, p. 105 
22 CARVALHO, Diógenes Faria de; SILVA, Frederico Oliveira. Superendividamento e mínimo existen-

cial: teoria do reste à vivre. Revista de Direito do Consumidor, vol. 118. ano 27. p. 363-386, jul./ago. 
2018. 
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axiológico do modelo francês de tratamento ao superendividado, carateri-

zado pelo artigo L711-1 do Code de la Consommation23. Ainda não regulamen-

tado no Brasil, o mínimo existencial é definido pela doutrina e jurisprudência 

como “a quantia capaz de assegurar a vida digna do indivíduo e seu núcleo 

familiar destinada à manutenção das despesas de sobrevivência, tais como 

água, luz, alimentação, saúde, educação, transporte, entre outros”24. 

Por se permitir a consignação de no máximo 30% do salário nas opera-

ções de crédito consignado, pode deduzir que a intenção do legislador era 

preservar os 70% remanescente da renda do tomador como o necessário para 

honrar as demais despesas a serem suportadas mensalmente. 

Ainda que o conceito de mínimo existencial não esteja positivado no or-

denamento jurídico brasileiro explicitamente, é possível verificar sua utiliza-

ção pela jurisprudência. Na Apelação Cível nº 7004638671025, a decisão re-

fere-se ao mínimo existencial, entendendo que os descontos em folhas deve-

riam preservar o mínimo existencial ligado ao princípio da dignidade humana. 

Da mesma forma, no REsp 1068731-RS26, a indisponibilidade de vaga 

em hospital viola o mínimo existencial da população atingida pelo dever pres-

tacional do Estado em garantir a saúde, não sendo opção do governante ou 

dependente de vontade política, pois os direitos envolvidos não se limitam às 

escolhas do administrador mesmo no caso de escassez de recursos. 

                                                 
23 FRANÇA. Code de la consommation, du 26 juillet 1993. Versão consolidada em 16 de fevereiro de 

2018. 
24 BERTONCELLO, Káren Rick Danilevicz. Superendividamento do consumidor: mínimo existen-

cial: casos concretos. São Paulo: RT, 2015, p. 70. 
25 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 70046386710. Relator desembarga-

dor Angelo Maraninchi Giannakos. Porto Alegre, RS, 16 de maio de 2010. DJ, Porto Alegre, RS, 22 
maio 2012 

26 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1068731-RS. Relator ministro Herman Benjamin. Bra-

sília, DF, 17 de fevereiro de 2011. DJ, Brasília, DF, 08 mar. 2012 
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Apesar disso, as decisões em cada caso, não estabelecem qualquer parâ-

metro para uma metodologia de cálculo do mínimo existencial, tanto no seu 

conceito mais genérico quanto especificamente em relação ao crédito, ca-

bendo sua verificação em cada caso. 

Em todos os casos de renegociação de dívidas, além da alimentação bá-

sica, vestuário e moradia, deverá ser considerado na base de cálculo, o paga-

mento de despesas básicas necessárias a subsistência digna, tais como energia 

elétrica, água, gás de cozinha, transporte e educação e saúde. Em se tratando 

de despesas com moradia, é possível verificar que tanto o pagamento de alu-

guel quando o do financiamento habitacional para a fins de habitação do ti-

tular atendem o mesmo critério de composição do mínimo existencial por 

interpretação teleológica do conceito, cabendo ressaltar a importância eco-

nômica dessa modalidade de crédito regulada. 

3- Moradia digna: segurança à privacidade e realização dos demais direi-

tos 

Antes mesmo de analisar todas as questões que envolvem a moradia, o 

custo do aluguel ou a parcela do financiamento habitacional e seu enquadra-

mento na composição do mínimo existencial para fins de conciliação entre 

credores e superendividados, é importante verificar o direito à moradia como 

direito fundamental a ser garantido e protegido pelo Estado. 

A proteção desse direito parte da concepção constitucional da palavra 

casa (um dos significados da palavra grega oikos) prevista no art. 5º, XI da 

Constituição Federal de 1988 como “asilo inviolável do indivíduo”, consti-

tuindo-se crime do art. 150 do código penal a violação de domicílio, salvo as 
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exceções previstas no próprio artigo constitucional. Desta forma, a tutela da 

legislação brasileira protege o indivíduo na liberdade doméstica27. 

Porém, para além da origem grega da palavra casa, o conceito de casa 

ganhou um significado mais amplo quando passou a congregar não só o sen-

tido de moradia, abrigo ou propriedade, mas também afeição ao que é pró-

prio da vida doméstica. Em inglês, home indica o lar e tudo nele contido, “as-

sim como as pessoas e a sensação de satisfação e contentamento que ema-

nava de tudo isto”28. 

O Estado, na busca promover uma política pública para dar acesso à 

moradia, atendendo a um preceito constitucional de “promover programas 

de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de sa-

neamento básico” (art.23, IX), deveria levar em conta o conceito mais amplo 

proposto pela ONU29 que proporciona uma visão completa de habitabili-

dade, segurança, mobilidade urbana e acesso a serviços públicos. 

A casa como a habitação natural, que serve de abrigo, segurança e con-

forto, é o lugar de reserva para realização da vida privada, onde o indivíduo 

pode alcançar seus interesses particulares e desempenhar as relações familia-

res, dedicar-se ao ócio e ao descanso. A casa de morada tem importantes 

significantes jurídicos como o lar conjugal; como bem de família, mesmo no 

                                                 
27 “O senso de intimidade doméstica [...] foi uma invenção humana, assim como qualquer implemento 

tecnológico. Na verdade, deve ter sido mais importante, pois não afeta somente o ambiente físico como 
também a nossa consciência” RYBCZYNSKI, Witold. Casa: pequena história de uma ideia. 3. ed. Rio 
de Janeiro: Record, 2002, p. 61. 

28 RYBCZYNSKI, 2002, p. 73 
29 De acordo com o Comentário Geral n. 04, de 12 de dezembro de 1991, do Comitê dos Direitos Econô-

micos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas – ONU, a moradia adequada é aquela com 
condição de salubridade, de segurança e com um tamanho mínimo para que possa ser considerada ha-
bitável. Deve ser dotada das instalações sanitárias adequadas, atendida pelos serviços públicos essenciais, 
entre os quais água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública, coleta de lixo, pavimentação e transporte 
coletivo, e com acesso aos equipamentos sociais e comunitários básicos. 
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caso de quem mora sozinho30 ou locado a terceiros31para obtenção de renda 

necessária a subsistência, salvo o previsto no art. 3º da Lei 8.009/1990; e 

como direito real de habitação32. 

Hoje existem muitas formas para estabelecer uma moradia: aquisição da 

propriedade, aluguel do imóvel, moradia por assinatura, arrendamento imo-

biliário e financiamento imobiliário. Na última modalidade, o imóvel é dado 

como garantia da operação de crédito através de hipoteca ou alienação fidu-

ciária. Há um mercado de crédito específico para o financiamento imobiliá-

rio, operado por instituições financeiras públicas e privadas, cujo fluxo tem 

importante papel para o setor da construção civil e para a geração de emprego 

e renda. 

Desta forma, quando o mercado de crédito habitacional perde recursos 

para o financiamento de novos empreendimentos imobiliários por conta da 

inadimplência há um duplo prejuízo para a sociedade: escassez de recursos e 

taxa de juros mais altas; retração da atividade econômica no setor da constru-

ção civil, pressionando o Estado a prover soluções que viabilizem os negó-

cios. No caso do financiamento habitacional, os imóveis são dados em ga-

                                                 
30 “A interpretação teleológica do Art. 1º, da Lei 8.009/90, revela que a norma não se limita ao resguardo 

da família. Seu escopo definitivo é a proteção de um direito fundamental da pessoa humana: o direito à 
moradia. Se assim ocorre, não faz sentido proteger quem vive em grupo e abandonar o indivíduo que 
sofre o mais doloroso dos sentimentos: a solidão. - É impenhorável, por efeito do preceito contido no 
Art. 1º da Lei8.009/90, o imóvel em que reside, sozinho, o devedor celibatário.” SUPERIOR TRIBU-
NAL DE JUSTIÇA. REsp 450.989-RJ. Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros, Data de Julga-
mento: 13 abr. 2004, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJ 07 jun. 2004, p. 217. 

31 “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda 

obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família” SUPERIOR TRI-
BUNAL DE JUSTIÇA; Súmula 486. Corte especial, julgado em 28 jun. 2012, DJe 01 ago. 2012. 

32 O art. 1831 do Código Civil, Lei 10.406/2002 assegura moradia vitalícia ao cônjuge ou companheiro 

sobrevivente, sobre o imóvel em que residia o casal, “ainda que outros herdeiros passem a ter proprie-
dade sobre o imóvel de residência do casal, em razão da transmissão hereditária” SUPERIOR TRIBU-
NAL DE JUSTIÇA. REsp 1.273.222-SP. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data de Jul-
gamento: 18 jun. 2013, Terceira Turma, Data da Publicação: DJe 21 jun. 2013. 
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rantia e podem ser retomados pela instituição financeira por conta da inadim-

plência. Nesse caso, ocorre a consolidação da propriedade pela instituição e 

o imóvel vai a leilão. 

Como visto anteriormente, com a possibilidade de renegociação com os 

credores pela via judicial, os mutuários podem estabelecer um plano de pa-

gamento que reserve o valor para pagamento das despesas básicas do mínimo 

existencial, entre elas as despesas com moradia. Nesse caso, o pagamento da 

parcela do financiamento habitacional é uma despesa mensal similar ao alu-

guel de imóvel, à moradia por assinatura ou arrendamento habitacional. 

O conteúdo do mínimo existencial, recebido pelo Direito Privado na Lei 

14.181/21, é garantido por conceito indeterminado de eficácia direta e ime-

diata. Ainda em processo de regulamentação, não há uma definição para que 

o aluguel ou financiamento habitacional possam fazer parte do cálculo do 

mínimo existencial. 

Entre as propostas de regulamentação, há uma contribuição da comissão 

de especialistas do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor 

(Brasilcon)33 em que “as obrigações do consumidor relativas ao financia-

mento imobiliário para aquisição do imóvel em que mantenha sua única re-

sidência familiar” sejam consideradas para o cálculo do mínimo existencial 

                                                 
33 “Minuta de decreto regulamentador - Artigo 1°. Considera-se mínimo existencial, para efeito do disposto 

nos arts. 6º, XII, 54-A, 104-A e 104-C, §1º da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa 
do Consumidor), como legislação especial das relações de consumo, a parcela da remuneração periódica 
recebida a qualquer título pelo consumidor, necessária ao custeio das despesas que assegurem sua sub-
sistência digna e acesso a bens essenciais, assim como das pessoas que dele dependam §1º Na definição 
do valor do mínimo existencial do superendividamento, serão consideradas, dentre outras, as despesas 
relativas à locação do imóvel em que resida o consumidor e aos serviços essenciais de água e energia 
elétrica, telefone ou Internet, alimentação própria, educação formal, medicamentos, saúde e higiene, as-
sim como as decorrentes de obrigações de caráter alimentar de que seja devedor, e as de natureza tribu-
tária.§2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, serão considerados para cálculo do mínimo 
existencial do superendividamento: I- as obrigações do consumidor relativas ao financiamento imobili-
ário para aquisição do imóvel em que mantenha sua única residência familiar. 
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como verba similar às “despesas relativas à locação do imóvel em que resida 

o consumidor”. 

Essa solução tem amplo alcance no acordo com os credores, pois garante 

ao devedor o direito fundamental à moradia, priorizando recursos para esse 

crédito específico. Com isso, é possível melhorar o perfil das carteiras de cré-

dito imobiliário, diminuir os juros da operação e o custo financeiro com o 

provisionamento das dívidas, o que também acaba favorecendo o setor da 

construção civil e a economia com um todo com geração de emprego e renda. 

Isso não significa que outras operações de crédito, sem garantia e com risco 

maior, sejam renegociadas. 

Conclusão 

Verifica-se a necessidade de proteção do consumidor superendividado 

quanto a sua necessidade básica de moradia, direito a ser preservado e con-

ferido pelo Estado a todos. Em uma sociedade pós-moderna de consumo 

com ampla oferta de bens e serviços, onde a felicidade vincula-se ao consu-

mismo e a própria concepção de sociedade é um produto a ser consumido, a 

concessão de crédito deve observar o endividamento do consumidor e suas 

despesas recorrentes, para que haja o crédito consciente. 

O tratamento do superendividamento com a Lei 14.181/2021, que altera 

o Código de Defesa do consumidor, possibilita reconhecer que existe um 

núcleo de despesas que o consumidor precisa honrar para manter um padrão 

mínimo de dignidade, o que difere do mínimo para sobreviver, que o coloca-

ria na dependência dos programas sociais do Estado. Porém, ainda não existe 

uma metodologia de cálculo ou parâmetro para determinar o mínimo exis-

tencial, dependendo de regulamentação para tanto. Além disso, disciplina a 
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concessão de crédito para mitigar a assimetria informacional quanto ao pro-

duto financeiro, possibilitando uma contratação alinhada com a necessidade 

do consumidor e sua renda. 

O financiamento habitacional viabiliza o direito à moradia através da uti-

lização de recursos administrados pela Administração Pública, como é o caso 

do FGTS e recursos privados da poupança. O pagamento da parcela do fi-

nanciamento habitacional pode ser considerado, por analogia, similar ao do 

aluguel, quando consideradas as despesas essenciais à manutenção da digni-

dade da pessoa humana, como despesa com a moradia. A manutenção do 

financiamento possibilita que o indivíduo e seu grupo familiar desempenhem 

as atividades domésticas na segurança de sua casa e satisfaz, por outro lado, 

a higidez do mercado de crédito habitacional e a geração de emprego e renda 

na construção civil. 

Por fim, a satisfação dos demais credores, de acordo com a mensuração 

dos riscos a que se expuseram os fornecedores, depende da disponibilidade 

de renda e valor das parcelas que o consumidor puder se comprometer, ex-

cluído o valor do mínimo existencial. 

É necessário, portanto, que o legislador regulamente o mínimo existen-

cial considerando o financiamento habitacional com despesa de moradia, 

para que se tenha parâmetros de mensuração adequados para o tratamento 

correto do superendividamento. 
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CAPÍTULO 8. 
A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS 

FORNECEDORES DE PRODUTOS COM TELA 
PELO RISCO DO DESENVOLVIMENTO: 

uma análise dos jovens usuários 

Rafael Pordeus Costa Lima Neto1 

Álisson José Maia Melo2 

Resumo: O capítulo trata inicialmente sobre os impactos do consumo re-

creativo em excesso de produtos com tela pelos jovens, trazendo dados re-

ais apresentados em estudos sobre o tema. Demonstra-se a possibilidade de 

implicações negativas na saúde, além de algumas iniciativas aditadas por ou-

tros países para evitar danos. No segundo momento, faz-se uma análise da 

responsabilidade civil dos fornecedores pelo risco do desenvolvimento, dis-

correndo brevemente o histórico da teoria e indicando os argumentos de 

cada corrente doutrinária. Na terceira e última etapa, aborda-se a teoria do 

risco do desenvolvimento com uma análise voltada para os fornecedores de 

produtos de tela e sua responsabilização, além de defender a necessidade de 

levar informações aos consumidores acerca dos malefícios do uso recreativo 

em excesso de produtos com tela pelos jovens. 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Fornecedores de produtos com 

tela. Risco do desenvolvimento. Consumo desregulado de produtos com 

tela. Jovens. 
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Introdução 

Com a globalização, o avanço significativo do potencial de desenvolvi-

mento científico e tecnológico, além da ampla rede de informações, permitiu-

se ao ser humano, através da inovação tecnológica e criação de novas meto-

dologias, chegar a patamares jamais imagináveis. Nesse contexto, diante do 

crescente aumento de produtos tecnológicos com tela e a introdução cada 

vez mais cedo no cotidiano das crianças e jovens dessas ferramentas, sem que 

as consequências do uso recreativo e desregulado sejam devidamente divul-

gadas à sociedade, tanto pelo Estado, como pelos fornecedores, verifica-se 

uma preocupação com o futuro de nossa geração. 

Outro aspecto que se apresenta importante é a questão do risco de de-

senvolvimento, que é a colocação no mercado de consumo de produto ou 

serviço que se apresenta seguro, perante o mais alto conhecimento técnico e 

científico até então existente, no entanto, com o decorrer do tempo e obten-

ção de novos conhecimentos, constata-se que o mesmo apresentava risco 

para o consumidor. 

Assim, observando-se aspectos constitucionais ligados ao Código de De-

fesa do Consumidor, bem como a Teoria do Risco do Desenvolvimento re-

lacionada às relações de consumo, pretende-se no presente capítulo verificar 

a responsabilidade dos fornecedores de produtos com tela frente aos impac-

tos negativos nos jovens usuários. 

Para o enfrentamento do objetivo geral do presente estudo, refletido nos 

problemas acima postos, a pesquisa foi realizada através de métodos dedu-

tivo, qualitativo e bibliográfico, interpretando conteúdo sobre direito, tecno-

logia, neurociência e psicologia. 

O desenvolvimento está organizado em três seções. Na primeira, apre-

sentando a situação a ser analisada, discutem-se os efeitos causados pelas telas 
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nos jovens. No segundo, avançando na questão jurídica, apresentam-se os 

contornos da responsabilidade do fornecedor pelo risco do desenvolvimento 

dos produtos. Na última seção, aproximam-se as seções anteriores para en-

quadrar a responsabilidade pelo risco do desenvolvimento na situação dos 

produtos com telas. 

1. Os impactos do consumo desregulado de produtos com 

telas pelos jovens 

A globalização e os avanços das tecnologias da informação e comunica-

ção, em especial com o advento dos smartphones e das redes sociais, fez apa-

recer uma nova sorte de doenças sociais, entre as quais se dá atenção para a 

nomofobia. De acordo com a evolução das tecnologias, toda a estrutura so-

cial, física e psicológica é também alterada por consequência. A nomenclatura 

“nomofobia” teve como base a língua inglesa, sendo uma abreviação para no-

mobile-phone-phobia, ou seja, é o medo irracional de estar sem o aparelho celular, 

na medida em que essa ausência implique em alteração do estado normal do 

indivíduo.3 Na psicologia, fobia é um transtorno de ansiedade caracterizado 

por medo ou aversão a um objeto ou uma situação.4 

Nesse contexto, a nova geração vem cada vez mais consumindo apare-

lhos digitais de forma recreativa, tais como smartphones, tablets, televisão, vide-

ogames, entre outros. Os dados são preocupantes, nos países ocidentais as 

crianças a partir de 2 anos consomem diariamente cerca de 50 minutos diante 

de uma tela. Já as crianças entre 2 e 8 anos, consomem 2 horas e 45 minutos 

e as de 8 a 12 anos 4 horas e 45 minutos. Por fim, os adolescentes de 13 a 18 

                                                 
3 SONSIN, Juliana. Nomofobia – O vício em celular pode ser prejudicial. Telavita, Transtornos psicoló-

gicos, Fobias, 10 jun. 2019. 
4 HOSPITAL SANTA MÔNICA. Fobia. [Portal do] Hospital Santa Mônica: ensino e pesquisa, São 

Paulo, Saúde mental, 10 dez. 2018. 
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anos se aproximam de 7 horas e 15 minutos por dia. Isso representa 30 anos 

letivos ou 15 anos de um emprego em tempo integral, ao longo dos 18 pri-

meiros anos de vida.5 

Apesar desses números alarmantes, alguns especialistas midiáticos aplau-

dem essa situação sob o argumento de que estaríamos vivendo uma nova era 

e que o mundo agora pertenceria aos chamados digital natives (nativos digitais), 

que são aqueles nascidos nos tempos digitais. Defendem também que os cé-

rebros dos indivíduos dessa geração teriam se modificado para melhor, tendo 

se tornado mais rápidos, reativos, aptos a multiplicidade simultânea de tare-

fas, além de mais sintetizador e adaptado ao trabalho colaborativo.6 

Por outro lado, alguns especialistas defendem que o consumo dos dis-

positivos digitais influencia de forma negativa o desenvolvimento. Citam in-

clusive como causa de doenças como obesidade, maturação cardiovascular, 

agressividade, ansiedade, baixa concentração, entre outros.7 

Notadamente, entender que os nativos digitais são gênios da informática, 

é um grande erro, pois embora sejam capazes de dominar um dispositivo 

digital, não significa que sejam aptos a compreender sobre os elementos físi-

cos e os softwares envolvidos.8 Contudo, não significa a impossibilidade de 

assistir um desenho animado ou levar seu filho ao cinema de vez em quando. 

Na verdade, o que se defende é a nocividade do consumo crônico das telas 

pelos jovens. 

                                                 
5 DESMURGET, Michel. A fábrica de cretinos digitais: os perigos das telas para nossas crianças. Tra-

dução de Mauro Pinheiro. São Paulo: Vestígio, 2021, p. 9. 
6 DESMURGET, 2021, p. 10. 
7 DESMURGET, 2021, p. 10. 
8 DESMURGET, 2021, p. 26. 
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O uso do smartphone merece destaque, pois, como muito bem denomi-

nado pelo autor Michel Desmurget9 de “cavalo de Troia”, é capaz de arma-

zenar inúmeros aplicativos que facilitam nosso dia-a-dia, porém diminuem 

nossa reflexão e nos torna mais idiotas. 

A prejudicialidade do consumo desregulado dessas ferramentas é nítida 

e implica negativamente nas notas escolares dos jovens. Quanto mais os alu-

nos jogam videogame, assistem televisão, ou utilizam o smartphone para fins 

recreativos, mais o desempenho escolar cai. No mesmo sentido, quanto mais 

o Estado investe em tecnologia da informação e comunicação para o ensino, 

mais se observa a redução do desempenho na escola10, situação que restou 

comprovada durante a pandemia da COVID-19. 

O impacto negativo na escola não é tudo, o consumo desregulado de 

smartphones e outros aparelhos digitais pelos jovens influenciam também a re-

lação familiar que enfraquece significativamente. Da mesma forma, se os pais 

estiverem mergulhados nesse mundo, a situação é agravada, afetando direta-

mente a concentração e a linguagem.11 

Ademais, através do consumo descontrolado de telas o sono é também 

prejudicado, o que afeta por consequência as dimensões física, emocionais e 

intelectuais do indivíduo, podendo resultar no sedentarismo diversas outras 

enfermidades como obesidade que, por sua vez, traz a obesidade e outras 

enfermidades decorrentes dela. 12 

Em decorrência dessas evidências, com receio, alguns países tomaram 

iniciativas no sentido de coibir práticas consideradas negativas. Na Inglaterra, 

alguns diretores de colégios ameaçaram enviar os serviços sociais e a polícia 

                                                 
9 DESMURGET, 2021, p. 89. 
10 DESMURGET, 2021, p. 134. 
11 DESMURGET, 2021, p. 193. 
12 DESMURGET, 2021, p. 268. 



Rafael Pordeus Costa Lima Neto e Álisson José Maia Melo 

178 

às casas que os pais permitem seus filhos jogarem videogames violentos. Já 

em Taiwan há multas para os pais que permitem o consumo de qualquer 

aplicativo digital por seus filhos de até 24 meses, bem como para aqueles que 

não limitarem o tempo utilizado pelos jovens de 2 a 18 anos de idade. Na 

China, o governo regulamentou o consumo de videogames entre menores de 

idade, ficando proibido o uso entre 22 horas e 8 horas, além do limite máximo 

de 90 minutos por dia. 13 

O certo é que, apesar de diversos estudos demonstrarem a influência 

negativa do consumo desregulado desses aparelhos tecnológicos com tela por 

crianças e adolescentes, o que se tem visto, no entanto, é a frequente publi-

cação de discursos jornalísticos tranquilizadores e entusiastas. Isso apenas re-

flete o poder econômico das indústrias digitais recreativas, que lucram bilhões 

de dólares anualmente e não estão dispostas a renunciarem facilmente seus 

resultados, ainda que estes afetem a saúde dos consumidores. 

Não se ousa aqui falar que a revolução tecnológica não trouxe diversos 

benefícios em todos os segmentos, o que de fato se apresenta é que essas 

vantagens não devem ocultar os impactos negativos decorrentes do consumo 

recreativos descontrolado dessas ferramentas por menores de idade. Verifica-

se que o consumo digital recreativo pelos jovens está fora de controle, refle-

tindo negativamente no sono, na leitura, nas relações familiares, nas práticas 

esportivas, no desempenho escolar, entre outros. 

Enquanto o poder público não tomar a frente com seriedade para regular 

o consumo de aparelhos digitais por jovens, determinando que os fornece-

dores forneçam informações confiáveis à sociedade a respeito do consumo 

recreativo excessivo, nossos jovens correm sérios riscos. 

                                                 
13 DESMURGET, 2021, p. 11. 



A responsabilidade civil dos fornecedores de produtos com tela pelo risco do... 

179 

2. A responsabilidade civil dos fornecedores pelo risco do 

desenvolvimento 

O risco de desenvolvimento se refere à colocação no mercado de con-

sumo de produto ou serviço que num primeiro momento se apresenta se-

guro, perante o mais alto conhecimento técnico e científico até então exis-

tente, mas que, com o decorrer do tempo e obtenção de novos conhecimen-

tos, verifica-se que o mesmo apresentava risco para o consumidor.14 

Para melhor compreensão do que aqui se expõe, traz-se o caso emble-

mático do medicamento “Talidomida”. Este produto foi desenvolvido na 

Alemanha e comercializado em 146 países na década de 50 e era um medica-

mento sedativo, sendo inclusive, naquela época, o principal sedativo do país 

em razão da inexistência do risco de que seus usuários cometessem suicídio 

e ausência de efeitos colaterais15. Ocorre que, quando consumido nos três 

primeiros meses de gestação, causava deformação nos fetos, gerando bebês 

com encurtamento dos braços, pernas, surdez, cegueira etc. 

Infelizmente, somente no início da década de 60, após a identificação de 

mais de 5.000 vítimas na Alemanha, é que as deformações dos fetos foram 

associadas ao medicamento, o que levou sua retirada imediata do mercado, 

além de gastos com reparação de danos de 375 milhões de euros, até o ano 

de 2002.16 

Além de casos com esse envolvendo medicamentos, pode-se identificar 

situações semelhantes principalmente em segmentos que estão em constante 

                                                 
14 SILVA, Marco Aurélio Lopes Ferreira da. Responsabilidade pelo risco de desenvolvimento. Revista da 

Faculdade de Direito de Campos, Campos dos Goytacazes, RJ, v. 7, n. 8, p. 379-397, jan./jun. 2006. 
15 SILVA, 2006. 
16 SILVA, 2006. 
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desenvolvimento, como os de nanotecnologia17, cosméticos, medicina gené-

tica, softwares, produtos tecnológicos em geral, entre outros. 

Dessa forma, faz-se necessário verificar a responsabilidade dos fornece-

dores em casos de risco de desenvolvimento sob a ótica do direito brasileiro18. 

Existem duas correntes doutrinárias no que toca ao assunto, defendendo 

a primeira a exclusão da responsabilidade dos fornecedores pelo risco do de-

senvolvimento, sob os seguintes argumentos: 

a) seria importante para o estímulo da pesquisa e investimento na área cien-

tífica; 

b) a responsabilização desestimularia as indústrias e tornaria as atividades 

muito onerosas; 

c) dificuldade de previsão de eventuais danos causados impossíveis de se 

prever no momento do lançamento, e consequente indenizações; 

d) aumento dos preços dos produtos, face a assunção pelos fornecedores 

dos riscos pelo desenvolvimento.19 

Por outro lado, a segunda corrente doutrinária entende pela responsabi-

lização dos fornecedores, tendo as seguintes justificativas para tanto: 

a) evita que o fornecedor após o lançamento do produto deixe de se preo-

cupar com as consequências do mesmo; 

b) não haveria redução das pesquisas científicas, pois existem meios de ga-

rantir a reparação da vítima, como seguros; 

                                                 
17 FERNANDES, Rafael Gonçalves; OLIVEIRA, Liziane Paixão Silva. Entre riscos e desinformação: a 

utilização da nanotecnologia na indústria de alimentos. Revista Jurídica da FA7, Fortaleza, v. 16, n. 2, 
p. 63-81, jul./dez. 2019. 

18 WESENDONCK, Tula. A responsabilidade civil pelos riscos do desenvolvimento: evolução histórica 

e disciplina no Direito Comparado. Direito & Justiça, v. 38, n. 2, 2012. 
19 SILVA, 2006. 
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c) evita que o consumidor se torne uma “cobaia”.20 

O Conselho das Comunidades Europeias entendeu pela responsabiliza-

ção dos fornecedores pelos riscos do desenvolvimento com a aprovação da 

Diretiva 85/374/CEE, prevendo, no entanto, uma excludente de responsa-

bilidade com a ressalva da possibilidade de ser afastada pelos Estados-mem-

bros:21 

Art. 7º. O produtor não é responsável nos termos da presente diretiva se pro-

var: [...] e) que o estado dos conhecimentos científicos e técnicos no momento 

da colocação em circulação do produto pelo produtor não permitiu detectar a 

existência de defeito. 

Art. 15º. 1. Qualquer Estado-membro pode: [...] b) Em derrogação da alínea e) 

do artigo 7º, manter ou, sem prejuízo do procedimento definido no nº 2, prever 

na sua legislação que o produtor é responsável, mesmo se este provar que o 

estado dos conhecimentos científicos e técnicos no momento da colocação do 

produto em circulação não lhe permitia detectar a existência do defeito. 

Assim, Portugal, Itália, Inglaterra, Holanda e Estados Unidos adotaram 

a exclusão total da responsabilidade do fornecedor pelo risco de desenvolvi-

mento. Já a Alemanha, Espanha e França escolheram o regime parcial de 

responsabilização. E, por fim, Luxemburgo e Finlândia entenderam pela res-

ponsabilização total dos fornecedores.22 

No Brasil não houve um tratamento específico do assunto por parte do 

legislador, havendo entendimento tanto na corrente de responsabilização dos 

fornecedores pelo risco de desenvolvimento, quanto pela exclusão da res-

                                                 
20 SILVA, 2006. 
21 REINIG, Guilherme Henrique Lima; CARNAÚBA, Daniel Amaral. Riscos do desenvolvimento no 

Código de Defesa do Consumidor: a responsabilidade do fornecedor por defeitos não detectáveis pelo 
Estado dos conhecimentos científicos e técnicos. Revista de Direito do Consumidor, v. 124, p. 343-
392, 2019. 

22 SILVA, 2006 
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ponsabilidade. Contudo, a doutrina majoritária defende que o fornecedor res-

ponde pelos riscos do desenvolvimento segundo o Código de Defesa do 

Consumidor, além do artigo 170, V da CF/88, que arrolou a defesa do con-

sumidor como princípio de ordem econômica, sendo dever do Estado pro-

movê-la como uma garantia fundamental, de acordo com o artigo 5º, XXXII, 

da CF/88.23 

Todavia, a doutrina que defende a exclusão da responsabilidade dos for-

necedores advoga que não há efetivamente defeito no produto quando foi 

disponibilizado no mercado, atendendo assim o artigo 12º, § 1º, inciso III do 

Código de Defesa do Consumidor, onde consta que “o produto é defeituoso 

quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-

se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, a época em 

que se foi colocado em circulação”.24 

A questão é controvertida, pois se tenta conciliar a necessidade de de-

senvolvimento com o bem-estar do consumidor. Somente há de se falar em 

riscos de desenvolvimento se o defeito for incognoscível no momento da 

disponibilização do produto no mercado ou da prestação do serviço, não po-

dendo se confundir com falhas ou defeitos de fabricação. Portanto, um risco 

desconhecido é inevitável25. 

Assim, diante dos fundamentos e fatos apresentados nas duas correntes 

existentes, entende-se que o ordenamento jurídico brasileiro não adotou a 

                                                 
23 REINIG; CARNAÚBA, 2019. 
24 REINIG; CARNAÚBA, 2019. 
25 LEAL, Luciana Barboza; KALLÁS FILHO, Elias. Risco de desenvolvimento no código de defesa do 

consumidor: atenuante da responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto. Revista Direito & 
Paz, v. 1, n. 38, p. 97-115, 2018. 
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teoria da exclusão da responsabilidade do fornecedor pelo risco de desenvol-

vimento26. 

3. O risco do desenvolvimento e os produtos com tela 

Verificados os impactos do consumo desregulado das telas pelos jovens, 

bem ainda a responsabilidade civil dos fornecedores pelo risco do desenvol-

vimento, passa-se a abordar o risco do desenvolvimento mais especifica-

mente aos produtos com tela e sua utilização pelos jovens. 

São considerados produtos com tela: smartphones, tablets, televisão, video-

games, entre outros. É inquestionável os benefícios trazidos por essas tecno-

logias, entretanto, conforme demonstrado no início do presente capítulo, o 

consumo recreativo do digital pelos jovens, sem regulamentação, pode trazer 

diversas consequências negativas. 

Com efeito, há estudos científicos tanto no sentido de que estaríamos 

vivendo uma nova era e que o mundo agora pertenceria aos chamados digital 

natives, que são aqueles nascidos nos tempos digitais, quanto para defender 

que o consumo dos dispositivos digitais influencia de forma negativa o de-

senvolvimento, podendo inclusive como causar de doenças como obesidade, 

maturação cardiovascular, agressividade, ansiedade, baixa concentração, en-

tre outros. 

O fornecedor é responsável por introduzir no mercado um produto que 

não seja nocivo e que a segurança seja garantida, sendo certo que essa garantia 

somente pode ser fornecida ao consumidor através de pesquisas e testes com 

especialistas na área. 

                                                 
26 SAMPAIO, Gina Waleska Nicola de. Responsabilidade civil do fornecedor frente ao risco de desenvol-

vimento. Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS), n. 9, p. 154-165, 2016. 
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O impasse é verificado quando o fornecedor toma todas as precauções, 

com testes e pesquisas utilizando as técnicas disponíveis pelo desenvolvi-

mento da ciência no momento do lançamento do produto no mercado sem 

identificar qualquer nocividade e, com o passar do tempo e o avanço da tec-

nologia e da ciência, verifica-se que aquele produto pode ser prejudicial ao 

consumidor. 

A partir disso, questiona-se se seria possível responsabilizar os fornece-

dores de produtos com tela por risco do desenvolvimento, em razão dos da-

nos causados aos jovens decorrentes do consumo recreativo em excesso dos 

produtos por eles disponibilizados no mercado. 

O Código de Defesa do Consumidor deve ser analisado para tanto, mais 

especificamente no seu artigo 4º, cabendo ao fornecedor investir em novas 

tecnologias e pesquisas para evitar danos aos consumidores, sempre obser-

vando o avanço com ética e o direito à informação. Apesar de existirem di-

versos estudos que indicam o impacto negativo do consumo recreativo des-

regulado de telas digitais por jovens com diversas consequências para a saúde, 

os produtos não podem deixar de ser comercializados, pois são essenciais ao 

desenvolvimento profissional e pessoal. 

Ademais, dificilmente seria possível comprovar que determinada doença 

apresentada em um jovem estaria associada ao consumo recreativo excessivo 

de produtos com tela, bem ainda a responsabilidade dos fornecedores. 

Dessa forma, o que se defende no presente capítulo é a necessidade de 

regulamentação por parte do Estado, no sentido de determinar que os forne-

cedores de produtos com tela forneçam as informações completas dos pro-

dutos, adicionando os resultados das pesquisas em apontam consequências 

negativas pelo consumo recreativos em excesso de produtos com telas por 

jovens, sendo importante constar ainda as indicações dos tipos de produtos 
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e horas aceitáveis de uso de acordo com a faixa etária, o que possibilitará o 

acesso à informação pelos pais, um melhor controle e redução de danos. 

Em sentido similar, foram propostos na Câmara dos Deputados o Pro-

jeto de Lei nº 1.795/2019 e o Projeto de Lei nº 3.440/2020, com o objetivo 

de incluir informações nas embalagens de aparelhos eletrônicos a respeito 

dos riscos do uso de telas por crianças. Enquanto na primeira proposta legis-

lativa havia apenas um indicativo de como deveria constar a informação 

quanto aos riscos do uso prolongado27, no conteúdo da proposta mais re-

cente foi estabelecida a inclusão da seguinte informação: 

“Atenção: O uso continuado deste aparelho por crianças não é aconselhável, 

sendo recomendados os seguintes limites: Para crianças menores que dois anos 

de idade – nenhuma exposição. Para crianças menores que cinco anos de idade 

– no máximo sessenta minutos diários. Para crianças menores que dez anos de 

idade – no máximo cento e vinte minutos diários.”28 

Embora o foco desses projetos seja o público infantil, solução análoga 

poderia ser trazida para o público juvenil, incluindo outros prejuízos sanitá-

rios. Por outro lado, trata-se de uma solução paliativa, porém necessária e 

adequada, já que necessita respeitar a autonomia da vontade dos consumido-

res e o poder familiar dos pais e parentes desses jovens. 

                                                 
27 CÂMARA DOS DEPUTADOS. PL 1795/2019. Obriga fabricantes de equipamentos eletrônicos de 

comunicação e informática que especifica a divulgarem alerta sobre possíveis danos à saúde de crianças, 
decorrentes de seu uso prolongado e ininterrupto. Brasília: Câmara dos Deputados, 2019. 

28 CÂMARA DOS DEPUTADOS. PL 3440/2020. Dispõe sobre as advertências a serem exibidas nas 

embalagens e manuais de aparelhos eletrônicos quanto ao uso de telas por crianças. Brasília: Câmara dos 
Deputados, 2020. 
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Conclusão 

É bem verdade que o problema dos riscos de desenvolvimento não é um 

tema novo no direito brasileiro, sendo certo que, apesar da doutrina tratar 

sobre o assunto há mais de duas décadas, ainda se verificam muitas dúvidas, 

tendo em vista sempre envolver crescente desenvolvimento tecnológico e as 

incertezas decorrentes desse fenômeno. 

Notadamente os produtos tecnológicos com tela se enquadram nesse 

contexto e o consumo recreativo desregulado dessas ferramentas pelos jo-

vens vem causando preocupação, diante dos resultados de estudos que de-

monstraram os impactos negativos decorrentes dessa rotina excessiva de telas 

pelos jovens. 

Os produtos com telas são legais e trazem inúmeros benefícios, sendo 

inimaginável nos dias atuais o desenvolvimento profissional, escolar ou pes-

soal sem os mesmos. No entanto, os benefícios não podem ocultar os im-

pactos negativos, bem como inibir o acesso às informações seguras pela so-

ciedade. 

Os fornecedores de produtos com telas têm um grande poder econô-

mico, além de serem importantes idealizadores de publicações tranquilizado-

res e entusiastas dos chamados “nativos digitais”, não estando dispostos a 

renunciar seus bilhões de dólares por ano. 

Como visto no decorrer do presente capítulo, o direito brasileiro entende 

pela não exclusão da responsabilidade dos fornecedores pelo risco do desen-

volvimento, o que implicaria na responsabilização dos fornecedores de pro-

dutos com tela. Contudo, dificilmente seria possível provar que um determi-

nado dano à jovem estaria associado ao uso recreativo de produtos com tela. 
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Assim, conclui-se pela necessidade de regulamentação por parte do Es-

tado, no sentido de levar ao conhecimento da sociedade os impactos do con-

sumo recreativo desregulado de produtos com tela pelos jovens, bem ainda 

determinar aos fornecedores que divulguem e coloquem em seus manuais e 

publicidades as informações dessas possíveis implicações negativas, bem 

como orientações como a quantidade de horas aceitáveis de uso de acordo 

com a faixa etária. Os projetos de lei em tramitação precisam expandir seu 

âmbito de aplicação, para incluir os jovens, bem como devem ser impulsio-

nados no processo legislativo. 
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CAPÍTULO 9. 
A LGPD E SEUS REFLEXOS SOBRE O DIREITO DO 

CONSUMIDOR E OUTRAS SEARAS DO DIREITO 

Kamila Barbosa Oliveira1 

Resumo: A premissa deste trabalho tem por objetivo analisar a Lei de Pro-

teção de dados e suas implicações dentro da atualidade, especialmente seus 

efeitos sobre outras searas do direito, tais como no direito do consumidor, 

direito do trabalho, direito constitucional, estatuto da criança e do adoles-

cente. Assim, a problemática é objeto de uma análise multidisciplinar da le-

gislação, da doutrina, da LGPD, para responder qual a importância da pro-

mulgação da referida legislação, de que maneira ela pode refletir em outras 

áreas do direito e as formas como deve-se aplicá-la nessas áreas, a fim de 

buscar soluções quanto à proteção de dados. Desse modo, propiciará alcan-

çar o conhecimento de como a LGPD se utilizará de outros ordenamentos 

já existentes para auto complementação. A metodologia utilizada é teórica, 

bibliográfica, descritiva e exploratória, com a possível análise de casos, de 

natureza qualitativa, com especial enfoque no método dedutivo. Para isso, 

temos de avaliar como a Lei de Proteção de Dados veio a ser instituída no 

Brasil em 2018, pois antes da sua promulgação já havia legislação precur-

sora, a qual lhe deu ensejo facilitador no tocante a sua criação, sendo a Lei 

do Marco Civil da Internet. A Lei de Proteção de Dados é uma novidade 

para o Brasil, mas não em outros países, por isso para sua entabulação utili-

zou-se como paradigma outras legislações já existentes, cujas aplicações fo-

ram bem executadas, tal como, inicialmente, RGPD da EU, 2016/679 e a 

convenção 108 do conselho da Europa, que, desde 1981, visava proteger os 

dados personalíssimos dos indivíduos, por meio da instituição de um cui-

dado com o tratamento adequado durante o processamento automatizado 

de dados de caráter pessoal. Não se pode negar que a LGPD tomou com 

precursor outros sistemas jurídicos, que já vinham com expressiva efetiva-

ção, entre eles as referidas normas internacionais. Sendo assim, será anali-

sada sua formulação, aplicação e extensão, por meio de uma pesquisa, e 

                                                 
1 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário 7 de Setembro 

(UNI7). Especialista em Direito Empresarial pela Universidade de Fortaleza, e em Processo do Trabalho 
e Direito Previdenciário pelo Centro Universitário Estácio FIC. Bacharela em Direito da Universidade 
de Fortaleza. E-mail: kamilabarbosaoliveira@gmail.com. 
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como ela se relaciona com o Marco Civil da Internet. Será estudado como 

a LGPD gera reflexos em outras normas legais, como os controladores e 

titulares dos dados podem se adaptar a ela. Conclui-se que foi fundamental 

a instituição da LGPD, para trazer mais segurança em relação ao tratamento 

do trânsito de dados. 

Palavras-chave: Lei Geral de Proteção de Dados. Reflexos da LGPD sob 

outras leis. Aplicação da LGPD. Tratamento de dados. 

Introdução 

Com a difusão da globalização, do uso da internet, vários países passaram 

a instituir normas atreladas ao trânsito de dados, em especial através da inter-

net, devido, nos tempos atuais, tal veículo de informação ser um dos princi-

pais para a propagação da comunicação pelos mais diversos sistemas mundi-

ais. 

A Lei do Marco Civil da Internet trouxe uma normatização para o uso e 

direito ao uso da internet. Com isso, houve a implementação de um conjunto 

de normas a serem aplicadas sob um dos maiores veículos de consumo e 

propagação de informações em uso no território nacional e mundial. 

Um dos pontos que chama a atenção neste conjunto de normas, que 

compõem a Lei do Marco Civil da Internet, é que, em primeira instância, logo 

se percebe que ela está em consonância com direitos fundamentais previstos 

na Constituição. Nessa ótica, vale a leitura dos Art. 2º e 3º da referida Lei. 

A partir do Marco Civil da Internet, observou-se que havia uma necessi-

dade imperiosa de elaborar uma outra lei específica, que promovesse a pro-

teção de dados, e que visasse proteger o fluxo de dados, especialmente os 

pessoais, de forma mais objetiva e ampla. 

Por isso, tornou-se evidente a necessidade de elaborar uma lei específica 

voltada para a proteção de dados e para o trânsito desses, não só na internet 

como, também, no meio físico. Ou seja, onde houvesse tratamento de dados, 
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trânsito de dados, seja de forma manual ou virtual, deveria haver uma norma 

que regesse esse processo. 

Então, para melhor compreender a LGPD, é necessário observarmos as 

bases do seu nascedouro, começando pela RGPD da EU, 2016/679, e a con-

venção 108 do Conselho da Europa, que desde 1981 visava proteger os dados 

personalíssimos dos indivíduos, por meio da instituição de um cuidado com 

o tratamento adequado de dados de caráter pessoal desde o processamento 

automatizado até o seu armazenamento. 

É inegável, portanto, que a LGPD tomou como precursor outros siste-

mas jurídicos, que já vinham com expressiva efetividade positiva, entre eles 

as referidas normas. 

Ao fazer a análise da nova legislação, que discorre sobre a proteção de 

dados, percebe-se a amplitude do seu alcance em relação as demais normas 

legais do nosso ordenamento jurídico. Os princípios gerais da lei deixam cla-

ras as formas de aplicação, assim como deixa claro que a LGPD se utilizará 

de outras normas, de maneira supletiva e subsidiária, quando for omissa, ou 

para atingir parâmetros mais eficazes. 

Um dos primeiros ordenamentos do direito que a LGPD encontra apoio 

subsidiário é junto ao Código de Direito do Consumidor, posto que, em ra-

zão do tratamento de dados, uma das maiores gamas de coleta de dados se 

dá em razão do comércio de bens de consumo; sucessivamente, para fins de 

reparação por danos, tanto materiais como morais, a LGPD alia-se ao Código 

Civil. 

Depois, sua aplicação chega a outros níveis, sendo no âmbito do Direito 

do Trabalho, posto que, entre as práticas da norma, se exige o constante tra-

tamento de dados pessoais específicos, sendo, por vezes, dados de natureza 

sensível, segundo a LGPD. 
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Assim, no cumprimento de alguns ordenamentos jurídicos, exige-se o 

tráfego de dados, que, se não forem bem manejados, pode causar danos aos 

titulares dos dados. Daí a necessidade de procedimentos já pensados, volta-

dos as boas práticas previstas na LGPD para evitar sinistros atrelados a va-

zamentos de dados. 

Dessa forma, com o desenvolvimento deste capítulo, veremos as normas 

legais utilizadas para construir a LGPD, além de normas que se entrelaçam a 

ela de forma objetiva, supletiva e subsidiária. 

Também veremos a aplicação da LGPD em razão de procedimentos exi-

gidos por outras normas cogentes, que exigem tratamentos de dados pessoais 

específicos, os quais chegam a ser sensíveis; por isso, a partir da vigência da 

LGPD deverão implementar medidas e procedimentos adicionais. 

A exemplo, passando pela legislação trabalhista, para promover a con-

tratação de um empregado, se faz necessário o número do seu CPF, compro-

vante de endereço, documento com foto (CTPS), exames médicos admissio-

nais. 

Então, nota-se que para o cumprimento das exigências trabalhistas, no 

momento da contratação, existe um trânsito e tratamento de dados extenso. 

Torna-se o empregador um controlador de dados. Portanto, a partir dessa 

situação existe a necessidade de como aplicar a LGPD e como ela gera refle-

xos em outras legislações. 

Trata-se de uma pesquisa teórico-bibliográfica e documental de cunho 

exploratório, cuja discussão encontra amparo no Direito Constitucional, Di-

reito Trabalhista, Direito do Consumidor, Direito Cível, Estatuto da Criança 

e do Adolescente e outros, para melhor abordar a problemática em questão. 

Poderá haver, ainda, uma análise de caso relacionada ao tema em concreto. 
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1. Preceitos de formação da LGPD 

Inicialmente, com o desenvolvimento das conexões, cada vez mais dei-

xando o mundo próximo e conectado, propiciou meios jamais vistos prete-

ritamente no âmbito das comunicações, do comércio, do trânsito de infor-

mações e trânsito de dados de modo geral. O que antes demorava muito 

tempo para se propagar, hoje demora, apenas, alguns minutos ou horas para 

ganhar difusão mundial. 

Nesse contexto, os países mais desenvolvidos foram organizando seus 

modelos de negócio, de como transacionar, aprimorando através da rede de 

internet meios para explorar o mercado, coletar dados, micro direcionar pro-

pagandas e definir padrões de consumo. 

Com isso, a primeira iniciativa precursora a ser tomada, diante da pro-

porção que a internet tomou – sendo hoje considerada como ferramenta ne-

cessária para o desenvolvimento de qualquer atividade – foi promover uma 

regulamentação de uso, para buscar meios de impedir a extrapolação de limi-

tes que amparam a sociedade hoje conhecida. 

Assim, antes mesmo de falar da Lei de Proteção de Dados, se faz neces-

sário discutirmos sobre a Lei do Marco Civil da Internet, que proporcionou 

a primeira linha de defesa regulamentar no âmbito do Direito Digital no Bra-

sil. 

1.1. Aspectos do Marco Civil da Internet – Lei 12.965/2014 c/c Os 
Aspectos Dos Direitos Constitucionais Fundamentais e a 
Primeira Visão da Necessidade da Proteção de Dados 

A Lei do Marco Civil da Internet buscou nortear direitos e garantias para 

os usuários da internet, oportunizando um dos primeiros impulsos legislati-

vos vinculados ao Direito Digital e sobre a necessidade da existência da 
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LGPD. Isso se deu através do Art. 7, inciso VIII, da Lei 12.965/2014. Ob-

serva-se a seguir. 

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário 

são assegurados os seguintes direitos: (...) 

VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, trata-

mento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados 

para finalidades que: 

a) justifiquem sua coleta; 

b) não sejam vedadas pela legislação; e 

c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos 

de uso de aplicações de internet.2 

Antes, poderíamos dizer que a internet, no Brasil, pelo menos, era uma 

“terra sem lei” quanto ao mundo digital; mas que, através dos aspectos gerais 

dos ordenamentos jurídicos existentes, conseguia-se alguma efetividade no 

quesito jurisdicional. Porém, um conjunto de normas stricto sensu voltada es-

pecificamente para as necessidades de uma área carente de normas seria mais 

eficaz. A Lei do Marco Civil, por exemplo, foi a primeira a firmar premissa 

sobre segurança digital e proteção de dados. Como era de se esperar, norteou 

princípios constitucionais necessários para manter o livre acesso a todos. 

Em primeira linha, a Lei supramencionada tem como princípio basilar 

fontes do Direito Constitucional, tais como as garantias fundamentais, como 

de igualdade, proteção e o respeito à dignidade da pessoa humana, vistos a 

partir dos arts. 3º, 4º, 7º e 8º, da referida lei. Essa premissa se coaduna com o 

art. 1º, incisos II, III e IV, da CF c/c o art. 5º, caput, e o art. 6º, da CF. 

O elo entre a referida Lei e a Constituição Federal do Brasil demonstra 

que a legislação foi promulgada com base no modelo jurídico garantidor, 

                                                 
2 BRASIL. Lei 12.965, de 23 de abril de 2014. Lei do Marco Civil da Internet. Diário Oficial da União. 

Brasília, DF, 24 abr. 2014. 
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que persiste na ideia de que todo poder emana de uma lei orgânica maior, no 

caso a Constituição. Essa visão fica bastante clara segundo Alexandre de Mo-

raes3, ao afirmar que 

Direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como 

verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado So-

cial de Direito, tendo por finalidade a melhoria de condições de vida aos hipos-

suficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados 

como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição 

Federal. 

Na mesma linha, que acompanha esta mesma compreensão, de que os 

direitos fundamentais devem estar sempre garantidos em todos os ordena-

mentos jurídicos, visto que as normas nascem de uma lei maior também al-

cança uma visão constitucionalista do direito italiano, muito bem desenvol-

vida por Luigi Ferrajoli4, jurista conceituado, magistrado, que discursa sobre 

a teoria de um modelo legal garantidor, como temos a seguir: 

En dicha parte, a fin de elaborar un modelo normativo de democracia, se tira 

de los hilos y se extraen las implicaciones de la red compleja de tesis asumidas 

o demostradas en las tres partes precedentes, dedicadas a la teoría del derecho: 

en particular, sobre las relaciones entre derechos y garantías, la jerarquía de las 

fuentes y de los poderes, la validez de los actos prescriptivos, la legitimidad de 

las normas, sus condiciones de efectividad, la distribución de competencias y la 

separación de poderes, sobre la estructura de los derechos fundamentales y el 

papel desempeñado por su estipulación constitucional, sobre las técnicas e ins-

tituciones de garantía que los mismos requieren y sobre las potencialidades de 

expansión del paradigma constitucional al derecho supra- e internacional. 

                                                 
3 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 261 
4 FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris: teoría del derecho y de la democracia. v. 1. Madrid: Trotta, 2011, 

p. 10 
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Ou seja, o estado cumpre o papel de instituidor das leis que norteiam os 

parâmetros de uso da internet, garantindo o direito de acesso a todos, pri-

mando pelo direito à privacidade, segurança, especialmente na defesa a pro-

teção de dados e ao direito do consumidor, imputando responsabilidade aos 

usuários de acordo com suas atividades, através dos Art. 3º, incisos I, II, III 

e IV, da Lei do Marco Civil da internet. 

Essa norma instituidora, supramencionada, nasce vinculada aos ditames 

do nosso ordenamento maior, no caso a Constituição Federal e, senão for 

desta forma, poderá ser declarada inconstitucional pelo guardião da consti-

tuição, o STF, por meio da Ação de Declaração de Inconstitucionalidade - 

ADI. 

Segundo Patrícia Peck Pinheiro5, em que pese a legislação tenha cum-

prido seu papel inicial garantidor, estando de acordo com princípios básicos 

da Constituição, também ficou compreendido que a lei é permissiva em al-

guns aspectos, porque deixou a impressão de que tudo pode ser realizado na 

internet, uma vez que 

Flexibilizamos a proteção constitucional da honra, imagem e reputação do in-

divíduo. Com a nova lei só dá para remover conteúdo de forma direta e imedi-

ata junto ao provedor da página se o mesmo envolver nu, cena de sexo, infração 

de direito autoral ou exposição de menor de idade. Fora isso, só com ordem 

judicial e sem nenhuma garantia de remoção completa (conforme limitações 

técnicas do serviço) 

Ou seja, esperava-se que o Marco Civil da Internet pudesse ter sido mais 

amplo com o estabelecimento da proteção a honra, imagem e reputação, afi-

nal, nem sempre uma questão ofensiva está reproduzida na forma de nu-

dismo, relações sexuais explícitas, direitos autorais e crimes contra menores. 

                                                 
5 PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito Digital. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 31. 
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Existem proposituras que ferem vários preceitos constitucionais, tal 

como racismo que pode ocorrer através de um arquétipo padronizado de 

publicação, que, a princípio, atenderá aos parâmetros legais, mas reverbera 

uma ação de ódio rechaçada por nossas normas cogentes, no caso em tela o 

racismo. 

A doutrinadora em questão fez uma reflexão muito importante, isto por 

que se utiliza dos meios digitais para expor pessoas a situações vexatórias, 

verdadeiramente humilhantes, sem demonstrar nudismo, sexo, exposição de 

menores. A LGPD foi mais feliz nesse aspecto, porque visou formular um 

órgão regulador, no caso a ANPD, para aferir infrações e atuar tal qual o 

PROCON/DECON, só que em defesa dos titulares dos dados. 

Desse modo, a norma também deixou brechas para a aplicação supletiva 

e subsidiária de outras normas legais já existentes, devido à omissão existente 

em suas reentrâncias. Cumpre, também, ponderar que, ainda que o Marco 

Civil tenha suas falhas, foi a primeira Lei a formalmente abraçar a necessidade 

de desenvolver uma lei voltada a esta esfera de proteção de dados, que advém 

da nossa constituição e do modelo jurídico garantidor, a partir do Art. 10, da 

Lei 12.965/2014. 

1.2. O Aspectos da Lei de Proteção de Dados – 13.709/2018 e o seu 
surgimento 

A partir de Patrícia Peck Pinheiro6, podemos iniciar a jornada sobre o 

ponto de partida para a promulgação da LGPD, com a ponderação de que 

foi uma norma necessária. Partindo do pressuposto sob a visão de outros 

países, especialmente em relação aos que praticam grandes modelos de negó-

cio, com economias de primeiro mundo, porque representava um atraso o 

Brasil não ter uma legislação voltada à proteção de dados. 

                                                 
6 PINHEIRO, 2021. 
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No que se refere ao norte da LGPD, segundo os Coordenadores Ana 

Frazão, Gustavo Tepedino e Milena Donato Oliva7, se deu a partir da Con-

venção 108, do Conselho da Europa, que já existia desde 1981, ou seja, os 

países europeus já tinham um consenso legislativo específico sobre trata-

mento de dados, voltada logicamente ao tratamento de dados pessoais de 

forma mecanizada. 

Posteriormente, foi atualizada a norma europeia, por meio do Regula-

mento Geral Europeu de Proteção de Dados 2016/679 (General Data Protec-

tion Regulation – GDPR). Diante disso, face à implementação bem sucedida 

destas legislações, a formulação da Lei Geral de Proteção de Dados pautou-

se nestes ordenamentos, isso porque a aplicação delas foi bem sucedida. 

Com a promulgação da LGPD em 2018, a legislação recepcionou tam-

bém vários preceitos constitucionais a partir dos arts. 2º e 6º da LGPD, veri-

fica-se isto em contrapartida ao art. 5º, caput e inciso VI, VI, VIII, X, art. 1º, 

III, art. 3º, IV, ambos da CF. A LGPD se fez diretamente ligada ao Direito 

do Consumidor, através do art. 2º, inciso VI, do CDC e aos arts. 43 e 51, 

incisos I, IV e VI, ambos do CDC. Ou seja, a partir dos regramentos do CDC 

podemos ter uma visão protecionista complementar vinculada a LGPD. 

Ademais, a ANPD e os órgãos de proteção do consumidor podem trabalhar 

em conjunto para a maior proteção do titular dos dados, a depender da inci-

tação do interessado. 

Pauta-se a Lei de Proteção de dados em vários princípios, mas, para os 

fins deste estudo, convém considerar cinco como principais princípios nor-

teadores da dita lei, sendo: a) o da boa-fé, b) o da finalidade, c) o da necessi-

dade, d) o da não discriminação e e) o da segurança. Por isso, discorreremos 

sobre eles a seguir. 

                                                 
7 TEPEDINO, Gustavo; FRAZÃO, Ana; OLIVA, Milena Donato. Lei Geral de Proteção de Dados 

pessoais e sua repercussão no direito brasileiro. 1. ed. São Paulo: RT, 2019. 
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a) Princípio da Boa-fé 

Segundo Bruno Miragem8, fica compreendido que o controlador pro-

põe, através da requisição de anuência, o objetivo da coleta de dados, dei-

xando sempre claro para que serão utilizados os dados. 

Fundamenta-se tal obrigação a partir do Art. 6º, caput c/c 9º, § 3º, 10, 

inciso II, e o 18, da LGPD. Na mesma ótica, a “prima estrangeira” da LGPS, 

a RGPD, também promove a mesma observação em seu Art. 5º, inciso I, 

alínea “b”, ao estabelecer tal rito de confiança com chave basilar no pacto de 

anuência entre o titular dos dados e o controlador. 

Desse modo, quando resta estabelecida a finalidade para qual se presta o 

tratamento dos dados, especialmente frente ao consumidor, visto que em-

presta seus dados para ter acesso a um serviço for desvirtuado das caracterís-

ticas principais do uso de seus dados, observa-se uma infração, uma quebra 

da natureza da concessão outrora dada para o tratamento dos dados. 

Gera-se, assim, a figura do dano, face o afrontamento dos fins aos quais 

se prestou a coleta dos dados inicialmente. No caso em concreto, chama-se 

em favor do titular dos dados o preceito da pacta sunt servanda, que se traduz 

justamente ao fazer lei entre as partes sobre tudo aquilo que fora avençado 

no contrato, no caso, quanto às normas agregadas ao termo de anuência para 

a respectiva coleta de dados. 

b) Princípio da Finalidade 

Este princípio é precursor nas relações entre o titular dos dados e a figura 

do controlador (art. 5º, inciso VI, da LGPD), visto que ficam compreendidas, 

                                                 
8 MIRAGEM, Bruno. Discriminação injusta e o direito do consumidor. In: BENJAMIN, Antonio Her-

man; MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno (coord.). O direito do consumidor no mundo 
em transformação. São Paulo: Thomson Reuters, 2020, p. 203-230. 
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a partir do termo de anuência, todas as informações, de maneira clara e obje-

tiva, quanto aos motivos para os quais os dados serão utilizados após a coleta. 

A previsão legal se vê a partir do Art. 7º, seus parágrafos e incisos, da LGPD 

– com cuidado especial, quanto à solicitação de informações vinculadas a da-

dos sensíveis, conforme art. 11, da LGPD. Nota-se que o referido princípio 

é entrelaçado ao da boa-fé na prática. 

Assim, entre o titular dos dados e o controlador emerge uma relação 

contratual estabelecida pela confiança do pacta sunt servanda. Desse modo, fica 

considerado que as cláusulas elencadas no termo de anuência firmado entre 

o titular dos dados e o controlador é um contrato com validade legal, que 

amarra ambas as partes a direitos e obrigações. O termo de anuência literal-

mente faz lei entre as partes. Sobre isso, concordam Gustavo Tepedino, Ana 

Frazão e Milena Donato Oliva.9 Veja-se. 

Dispõe o regulamento europeu também que sempre que o tratamento for rea-

lizado com base no consentimento do titular dos dados, o responsável pelo 

tratamento deverá poder demonstrar que o titular deu o seu consentimento à 

operação. Em especial, no contexto de uma declaração escrita relativa a outra 

matéria, deverão existir as devidas garantias de que o titular dos dados se en-

contra plenamente ciente do consentimento dado e do seu alcance. Para que o 

consentimento seja dado com conhecimento de causa, o titular dos dados de-

verá ser informado, pelo menos, da identidade do responsável pelo tratamento 

e das finalidades a que o tratamento se destina. Não será considerado que o 

consentimento foi dado de livre vontade se o titular dos dados não dispuser de 

escolha verdadeira e livre ou se não lhe for assegurada a possibilidade de retirar 

ou recusar o consentimento sem sofrer prejuízo. 

Isso objetiva as relações, portanto, é possível denunciar o termo de 

anuência, tal qual um contrato, indicando em que pontos restou quebrada a 

                                                 
9 TEPEDINO; FRAZÃO; OLIVA, 2019, p. 169-170 
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confiança do titular dos dados em relação ao controlador e ao operador, fi-

gura que responde subsidiariamente quanto à infração. Isso se dá a partir do 

art. 8º e seus parágrafos, da LGPD. 

O meio de se provar isso é através da solicitação do consumidor das 

informações, devendo o controlador apresentar tudo que tem sobre o pró-

prio. Verifica-se que o uso das suas informações se pauta exatamente naquilo 

que foi prometido pelo controlador ou não. Esse direito de reivindicação do 

titular fica previsto no art. 9, caput, da LGPD. 

c) Princípio da Necessidade 

O princípio da necessidade se comunica diretamente com o princípio da 

finalidade, isso porque deve ficar explícito para o titular os motivos pelos 

quais ele está concedendo aquela quantidade de dados perante o controlador. 

A previsão se dá a partir do art. 6º, inciso III, da LGPD. 

Para cada dado coletado deve haver um justo motivo para o qual estão 

sendo concedidos. A exemplo disso, deve haver justo motivo para o contro-

lador solicitar a informação, o estado, o município e o bairro, os quais per-

tence o titular dos dados. 

Desse modo, havendo solicitações de dados em excesso, totalmente des-

vinculados aos objetivos que se propõe o serviço, logo fica compreendida a 

requisição como abusiva. 

A depender de qual dado excessivo é solicitado, talvez possa ser detec-

tado o norteador de discriminação. Existem dados definidos pela lei como 

sensíveis, que, quando solicitados, o justo motivo deve ser explícito sob pena 

de ser interpretada tal solicitação como discriminatória. Por isso, as solicita-

ções deverão respeitar uma proporção estrita da necessidade da informação. 

d) Princípio da não discriminação 
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Em vias gerais, o trânsito de dados é da máxima importância para a eco-

nomia, segundo Patrícia Peck Pinheiro10, porque, a partir das informações 

captadas com a coleta de dados, é possível promover micro direcionamentos 

vinculados a produtos e serviços. 

A partir da região onde o consumidor mora, é possível direcionar várias 

propagandas, com base nas buscas do titular dos dados coletados. É muito 

comum você estar buscando por um perfume, sazonalmente, e logo após ser 

bombardeado por propagandas de promoções sobre os mais diversos perfu-

mes. A partir das pesquisas, também é possível verificar até a média de preços 

do produto que o titular das informações busca. 

Ou seja, o conjunto de informações pode nortear a identificação do titu-

lar dos dados, inicialmente de forma superficial; contudo, essa forma de per-

filar os dados do titular não pode se destinar para promover ou fazer apologia 

à discriminação, por qualquer meio for, bem como não poderá gerar ensejo 

a ilícitos ou atos abusivos. 

A exemplo, se o indivíduo busca uma base de rosto, em um tom de pele 

terroso mais escuro, logo é possível subentender a sua cor de pele, que será 

morena ou negra, com isso o controlador pode, utilizando-se das informa-

ções, remeter propagandas e do mesmo modo promover atos raciais vincu-

lados à cor de pele do titular, podendo até ser com finalidades ofensivas. 

Por isso, o art. 6º, inciso IX, firma expressamente: “não discriminação: 

impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos 

ou abusivos”11. Como é explícito no ordenamento, a “não discriminação” em 

linha direta e transversa, a partir dos ordenamentos jurídicos cogentes, bem 

                                                 
10 PINHEIRO, 2021. 
11 BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei de Proteção de Dados. Diário Oficial da União. 

Brasília, DF, 15 ago. 2018. 
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como vincula dados raciais como dados sensíveis (art. 11, da LGPD), qual-

quer preceito vinculado à preconceito será rechaçado e considerado ilegal, 

como preconiza o art. 5º, inciso II, da LGPD. Tanto que 

No âmbito do mercado de consumo, a proibição à discriminação injusta tem 

efeito na rejeição de diferenciação entre consumidores em razão de critérios 

inidôneos ou ilegítimos que tenham por resultado a recusa do fornecimento de 

produto ou serviço ou a imposição de condições diferenciadas, em violação ao 

princípio da igualdade. Em relação ao tratamento de dados pessoais, é exemplo 

a diferenciação em banco de dados por raça dos consumidores (racial profiling), 

de modo a oferecer vantagens para contratação a um determinado grupo.33 A 

rigor, o problema da discriminação se estabelece, sobretudo, nas situações em 

que a distinção por critérios proibidos se dá para impor diferenciação desvan-

tajosa para um determinado grupo, que tanto pode ser uma condição mais one-

rosa do que a dos demais que não pertencem àquele grupo, quanto restrições 

de acesso ou de realização de determinados interesses legítimos, infirmando 

uma desigualdade de tratamento. Caracteriza tratamento discriminatório, igual-

mente, não apenas aquele baseado em características pessoais, mas também em 

relação a fatos cuja adoção como critério de diferenciação se afigure inidôneo 

ou ilegítimo, como é o caso em que o titular dos dados possa ser prejudicado 

de algum modo em razão de informação que indique o exercício regular de seu 

direito.12 

Portanto, os dados do titular jamais poderão ser utilizados contra o pró-

prio pelo controlador, com fito no Art. 21, da LGPD, que se vê in verbis: “Os 

dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não po-

dem ser utilizados em seu prejuízo.” A norma se liga perfeitamente ao pre-

ceito constitucional, segundo Alexandre de Moraes13, de que todos são iguais 

perante a lei e de que se deve tratar os iguais igualmente e os desiguais desi-

gualmente à medida de suas forças. 

                                                 
12 MIRAGEM, 2020, p. 71 
13 MORAES, 2020. 
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e) Princípio da Segurança 

Este princípio é a pedra fundamental da Lei de Proteção de Dados, isto 

porque sem a segurança no tratamento, trânsito e armazenamento das infor-

mações coletadas, pode haver prejuízos imensuráveis aos titulares dos dados 

minerados. 

Nesse aspecto, urge esclarecer quem são o controlador e o operador. 

Segundo o Art. 5º, inciso VI e VII, da LGPD, cujos textos seguem: 

VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a 

quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais; VII - 

operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza 

o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;14 

Desse modo, impõe-se a obrigação sobre o controlador de instituir cui-

dados para que o “amealhar de informações” não recaia em mau uso, devido 

à omissão, negligência ou imperícia do controlador e do operador. 

Afinal, o art. 6, inciso VII, da LGPD avoca os arts. 186, 187 e 927, do 

CC e o art. 18, do CDC, que prevê meios de responsabilizar de forma objetiva 

o controlador pelos danos que atingirem o titular dos dados. 

Outro fator que vale destaque na Lei de Proteção de Dados, que é vin-

culado à segurança, é a discriminação do que são os dados sensíveis. Tal es-

clarecimento se encontra no art. 5º, inciso II c/c art. 11, da LGPD. 

2. A interdisciplinaridade da LGPD em outras searas do 

direito 

A partir da análise da LGPD é possível perceber sua aplicação em várias 

outras searas do direito, no que se refere às práticas basilares, entre elas: a) o 

                                                 
14 BRASIL, 2018. 
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Direito do Trabalho; b) Direito Civil; c) Direito da Criança e do Adolescente 

(Lei 8.069/1990). Por isso, passa-se a discorrer sobre os referidos direitos de 

forma distinta, demonstrando a interdisciplinaridade da LGPD em relação a 

outras normas vigentes. 

a) Direito do Trabalho e a LGPD 

Fica compreendido que no Direito do Trabalho, conforme Vólia Bom-

fim Cassar15 e Adriana Calvo16, que o empregador faz às vezes de controlador 

de dados. 

Isso se dá, a princípio, quando o empregador divulga uma vaga de traba-

lho, exige uma diversidade de especificações para a ocupação da vaga e re-

cebe, inicialmente, vários currículos de diversos candidatos que se submetem 

à vaga. Logo naquele momento se adquire uma gama de informações dos 

candidatos, conforme o Art. 5º, inciso VI, da LGPD. 

Automaticamente o responsável pela seleção dos candidatos irá perfilar 

as informações, minerando. Posteriormente a seleção, observa quais dos can-

didatos são viáveis para ocupar a vaga. Nesse momento este responsável será 

equiparado ao operador dos dados, conforme Art. VII, da LGPD. 

Contudo, esta seleção deve respeitar critérios, entre os quais não será 

permitido perfilar o candidato com base no sexo do candidato, seu endereço 

de residência, nem sobre sua orientação sexual, nem a partir de pressupostos 

étnicos, para que a contratação ocorra, sob pena de recair nos termos do Art. 

21, da LGPD c/c o Art. 6º, inciso IX e Art. 5º, 373 e seus incisos, 461, ambos 

da CLT. 

                                                 
15 CASSAR, Vólia Bomfim. Resumo de direito do trabalho. 6. Ed. São Paulo: Método. 2018. 
16 CALVO, Adriana. Curso de direito do trabalho. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. 
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Após a contratação, o empregador exigirá, devido a determinação legal 

para fins de contratação junto a CLT, que o empregado se submeta a exame 

médico admissional, conforme o art. 168, da CLT. 

Se for detectada alguma doença nos exames médicos, não poderá o em-

pregador valer-se destes dados sensíveis para promover discriminação, tal 

como deixar de contratar, conforme art. 6, inciso IX c/c a súmula 443, do 

TST. Com isso, o empregado fica suscetível a revelar dados sensíveis, con-

forme art. 11, f, da LGPD. 

Ademais, o empregador terá acesso a informações como CPF, RG do 

empregado a partir da sua CTPS, conforme art. 29, da CLT. No aspecto, a 

comprovação formal de que o empregado foi formalmente contratado se dá 

por meio do registro na CTPS. Carlos Henrique Bezerra Leite17 aponta que: 

“A prova do contrato de trabalho pode ser feita por meio das anotações que 

devem obrigatoriamente ser feitas na CTPS (CLT, art. 29) e no Livro de Re-

gistro de Empregados (CLT, art. 40)”. 

Já para o empregado requerer o vale transporte, deve apresentar seu 

comprovante de endereço, porque disciplina o Art. 4º, da 7.418/1985 (lei do 

vale transporte) que o empregado terá direito ao benefício desde que com-

prove a necessidade. 

São muitas as coletas de dados a partir da contratação de um empregado, 

passando, também, a ser operador o responsável pelo departamento pessoal. 

Estes dados deverão ser bem armazenados, com cuidado, porque qualquer 

oportunista poderá utilizar maliciosamente estas informações para promover 

diversas ações. 

Notadamente no âmbito trabalhista, fica claro que existe tratamento de 

diversos dados, até dados sensíveis, por isso no momento da contratação 

                                                 
17 LEITE, Carlos Henrique B. Curso de direito do trabalho. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 598. 
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deve haver um termo explicito de anuência por parte do empregado, autori-

zando o tratamento e armazenamento dos seus dados. 

b) Direito Cível e a LGPD 

Segundo Gustavo Tepedino, Aline de Miranda Valverde Terra e Gisela 

Sampaio da Cruz Guedes, muito embora compulsando a toda a LGPD, en-

contre vários dispositivos protecionistas, não se verifica os meios punitivos 

para quando incorrer em danos, por falha no tratamento de dados do titular. 

Sob o título ‘Da Responsabilidade e do Ressarcimento de Danos’, a Seção III 

da LGPD traz as principais regras de responsabilidade civil que irão reger as 

relações que envolvem tratamento de dados pessoais e os chamados incidentes 

de segurança. Inspirada no Regulamento Europeu, a seção é composta por ape-

nas quatro dispositivos (arts. 42 a 45) que não deixam expresso qual foi a espé-

cie de responsabilidade adotada pelo legislador na LGPD, se objetiva ou sub-

jetiva, sendo esta, aliás, uma das principais críticas dirigidas à lei. Como a LGPD 

é recente, ainda não há, no Brasil, muitos trabalhos expressivos que se debru-

çaram sobre o tema, mas já se pode observar a formação de pelo menos duas 

correntes.18 

Por isso, se socorre o titular dos dados do direito cível para constituir 

reparação por danos morais. Desse modo, é possível invocar os arts. 186, 187 

e 927, do CC c/c os arts. 42 e 45, da LGPD. Infelizmente, o novel é carente 

de disposições punitivas, que concedam arcabouço legal de responsabilidade 

objetiva para fins de reparação, daí o código civil para permitir que o titular 

alcance a percepção do devido reparo. 

Outra situação quanto ao aspecto se dá quando a primeira vista, só quem 

poderia sofrer danos seria a pessoa natural, isso a partir do art. 5º, inciso I, da 

                                                 
18 TEPEDINO, Gustavo; TERRA, Aline de Miranda Valverde; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. Fun-

damentos do Direito Civil: Responsabilidade Civil. 3. ed. v.4. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2022, p. 
291. 
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LGPD; contudo, compreende-se também, aplicando supletiva e subsidiaria-

mente o código civil, que a pessoa jurídica também poderá ser alvo de danos 

e protegida pelos normativos da LGPD, com base no art. 52 do CC. 

Nesse sentido, em que pese a LGPD tenha insurgido para amparar e 

normatizar o trânsito de dados, ainda assim sozinha não consegue atender 

plenamente as diversas implicações que um vazamento de dados pode pro-

vocar, a menos que seja utilizado o normativo combinado com outros orde-

namentos jurídicos cogentes. 

c) Direito da Criança e do Adolescente c/c a LGPD 

A LGPD fez especial menção à forma de coleta de dados vinculada às 

crianças e adolescentes, isso a partir do Art. 14 e seus parágrafos, vistos a 

seguir in verbis. 

Art. 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá 

ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação 

pertinente. 

§ 1º O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o 

consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou 

pelo responsável legal. 

§ 2º No tratamento de dados de que trata o § 1º deste artigo, os controladores 

deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a 

forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que 

se refere o art. 18 desta Lei. 

§ 3º Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a 

que se refere o § 1º deste artigo quando a coleta for necessária para contatar os 

pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou 

para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiro sem o 

consentimento de que trata o § 1º deste artigo. 

§ 4º Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de 

que trata o § 1º deste artigo em jogos, aplicações de internet ou outras atividades 

ao fornecimento de informações pessoais além das estritamente necessárias à 

atividade. 
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§ 5º O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que 

o consentimento a que se refere o § 1º deste artigo foi dado pelo responsável 

pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis. 

§ 6º As informações sobre o tratamento de dados referidas neste artigo deverão 

ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as caracterís-

ticas físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, 

com uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar 

a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao enten-

dimento da criança.19 

Ao vislumbrar o dispositivo supra, podemos verificar nitidamente que 

está em consonância com o art. 227, da CF, se considerarmos que, na atuali-

dade, a era digital está para as novas gerações assim como elas estão para os 

mais diversos veículos digitais. Assim, entre os consumidores, inclusive, 

muito vorazes de informação e serviços, estão as crianças e adolescentes. Por 

isso elas precisam de especial reserva e proteção em meio a inúmeras manei-

ras de coleta de dados. 

Ponto importante que deve ser discutido, são os consumidores tidos 

como “incapazes”, no caso as crianças e adolescentes. A coleta de dados até 

é passível de ocorrer, contudo apenas para possibilitar a identificação destes 

para contactar seus pais. 

O armazenamento para tratamento comum não deve ocorrer. A Cons-

tituição, a partir do art. 227, determina a proteção da criança e do adolescente 

de maneira orgânica, a LGPD através do art. 14, do novel. 

Com esses dispositivos podemos invocar o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, antes mesmo de considerar o art. 14, da LGPD, porque deve 

haver uma relação entre a ECA, a partir dos arts. 3º, 4º, 5º e 6º, 17 e 18 e o 

                                                 
19 BRASIL, 2018. 
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dispositivo supra. Em especial, destacam-se os dois últimos artigos, vistos, a 

seguir, integralmente. 

Art. 17 - O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 

psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da ima-

gem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e 

objetos pessoais. 

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, 

pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor.20 

A necessidade de proteção das crianças e adolescentes conduz à obriga-

ção de perpetuação das gerações futuras, compreendido pelo Art. 225, da CF. 

Ainda que haja a permissão de tratamento de dados de crianças e adoles-

centes na LGPD, tal possibilidade se dá de forma bastante específica, sendo 

uma das possibilidades contactar os responsáveis por aquele menor, compre-

ensão que se dá partir do Art. 15 e 16, da LGPD, que também apontam ou-

tras possibilidades de coleta de dados de crianças e adolescentes. 

Convém observar que crianças menores de 12 anos de idade são plena-

mente incapazes, segundo o Art. 2º, da ECA e o Art. 14, da LGPD, por isso 

a anuência de qualquer serviço por parte destas, no âmbito de prestação de 

serviços, tal como a contratação de jogos, devendo haver a anuência dos pais. 

Contudo, essa informação fica difusa a partir da LGPD quando o menor 

tem mais de 12 anos de idade e menos de 18 anos. Sobre isso, concorda 

Gustavo Tepedino, Ana Frazão e Milena Donato Oliva21, quando afirmam 

que: 

                                                 
20 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 

e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 1990. 
21 TEPEDINO; FRAZÃO; OLIVA, 2019, p. 171. 
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Em relação às crianças, pessoas até doze anos de idade incompletos, afirma-se 

que o tratamento dos dados pessoais desses sujeitos deverá ser realizado com 

o consentimento específico e em destaque dado por, pelo menos, um dos pais 

ou pelo responsável legal (§ 1º), devendo esse consentimento ser também livre, 

informado e direcionado a um tratamento de dados pessoais para finalidade 

determinada. Dessa forma, o consentimento dado por sujeito fora do requisito 

legal ou pela própria criança não poderá ser admitido. Sobre a legitimidade da 

mencionada disposição legal não restam dúvidas, visto que se trata de criança, 

sujeito hipervulnerável (ou de vulnerabilidade agravada pela idade reduzida e 

absolutamente incapaz, o qual deve ser representado sob pena de nulidade ab-

soluta do ato praticado. Todavia, ao não mencionar o adolescente, pessoa entre 

12 e 18 anos de idade, o § 1º do art. 14 não deixou claro se o consentimento 

manifestado diretamente pelo mesmo e sem assistência ou representação deve-

ria ser considerado plenamente válido, como hipótese de capacidade especial, 

ou se simplesmente o legislador teria optado por não tratar do tema, por já 

existir legislação geral sobre a matéria no Código Civil. Ao que parece, o legis-

lador pretendeu reconhecer a validade do consentimento expresso pelo adoles-

cente. Tomando como base a realidade da utilização da Internet e das mídias 

sociais, que têm entre seus usuários legiões de adolescentes, é possível que te-

nha optado por considerar jurídica hipótese fática dotada de ampla aceitação 

social. 

A partir do Código Civil, arts. 3º, 4º e 5º, podemos sanar algumas dúvidas 

a respeito, porque nos dispositivos informam que são absolutamente incapa-

zes de exercer atos civis os menores de 16 anos. Já aqueles entre 16 anos e 

menores de 18 são considerados relativamente incapazes. 

Sendo assim, fica compreendido que a matéria de anuência de menores 

quanto à coleta de dados é difusa; então, aplicar-se-á a norma que melhor se 

encaixe visando à proteção da criança e do adolescente. 
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3. Da análise de casos simulados 

A partir do estudo da LGPD que se comunica com outras legislações 

vigentes, podemos criar exemplos de casos simulados, para melhor compre-

ensão da aplicação legal. Por isso, seguem quatro casos simulados envol-

vendo Direito do Consumidor, Direito Trabalhista, Direito da Criança e do 

Adolescente e a LGPD. 

a) Caso simulado sobre direito do consumidor c/c a LGPD e Código Civil 

Neste caso, extrai-se dos estudos de José Marcelo Menezes Vigliar22, Ma-

ria Helena Diniz23 e de Humberto Theodoro Jr.24. Um supermercado coleta 

dados do consumidor para poder vinculá-lo a um programa de pontos, assim 

o consumidor poderia a cada compra por seu CPF antes de efetuar o paga-

mento e ter computado o gasto da compra para reversão dos valores em 

pontos. Para isso, fez um cadastro informando seu CPF, RG e o seu ende-

reço. Ele assinou um termo de anuência quanto aos seus dados, emitido de 

forma digital. 

Posteriormente consumidor, que se cadastrou no programa de pontos 

da rede de supermercados, recebeu em sua casa um cartão de crédito vincu-

lado ao mercantil onde fez o cadastro, contendo uma bandeira da mastercard. 

Claramente o consumidor ao fornecer seus dados não solicitou cartão de cré-

dito. Sendo assim, seus dados foram compartilhados com a bandeira do car-

tão e com a instituição financeira vinculada para a emissão do cartão de cré-

dito em seu nome, endereçado a sua residência. 

                                                 
22 VIGLIAR, José Marcelo Menezes. LGPD e a proteção de dados pessoais na sociedade em rede. 

1. Ed. São Paulo: Almedina, 2022. 
23 DINIZ, Maria Helena. Manual de Direito Civil. 4.ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2022. 
24 THEODORO JUNIOR, Humberto. Direitos do Consumidor. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. 
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Neste caso, houve a violação do direito do consumidor em questão, que 

pode se valer do direito de requerer suas informações aos controladores de 

suas informações, no caso o supermercado, a instituição financeira e bandeira 

Mastercard, para confirmar a divisão indevida dos seus dados a partir do tra-

tamento deles, que provocou a oferta de cartão de crédito indevidamente, 

com base no art. 18, da LGPD. 

Munido das informações, o consumidor poderá verificar o desvirtua-

mento da natureza da concessão do tratamento de dados, ou seja, a quebra 

da boa-fé objetiva prevista no art. 6º, da LGPD. 

A partir daí poderá o titular dos dados regressar com reparação de danos, 

utilizando-se dos art. 42, da LGPD c/c os art. 6º e 18, do CDC e os arts. 186, 

187 e 927, do CC. Poderão ser adequados outros dispositivos legais para al-

cançar reparação por danos morais em favor do consumidor. 

Uma possibilidade para solucionar a questão é o controlador, prestador 

de serviços, agir com transparência e cumprir com os termos do aceite, to-

mando cuidado com compartilhamentos e vazamentos de dados. 

b) Caso simulado sobre direito trabalhista c/c a LGPD e Código Civil 

A partir dos estudos de Vólia Bomfim Cassar25, Humberto Theodoro 

Jr.26 e Maria Helena Diniz27, formula-se o caso simulado. Um empregado J é 

contratado pela empresa Valente, a qual, por sua vez, possui um analista de 

departamento pessoal chamado Z. O analista solicita uma cópia do RG, CPF, 

comprovante de endereço, CTPS, foto 3x4 e outros documentos comple-

mentares ao novo empregado J. São armazenadas as cópias dos documentos 

do empregado em uma pasta, de um armário não trancado. 

                                                 
25 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho de acordo com a reforma trabalhista. 14. ed. São 

Paulo: Método, 2017. 
26 THEODORO JUNIOR, 2021. 
27 DINIZ, 2022. 
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Anos depois o empregado J sai da empresa supracitada. O mesmo ana-

lista de departamento pessoal Z ainda permanece na empresa Valente. Em 

um aperto financeiro, o dito analista, que exerce nesta relação o papel de ope-

rador dos dados que foram coletados e resguardados pelo controlador (em-

presa contratante), encontra-se com o nome sujo e tem a ideia de pegar os 

dados de um empregado qualquer demitido, que tinha um bom salário, para 

pedir um cartão de crédito em nome dele para seu uso. 

O analista tem sucesso na solicitação de um cartão de crédito com a ope-

radora de cartão, ao utilizar-se do banco de dados constante na empresa, ora 

controladora dos dados do ex-empregado J, e passa um bom tempo usando 

o cartão de crédito emitido em nome deste último. 

Chega um momento em que novamente o analista de departamento pes-

soal Z passa por novas dificuldades financeiras e não tem dinheiro para pagar 

a fatura do cartão que usufrui em nome do ex-empregado J, titular dos dados. 

Ocorre o atraso no pagamento da fatura e o empregado J que teve seus dados 

usados indevidamente é inscrito no SPC/SERASA. 

Diante desta situação, o ex-empregado J descobre que está com o nome 

sujo. Verifica que é de uma operadora de cartão de crédito, logo pede infor-

mações a financeira, que informa que ele é o titular e que o endereço da fatura 

está remetido à empresa Valente. Quem recebeu o cartão de crédito foi o 

analista Z, segundo o aviso de recebimento. 

O ex-empregado ao constatar que o endereço se trata da sua antiga em-

presa, insurge com um processo contra ela, por vazamento de dados após o 

tratamento deles quando da sua admissão. Aqui podemos questionar se po-

deria o empregado ingressar com ação cível comum ou junto à Justiça do 

Trabalho. Existe uma competência difusa. 

Fato é que o ex-empregado foi deveras prejudicado com o vazamento 

dos dados, por isso, com base nos arts. 6º e. 42 da LGPD c/c o art. 3º, da 
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CLT e os arts. 186, 187 e 927, do CC, para buscar a devida reparação pelos 

danos que lhes foram imputados. 

Como o empregador toma posição de controlador de dados, tendo a 

necessidade de armazenar os dados do empregado, mesmo após a rescisão 

do contrato de trabalho, é necessário haver mecanismos de armazenamento, 

com a indicação de um operador responsável específico e instituição de um 

modo de registrar o número de acesso aos dados armazenados. 

c) Caso simulado sobre direito da criança e do adolescente c/c a LGPD e 

Código Civil 

Com base em Maria Helena Diniz28 e Maíra Zapater29, Joãozinho está 

jogando no tablet do seu pai um joguinho infantil, seu avatar é de uma criança. 

Para contratar o joguinho responde a diversos questionários, entre eles sua 

idade, se é maior de 12 anos. Passado um tempo, Joãozinho perde várias 

vezes e está sem vida. Aparece um combo de vidas e outras vantagens no 

jogo e Joãozinho contrata esse plus, que persiste em uma assinatura ouro para 

o joguinho que o deixa jogar sem morrer. 

Note que inicialmente existe a coleta de dados de Joãozinho, ele res-

ponde que tem mais de 12 anos. Fica subentendido que ele é menor de idade, 

mas já não é mais criança. O pai de Joãozinho percebe esse plano continuado 

do joguinho na sua fatura de cartão de crédito, vinculado ao seu Tablet, e 

requer o cancelamento, bem como informa que foi seu filho menor de 18 

anos que anuiu com a coleta dos dados para a compra. 

O joguinho cancela a cobrança, mas não ressarce o pai de Joãozinho. 

Este pode regressar contra o joguinho, informando que foram coletados os 

dados de Joãozinho indevidamente, bem como ele conferiu anuência para a 

                                                 
28 DINIZ, 2022. 
29 ZAPATER, Maíra. Direito da criança e do adolescente. 1. Ed. São Paulo. Saraiva, 2019. 
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contratação de prestação de serviços foi nula, a partir dos arts. 14, 15 e 16, da 

LGPD c/c o art. 2º, da ECA, arts. 225 e 227 da CF e arts. 3º, 4º e 5º, do CC, 

podendo pedir reparação de danos morais com base nos arts. 186, 187 e 927, 

do CC, inclusive danos materiais. 

Para melhor resguardar o controlador, é interessante promover mecanis-

mos para traçar o perfil dos usuários dos jogos, por meio de um questionário 

voltado a traçar indicadores da média de idade do indivíduo, para que haja a 

segurança necessária quando houver o aceite para o tratamento de dados for 

concedido, além de solicitar o CPF que é um identificado muito útil. 

Conclusão 

Ficaram claras as influências da LGPD, visto que seu veio inicial se deu 

a partir de leis internacionais que foram aplicadas de maneira bem sucedida. 

Existem algumas similaridades entre a LGPD e a sua “parente estrangeira” 

ANPD, contudo, embora tenham suas similaridades, ainda assim, possuem 

diversas distinções, porque a referida Lei estrangeira apenas serviu de inspi-

ração. 

Claramente o Marco Civil da Internet foi um normativo com cunho mo-

derno, que dentro do próprio dispositivo fomentou a necessidade da criação 

da Lei de Proteção de Dados. Tanto o Marco Civil da Internet quanto a 

LGPD possuem marcadores constitucionais em seus dispositivos, especial-

mente no tocante a direitos fundamentais constitucionais. 

Sem dúvida a Lei do Marco Civil da Internet e a Lei de Proteção de Da-

dos atendem a nossa corrente legislativa, que persiste no direito garantidor 

através do estado, isso porque existe a defesa da constitucionalização das nor-

mas no direito brasileiro e isto é visto a partir do Ministro do STF, Alexandre 
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de Moraes. Luigi Ferrajolli, magistrado e doutrinador italiano também en-

dossa essa visão. 

Cabe a observação de que o Marco Civil da Internet, em seus dispositi-

vos, não foi tão feliz, porque deixou algumas brechas e dubiedades. Houve-

ram severas críticas a respeito. No que se refere à LGPD, claramente entre 

seus princípios existem alguns que se destacam, tal como o da boa-fé e o da 

necessidade, por exemplo, porque a requisição de dados deve servir a um 

propósito específico e abusar deste propósito implica em esbarrar na moti-

vação que leva a necessidade da requisição. 

Também foi possível perceber que existe uma ampla aplicação da LGPD 

em outros ordenamentos jurídicos cuja própria criação é muito mais pretérita 

que a própria. O exercício de algumas leis deixa compreendido que existe a 

necessidade da aplicação da LGPD em várias searas, tal como nas práticas do 

Direito do Trabalho. 

Podemos ver a aplicação do Direito do Consumidor a LGPD, de modo 

que os órgãos de proteção ao consumidor podem agir em paralelo com a 

ANPD. Que fica muito ao critério do consumidor escolher a quem buscar 

para auxiliá-lo; entretanto a primazia permanece com a Agência Nacional de 

Proteção de Dados. A figura do Controlador, do operador e do Titular dos 

Dados ficou clara. A LGPD propicia a inversão do ônus da prova, tal como 

ocorre no direito do consumidor. 

Após a análise apurada da LGPD, percebe-se também que existe a pro-

teção à criança e ao adolescente de maneira especial, estando em consonância 

com a ECA. Em que pese encontrarmos o cuidado especial com as crianças 

e adolescentes, foi um pouco negligente com as definições de como propiciar 

meios de reparação por danos morais e materiais em seus dispositivos. Por 

isso, o Código Civil agrega muito bem a LGPD para fins de suporte. 
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Nesse contexto, podemos, sim, constatar a multidisciplinaridade da 

LGPD em relação aos demais ordenamentos jurídicos cogentes, cujas pro-

mulgações são pregressas a da referida lei. 
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CAPÍTULO 10. 
O ELEMENTO DA POSSE NA ATA NOTARIAL PARA 

FINS DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

Andréia Luisa Cunha Lima Araripe1 

Resumo: A constitucionalização do Direito Civil está entranhada em nosso 

sistema jurídico, pois, com a Constituição Cidadã, há necessidade de obser-

varem-se os preceitos e garantias fundamentais constitucionais, também, 

nas relações entre particulares, os quais regem as normativas de direito, es-

sencialmente, privado. Nessa entoada, encontra-se o instituto da função so-

cial da posse, previsto em nossa Constituição Federal de 1988, que deve 

prevalecer sobre os interesses individuais e patrimoniais dos particulares. 

Assim sendo, uma das vias de se efetivar tal previsão constitucional é através 

do instituto da usucapião. Nesse sentido, atualmente, em razão da desjudi-

cialização das demandas, visando a uma celeridade na efetivação dos direitos 

e garantias, há a possibilidade de o procedimento ocorrer na via extrajudi-

cial, ou seja, dentro dos cartórios. Tal fato ocorreu quando da publicação do 

Novo Código de Processo Civil de 2015, que inseriu na Lei nº 6.015/73 o 

art. 216-A e, consequentemente, a previsão de referido procedimento nos 

registros de imóveis, cujo requisito, entre outros, é a necessidade de lavra-

tura de ata notarial específica para fins de usucapião. Ocorre que o fim dessa 

ata é primordialmente atestar o tempo de posse e a cadeia sucessória, além 

de outros pontos. Contudo, segundo a natureza jurídica de tal meio de 

prova, ela não é condizente para tanto; ocorreu quando da publicação da 

referida lei uma confusão conceitual com as escrituras públicas declaratórias. 

Assim, faz-se o delineamento de como o tabelião pode auferir o tempo de 

posse sem esvaziar os institutos correlatos e resguardando a segurança jurí-

dica das partes interessadas e atingidas pelo ato. 

Palavras-chave: Posse. Função Social. Usucapião Extrajudicial. Ata Nota-

rial. 

                                                 
1 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário 7 de Setembro 

(UNI7). Tabeliã e Oficiala de Registro. E-mail: andreia_lcl@hotmail.com. 
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Introdução 

O Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105, de 16 de março de 

2015)2, em seu artigo 1.071, alterou a Lei de Registros Públicos e passou a 

prever o art. 216-A, que trata da possibilidade do reconhecimento extrajudi-

cial de usucapião diretamente perante o cartório do registro de imóveis da 

comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo. Um dos requisitos 

para o requerimento é a necessidade de ata notarial lavrada pelo tabelião, 

atestando o tempo de posse do requerente e seus antecessores. 

Com isso, surgiu a necessidade de regulamentação e padronização do 

procedimento para a admissão da usucapião extrajudicial perante os cartó-

rios, em todo o território nacional. Assim, o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), via Corregedoria, que regulamenta a atividade cartorária de notas e 

registros, publicou o Provimento nº 65, de 14 de dezembro de 20173, poste-

riormente, alterado pelo Provimento nº 121, de 13 de julho de 20214. 

Entre os requisitos previstos nessas legislações para a ata notarial de usu-

capião a ser lavrada, encontra-se a observância, pelo tabelião, da atestação do 

tempo e das características da posse do requerente e de seus antecessores. 

Ocorre que a ata notarial tem como característica o fato de ser um ato 

em que se atesta uma situação deveras vista pelos sentidos e percepções do 

tabelião no momento da lavratura, diferentemente da escritura pública decla-

ratória, em que se dá fé a uma declaração de vontade da parte feita perante o 

notário. Desse modo, a ata notarial destina-se a registrar um fato existente e 

                                                 
2 BRASIL. Código de Processo Civil (2015). 27. ed. São Paulo: Rideel, 2019. 
3 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Corregedoria Nacional de Justiça. Provimento nº 65, de 

14 de dezembro de 2017. Estabelece diretrizes para o procedimento da usucapião extrajudicial nos 
serviços notariais e de registro de imóveis. 

4 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Corregedoria Nacional de Justiça. Provimento nº 121, de 

13 de julho de 2021. Altera o Provimento no 65/2017, que estabelece diretrizes para o procedimento da 
usucapião extrajudicial nos serviços notariais e de registro de imóveis. 
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constatado pela observação do tabelião de notas, contudo a caracterização da 

posse em um imóvel é uma situação que se prolonga no tempo, portanto, 

para sua averiguação, não basta uma diligência pontual. 

Dessa maneira, a dificuldade do tabelião em atestar o tempo e as carac-

terísticas da posse, dando fé àquela afirmação, é demasiada. Trata-se de algo 

delicado, pois envolve um direito de posse/propriedade de alguém, além de 

ser bastante subjetivo, posto que cada tabelião poderá ter um olhar diferente 

sobre aquela mesma situação de fato que se prolonga no tempo. Fazendo-se 

um paralelo bastante simples, atestar o tempo de posse por ata notarial seria 

como atestar o tempo de união estável de um casal, algo difícil de delimitar-

se no tempo, por diligência. 

Assim sendo, este capítulo tem o condão de estudar as possibilidades 

(longe do intuito de esgotar o tema) de como o tabelião atestar o tempo de 

posse e suas características para a lavratura exitosa e justa de uma ata notarial 

para fins de usucapião extrajudicial. 

Quanto ao método, o trabalho caracteriza-se como um estudo descri-

tivo-analítico, desenvolvido através de pesquisa bibliográfica em livros, revis-

tas, publicações especializadas, artigos e dados publicados na internet, com o 

intuito de ampliação de conhecimento na área. 

O trabalho está desenvolvido em três capítulos. O primeiro traz uma 

abordagem da função social da posse, destacando a diferença referente à fun-

ção social da propriedade, uma vez que tal princípio está entranhado com o 

fim da usucapião, que seria dar àquele “pedaço de terra/terreno” um fim so-

cial, de acordo com o ordenamento. O segundo capítulo trata do instituto em 

si, da usucapião extrajudicial e suas peculiaridades. Já o terceiro capítulo está 

delineado sobre como atestar a posse mínima através da ata notarial, para fins 

de usucapião. 
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1. Função social da posse 

Nossa Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 19885 

inaugurou uma nova fase para os direitos privados, especialmente, para o Di-

reito Civil, que passou a ter uma releitura, tendo em vista a constitucionaliza-

ção desse campo jurídico. Ou seja, seus institutos devem observar os princí-

pios constitucionais, isto é, os direitos fundamentais previstos em todo o 

texto da Carta devem ser observados nas relações entre particulares reguladas 

pela legislação cível, e não tão-somente nas relações travadas entre o Poder 

Público e os particulares. 

Assim, houve uma “horizontalização” da necessidade de observância 

dos direitos e das garantias fundamentais da CRFB/1988 em relações entre 

“iguais”, pois inexiste a presença da força estatal; deve haver respeito a esses 

princípios constitucionais, e não apenas aos princípios da legislação privada, 

em virtude do Estado Democrático de Direito, inaugurado pela nossa Cons-

tituição. 

Essa metodologia tem origem no contexto da Europa pós-guerra, quando di-

versas nações – especialmente aquelas submetidas a regimes autoritários derro-

tados no conflito – decidiram editar Constituições novas, capazes de refletir seu 

comprometimento com a preservação da democracia, com a solidariedade so-

cial e com a proteção da dignidade humana. Esse movimento, contudo, se cho-

cava frontalmente com as codificações civis, ainda inspiradas na ideologia indi-

vidualista e patrimonialista que havia sido consagrada com a Revolução Fran-

cesa e as demais revoluções burguesas dos séculos XVIII e XIX. Diante disso, 

a metodologia civil-constitucional defende uma efetiva reconstrução do direito 

privado à luz desses valores constitucionais, abandonando-se o misoneísmo ha-

bitual da doutrina civilista. 

                                                 
5 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. 27. ed. São Paulo: 

Rideel, 2019. 
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A premissa fundamental dessa metodologia é a superioridade normativa da 

Constituição. Opõe-se, nesse sentido, à orientação mais tradicional da doutrina 

civilista brasileira, que ainda enxerga a Constituição como ‘carta política’, ou 

como norma de conteúdo meramente ‘programático’, que, como adverte Gus-

tavo Tepedino, configura ‘verdadeira subversão hermenêutica’, que acaba por 

‘relegar a norma constitucional, situada no vértice do sistema, a elemento de 

integração subsidiário, aplicável apenas na ausência de norma ordinária especí-

fica e após terem sido frustradas as tentativas, pelo intérprete, de fazer uso da 

analogia e da regra consuetudinária’6. 

Diante disso, a posse e a propriedade sofreram uma mudança na leitura 

de seus institutos, consequentemente, em seu fim almejado, buscando, assim, 

condizer com os preceitos constitucionais, segundo a constitucionalização do 

Direito Civil, em que a concepção individualista e patrimonialista foi supe-

rada, em virtude do Estado Democrático de Direito. Nesse diapasão, a posse, 

como foi, tradicionalmente, definida por meio dos conceitos elaborados pe-

los juristas alemães Friedrich Von Savigny e Rudolf Von Ihering7, deve ser 

compreendida como um meio para concretizar esse programa constitucional 

traçado pela CRFB/1988. 

A supracitada Constituição Cidadã trouxe implicitamente, em seus arti-

gos 183 e 191, a necessidade de respeito à função social da posse quando 

trouxe os requisitos básicos para a caracterização da usucapião especial ur-

bana e rural, respectivamente. Mas vale pontuar que, enquanto, na posse, 

houve previsão apenas implícita, no artigo 5º, inciso XXIII (“a propriedade 

atenderá a sua função social”)8, está explícita a necessidade de a propriedade 

obedecer à sua função social, além de, também, existir positivação expressa 

no Código Civil de 2002, no parágrafo 1º do artigo 1.228, o que não ocorreu 

                                                 
6 SCHREIBER, Anderson; KONDER, Carlos Nelson. Uma agenda para o Direito Civil-Constitucional. 

Revista Brasileira de Direito Civil, v. 10, out./dez. 2016, p. 11. 
7 IHERING, Rudolf Von. Teoria simplificada da posse. Bauru: Edipro, 1998. 
8 BRASIL, 1988. 
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com a posse9. Desse modo, tal ditame pode ser analogicamente, ainda, esten-

dido para a releitura da posse na perspectiva constitucional do Direito Civil. 

A função social da posse como princípio constitucional positivado, além de 

atender à unidade e completude do ordenamento jurídico, é exigência da fun-

cionalização das situações patrimoniais, especificamente para atender as exigên-

cias de moradia, de aproveitamento do solo, bem como aos programas de er-

radicação da pobreza, elevando o conceito da dignidade da pessoa humana a 

um plano substancial e não meramente formal. É forma ainda de melhor se 

efetivar os preceitos infraconstitucionais relativos ao tema possessório, já que a 

funcionalidade pelo uso e aproveitamento da coisa juridiciza a posse como di-

reito autônomo e independente da propriedade, retirando-a daquele estado de 

simples defesa contra o esbulho, para se impor perante todos10. 

Depreende-se, então, que a função social da posse está umbilicalmente 

ligada ao direito de moradia previsto em nossa Constituição, como direito 

fundamental, que resguarda a dignidade da pessoa humana. Supera-se, pois, 

a análise, unicamente, patrimonial e individualista de tal instituto. 

Portanto a posse deve ser estudada e abordada tendo como base os va-

lores sociais, nela, impregnados; não pode ser reduzida a “mera atividade pri-

vativa do titular do direito real”, citando a expressão usada pelos doutrinado-

res Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald11 quando asseveram a 

perda da efetividade da teoria objetiva de Ihering para definir a posse con-

forme a sistemática atual de nosso ordenamento do direito civil constitucio-

nal. Tais estudiosos, também, argumentam que a “oponibilidade erga omnes da 

posse não deriva da condição de direito real patrimonial, mas do atributo 

                                                 
9 BRASIL. Código Civil (2002). 27. ed. São Paulo: Rideel, 2019. 
10 ALBUQUERQUE, Ana Rita Vieira. Da função social da posse e sua conseqüência frente à situ-

ação proprietária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 40. 
11 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: direitos reais. 11. ed. 

São Paulo: Atlas, 2018, p. 74. 
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extrapatrimonial da proteção da moradia como local de resguardo da priva-

cidade e desenvolvimento da personalidade do ser humano e da entidade fa-

miliar”12. 

Nesse sentido, é cediço destacar o Enunciado nº 492 do Conselho de 

Justiça Federal, que, assim, dispõe: “A posse constitui direito autônomo em 

relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o 

alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tu-

tela”13. 

Vale aclarar brevemente, nesse ponto, a diferenciação entre a função so-

cial da propriedade e da posse, visto que se deve ler a Constituição de maneira 

harmônica, e ela prevê ambos os direitos fundamentais, que, por conseguinte, 

não se excluem, já que a CRFB/1988 é um sistema integrado, em que não há 

exclusão entre suas previsões, e, sim, complementariedade. 

Para tanto, as palavras dos supracitados autores são muito elucidativas e 

suficientes para o escopo do presente trabalho: 

Ao se estudar a função social da propriedade, procuraremos buscar soluções 

para aquelas situações em que o proprietário exerce a sua liberdade de ação, 

mas é leniente na missão de outorgar uma destinação útil àquilo que lhe per-

tence. Será ele sancionado pelo ordenamento jurídico por omitir-se em dar efe-

tividade ao direito fundamental difuso do art. 5º, XXIII, da Constituição Fede-

ral. O proprietário é titular de direitos subjetivos, mas os seus poderes implicam 

assunção de responsabilidades perante a coletividade. 

Todavia, quando é analisada a função social da posse, há um plus no estudo da 

matéria. Aqui, não se preocupa com a trajetória isolada do proprietário e o seu 

compromisso com o atendimento a direitos fundamentais. Aprecia-se a atuação 

fática de um possuidor sobre a coisa que o titular patrimonial desvinculou de 

                                                 
12 FARIAS; ROSENVALD, 2018, p. 75. 
13 CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL. Enunciado nº 492, de 2011. A posse constitui direito autô-

nomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses 
existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela.  
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qualquer função social. Nas palavras de Luiz Edson Fachin, ‘o fundamento da 

função social da propriedade é eliminar da propriedade privada o que é elimi-

nável. O fundamento da função social da posse revela o imprescindível, uma 

expressão natural da necessidade’. 

Na função social da posse, o possuidor não é mais inserido entre os erga omnes, 

como mero sujeito passivo universal de um dever de abstenção, que difusa-

mente titulariza o direito subjetivo de exigir que o proprietário cumpra as suas 

obrigações perante a coletividade. Aqui, o possuidor adquire individualidade e 

busca acesso aos bens que assegurem a si e sua família o passaporte ao mínimo 

existencial. São os casos em que a propriedade recebe função social, mas quem 

a concede não é o proprietário, porém um possuidor. Surge uma tensão entre 

o direito fundamental individual da propriedade, do art. 5º, XXII, da CF, e o 

direito subjetivo metaindividual do inciso XXIII. É necessário aprender a con-

viver com prováveis hipóteses de colisão entre os princípios da função social 

da propriedade e da função social da posse. Essa tensão será solucionada pela 

lei ou pelo magistrado, na vertente do princípio da proporcionalidade14. 

Nesse azo, é salutar a importância da função social da posse para a soci-

edade brasileira, considerando-se o que ela assegura e almeja, e o que ela res-

guarda vincula-se às necessidades básicas dos indivíduos, de forma que está, 

intimamente, ligada ao bem-estar social, já que o bem comum está sobre-

pondo-se ao espectro individual. 

2. O instituto da usucapião extrajudicial e suas peculiaridades 

A usucapião está prevista em nossa Constituição, como mencionado 

alhures, e é um dos meios de efetivar-se a função social da propriedade e da 

posse tanto de bens móveis como imóveis. 

É sabido que a usucapião consiste em modo de aquisição originária da 

propriedade e de outros direitos reais por prescrição aquisitiva, ou seja, por 

                                                 
14 FARIAS; ROSENVALD, 2018, p. 75-76. 
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meio de decurso do tempo como possuidor, entre outros requisitos, a depen-

der do tipo de usucapião (extraordinária; ordinária; tabular; especial urbana; 

urbana coletiva; rural; urbana administrativa – Reurb; indígena; especial, do 

art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT15; e a 

pró-família), que não vale aqui o desdobramento. 

Consoante explicitado na introdução deste capítulo, o Novo Código de 

Processo Civil (NCPC) introduziu no ordenamento jurídico o modelo da 

usucapião extrajudicial, em procedimento afetado aos cartórios de registro 

imobiliário, com necessidade de ata notarial pelo cartório de notas. 

O intuito de tal previsão é dar celeridade ao procedimento e, consequen-

temente, à efetivação do direito do possuidor em formalizar seu direito de 

propriedade pelo decurso do tempo. 

Tal via administrativa, prevista no art. 216-A da Lei de Registros Públi-

cos16, é possível para qualquer pretendente de usucapião individual, em qual-

quer de suas modalidades, exceto a urbana do art. 26, §1º, da Lei 

13.465/201717 (Reurb). 

Destaca-se, de antemão, que tal inovação diz respeito tão-somente à 

parte procedimental de efetivação do direito de usucapião, pois tem o fim de 

apenas facilitar o trâmite, deixando a critério da parte uma via de requeri-

mento que não só a via judicial, como ocorria anteriormente, fato esse que 

acompanha a tendência de desjudicialização na composição de interesses. 

                                                 
15 BRASIL, 1988. 
16 BRASIL. Lei Federal nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá 

outras providências. DF: Presidência da República, [1973]. 
17 BRASIL. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, 

sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fun-
diária no âmbito da Amazônia Legal; institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos 
de alienação de imóveis da União; altera as Leis [que indica]; revoga dispositivos [que indica] e dá outras 
providências. 
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Assim sendo, não há interferência e/ou alteração das regras materiais 

para a configuração do direito a usucapir um bem, com a conversão da posse 

em propriedade, de acordo com cada uma das modalidades existentes em 

nosso ordenamento. 

A verdade é que o direito deve se adequar às constantes transformações sociais. 

Romanticamente a usucapião ainda é pensada como forma de conversão do 

fato da posse natural em propriedade, quando na prática demonstra que grande 

parte dos candidatos a ela aspiram simplesmente por uma regularização de ti-

tularidades que, por várias razões, não atendiam às formalidades registrais. Te-

remos então um procedimento expedito, comandado pelo Oficial do Registro 

Imobiliário do local em que se situa o bem, dispensando homologação judicial 

a intervenção do órgão ministerial. Aos chamados ‘particulares em colaboração’ 

– aqui os notários e registradores -, serão delegadas atividades que a tradição 

havia colado ao poder judiciário. 

Em apertada síntese, a facilitação do acesso à propriedade resulta de uma sim-

plificação procedimental que se vislumbra da representação do usucapiente por 

um procurador que instruirá o requerimento com ata notarial, planta e memo-

rial descritivo, certidões negativas e justo título ou quaisquer documentos que 

comprovem a origem, continuidade, natureza e tempo de posse. Após a autu-

ação pelo registrador e ciência de todos os interessados (confrontantes, propri-

etários, Estado e terceiros), o oficial do registro de imóveis acolherá ou dene-

gará o pedido, sem que eventual rejeição impeça o interessado de ajuizar ação 

de usucapião pelo procedimento comum do CPC/1518. 

É cediço reiterar que, além da normativa prevista na Lei nº 6.015/1973, 

por instituição de previsão do NCPC/2015, há provimento do Conselho Na-

cional de Justiça (CNJ) (Provimento nº 65/2017) regulamentando e porme-

norizando a matéria, visando barrar a adoção de posturas diversas pelos car-

tórios do Brasil. 

                                                 
18 FARIAS; ROSENVALD, 2018, p. 463. 
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Primeiramente, cabe pontuar quanto à competência: estabeleceu-se que 

caberá à circunscrição do registro de imóveis em que estiver localizado o 

imóvel ou a maior parte dele (caput, art. 2º do provimento)19. Tal competência, 

também, vincula o tabelião para a lavratura da ata notarial (art. 5º), o qual 

deverá ser o oficial de notas do munícipio do imóvel, o que é, portanto, uma 

exceção à regra geral da Lei nº 8.935/94, que rege a atividade dos notários e 

registradores, que dispõe no art. 8º: “é livre a escolha do tabelião de notas, 

qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens ob-

jeto do ato ou negócio”20. 

Resumidamente, o procedimento extrajudicial de usucapião compõe-se 

das peculiaridades a serem abordadas a seguir. Contudo, antes, vale um 

adendo apenas para aclarar a nomenclatura, com vistas a evitar confusões 

corriqueiras dos dois termos: usucapião extrajudicial e usucapião administra-

tiva. Tais modalidades são distintas, não são sinônimos, o que destoa do en-

tendimento do senso comum. Como a usucapião extrajudicial ocorre nos 

cartórios, sendo uma opção ante ao procedimento judicial, chega-se à con-

clusão de que constitui um procedimento administrativo, e pode-se, assim, 

associar à nomenclatura de usucapião administrativa, pois alheia ao processo 

judicial. Ocorre que, como introduzido, são conceitos diferentes, espécies 

distintas de usucapião. A chamada usucapião administrativa diz respeito à 

possibilidade de adquirir a propriedade do imóvel por meio do decurso do 

lapso temporal de cinco anos após a legitimação da posse na regularização 

fundiária, conforme leitura do art. 26 da Lei nº 13.465/2017, que segue: 

                                                 
19 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2017. 
20 BRASIL. Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos cartórios). Regulamenta o art. 

236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. DF: Presidência da Repú-
blica, [1994]. 
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Art. 26. Sem prejuízo dos direitos decorrentes do exercício da posse mansa e 

pacífica no tempo, aquele em cujo favor for expedido título de legitimação de 

posse, decorrido o prazo de cinco anos de seu registro, terá a conversão auto-

mática dele em título de propriedade, desde que atendidos os termos e as con-

dições do art. 183 da Constituição Federal, independentemente de prévia pro-

vocação ou prática de ato registral. 

§ 1º Nos casos não contemplados pelo art. 183 da Constituição Federal, o título 

de legitimação de posse poderá ser convertido em título de propriedade, 

desde que satisfeitos os requisitos de usucapião estabelecidos na legis-

lação em vigor, a requerimento do interessado, perante o registro de imóveis 

competente. 

§ 2º A legitimação de posse, após convertida em propriedade, constitui 

forma originária de aquisição de direito real, de modo que a unidade imo-

biliária com destinação urbana regularizada restará livre e desembaraçada de 

quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes 

em sua matrícula de origem, exceto quando disserem respeito ao próprio bene-

ficiário (Grifos acrescidos)21. 

Superado tal ponto, segue-se no procedimento da usucapião extrajudi-

cial. O oficial de registro imobiliário analisa o requerimento e pode deferir ou 

rejeitar o reconhecimento da usucapião extrajudicial. Eis os documentos que 

serão exigidos pelo Registro de Imóveis: a) ata notarial lavrada pelo tabelião, 

atestando o tempo de posse e a cadeia possessória, segundo a modalidade da 

usucapião; b) planta e memorial descritivo assinado por profissional, legal-

mente, habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no res-

pectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares de direitos reais 

registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula 

dos imóveis confinantes; c) certidões negativas dos distribuidores da comarca 

da situação do imóvel e do domicílio do requerente; d) justo título ou quais-

                                                 
21 BRASIL, 2017. 
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quer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natu-

reza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas 

que incidirem sobre o imóvel. 

Devem ser apresentadas ainda as seguintes declarações perante o Regis-

tro de Imóveis: a) concordância dos titulares de direitos reais registrados ou 

averbados na matrícula; b) concordância dos confrontantes; c) ciência à 

União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao Município (mas note que, se não 

se manifestarem, não há impedimento para o prosseguimento; o requeri-

mento da usucapião extrajudicial pode seguir, contudo, caso manifestem-se 

com oposição ao direito, o registrador decidirá); d) publicação de edital em 

jornal para conhecimento de terceiros; e) atendimento dos requisitos da usu-

capião requerida. 

Desse modo, depreende-se do exposto que o procedimento é bem pe-

culiar, mas, para a temática aqui, em comento, o que merece destaque gira em 

torno da ata notarial, a qual, como supracitado, serve para atestar o tempo de 

posse e a cadeia sucessória, de acordo com a modalidade de usucapião pre-

tendida. Percebe-se que até as características da ata notarial e sua competência 

para lavratura são específicas para o fim de usucapião; não se confundem 

com os requisitos de uma ata notarial comum, usada como meio de provas 

para as demais searas da vida. 

Quanto à distinção entre esses dois tipos de atas, é pertinente aduzir que 

o NCPC/2015 trouxe seção específica no Capítulo XII – Das Provas, com a 

previsão da ata notarial como meio de prova: 
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Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados 

ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por ta-

belião. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados 

em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial22. 

Porém é preciso atentar para que a ata notarial já existia e era possível de 

utilização para fins probatórios antes do Novel Código Processual de 2015, 

mas ela não era expressamente nomeada; estava tão-somente dentro da lei-

tura do artigo 364 do antigo Código de Processo Civil (“O documento pú-

blico faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escri-

vão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença”)23. 

É cediço ressaltar ainda que a Lei nº 8.935/94 já previa a ata notarial 

como ato de competência dos tabelionatos de notas, conforme inciso III do 

art. 7º (“Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: [...] III – lavrar 

atas notariais”)24. 

Dessa maneira, a ata notarial é o instrumento público dotado de fé pú-

blica e com força de prova pré-constituída através do qual o tabelião, seu 

substituto ou escrevente, a pedido do interessado, constata de forma precisa 

e segura, por seus sentidos, os fatos que se passarem em sua presença, no 

intuito de fazer prova e deixar registrada situação jurídica. 

Quanto à natureza jurídica da ata notarial, salienta-se que, dentro da Te-

oria do Negócio Jurídico, entende-se que é um ato-fato jurídico, uma vez que 

a vontade do tabelião, que constata a situação, não guarda relevância jurídica 

sobre qual será o conteúdo do documento. Já quanto à natureza dentro da 

teoria dos atos notariais, há duas correntes: i) trata-se de espécie de escritura 

pública, pois considera que todo ato protocolar é escritura pública em sentido 

                                                 
22 BRASIL, 2015. 
23 BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código Processo Civil. 
24 BRASIL, 1994. 
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geral; ii) a segunda diz que o art. 7° da Lei n° 8.935/94 elenca as espécies de 

ato notarial, de forma que a ata notarial seria uma espécie diversa da escritura 

pública, seria um ato notarial protocolar. 

Assim sendo, vislumbra-se que se trata de fato perceptível pelo notário, 

por seus sentidos e percepções, ao deparar-se com uma situação, que pode 

ser constatada em diligência ou de pronto, em exame no balcão da serventia, 

diferentemente do que ocorre com a escritura pública. 

A escritura lato sensu é o instrumento público, lavrado por tabelião em 

seu livro de notas, por meio do qual é instrumentalizada a vontade manifes-

tada pelas partes de acordo com a lei. Tem a finalidade de adquirir, resguardar, 

transferir, modificar, ou extinguir ato ou negócio jurídico, é dotada de fé pú-

blica e faz prova plena. 

Nesse sentido, na escritura pública, o elemento volitivo é central; está o 

notário adstrito à vontade manifestada pelas partes. Por outro lado, no caso 

da ata notarial, a vontade das partes não é relevante. O que importam são os 

fatos captados pelo tabelião com seus sentidos e descritos no instrumento. 

Trata-se de um ato-fato jurídico. Por essa razão é que, por exemplo, a ata 

notarial pode ter por objeto a constatação de fatos ilícitos enquanto a escri-

tura pública, jamais, poderá consubstanciar negócio contrário ao ordena-

mento jurídico. 

Já no que tange à ata notarial para fins de usucapião, o tabelião, apesar 

de dever obediência ao arcabouço do que define e particulariza a ata notarial 

como um todo, tem um “ritual” procedimental que deve ser observado para 

a constatação do referido ato-fato jurídico da posse e suas características, a 

fim de, assim, ter validade e eficácia para basear o requerimento da usucapião 

extrajudicial perante o registrador imobiliário. 
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Por força do art. 4° do Provimento nº 65/2017 do CNJ25, a ata notarial 

para reconhecimento de usucapião deve atestar: a) a descrição do imóvel con-

forme consta na matrícula do registro em caso de bem individualizado ou a 

descrição da área em caso de não individualização, e devem ainda constar as 

características do imóvel, tais como a existência de edificação, de benfeitoria 

ou de qualquer acessão no imóvel usucapiendo; b) o tempo e as característi-

cas da posse do requerente e de seus antecessores; c) a forma de aquisição da 

posse do imóvel usucapiendo pela parte requerente; d) a modalidade de usu-

capião pretendida e sua base legal ou constitucional; e) o número de imóveis 

atingidos pela pretensão aquisitiva e a localização: se estão situados em uma 

ou em mais circunscrições; f) o valor do imóvel; g) outras informações que o 

tabelião de notas considere necessárias à instrução do procedimento, tais 

como depoimentos de testemunhas ou partes confrontantes. 

Para a constatação desses requisitos alhures, não bastam a declaração do 

requerente e apresentação de documentos correspondentes; consoante o art. 

466, §1º, da Consolidação Normativa Notarial e Registral no Estado do Ceará 

(Provimento nº 08/201426 e suas atualizações da Corregedoria Geral de Jus-

tiça do Estado do Ceará - CGJCE), o tabelião deve se deslocar até o imóvel 

usucapiendo e verificar a exteriorização da posse, constatar fatos, examinar 

documentos e ouvir testemunhas. Dessa forma, é indispensável que o tabe-

lião verifique por seus próprios sentidos os fatos que descreverá na ata nota-

rial, não se contente com mera análise distante dos fatos que lhe forem de-

clarados. 

Vale ponderar ainda que pode o tabelião lavrar a ata mesmo que não 

preenchidos os requisitos da usucapião extrajudicial, uma vez que, como já 

                                                 
25 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2017. 
26 CEARÁ. Consolidação Normativa Notarial e Registral no Estado do Ceará. Provimento nº 08, de 10 

de novembro de 2014. Revoga o Provimento nº 06/2010. 
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asseverado, a ata notarial é documento por intermédio do qual o tabelião 

constata determinados fatos. No caso da ata para usucapião, cabe a ele cons-

tatar os elementos do art. 466 do Provimento nº 08/2014 da CGJCE, em 

consonância com o Provimento nº 65/2017 do CNJ. Uma vez requerida sua 

lavratura, deve o tabelião descrever a situação da forma que encontrar, cien-

tificando as partes que tal ata não tem valor de confirmação ou estabeleci-

mento de propriedade; serve apenas para a instrução de procedimento de 

reconhecimento judicial ou extrajudicial da usucapião. É o que dispõe o pa-

rágrafo segundo do artigo citado acima: 

§ 2º. A ata notarial poderá ser lavrada independentemente do preenchi-

mento dos requisitos da usucapião extrajudicial, devendo consignar que 

as partes foram cientificadas de que a ata notarial não tem valor como confir-

mação ou estabelecimento de propriedade, servindo apenas para a instrução de 

requerimento extrajudicial de usucapião, que poderá tramitar em juízo na 

falta de requisitos do processamento perante o Registro de Imóveis (Gri-

fos acrescidos)27. 

Enfim, nota-se que o fim maior da ata notarial com objetivo de usuca-

pião é atestar no mínimo o tempo de posse e suas características, bem como 

traçar a cadeia sucessória. Ocorre que a dificuldade encontrada está em como 

fazer tal atestação em uma diligência do tabelião ao imóvel, pois o tempo de 

posse constitui um estado de fato que se prolonga no tempo; não cabe em 

um espaço de tempo fixado, estático. 

Sendo a posse, no Código Civil, uma relação de apropriação econômica, para 

o estabelecimento dessa relação não é suficiente, como imaginava Ihering, se 

ater às aparências de fato, tais como a exploração da coisa. É preciso remontar 

ao instante de tomada da posse e verificar em que circunstâncias e em que con-

                                                 
27 CEARÁ, 2014. 
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dições jurídicas ela teve lugar, tornando-se imperioso que em um dado mo-

mento aquele que se pretende possuidor tenha afirmado sua senhoria sobre a 

coisa. Assim, é a causa possessionis que decide a questão de se saber se há posse 

ou detenção. O exame da causa possessionis é fundamental para a determinação 

da posse, necessitando-se de averiguar se os fatos que constituem uma relação 

durável e interessada com a coisa, qual seja, se está presente a circunstância do 

possuidor se servir e explorar a coisa em seu interesse, para si, de se colocar em 

senhorio dela. Isso se comprova através da interversão da posse, que ocorre 

quando, por circunstâncias objetivas, valoradas e referenciadas socialmente, 

transmuda-se a maneira do possuidor agir em relação à coisa, apropriando-se 

da mesma [...](Grifos acrescidos)28. 

3. Como atestar o tempo de posse através da ata notarial de 

usucapião 

Por previsão legal, o tabelião tem a possibilidade de atestar o tempo de 

posse na ata notarial para fins de usucapião. Acontece que, como registrado 

acima, é difícil dar fé pública aos requisitos do tempo, características e forma 

de aquisição da posse do imóvel pelo requerente, pois, como já expressado, 

tais fatos possessórios são resultados do decurso do tempo pretérito, em que 

o tabelião não estava presente para atestar por seus sentidos e percepções, 

conforme o conceito de ata notarial. 

O tabelião não será capaz de atestar por quanto tempo o possuidor reside no 

imóvel. Afinal, ele, na condição de tabelião, não tem como saber essa informa-

ção, pois ele não viu o determinado momento em que o indivíduo (ou seus 

antecessores) adentraram no imóvel, tampouco testemunhou, propriamente, o 

tempo de posse. O que será possível é atestar que, na data x, foi informado de 

que o possuidor vive há tantos anos no imóvel. A diferença é enorme. O fato 

que está sendo atestado, que virá a ter fé pública, não é o tempo em que 

                                                 
28 MOTA, Mauricio; TORRES, Marcos Alcino. A função social da posse no Código Civil. Revista de 

Direito da Cidade, v. 5, n. 1, p. 249-324, 2013, p. 319-320. 
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o possuidor permaneceu no imóvel propriamente, mas, sim, declarações 

colhidas pelo tabelião a respeito da percepção do interessado e de even-

tuais testemunhas as quais atribuirão a sua perspectiva sobre a situação 

do imóvel e quem lá habita [...] 

Entretanto, é imperativo questionar se a ata notarial está sendo de fato utilizada, 

conforme estipulado pelo legislador. Uma vez que o objetivo da ata notarial é 

atribuir fé pública a um estado de coisas, o uso da ata notarial parece não atingir 

seu propósito. Afinal, o fato ao qual estará sendo atribuído fé pública não é o 

conteúdo dos testemunhos, mas, sim, que as testemunhas, em data x, prestaram 

o determinado testemunho. [...] 

Como visto, o fato de o tabelião só poder atestar algo que na prática constatou 

pode causar um grande impacto no tocante ao registro da usucapião extrajudi-

cial. Isso porque, um dos requisitos elencados pelo artigo 216-A da Lei de Re-

gistros Públicos é a presença de ata notarial atestando o tempo de posse do 

requerente e de seus antecessores. 

A despeito dessa autorização legislativa, questiona-se se a ata notarial é o meio 

hábil para provar o tempo da posse do requerente. Parece-nos que não, uma 

vez que o tabelião não poderia lavrar uma ata notarial atestando o tempo que o 

requerente reside no imóvel, afinal, ele não pôde presenciar o momento em que 

o requerente ou seus antecessores passaram a residir no imóvel objeto da usu-

capião, muito menos todo o tempo da posse. 

Infere-se, portanto, que o tabelião apenas seria capaz de atestar que o re-

querente ou eventuais testemunhas corroboram o tempo na posse do 

imóvel em questão. Ou seja, o fato que o tabelião seria capaz de atestar 

e, por consequência, seria dotado de fé pública, não é o tempo que o 

requerente permaneceu no imóvel, mas sim as declarações de que este 

está no imóvel por esse período de tempo. 

Logo, conclui-se que é de suma importância questionar se a ata notarial está 

sendo utilizada para o fim definido pelo Código de Processo Civil, isto é, para 

que o tabelião seja capaz de atestar a existência e o modo de existir de um fato 

que possa presenciar, conferindo fé pública ao estado de coisas em si. 

Assim, qualquer outro uso da ata notarial que não seja atestar a existên-

cia de um fato capaz de ser constatado pelo tabelião no momento pre-

sente, estaria desvirtuando a razão de existir desse meio de prova, não 
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atingindo o seu propósito ou conferindo o real valor probatório da ata 

notarial (Grifos acrescidos)29. 

Portanto, corroborando o entendimento, aqui, esposado, os autores su-

pracitados deduzem que foram subvertidos o conceito e a natureza jurídica 

da ata notarial quando da previsão legal de meio de prova para atestar o 

tempo da posse para fins de usucapião. 

Desse modo, como se trata de fé pública que será concedida às declara-

ções de terceiros na presença do tabelião, juntamente com a angariação de 

provas documentais para concordarem com o que está sendo dito, o instituto 

que melhor encaixar-se-ia para dar validade e força jurídica a tal ato seria a 

escritura pública declaratória. Isso, também, resguardaria o próprio notário, 

que se eximiria de qualquer responsabilidade por aquelas declarações feitas 

perante ele, responsabilizando-se tão-somente pela veracidade do ocorrido, 

ou seja, pela atestação por fé pública de que aquilo foi realmente dito, do que 

foi apresentado de documentos e do que foi visto em diligência, naquele pe-

ríodo exíguo de tempo de averiguação do imóvel e suas características. 

Assim, o ato notarial que deveria estar sendo usado para tanto, em con-

sonância com seu conceito e sua natureza jurídica, seria a escritura pública 

declaratória em vez da ata notarial. 

O nosso projeto, anteriormente proposto de usucapião extrajudicial, contem-

plava que o procedimento seria conduzido pelo Tabelião, bem como este la-

vraria uma Escritura Pública Declaratória da Usucapião. Porém, com o advento 

do artigo 384 do novo Código de Processo Civil, a lei trouxe uma conformi-

dade para a adoção da ata notarial, tendo em vista que poderá o Notário incluir 

na ata a ‘existência e o modo de existir de algum fato’, conforme os documentos 

                                                 
29 PRADO, Danielo Luchetta; RODRIGUES, Ana Paula Barbutti. Questionamentos sobre o uso da ata 

notarial como meio probatório de posse para fins de usucapião extrajudicial. Empório do Direito, 27 
nov. 2018.  
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apresentados. Entretanto, entendo que a Escritura Declaratória seria o instru-

mento adequado para colher declarações (possuidor, lindeiros, testemunhas, 

etc.), ficando a ata notarial instruída pela escritura declaratória, o que também 

defende o registrador Eduardo Pacheco Ribeiro de Souza30. 

Contudo salienta-se que, apesar dessa confusão entre os institutos, deve-

se deixar clarividente aqui que isso não retira o fim almejado pela usucapião 

extrajudicial, pois ela permanece sendo possível de configuração de seus re-

quisitos de forma objetiva, já que demanda, em sua maioria, provas docu-

mentais, além das declarações, que, como já, fortemente, defendido, carece-

riam de escritura pública declaratória para a dotação de fé pública no que se 

refere à pronunciação de tais declarações pelas partes. 

Enfim, como expõe João Pedro Lamana Paiva, são muitos os argumentos que 

conduzem à conveniência da realização da usucapião pela via extrajudicial. Ini-

cialmente, os requisitos legais exigíveis à realização do processo são invariavel-

mente passíveis de demonstração pela via documental, o que torna a prova a 

ser produzida predominantemente objetiva. Também é extremamente objetiva 

a verificação das circunstâncias fáticas nas quais se evidencia a existência de 

situações consolidadas quanto à posse legítima dos imóveis ad usucapionem. Vale 

dizer, não se trata a usucapião de uma questão jurídica de alta indagação que 

esteja a reclamar necessariamente a apreciação por parte do magistrado, o qual 

se verá desonerado dessa tarefa singela para dar prioridade a questões jurídicas 

maus relevantes quanto à complexidade, otimizando assim a prestação jurisdi-

cional. Não se olvide que a atividade notarial que conduzirá o procedimento 

extrajudicial para a realização da usucapião não deixará de está sob o controle, 

orientação e fiscalização do judiciário31. 

                                                 
30 PAIVA, João Pedro Lamana. O procedimento da usucapião extrajudicial. Porto Alegre, jul. 2016. 
31 FARIAS; ROSENVALD, 2018, p. 467-468. 
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Ademais, tal instituto da usucapião extrajudicial tem a peculiaridade de 

exigir a necessidade de constar o consentimento, ao menos, tácito, dos titu-

lares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapi-

endo ou na dos imóveis confinantes. Dessa maneira, há um grande resguardo 

da segurança jurídica, e não há óbice para o sucesso de tal usucapião apenas 

pelo enquadramento equivocado do meio notarial para atestação do tempo 

de posse e suas características. 

Nada obstante, deferir a aquisição originária da usucapião pela via extrajudicial 

sem o assentimento expresso do titular atual, pode consistir em ofensa ao di-

reito fundamental de propriedade (art. 5º., XXII, CF), sobremodo pelo fato de 

não haver compensação financeira quando da mutação subjetiva de titulari-

dade. Mesmo que o possuidor ostente prova documental quanto à aquisição do 

domínio pelo decurso do tempo e demais pressupostos da usucapião, rema-

nesce com o proprietário a sua titularidade formal, que ostenta conteúdo mí-

nimo a ser tutelado pelo ordenamento. Devemos ponderar o consentimento 

tácito pelo silêncio com a garantia institucional da propriedade, pois uma norma 

infraconstitucional que abstratamente suprima uma titularidade, fora do devido 

processo legal, ultrapassa o poder de conformação do legislador, quando não 

envolva expressa anuência do próprio proprietário. Só assim, se legitima a pon-

deração entre o espaço de liberdade do indivíduo, o direito fundamental de 

acesso à propriedade e o interesse da coletividade. Busca-se uma necessária 

compatibilização entre a urgência da desjudicialização e a exata adequação entre 

direitos fundamentais. Enfim, como lembra doutrina de boa cepa, a garantia 

institucional do direito de propriedade atua como ‘limite do limite’, ou seja, ‘um 

limite à própria possibilidade de limitação ou conformação do direito de pro-

priedade’32. 

Assim sendo, na prática, o tempo de posse é atestado não pela diligência 

em si do tabelião ao imóvel, mas pelo arcabouço comprobatório documental 

e testemunhal que integra a ata notarial, já que se atestará um tempo pretérito 

                                                 
32 FARIAS; ROSENVALD, 2018, p. 467. 
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decorrido, que não é possível de constatação pelos sentidos e percepções do 

oficial somente naquele momento específico da verificação in loco do imóvel. 

Então, tomando por base a cartilha divulgada pelo Colégio Notarial do 

Brasil – Seção São Paulo33, é pertinente acostar por exemplo: a certidão do 

registro imobiliário, inclusive, a negativa se for o caso; certidões negativas dos 

distribuidores para provar que inexistem ações reais ou pessoais reipersecu-

tórias, o que garante ao tabelião que a posse é mansa e pacífica; recibos ou 

guias de pagamento de tributos relativos ao imóvel; cadastro na prefeitura 

municipal ou carnê de pagamento de tributos; contratos como compromisso 

de compra e venda, arras etc.; contas de consumo vinculadas ao imóvel, 

como água, luz, telefone, televisão a cabo; documentos indicativos de cons-

truções ou benfeitorias feitas no imóvel. 

É imperioso, ainda, enfatizar que, além de constatar o tempo e a cadeia 

possessória, o tabelião deve apurar outros requisitos da posse que, obrigato-

riamente, deverão integrar a ata notarial, tais como a configuração da posse, 

a origem, se é caso de posse ad interdicta ou ad usucapionem, a destinação do 

bem, a forma e modo de exercício da posse (se a posse é exercida diretamente 

por ele, possuidor, de modo manso, pacífico e contínuo), os atos de posse 

(se há acessões e benfeitorias no imóvel e atos de conservação ou manuten-

ção, com referência às datas respectivas ou aproximadas), o direito usucapido 

(ex.: propriedade, usufruto, direito de superfície, servidão etc.) e o justo título. 

Nessa entoada, o tabelião deve buscar os elementos de configuração da 

posse, isto é, deve haver corpus e animus domini, pois é sabido que a ocupação 

indevida gera mera detenção, à qual a lei não atribui proteção. Sobre a origem 

da posse, cabe ao notário investigar se, por exemplo, advém de sucessão he-

reditária ou testamentária, ou de sucessão de fato, com soma de posse. Nesse 

                                                 
33 COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL. Seção São Paulo. Cartilha Usucapião. São Paulo: CNBSP, 

2016. 
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último caso, o possuidor deve esclarecer como a posse primitiva iniciou-se e 

a que título foi conquistada ou adquirida (nessa situação, os antigos possui-

dores que transferiram a posse não precisam figurar como solicitantes, mas 

devem ser citados na ata; podem, também, ser testemunhas). Em se tratando 

de hereditariedade ou testamento, os herdeiros que exerceram/adquiriram a 

posse como donos devem figurar como solicitantes. Os possuidores, con-

frontantes e eventuais testemunhas devem informar, sob responsabilidade 

civil e penal, a data ou época em que teve início a posse, afirmando dia ou 

mês certo ou aproximado. 

Quanto ao justo título, é salutar transcrever o Enunciado nº 303 do Con-

selho de Justiça Federal: “Considera-se justo título para presunção relativa da 

boa-fé do possuidor o justo motivo que lhe autoriza a aquisição derivada da 

posse, esteja ou não materializado em instrumento público ou particular. 

Compreensão na perspectiva da função social da posse”34. E, em caso de 

inexistir justo título, a referida cartilha aconselha a informar se a posse de-

corre de: a) ocupação de terreno, lote ou imóvel abandonado ou sem dono; 

b) demais formas admitidas em Direito. 

Portanto, a despeito da celeuma sobre a pertinência do meio de prova da 

ata notarial de usucapião para atestar o tempo de posse, em vez da escritura 

pública declaratória, depreende-se que é possível sim auferir as características 

da posse para fins de assegurar ou não o direito a usucapir um imóvel parti-

cular sem haver necessidade de processo judicial e intervenção do Ministério 

Público para tanto. Há na seara extrajudicial o resguardo aos institutos da 

                                                 
34 CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL. Enunciado nº 303, de 2006. Considera-se justo título para 

presunção relativa da boa-fé do possuidor o justo motivo que lhe autoriza a aquisição derivada da posse, 
esteja ou não materializado. 
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propriedade e da posse em conformidade com o arcabouço jurídico e, sem-

pre, respeitando-se os interesses de todas as partes envolvidas, cuidando-se 

da segurança jurídica. 

Conclusão 

A previsão pelo Novo Código de Processo Civil de 2015 da inserção do 

art. 216-A na Lei de Registros Públicos, trazendo a possibilidade de ser de-

clarada a usucapião extrajudicial de imóvel, desde que atendidos os requisitos 

e procedimentos legais, só veio a agregar, uma vez que proporcionou mais 

celeridade, redução de custos e de demandas no Poder Judiciário, mediante a 

desjudicialização de procedimentos. 

Todavia tal procedimento necessitou ser uniformizado em todo o terri-

tório nacional. Com isso, o CNJ regulamentou a matéria notarial e registral 

pelo Provimento nº 65/2017, e, assim, houve uma padronização de condutas, 

que deixou a cargo das Corregedorias Gerais de Justiça Estadual apenas a 

pormenorização da cobrança de custos do procedimento, principalmente, no 

que tange ao valor da ata notarial para fins de usucapião extrajudicial, a qual, 

na prática, não se confunde com os fins e conceitos da ata notarial comum. 

No entanto, apesar dessa regulamentação pelo CNJ, ainda, ficou muito 

no critério subjetivo de cada tabelião o modo de como se atestar o tempo de 

posse, tanto é que, em alguns estados, inexiste a obrigatoriedade de diligência 

in loco, para averiguação do imóvel; já, em outros, tal diligência é imprescindí-

vel. Além disso, os documentos comprobatórios e necessários para dar a cer-

teza do tempo de posse, também, restam a critério do entendimento de cada 

notário. 

Dessa maneira, não obstante a confusão entre os institutos da ata notarial 

comum, da específica para a usucapião e da escritura pública declaratória, 
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destaca-se que permanece salutar e de importante valia a possibilidade de as-

segurar a via extrajudicial para o enquadramento e consequente declaração da 

propriedade por meio da usucapião. 

Isso porque o que prepondera não são os sentidos e percepções do ta-

belião ao fazer a diligência para lavrar a ata, com o fim de atestar o tempo de 

posse, e, sim, todo o conjunto comprobatório acostado ao requerimento e 

ingressado no teor da ata notarial, com objetivo de usucapião. 

É sabido que a usucapião, até mesmo, na via judicial, configura-se com 

provas documentais e testemunhais, que, dificilmente, há diligência do juiz 

ao local do imóvel. Adicionalmente, por mais que tenha tal averiguação no 

lugar, ela não será mais contundente do que a feita pelo notário, pois ambos 

deduzirão suas percepções por um breve espaço de tempo, de uma situação 

que se prolonga em tempo pretérito. 

Portanto a via extrajudicial terá o mesmo condão da via jurisdicional e é 

uma possibilidade mais fácil e menos demorada para as partes efetivarem seu 

direto, além de desafogar o Poder Judiciário, já tão cheio de demandas mais 

complexas. 
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CAPÍTULO 11. 
O DIREITO DE PROPRIEDADE EM FACE DA 

PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

Antonia Ladymilla Tomaz Caracas Bandeira1 

Resumo: O presente capítulo tem como objetivo principal analisar o direito 

de propriedade em face da preservação e educação ambiental no ordena-

mento jurídico brasileiro. Corroborando com a realidade ambiental brasi-

leira, verifica-se que os estudos publicados e as iniciativas já dadas para a 

manutenção sobre o ambiente são de um pouco primitivas ainda, já que o 

estudo do meio ambiente surgiu com os primeiros passos concretos no sé-

culo XX, gerando algumas teorias, mas quase nada de aplicabilidade ou to-

talmente ausentes de aplicação. A educação ambiental com suas aplicabili-

dades para uma proteção e preservação ambiental, sem priorizar e nem pen-

sar muito sobre o aspecto decorrido da degradação e problemática que 

surge com o não cuidado com o ambiente. A metodologia utilizada para 

desenvolvimento da pesquisa é do tipo bibliográfica e documental, por in-

termédio de uma investigação realizada em livros, revistas e publicações re-

lacionadas ao tema em análise; e a documental, por meio de leis, pesquisas 

online, entre outros que tratam do assunto. Conclui-se que a proteção am-

biental é de grande importância para a preservação da qualidade de vida, 

tendo como fundamento os princípios que devem orientar a conduta hu-

mana, no sentido de que o meio ambiente continue sendo preservado para 

as gerações presentes e futuras. 

Palavras-chave: Direito de propriedade. Direito ambiental. Preservação 

ambiental. Educação ambiental. 
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Introdução 

Ao longo da história do Brasil, o direito de propriedade passou por situ-

ações conflituosas, gerando-se embates no campo teórico e, até mesmo, in-

vasões de imóveis e violentas agressões a pessoas. Nas últimas décadas, esses 

conflitos têm se intensificado em quantidade e na gravidade dos danos cau-

sados. As consequências econômico-sociais são agravadas com este tipo de 

invasão, pois, no campo prático, não há uma garantia real do direito de pro-

priedade e, aos poucos, esta vai sendo relativizada. 

Esta pesquisa surgiu em decorrência de uma preocupação que vem cres-

cendo com a preservação da natureza, especialmente diante de ações depre-

datórias por parte do ser humano, como é o caso do desenvolvimento tec-

nológico acelerado, bem como pelo crescimento dos níveis de especialização 

do trabalho e do próprio aumento exacerbado do consumo bem como da 

produção da poluição, entre outros. Trata-se de fatores que impulsionam as-

sustadoramente o aumento das formas de agressão ao meio ambiente, além 

de comprometer a dignidade da existência das gerações atuais e futuras. 

Tem-se como princípios ambientais os mandamentos básicos e funda-

mentais que subsidiam e orientam o direito ambiental. Esse direito ambiental 

que representa a ciência que estuda os problemas ambientais e suas respecti-

vas interligações com o homem, no sentido da conservação de um meio am-

biente sadio e equilibrado, tão necessário para a manutenção da qualidade de 

vida e da sobrevivência no planeta. Dessa forma, chegou-se ao seguinte ques-

tionamento: Qual o papel do direito de propriedade em face da preservação 

e educação ambiental no ordenamento jurídico brasileiro? 

Diante do que já foi exposto, o objetivo geral deste capítulo é analisar o 

direito de propriedade em face da preservação e educação ambiental no or-

denamento jurídico brasileiro. E tem como objetivos específicos: apresentar 
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conceitos e características do direito de propriedade; identificar conceito e a 

aplicabilidade do direito ambiental na Carta Magna; analisar a preservação e 

educação ambiental na Constituição Federal de 1988. 

Dessa forma é que se faz necessário o desenvolvimento de ações de edu-

cação ambiental, bem como de uma consciência crítica sobre defesa do meio 

ambiente, da valorização ética e de uma política sobre as questões ambientais. 

Esse fenômeno de agressão ao meio ambiente, apesar de antigo, vinha sendo 

tolerado como algo não preocupante e necessário ao desenvolvimento. 

A metodologia utilizada para desenvolvimento da pesquisa é do tipo bi-

bliográfica e documental, por intermédio de uma investigação realizada em 

livros, revistas e publicações que envolvem o tema em análise; e a documen-

tal, por meio de leis, pesquisas online, entre outros que tratam do assunto. 

Este capítulo está dividido em três seções, além da introdução e consi-

derações finais. A primeira seção apresenta conceitos e características do di-

reito de propriedade, como também a segunda seção identifica os conceitos 

e a aplicabilidade do direito ambiental, por meio de literatura e legislação. E 

a última seção analisa-se a preservação e educação ambiental no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

1. Direito de propriedade 

Inicialmente, o direito de propriedade no Brasil recebeu um tratamento 

liberal fortemente influenciado pelas constituições francesa e americana, res-

pectivamente, de 1789 e 1787. A Constituição Imperial de 1824 e a Consti-

tuição Republicana de 1891 são exemplos desta inspiração liberal que priori-

zava o direito de propriedade em sua forma plena. De acordo com o disposto 

no artigo 179 da Carta Imperial: 
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Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazi-

leiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é 

garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. XXII. E'garan-

tido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem publico legal-

mente verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, será elle 

préviamente indemnisado do valor della. A Lei marcará os casos, em que terá 

logar esta unica excepção, e dará as regras para se determinar a indemnisação. 

Apesar de todo o influxo de ideias do liberalismo de então, verifica-se a 

possibilidade de desapropriação da terra do cidadão, mediante indenização 

prévia, caso seja necessário o seu uso pelo Estado. Apresenta-se, portanto, 

uma exceção ao conceito de plenitude da propriedade privada que, doravante, 

seria ampliada gradativamente em proveito da coletividade. 

Conforme Diniz2 propriedade pode ser definida analiticamente nesses 

termos: “[...] O direito que a pessoa natural ou jurídica tem, dentro dos limites 

normativos, de usar, gozar, e dispor de um bem, corpóreo ou incorpóreo, 

bem como de reivindicá-lo de quem injustamente o detenha”. Sendo através 

desses elementos que a plenitude da propriedade se concretiza. 

Para a referida doutrinadora o direito de usar está relacionado a extrair 

da coisa tudo que dela possa gerar benefícios, a seu favor ou de terceiros, 

preservando-o para se mantenha em condições de servir e respeitando as li-

mitações legais. O direito que o proprietário tem de comercializar, explorar 

os frutos guarda relação com o direito de gozo, e o direito de dispor da coisa 

ou alienar equivale ao poder de utilizá-la da forma mais ampla possível, po-

dendo vender, gravar de ônus, doar etc. 

No entanto, o direito de propriedade vai ao longo dos séculos passando 

por significativas restrições em nosso ordenamento, até tomar a forma atual 

                                                 
2 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das coisas. 28. ed., v. 4. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 134 
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de função ambiental. Conceitua Tartuce3 modernamente a propriedade 

como: “A propriedade é o direito que alguém possui em relação a um bem 

determinado. Trata-se de um direito fundamental, protegido no art. 5º, inc. 

XXII, da Constituição Federal, [...]”. 

O historiador Pipes4, em obra que trata da propriedade e sua relação com 

a liberdade, define da seguinte forma a função do Estado diante da proprie-

dade e o livre arbítrio de decidir sobre a mesma: a propriedade é um direito 

do proprietário ou proprietários, devidamente reconhecido pelo poder pú-

blico, para explorar bens excluindo outras pessoas, para dispor dos mesmos 

para venda e outros fins comerciais. A distinção que se faz da propriedade da 

mera posse transitória é o fato de que a propriedade trata-se de uma reivin-

dicação que terá que ser reforçada pela sociedade, pelo Estado, pelos costu-

mes, convenções e pela lei. 

Em termos jurídicos, um conceito de direito de propriedade em sentido 

estrito define-o como o direito real que uma pessoa tem à posse de alguma 

coisa e que dela poderá usufruir, gozar ou dispor, além do direito de reavê-la 

caso tenha sido tirada de forma injusta. Em linhas gerais, portanto, o propri-

etário tem o direito de utilizar sua aquilo que lhe pertence como bem enten-

der, usufruir dos frutos originados nele e dispor do bem, ou seja, o direito de 

aliená-lo, desabitá-lo, ou até assolá-lo. O direito de propriedade seria: “[...] 

fixando a noção em termos analíticos, e mais sucintos, dizemos, como tantos 

outros, que a propriedade é o direito de usar, gozar e dispor da coisa, e rei-

vindicá-la de quem injustamente o detenha”5. 

                                                 
3 TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito das coisas. 6. ed., v. 4. Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: 

Método, 20142014, p. 104 
4 PIPES, Richard. Propriedade e liberdade. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 19. 
5 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil: direitos reais: posse, propriedade, direitos 

reais de fruição, garantia e aquisição. 27. ed., v. 4. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 75. 
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No direito brasileiro, o direito de usufruir (jus fruendi) seria o direito que 

o proprietário detém de perceber os frutos naturais da propriedade e de usá-

los para conseguir vantagens, econômicas ou não. O direito de dispor (jus 

abutendi) compreende o poder de alienar ou doar a propriedade. Em que 

pese a possibilidade fática de o proprietário aniquilar um bem de sua propri-

edade, atualmente já não se compreende, como no passado, que estaria sob 

a livre decisão do proprietário, sem mais, o poder de destruição imotivada 

dos próprios pertences, uma vez todos os bens, segundo a Constituição Fe-

deral, deveriam tender a seguir uma função ambiental. Por último, o direito 

de reaver (rei vindicatio) a propriedade funda-se no poder de retomá-la de quem 

quer que tenha injustamente adquirido. 

Para ter-se a capacidade plena sobre a propriedade, ou seja, o domínio - 

que nada mais é do que o poder de usar todas as vantagens provenientes da 

coisa, de forma ilimitada, sem ofender direito de outrem6, os quatro elemen-

tos constitutivos terão de estar agrupados em um só sujeito: uso, gozo, dis-

ponibilidade e poder de reaver. Por conseguinte, caso a propriedade seja des-

membrada e um dos elementos passe a ser efetuado por outra pessoa, então, 

tem-se, necessariamente uma propriedade limitada. O Código Civil brasileiro, 

em seu art. 1.228, descreve estes direitos do proprietário de forma geral: “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”. 

Faz-se necessário, portanto, explicar o significado de direito real. Des-

tarte, tem-se por direito real a relação jurídica na qual o titular do direito pode 

utilizar a coisa de forma exclusiva e contra todos, além de usufruir de todos 

os frutos originados por ela. Nessa linha, Pereira7 salienta: 

                                                 
6 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 
7 PEREIRA, 2019, p. 2-3. 
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No direito real existe um sujeito ativo, titular do direito, e há uma relação jurí-

dica, que se não estabelece com a coisa, pois que esta é objeto do direito, mas 

tem a faculdade de opô-la erga omnes, estabelecendo-se desta sorte uma relação 

jurídica em que é sujeito ativo o titular do direito real, e sujeito passivo a gene-

ralidade anônima de indivíduos. 

A propriedade, por ser um direito real, é exclusiva. Sendo assim, somente 

aos titulares da propriedade (um ou mais sujeitos, no caso do condomínio) é 

que está permitido o exercício dos poderes correspondentes, sobre a coisa 

objeto do direito, podendo-se opor contra todos (erga omnes) os demais que 

estão fora desse vínculo. 

No direito brasileiro, a propriedade caracteriza-se também por ser um 

direito perpétuo, isto é, o dono não a perderá pelo simples não uso, sendo 

necessário, para tal, ocorrer uma das hipóteses de perda prevista em lei. 

Doravante, tratar-se-á apenas da propriedade imóvel, por se diferenciar 

conceitualmente da propriedade móvel e adequar-se melhor ao desenvolvi-

mento deste estudo, particularmente quando se considera a sua “forma de 

aquisição”. Assim sendo, é importante distingui-las. “Bens imóveis são as 

coisas que se não podem transportar, sem destruição, de um lugar para ou-

tro”8. Enquanto que os bens móveis são suscetíveis de movimento e de re-

moção por força alheia sem que seja alterada a sua substância ou destinação. 

                                                 
8 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral. 34. ed., v. 1. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 121. 
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Na visão de Benjamin9, “[...] inexistem estudos sobre a função ambien-

tal”, levando Araújo10 a inserir essa função em um ambiente com maior am-

plitude de pesquisa de princípios, do sistema e regimes que possuem o direito 

ambiental, no contexto de conflito quanto a sua autonomia. 

A função ambiental é voltada para a proteção e defesa do meio ambiente, 

visto que esta função implica no direito de propriedade voltado à conserva-

ção do meio ambiente. 

O meio ambiente se consolida em alguns momentos enquadrado na moldura 

da propriedade. É nesse palco que o espetáculo da vida se realiza, sem destruí-

la ou revogá-la. Assim, a grande diferença entre o passado e o presente, é que 

atualmente “o direito de propriedade aparece ambientalmente qualificado”11. 

Portanto, passou a ser obrigação dos proprietários a utilização racional 

dos seus imóveis, de forma a beneficiar a coletividade como um todo. Tor-

nou-se exigível, também, o cuidado com o meio-ambiente, a fim de evitar 

possíveis danos de difícil reparação, de forma a contribuir com o desenvolvi-

mento sustentável. O Código Civil ratifica, em seu art. 1.228, § 1.º, essa pro-

teção: 

O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finali-

dades 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 equi-

líbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a polui-

ção do ar e das águas. 

                                                 
9 BENJAMIN, Antonio Hermann de Vasconcellos e. Reflexões sobre a hipertrofia do direito de propri-

edade na tutela da reserva legal e das áreas de preservação permanente. Revista de Direito Ambiental, 
São Paulo, v. 1, n. 4, p. 41-60, out./dez. 1996, p. 41. 

10 ARAÚJO, Giselle Marques de. Função ambiental da propriedade: uma proposta conceitual. Veredas 

do Direito, Belo Horizonte, v. 14, n. 28, p. 251-276, jan./abr. 2017 
11 ARAÚJO, 2017, p. 261. 



Antonia Ladymilla Tomaz Caracas Bandeira 

256 

Importante mencionar que o direito à propriedade é garantido pela 

Constituição, de modo que, para que ela cumpra sua função ambiental, cabe 

às autoridades públicas não só o dever de elaboração e execução de Planos 

Diretores, mas também a proteção dos imóveis contra qualquer ameaça ao 

bem-estar social e a ordem pública, inclusive a invasão ilegal de propriedades. 

2. Direito Ambiental 

No Direito Ambiental, a Constituição Federal brasileira de 1988 repre-

senta o principal instrumento para a proteção e defesa do meio ambiente, 

trazendo inclusive, inovações no quadro legislativo nacional. Dessa forma, na 

Carta Magna, é utilizada pela primeira vez a expressão “meio ambiente”. 

Isso não quer dizer que o meio ambiente não seja tutelado pelo ordena-

mento jurídico anterior, mesmo porque o meio ambiente sempre foi positi-

vado pelo ordenamento jurídico e uma extensão da produção legislativa so-

bre o tema antes mesmo da chegada da Constituição Cidadã. 

A garantia constitucional do direito a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado assegura um novo ânimo na questão da proteção ambiental no 

país. Essa garantia é também de fundamental importância no que concerne 

às mudanças por que passa o mundo atual, especialmente do capitalismo pós-

industrial altamente globalizado em que se observa a busca desenfreada pelo 

aumento da produção e a sede pelo poder econômico e financeiro, o qual 

acaba por relegar a um segundo plano a proteção dos bens naturais. Como 

escreve Figueiredo12: 

                                                 
12 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A propriedade no direito ambiental. 4. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2010, p. 28 
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No Século XX, o planeta foi palco das mais violentas transformações jamais 

processadas por fatores antropogênicos. [...]. Ao final do século XX, a popula-

ção mundial havia quadruplicado [...] houve uma multiplicação na produção de 

riquezas da ordem de 37 vezes [...] não há como negar o crescimento desequi-

librado no volume de bens materiais apropriados pela humanidade nos últimos 

cem anos. E estes elementos estão diretamente relacionados coma questão do 

aquecimento global. 

Em face do esquecimento do dever de preservar o meio ambiente veio 

à degradação e a destruição das formas de vegetação nativas, bem como a 

poluição das águas e da atmosfera, fazendo com que o desequilíbrio ecoló-

gico causasse o desaparecimento de espécies animais e vegetais, que não re-

sistiram à ação danosa do ser humano. 

Cientes neste cenário, da necessidade de proteger o nosso bem maior e 

cedendo às modificações observadas no âmbito internacional, especialmente 

após a Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, realizada em 

Estocolmo, na Suécia, no ano de 1972, e tendo em vista o “despertar ecoló-

gico”, o constituinte de 1988 insculpiu na Constituição Federal Brasileira, as 

normas relativas à defesa, preservação e garantia do meio ambiente. 

Muito embora não se encontre no rol do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, referido direito ao meio ambiente foi inserido no título de direito 

fundamental, por ser tratado como bem de uso comum do povo e essencial 

à qualidade de vida sadia, conforme disposto no art. 225, da Carta Magna de 

1988, que dispõe: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para às presentes e 

futuras gerações. 
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Esse direito fundamental faz com que a defesa e proteção do meio am-

biente vão além de garantir o presente, pois ela lança um olhar para o futuro, 

para a vida das próximas gerações e ainda para o ambiente que iremos deixar 

de herança para nossos filhos e netos. Conforme ressalta Milaré13: 

De acordo com o senso comum, a sociedade humana não se limita às nossas 

pessoas (gerações presentes) nem termina em nossos dias (gerações futuras). 

Somos responsáveis pela propagação da espécie, não somente sob o ponto de 

vista biológico, mas, ainda, sob outros pontos de vista (histórico, cultural, eco-

nômico etc.). Incumbe, pois, à sociedade, construir mais do que seu mundo 

atual, o mundo de amanhã [...]. Tomemos a expressão usufruir corretamente 

dos recursos ambientais: o verbo usufruir traduz um direito; o advérbio corre-

tamente conota um dever. 

Portanto, a questão não é só proteger os animais, a vegetação, os rios, os 

lagos, os mares, ou o ar que respiramos. Essa proteção vai muito mais além. 

Ela trata de tutelar o próprio direito à vida. Ou seja, não tem como separar a 

efetividade do direito à vida e à saúde da proteção do meio ambiente. 

A qualidade do meio ambiente se transformara num bem, num patrimônio, 

num valor mesmo, cuja preservação, recuperação e revitalização se tornaram 

num imperativo do Poder Público, para assegurar a saúde, o bem-estar do ho-

mem e as condições de seu desenvolvimento. Em verdade, para assegurar o 

direito fundamental à vida. [...]. Compreendeu que ele é um valor preponde-

rante, que há de estar acima de quaisquer considerações, como as da iniciativa 

privada. Também estes são garantidos no texto constitucional, mas, a toda evi-

dência, não pode primar sobre o direito fundamental à vida, que está em jogo 

quando se discute a tutela da qualidade do meio ambiente, que é instrumento 

                                                 
13 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 123 
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no sentido de que, através dessa tutela, o que se protege é um valor maior: a 

qualidade da vida humana14. 

A Carta Magna de 1988 assegura o direito à vida, à dignidade da pessoa 

humana e o próprio direito à uma qualidade de vida sadia. São esses direitos 

que formam um conjunto de garantias fundamentais os quais não podem ser 

ignorado pelo poder público, devendo, através de políticas públicas, imple-

mentá-lo de maneira uniforme para todos os cidadãos. 

Ressalte-se que cabe ao poder público e a cada cidadão o dever de res-

guardar o meio ambiente das agressões que possam vir a sofrer, sempre bus-

cando equilibrar as atividades de iniciativa pública e privada, bem como a 

proteção do meio ambiente, visando compatibilizá-las com o desenvolvi-

mento econômico e social. 

3. Preservação e educação ambiental no ordenamento jurídico 

brasileiro 

Diante do que se propõe no objetivo geral do estudo, sabe-se que a falta 

de informação ambiental impede que a coletividade tome consciência das re-

lações com o meio ambiente, e a interação necessária à manutenção de sua 

própria saúde, bem como perceba sua atuação na condução dos rumos soci-

ais. Surge, neste contexto, a necessidade de implementar a preservação e edu-

cação ambiental no seio da sociedade. Fiorillo15 destaca que: 

                                                 
14 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, 

p. 847-848 
15 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 19. ed. São Paulo: Sa-

raiva, 2019, p. 100 
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A prevenção e a preservação devem ser concretizadas por meio de uma cons-

ciência ecológica, a qual deve ser desenvolvida através de uma política de edu-

cação ambiental. De fato, é a consciência ecológica que propiciará o sucesso no 

combate preventivo do dano ambiental. Todavia, deve-se ter em vista que a 

nossa realidade ainda não contempla aludida consciência, de modo que outros 

instrumentos tornam-se relevantes na realização do princípio da prevenção. 

Para haver um equilíbrio entre a sustentabilidade socioeconômica e a 

sustentabilidade ambiental, é preciso primeiramente ter conhecimento dos 

impactos e suas dimensões, para assim ser possível encontrar soluções viáveis 

e eficazes que de proteger o ecossistema brasileiro dos danos. 

Ocorre que existe uma barreira que prejudica a formulação e financia-

mentos de políticas públicas para proteger o meio ambiente dos impactos 

negativos, visto que há um conflito entre a preservação ambiental e o desen-

volvimento econômico do país. 

A defesa do meio ambiente é um princípio que deve ser observado pela 

ordem econômica, “[...] inclusive mediante tratamento diferenciado con-

forme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação”, ou seja, é o que determina o inciso VI do artigo 170 

da Carta Magna. 

Dessa forma, de acordo com Figueiredo16, “O desenvolvimento e a pro-

teção ambiental caminham juntos, de modo indivisível e integrados”, não po-

dendo ser considerados, de forma isolada um do outro, e que ambos são tidos 

como sendo conjuntamente do interesse comum da humanidade. 

A reparação do dano deve ser efetuada pelo seu causador. No caso de ocorrer 

o dano em propriedade particular, a responsabilidade é do respectivo proprie-

tário. Tal obrigação é do tipo que adere permanentemente à coisa, acompa-

                                                 
16 FIGUEIREDO, 2010, p. 29 
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nhando-a independentemente de quem seja o seu titular. É o que se convenci-

onou chamar de obrigação propter rem. Deve ser entendida como acessória ao 

direito real e, por isso, dever do proprietário. 

Por essa razão é que o cidadão que adquire propriedade, a qual tenha 

sofrido algum dano ambiental, ainda que não seja o causador desse dano, não 

poderá se furtar ao cumprimento da lei ambiental, além de carregar consigo 

a responsabilidade de repará-lo, uma vez que, de alguma forma, estará con-

tribuindo para a manutenção do desequilíbrio ambiental. 

O ideal é que se tenha a prevenção para que seja evitado o dano. No 

entanto, não sendo possível evitá-lo, ninguém poderá eximir-se da obrigação 

de repará-lo. Em sendo comprovado o dano e o próprio nexo de causalidade 

que liga ao agente, tem-se a responsabilidade nas esferas civil, penal e admi-

nistrativa, em que o causador irá responder pelos prejuízos causados ao meio 

ambiente, e ainda que indiretamente a ele próprio e a toda a coletividade, 

tanto no momento presente quanto pelas gerações futuras. 

A educação ambiental propõe em sua doutrina e metodologia, instru-

mentos para a construção do conhecimento, baseados na conscientização, 

participação e integração, visando à obtenção de uma sociedade sustentável 

e com boa qualidade de vida para todos. 

Através da educação, por meio dos seus métodos de desempenho, as 

pessoas podem conhecer e aprender o real sentido no mundo e entender as 

necessidades e prioridades reais para a melhoria da qualidade de vida. A edu-

cação ambiental é toda ação transformadora e política que prepara os seres 

humanos para o exercício da cidadania ativa. O estado desejado poderá ser 

obtido por meio do exercício da cidadania ambiental. 

A melhor maneira de se alcançar a efetiva proteção do meio ambiente, 

com uso sustentável dos recursos naturais, por exemplo, é por meio da edu-

cação ambiental, pois o Estado não é capaz de exercer o controle absoluto 
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das atividades que possam alterar a qualidade ambiental. Com a educação 

ambiental, deseja-se formar indivíduos que observem a realidade, e tenham 

capacidade para criticá-la e se preocuparem com o destino coletivo e ainda se 

posicionarem diante dos desafios do mundo. 

O art. 225 da Constituição Federal, ao estabelecer o “meio ambiente eco-

logicamente equilibrado” como direito dos brasileiros, “bem de uso comum 

e essencial à sadia qualidade de vida”. Competem ao Estado e à sociedade a 

defesa e a preservação para as gerações atuais e futuras. Entende-se a prote-

ção e conservação do bem público que compõe a sociedade, que modifiquem 

sua estrutura, produzindo perdas e, dessa forma, ameaças à sua lisura. 

Os incisos do parágrafo primeiro do art. 225 da Constituição Federal 

tornam efetivo o direito ao meio ambiente, responsabilizando o Estado, por 

suas incumbências, e à sociedade, o dever de defendê-lo e preservá-lo. Quatro 

incisos, o I, II, III, IV, indicam a ação do poder público para a defesa e a 

proteção de recursos ecológicos, como ecossistemas, patrimônio genético, 

flora e fauna, utilizando estratégias para preservar, restaurar, manejar, fiscali-

zar e criar áreas protegidas. Dois incisos, V e VI, apontam para a preservação 

de danos e avaliação de riscos ambientais, derivados de obras e atividades 

potencialmente degradadoras, como a produção e a circulação de substâncias 

perigosas. E, por último, o inciso VII, que trata, por exemplo, da criação de 

condições para a coletividade defender e proteger o meio ambiente ecologi-

camente equilibrado para as gerações atuais e futuras, por meio do incentivo 

da educação ambiental. 

É de grande importância a aplicação do processo a destinação dos bens 

ambientais na sociedade, para tornar a educação ambiental um instrumento 

essencial para a coletividade cumprir o dever de proteger e defender o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, conforme determina a Constituição 

Federal. 
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Considerações finais 

Conforme ficou demonstrado no presente estudo, o direito de proprie-

dade não foi abrandado pelo direito ao meio ambiente ecologicamente equi-

librado. É que ambos existem de maneira harmoniosa e são aplicados de 

forma proporcional, visando o interesse da coletividade. 

Sabe-se que a propriedade privada só existe e ser protegida, se cumprir 

sua função ambiental, o que se dá com a proteção social e cuidados especiais 

ao meio ambiente, por se tratar de um bem de indiscutível preciosidade. 

Por outro lado, a qualidade ambiental é considerada de extrema necessi-

dade para que haja uma qualidade de vida sadia para as gerações presentes e 

viabilidade para as futuras gerações. 

Existem muitas dificuldades para a identificação dos verdadeiros respon-

sáveis pelos danos ambientais, ou seja, desde as dificuldades estruturais, ma-

teriais, políticas, bem como as dificuldades culturais, que vêm ao longo do 

tempo, pois as pessoas consideram comum a degradação ao meio ambiente, 

por isso não denunciam e/ou tornam-se indiferentes ao problema. A fiscali-

zação, o compromisso e o empenho por parte das autoridades competentes 

são também fundamentais para a educação ambiental. 

A educação ambiental não significa a solução para todos os problemas 

sociais acumulados por tantos séculos, mas é um dos melhores caminhos 

para a consecução da nova ordem mundial, que objetiva uma sociedade sus-

tentável e com melhor qualidade de vida. O seu conteúdo transformador pro-

cura reconstruir o homem e construir uma sociedade que tenha base na jus-

tiça social, sustentabilidade ambiental e qualidade de vida, o que poderá acon-

tecer se o ordenamento jurídico reforçar os meios e instrumentos para sua 

implementação. 



Antonia Ladymilla Tomaz Caracas Bandeira 

264 

Visto no ordenamento jurídico brasileiro, sabe-se que um projeto para o 

meio ambiente deverá focar, além da limpeza e correção das atividades ilíci-

tas, realizar campanhas de conscientização que são extremamente importan-

tes para a preservação da vida, em que a Carta Magna dispõe de vários prin-

cípios que orientam a conduta humana, no sentido de preservar o meio am-

biente para as presentes e futuras gerações. 
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CAPÍTULO 12. 
CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO E 

AUTORREGULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS 
NAS RELAÇÕES PRIVADAS: 

casuísticas dentro de comunidades indígenas 
no território amazônico de Roraima 

Diego Barroso Oquendo1 

Tiago Seixas Themudo2 

Resumo: O presente capítulo visa, de maneira sucinta, trazer aspectos so-

bre o constitucionalismo latino- americano e a construção de um Estado 

plunacional que garanta a autodeterminação e autorregulação dos povos in-

dígenas em suas relações privadas. Em um primeiro momento será feita 

uma abordagem sobre as novas tendências de constitucionalismo da Amé-

rica Latina na construção do pluralismo jurídico e do diálogo com outras 

ordens normativas. Em seguida será feito um cotejo entre a autorregulação, 

interlegalidade e autonomia dos povos indígenas no estabelecimento de re-

gras próprias para a condução das relações privadas, trazendo-se algumas 

experiências colhidas das comunidades indígenas do Estado de Roraima. A 

pesquisa mostra-se relevante na medida em que, defendendo a abertura do 

sistema ao pluralismo jurídico por meio da reconfiguração do sistema jurí-

dico latino-americano, mais especificamente do Brasil, propõe mecanismos 

de reconhecimento da autodeterminação e da autorregulação das popula-

ções indígenas na administração das suas relações privadas. Quanto ao as-

pecto metodológico, o presente trabalho pauta-se no método qualitativo 

descritivo, considerando que será analisada a origem dos fenômenos que 

                                                 
1 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário 7 de Setembro 

(UNI7). Promotor de Justiça do Ministério Público de Roraima. E-mail: diego.oquendo@gmail.com. 
2 Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará (1997), mestrado em Psicolo-

gia (Psicologia Clínica) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1999) e doutorado em Soci-
ologia pela Universidade Federal do Ceará (2004). Atualmente é professor em tempo integral do Centro 
Universitário 7 de Setembro (UNI7). Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito Privado e 
Relações Sociais; titular da disciplina de Antropologia Jurídica à luz do Direito Privado. Coordenador do 
grupo de Pesquisa em Teorias do Desenvolvimento e Direito Privado. 

 E-mail: tiago.themudo@uni7.edu.br. 



Constitucionalismo latino-americano e autorregulação dos povos indígenas... 

267 

deram ensejo ao nascimento de um novo pluralismo jurídico baseado na 

abertura do sistema normativo estatal para possibilitar a convivência com 

ordens distintas, estabelecendo-se as relações e mudanças daí advindas. 

Palavras-chave: Constitucionalismo latino-americano. Estado Plurinacio-

nal. Autorregulação. Direito Indígena. Relações privadas. 

Introdução 

O presente trabalho pretende abordar, de forma sucinta e sem pretensão 

de esgotar o tema, o reconhecimento da autodeterminação dos povos indí-

genas, sob o prisma da autorregulação e do Estado plurinacional, como 

forma autônoma de regência das suas relações privadas. 

Sob o prisma da lei, no que tange às relações privadas, a sociedade é vista 

de forma homogênea, e o sistema jurídico como um todo, diante de diver-

gências marcadas, principalmente, pelos conflitos de interesses sociais e eco-

nômicos, tende a isolar o problema para tratá-lo como questão pessoal, em 

composição de partes, como se não houvesse uma profunda ligação com ou-

tros interesses causadores e mantenedores desses mesmos conflitos, tal qual 

um verdadeiro quebra-cabeça. 

É nesse contexto que o surgimento de novos contornos e tendências 

constitucionais na América Latina, frutos principalmente das reivindicações 

sociais de seguimentos historicamente colocados à margem da sociedade oci-

dental – notadamente as populações indígenas –, se apresentam como uma 

verdadeira ruptura às bases do constitucionalismo clássico ou, até mesmo, do 

contemporâneo, cuja matriz centra-se essencialmente na visão europeia. 

Nasce daí, portanto, através dessas novas tendências latino-americanas 

de constitucionalismo, uma busca pela promoção de um Estado plurinacio-

nal, cuja premissa teórica fundamenta-se em um contraponto às lógicas de 
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homogeneização e uniformização, bem como aos mecanismos de “identi-

dade nacional” forjados sob as lentes do monismo jurídico, que acaba, em 

última instância, por legitimar e chancelar a superioridade de determinadas 

culturas e raças sobre as outras. 

Dessa forma, a pesquisa a ser aqui desenvolvida mostra-se relevante na 

medida em que, defendendo a abertura do sistema ao pluralismo jurídico por 

meio da reconfiguração do sistema jurídico latino-americano, mais especifi-

camente do Brasil, propõe mecanismos de reconhecimento da autodetermi-

nação e da autorregulação das populações indígenas na administração das 

suas relações privadas. 

Embora a premissa essencial do trabalho se desenvolva com base no 

recorte das experiências locais do Estado de Roraima, a pesquisa trará, tam-

bém, outros elementos adjacentes que justificam e fundamentam a existência 

de um sistema normativo próprio das populações indígenas no que diz res-

peito à regência das suas relações privadas, tais como as ordens constitucio-

nais da Bolívia e do Equador, o diálogo transversal entre as fontes da maneira 

preconizada pela ideia do transconstitucionalismo e, ainda, o constituciona-

lismo latino-americano. 

Também serão abordadas, claro, outras ordens normativas propriamente 

ditas correlatas ao tema, como a Constituição Federal Brasileira, a Convenção 

169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Lei n. 6.001/1973 

(Estatuto do Índio) a Declaração das Organizações das Nações Unidas sobre 

os Direitos dos Povos Indígenas, entre outros. 

Do ponto de vista metodológico, o presente trabalho pauta-se no mé-

todo qualitativo descritivo, considerando que será analisada a origem dos 

fenômenos que deram ensejo ao nascimento de um novo pluralismo jurídico 
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baseado na abertura do sistema normativo estatal para possibilitar a convi-

vência com ordens distintas, estabelecendo-se as relações e mudanças daí ad-

vindas. 

Este trabalho está estruturado em duas partes: a primeira se dedicará a 

estabelecer os contornos da moderna concepção de pluralismo jurídico como 

instrumento de garantia da existência de ordens normativas autóctones e au-

tônomas das populações indígenas, perpassando-se, aí, por temas como o 

transconstitucionalismo, o constitucionalismo latino- americano e as consti-

tuições boliviana e equatoriana. 

Em um segundo momento será abordado o reconhecimento da autono-

mia dos povos originários, sob o prisma da autorregulação, para estabelecer 

regras próprias de condução das suas relações privadas, trazendo-se algumas 

experiências que já são observadas no Estado de Roraima. 

1. América Latina: novas tendências de constitucionalismo na 

construção do pluralismo jurídico e do diálogo com outras 

ordens normativas 

A lógica colonial e eurocêntrica de dominação representa autênticas veias 

abertas na história da América Latina, que ao longo dos séculos pautou a 

fundação dos seus Estados implementando mecanismos que, predominante-

mente, visavam forjar a construção de uma “identidade nacional” que tinha, 

como pressuposto básico, a homogeneização dos povos à luz do conceito de 

igualdade importado do continente europeu de forma acrítica. 

Com efeito, na construção dessa identidade estavam agregados ideais de 

unidade de idioma, de crença, de cultura, de moeda e, obviamente e sobre-

tudo, de ordem jurídica, de modo a erigir um Estado nos padrões ocidentais 
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que, em última instância, acabava por aniquilar as diferenças e justificar a su-

perioridade de determinados povos e culturas sobre outros. 

Dessa forma, sob a premissa de rechaçar a existência de qualquer outra 

ordem jurídica ou sistema normativo operando dentro de um mesmo Estado, 

o monismo jurídico, na América Latina, foi o arrimo no qual se calcou esse 

modelo monocultural europeu que, em seu núcleo, tinha o desígnio de excluir 

do processo político e da construção da “identidade nacional” os povos ori-

ginários e outras minorias. 

Mesmo os constitucionalismos clássico e contemporâneo, que se desen-

volveram, respectivamente, sob os enfoques da evolução do constituciona-

lismo liberal para o constitucionalismo social; e da mudança paradigmática 

do conceito de Constituição – que evoluiu de mera proclamação política para 

documento com normatividade –, foram idealizados sob as lentes do pensa-

mento eurocêntrico, de modo que os Estados latino-americanos desenvolve-

ram políticas integracionistas com o objetivo de “incorporar” a população 

indígena à nação, segundo o conceito vigente à época. 

Foi nesse contexto de estandardização de valores, com a radical exclusão 

de grupos não uniformizados e com a verdadeira trucidação da etnia e da 

ordem normativa que então vigia entre os povos tradicionais, que teve ad-

vento o atual modelo de constitucionalismo da América Latina, o qual surge 

como contraponto ao clássico modelo homogêneo e padronizador, ao tempo 

em que também atua como fonte de exortação do pluralismo jurídico, não 

apenas reconhecendo como também incluindo de forma efetiva outros agen-

tes no processo político de formação de vontades e de distribuição de poder. 

Os ideais pluralistas questionam as instituições estatais porque entendem 

que elas não são capazes de responder, efetivamente, aos novos anseios da 
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sociedade e de resolver os conflitos da massa, de modo que o monismo jurí-

dico, neste ponto, também torna-se verdadeiro empecilho para a consagração 

dos direitos humanos. 

Se antes o conceito de nação estava atrelado aos ideais liberais de “Es-

tado-nação”, com unidade de povo, língua e cultura, no Estado plurinacional, 

fomentado pelo constitucionalismo latino-americano, esse conceito é revisi-

tado e passa por uma profunda transformação, de modo a conclamar e reco-

nhecer diferentes grupos sociais heterogêneos dentro de um mesmo territó-

rio nacional que, juntos, conformam o Estado e refutam qualquer ideia de 

homogeneidade. 

Pode-se dizer, assim, que o constitucionalismo latino-americano é um 

movimento político, social e jurídico voltado à reformulação do exercício do 

poder constituinte, da legitimidade, da autorregulação e da participação no 

processo político da América Latina. 

O Estado concebido sob a ótica desse movimento é um Estado plurina-

cional, que reconhece a pluralidade social e jurídica e assegura que a gestão 

pública seja embasada em um modelo que reconheça as diferenças e garanta 

a participação, no processo político de formação de vontades e de distribui-

ção do poder, de grupos culturalmente diferenciados e que, no contexto da 

colonização, foram socialmente banidos do sistema de tomada de decisões 

sobre o espaço político e territorial que eles mesmos já ocupavam anterior-

mente. 

O pluralismo jurídico, portanto, inevitavelmente reclama o reconheci-

mento dos povos indígenas originários e das outras minorias como atores 

imprescindíveis ao desenvolvimento e à consolidação da democracia, bem 

como à defesa dos direitos fundamentais. 
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Porque tem profunda ligação com a diversidade e com o reconheci-

mento de que o Estado é formado por grupos sociais heterogêneos, de dife-

rentes culturas, tradições e línguas, o constitucionalismo latino-americano só 

pode ser profundamente intercultural, tendo como premissa básica a obser-

vância de que a distribuição e o exercício do poder deve levar em conta as 

diferenças entre os povos e culturas que integram e constituem aquela nação. 

Essa premissa, em verdade, reflete a realidade de alguns países da Amé-

rica Latina, onde a reivindicação da autonomia indígena (principalmente no 

que se refere a demandas territoriais e de autorregulação nas suas relações 

privadas) constitui, hoje em dia, a principal peleja entre os povos indígenas e 

os Estados. 

Pelo menos sete países da América Latina, hoje em dia, preveem em suas 

respectivas Constituições alguma forma de autonomia indígena ou multiét-

nica: a do Panamá (1972), da Nicarágua (1987), da Colômbia (1991), da Ve-

nezuela (1999); a do Equador (2008) e da Bolívia (2009), mais recentes e que 

simbolizam o marco do constitucionalismo latino- americano; e, ainda que 

timidamente, a do Brasil (1988). 

Objetivando descentralizar o exercício do poder, esses países cada vez 

mais refutam, por meio do reconhecimento multiétnico, o conceito de “uni-

dade nacional” baseado na clássica concepção europeia de homogeneização 

dos povos e culturas. 

Essas ordens constitucionais não amparam apenas os povos indígenas, 

mas também outras minorias, como as comunidades tradicionais afrodescen-

dentes (como os quilombolas, no Brasil), dando a elas uma cidadania singular 

por meio da representação política multicultural em que se calca o conceito 

de Estado plurinacional. 

A constitucionalista peruana Raquel Zonia Yrigoyen Fajardo, em um ar-

tigo intitulado El Horizonte del Constitucionalismo Pluralista: del Multiculturalismo a 
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la Descolonización, traça uma cronologia dos ciclos constitucionais na América 

Latina que culminaram no atual modelo, que busca superar o constituciona-

lismo liberal monista do século XIX e o constitucionalismo social integraci-

onista do século XX. 

O primeiro ciclo, segundo a autora, foi justamente o ciclo multicultural, 

cujos marcos normativos foram as Constituições do Canadá, de 1982, e a do 

Brasil, de 1988. Uma das principais características dessas ordens normativas 

é o reconhecimento dos direitos indígenas individuais e coletivos, como o 

direito à identidade cultural. 

Promulgada após anos de um regime ditatorial, a Constituição brasileira 

de 1988, inobstante os avanços nela contidos, ainda assim revela-se muito 

tímida no que se refere à garantia da autonomia dos povos indígenas e à ca-

pacidade desses povos para se autorregularem, de modo que ainda se encon-

tra apenas no primeiro ciclo do constitucionalismo latino-americano. 

Longe de reconhecer autonomia jurídica, política e cultural, tais quais as 

constituições do Equador e da Bolívia, a Carta Magna brasileira cinge-se ape-

nas a reconhecer os direitos dos povos originários no que se refere à cultura, 

terras e línguas – estas últimas não consideradas oficiais, ainda que autorizado 

o uso pelas respectivas comunidades. Além disso, consagra, em território na-

cional, o monismo jurídico, reconhecendo apenas o sistema jurídico estatal 

como válido e rechaçando a existência de uma jurisdição das comunidades e 

povos tradicionais. 

Já o segundo ciclo constitucionalista latino-americano, denominado por 

Raquel Fajardo de ciclo pluricultural, teve como marco a incorporação da 

Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) pelos 

países americanos, rompendo, assim, com o monismo jurídico na medida em 

que aquele diploma tutela e reconhece as tradições, os costumes e o direito 

indígena como jurisdição autônoma. 
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No Brasil, esse diploma foi incorporado com status supralegal, e há um 

conflito aparente da dita Convenção – que conclama os direitos de proprie-

dade e de posse indígena sobre as terras que tradicionalmente ocupam (artigo 

14) – com a Constituição – que dispõe serem bens da União as terras tradici-

onalmente ocupadas pelos índios (artigo 20, inciso XI). 

Autores como André de Carvalho Ramos3 dizem que “apesar de, no Bra-

sil, a CF/88 considerar bens da União as terras indígenas, fica evidente que a 

Convenção é cumprida pela proteção efetiva à permanência e uso, mesmo 

que o domínio jurídico seja da União.”  

Já Valério Mazzuoli4 diz que há “uma antinomia entre tratados interna-

cionais de direitos humanos e a Constituição, que deve ser resolvida pelos 

critérios contemporâneos de solução de antinomias, em especial pela aplica-

ção do princípio pro homine.”  

O terceiro e último ciclo, denominado ciclo plurinacional, tem como 

marco justamente a promulgação das Constituições do Equador e da Bolívia. 

Nesse ciclo, almeja-se seja alcançado o Estado plurinacional, em que os po-

vos indígenas e as outras comunidades tradicionais sejam não só protegidos 

ou tenham a sua autonomia reconhecida, mas que também a eles seja garan-

tida a sua própria jurisdição, mediante aplicação das próprias normas, usos e 

costumes na tomada de decisões e na resolução dos seus conflitos, bem como 

seja garantida a possibilidade de autorregulação para definir e traçar as dire-

trizes não só nas relações com o Estado, mas também nas relações privadas. 

Essas comunidades e povos passam, portanto, a fazer parte da constru-

ção do Estado nacional, integrando o poder constituinte originário e cons-

                                                 
3 RAMOS (2020) 
4 MAZZUOLI (2019) 
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truindo, assim, o chamado constitucionalismo plurinacional, no qual seja pos-

sível a coexistência de várias nações, indígenas e não-indígenas, dentro de um 

mesmo Estado. 

É nesse sentido que a Constituição Boliviana prevê, por exemplo, cota 

para parlamentares indígenas; propriedade exclusiva sobre a terra, florestas e 

recursos hídricos pelas comunidades indígenas; e, ainda, a existência de uma 

jurisdição indígena própria, denominada Jurisdicción Indígena Originaria Campe-

sina, que possui equivalência com a justiça estatal ordinária e cujas decisões, 

que igualmente devem obediência aos primados básicos do direito à vida, à 

defesa no processo e demais preceitos constitucionais, não podem ser objeto 

de revisão pelo sistema de jurisdição ordinária. 

A Constituição Equatoriana, por sua vez, também prevê a existência de 

uma jurisdição indígena própria no artigo 171, cuja dicção é a seguinte: 

Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indí-

genas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ances-

trales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de par-

ticipación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y proce-

dimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean 

contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos em instru-

mentos internacionales. 

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respe-

tadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán su-

jetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de 

coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordi-

naria.5 

                                                 
5 Tradução livre dos autores: Artigo 171: As autoridades das comunidades, povos e nacionalidades indí-

genas exercerão funções jurisdicionais, com base nas suas tradições ancestrais e direito próprio, dentro 
do seu respectivo âmbito territorial, com garantia de participação e decisão das mulheres. As autoridades 
aplicarão normas e procedimentos próprios para a solução dos seus conflitos internos, e que não sejam 
contrários à Constituição e aos direitos humanos reconhecidos em instrumentos internacionais. 
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No Brasil, tramita desde 1991 o Projeto de Lei n. 2.057/1991, que tem 

por objetivo reformular o denominado Estatuto do Índio até então vigente 

no país (Lei n. 6.001/1973). Ainda que esse projeto de lei seja igualmente 

tímido no que se refere à concessão definitiva de autotutela e autorregulação 

aos povos indígenas, ao menos um destaque especial merece ser dado ao tra-

tamento mais abrangente em relação à autonomia para que se organizem so-

cialmente. 

Não obstante isso, algumas experiências de autorregulação das relações 

privadas indígenas podem ser observadas no país, mais especificamente no 

Estado de Roraima, onde se concentra o recorte que será feito neste trabalho, 

como dito na introdução e conforme a seguir será demonstrado. 

2. Autorregulação, interlegalidade e autonomia dos povos 

indígenas no estabelecimento de regras próprias para a 

condução das relações privadas: casuísticas do território 

amazônico 

Conforme abordado no tópico anterior, embora a nova onda do consti-

tucionalismo latino-americano ainda demonstre sinais muito incipientes no 

Brasil, principalmente quando comparado a países vizinhos como a Bolívia e 

o Equador – que já consagram a autonomia dos povos indígenas para se au-

torregularem tanto na organização do seu sistema político-jurídico quanto 

nas relações privadas –, é possível colher experiências que demonstram a 

ocorrência do fenômeno da autorregulação em território nacional, mais es-

pecificamente no Estado de Roraima, de onde serão extraídos os recortes. 

                                                 
 O Estado garantirá que as decisões da jurisdição indígena sejam respeitadas pelas instituições e autorida-

des públicas. Ditas decisões estarão sujeitas ao controle de constitucionalidade. A lei estabelecerá os 
mecanismos de coordenação e cooperação entre a jurisdição indígena e a jurisdição ordinária. 
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Mas antes de tratar dessas experiências de forma propriamente dita, é 

preciso que seja traçado um panorama sobre os institutos que justificam e 

fundamentam a necessidade de que haja, de fato, um direito indígena eman-

cipatório e a devolução da autonomia dos povos indígenas para se autorre-

gularem. 

Nesse aspecto, não obstante o Direito Internacional estabeleça e garanta 

a autonomia dos povos indígenas, principalmente a territorial e a de autorre-

gulação, certo é que a experiência latino-americana revela que esses regimes 

autônomos são exceções à regra, uma vez que os Estados ainda consideram 

isso um constrangimento aos primados da soberania nacional e da “identi-

dade nacional” construídas sob a égide da ideia de homogeneidade importada 

da Europa, e, em última instância, tratam como uma ameaça, também, ao 

monismo jurídico. 

Falar sobre autonomia dos povos indígenas, tendo como enfoque a sua 

capacidade de autorregulação e autodeterminação, perpassa, desse modo, 

pela necessidade de descolonização do pensamento do povo latino-ameri-

cano, o qual deve ter como baliza e premissa maior as exortações preconiza-

das na Declaração das Nações Unidas Sobre os Direitos dos Povos Indígenas 

de 2006. 

Desse diploma é possível extrair elementos que vão ao encontro dos pri-

mados da nova onda do constitucionalismo latino-americano, sobretudo da 

construção de um Estado plurinacional, que reconhece a existência de várias 

nações dentro de um mesmo território e descentraliza o exercício do poder e 

da capacidade autorregulatória. 

Referida Declaração, por exemplo, prevê que os povos indígenas, no 

exercício do seu direito de autodeterminação, têm o direito “à autonomia ou 

ao autogoverno nas questões relacionadas a seus assuntos internos e locais, 

assim como a disporem dos meios para financiar suas funções autônomas” 
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(artigo 4); também aduz que os povos indígenas têm o direito de “conservar 

e reforçar suas próprias instituições políticas, jurídicas, econômicas, sociais e 

culturais, mantendo ao mesmo tempo seu direito de participar plenamente, 

caso o desejem, da vida política, econômica, social e cultural do Estado” (ar-

tigo 5). 

Primando pelo rechaçamento da ideia de “identidade nacional” e de ho-

mogeneização dos povos, a Declaração também assegura que “os povos e 

pessoas indígenas têm direito a não sofrer assimilação forçada ou a destruição 

de sua cultura” (artigo 8,1), bem como que o Estado desenvolverá mecanis-

mos que assegurem a prevenção e reparação de “toda forma de assimilação 

ou integração forçadas” (artigo 8,2, d). 

Ainda, o diploma internacional em comento dispõe que os povos indí-

genas “têm o direito de manter e desenvolver seus sistemas ou instituições 

políticas, econômicas e sociais”, e também “de que lhes seja assegurado o 

desfrute de seus próprios meios de subsistência e desenvolvimento e de de-

dicar-se livremente a todas as suas atividades econômicas, tradicionais e de 

outro tipo” (artigo 20). 

Estabelecidas essas premissas de um lado, do outro é possível constatar 

que, mesmo no contexto do pluralismo jurídico, no qual já há um certo está-

gio avançado de jusdiversidade, haverá tensões normativas ou procedimen-

tais em relação a determinadas matérias. 

Isso é, ainda que não se dissociando dos primados da convivência plural 

das ordens normativas, haverá querelas de interlegalidade, no qual o enfoque 

se estabelece na observância da relação belicosa entre dois sistemas legítimos 

operando dentro de um mesmo território e regendo relações dissociadas por 

matizes culturais distintos. 

A compreensão desses conflitos, assim, parte não apenas da observação 

da colisão entre as ordens jurídicas desafiadas, mas, também, da análise do 
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comportamento de cada uma delas na internalização e resolução do conflito 

e o modo como exteriorizam a solução. 

A interlegalidade, nesse aspecto, como fruto da pluralidade jurídica, será 

observada no choque entre as ordens normativas, cada qual regulando, a sua 

maneira, determinada situação, mas com encaminhamentos e soluções dife-

rentes, algo que poderá ser observado seja entre a ordem estatal e outra or-

dem jurídica não oficial, seja entre ordenamentos sociais não oficiais. 

Nessas hipóteses em que se instala o conflito normativo, surgem alguns 

questionamentos de ordem prática, tais como: a quem compete intermediar 

esse conflito? Em favor de quem ele deve ser decidido? Como se dá o des-

dobramento desse choque dentro de cada ordem normativa desafiada? Como 

se encontra um denominador comum para a solução da peleja? 

A resposta para esses questionamentos, obviamente, reclama um pro-

fundo estudo antropológico que deve ser feito casuisticamente. Porém 

quando o Estado está em um dos polos desse conflito, dispondo de um ar-

senal de normas previamente estabelecidas, o desdobramento das situações 

toma contornos mais bem delineados. No caso do Brasil, especificamente, 

examina-se até onde a ordem estatal respeita o direito de autodeterminação e 

autorregulação dos sistemas que lhes são estranhos. 

Essas percepções estão ligadas, como dito, com os fenômenos jurídicos 

do pluralismo e da jusdiversidade injetados nas veias do constitucionalismo 

latino-americano. E nesse aspecto se destaca o Estado de Roraima, na região 

Amazônica, que é, proporcionalmente, a unidade da Federação mais indígena 
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do Brasil: enquanto em todo o país a população indígena representa aproxi-

madamente 0,50% (meio por cento)6, no Estado de Roraima ela é estimada 

em 11% (onze por cento)7. 

A ideia agora, portanto, é trazer o recorte de algumas experiências no 

Estado de Roraima, extraídas dos regimentos internos de algumas comuni-

dades indígenas, em que é possível observar o exercício da autorregulação 

dos povos tradicionais na condução da sua organização social e no estabele-

cimento de regras para as relações eminentemente privadas. 

Nesse aspecto, a maioria das comunidades indígenas rechaça qualquer 

tipo de comércio ou transação onerosa dentro da comunidade que não seja 

por parte dos próprios parentes8, mas em alguns casos disciplina ou, pelo 

menos, menciona em seus respectivos regimentos a maneira com que deter-

minadas relações privadas, principalmente com os não indígenas, devem ser 

conduzidas. 

A Comunidade Indígena Malacacheta, situada no Município do 

Cantá/RR, a sudeste da capital Boa Vista, dispõe em seu regimento, por 

exemplo, que nas festividades ou em dias de reuniões comunitárias é permi-

tida a presença de vendedores ambulantes de fora da comunidade, desde que 

satisfeitas as seguintes condições: a) identificar-se ao tuxaua9 da comunidade; 

b) pagar, ao tesoureiro da comunidade, de uma taxa mensal no valor de R$ 

                                                 
6 Disponível em: https://indigenas.ibge.gov.br/graficos-e-tabelas-2.html. Acesso em: 25 jan. 2022. 
7 Conforme dados extraídos da tabela disponível no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), disponível em: https://www.ibge.gov.br/indigenas/indigena_censo2010.pdf. 
Acesso em: 25 jan. 2022. 

8 Parente é todo e qualquer indígena que integra determinada comunidade e, em alguns povos, também 

se consideram parentes os não indígenas que prestam serviços na comunidade, como os Agentes Indí-
genas de Saúde (AIS) ou os Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN), pelo tempo em que perma-
necerem na função. 

9 É o líder da comunidade, geralmente escolhido em reunião comunitária. 

https://indigenas.ibge.gov.br/graficos-e-tabelas-2.html
https://www.ibge.gov.br/indigenas/indigena_censo2010.pdf
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250,00 (duzentos e cinquenta reais); c) nos dias das reuniões, apenas os ven-

dedores internos podem comercializar, e somente nos intervalos (artigo 14). 

Já a Carta Regimental Organizacional da Terra Indígena Canauanim, lo-

calizada no Município do Cantá/RR, prevê que a entrada de marreteiros10 na 

comunidade indígena deve ser precedida de autorização do tuxaua, bem 

como está condicionada ao pagamento de uma taxa mensal de R$ 20,00 (vinte 

reais), valor esse estipulado pela própria comunidade e que pode variar de 

acordo com a mercadoria à venda. 

A Comunidade Cachoeirinha do Sapo, situada na Região da Serra da Lua, 

Terra Indígena do Manoá/Pium, no Município de Bonfim/RR, por sua vez, 

disciplina a proibição da venda de madeira para fora da comunidade indígena, 

estipulando que o bem só pode ser utilizado para a construção de casas, ca-

noas, remos, barracões comunitários, mesas e cadeiras, e casas de apoio. 

No caso da Comunidade Raposa I, situada dentro da Terra Indígena Ra-

posa Serra do Sol, localizada a nordeste do Estado de Roraima, Município de 

Normandia, o regimento interno dispõe que ficam autorizadas as reuniões 

políticas dentro da comunidade, desde que comunicadas com antecedência 

ao tuxaua e que não coincida com nenhum evento festivo, e também medi-

ante pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais) reais para contribuir 

com a limpeza do local (artigo 80); também há o comércio de palha, madeira, 

caça e pesca, desde que dentro da comunidade (artigo 64); os marreteiros que 

quiserem comercializar dentro da comunidade deverão pagar uma taxa de R$ 

50,00 (cinquenta reais), exceto quando convocados para atender demandas 

em datas festivas, ocasião em que será estipulada outra taxa (artigo 63); o 

vaqueiro da comunidade, escolhido em reunião comunitária, deverá cuidar e 

                                                 
10 Marreteiros, dentro do território amazônico, são comerciantes que sobem os igarapés e rios para trocar 

mercadorias próprias por produtos extraídos por indígenas, ribeirinhos, pescadores e seringueiros. 
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zelar o rebanho e, em troca, receber animais pelo serviço prestado (artigos 37 

e 38). 

Por não ser objetivo deste trabalho esgotar o tema, já tão escasso em 

doutrinas e outras fontes do conhecimento, foram trazidas algumas experi-

ências de autorregulação em relações privadas de algumas comunidades indí-

genas de Roraima apenas para ilustrar que, cedo ou tarde, apesar dos esforços 

em sentido refratário, o monismo jurídico ainda arraigado em nossa cultura 

colonial terá de ceder espaço para conviver em simbiose com outras ordens 

normativas, dentro do contexto do Estado plurinacional preconizado pelo 

constitucionalismo latino-americano. 

Não é de se negar que em alguns casos há o esforço do Estado brasileiro 

no reconhecimento da jusdiversidade e da pluralidade de ordens normativas, 

porém os conflitos de interlegalidade, que causam o estranhamento dos en-

caminhamentos finais dados por cada sistema de normas, acabam, muitas 

vezes, não pacificando a situação e gerando a necessidade de que se discuta 

ainda mais a autonomia e a autodeterminação de alguns seguimentos, como, 

no caso deste trabalho, dos povos indígenas. 

Considerações finais 

Ainda que não se tenha pretensão nenhuma, como dito, de esgotar o 

tema relacionado à autorregulação dos povos indígenas nas suas relações pri-

vadas, mas, sim, de contribuir de forma singela com o tema, tão escasso no 

meio jurídico, o presente trabalho teve como finalidade não só analisar, mas 

também fomentar a autodeterminação dos povos indígenas para se autorre-

gular tanto em matérias de cunho organizacional (de território, de saúde, de 
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educação etc.), como também nas relações privadas que, na prática, são diu-

turnamente entabuladas dentro das comunidades indígenas, sejam com ou-

tras comunidades, sejam com não indígenas. 

É possível concluir que o pluralismo jurídico, a jusdiversidade e o Estado 

plurinacional é uma realidade da qual será cada vez mais difícil aos Estados 

que ainda possuem um sistema normativo fechado, sem abertura para o diá-

logo com outras ordens, fugir. 

Com efeito, a experiência em países vizinhos, sobretudo a Bolívia e o 

Equador, como trazidos ao longo da pesquisa, tem demonstrado que o mo-

nismo jurídico, de fato, já não atende mais aos anseios da sociedade atual, 

sobretudo dos povos tão plurais da América Latina, de modo que o fomento 

e o desenvolvimento de um Estado plurinacional, em que ordens normativas 

distintas coexistam em perfeita simbiose, parece ser um caminho inevitável. 

Cruzar outras culturas e, ao mesmo tempo, manter a sua, em um diálogo 

transversal de ordens normativas, significa devolver aos povos indígenas a 

liberdade e a autodeterminação que lhes foram tiradas durante o período de 

colonização e que até hoje eles tanto lutam para conseguir de volta. 

Em Roraima, unidade da Federação eminentemente indígena, é mais do 

que urgente o diálogo entre as fontes normativas estatais e indígenas para que 

sejam evitados problemas de interlegalidade, e a discussão a respeito da auto-

nomia das comunidades para se autorregularem nas suas relações intra e ex-

tracomunitárias, públicas e privadas, também urge. Enquanto essa não é uma 

realidade, as possíveis soluções e proposições para os conflitos que venham 

a surgir reclamam, primeiramente, a abertura de um canal de diálogo inter-

cultural, no qual o Estado permita que os indígenas pautem o próprio modo 

de viver, de produzir, e de se autodeterminarem e autorregularem segundo 

os próprios costumes, crenças, tradições e valores que permeiam aquela co-

munidade. 
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Não se observa, dessa proposição, a diminuição, ou nem sequer ameaça, 

da soberania estatal, pois para o constitucionalismo latino-americano o Es-

tado plurinacional, por meio do reconhecimento de várias nações dentro de 

um mesmo território, pela descentralização do exercício do poder e pela des-

colonização do pensamento, torna-se mais próspero na medida em que con-

segue dar efetividade, principalmente, aos primados da dignidade humana e 

ao progresso da humanidade. 
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CAPÍTULO 13. 
ASPECTOS DA POLÍTICA DE PAGAMENTO SOBRE 

SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA) NO ESTADO DO 
CEARÁ 

João Luis Nogueira Matias1 

Maria Rosana Rocha da Silva2 

Resumo: O aparente paradoxo entre “desenvolvimento econômico e pro-

teção ambiental” constitui uma das mais relevantes e desafiantes questões 

enfrentadas na contemporaneidade; a par disso foi que se estabeleceu, na 

comunidade mundial, o conceito econômico-ambiental de desenvolvi-

mento sustentável. O enfrentamento da problemática ambiental há de pas-

sar por incentivos que viabilizem a adoção de práticas ambientalmente ade-

quadas. Uma das mais consistentes propostas é o pagamento por serviços 

ambientais. De início, serão analisados princípios ambientais que tenham 

pertinência com a temática. Em seguida, faz-se uma análise dos aspectos 

mais relevantes do Projeto de lei da Política de Pagamento Por Serviços 

Ambientais do Estado do Ceará, fazendo um contraponto em alguns aspec-

tos com a Lei nº 14.119/2021. Conclui-se que a eventual aprovação do pro-

jeto poderá viabilizar um eficaz instrumento de proteção ao meio ambiente. 

A pesquisa é bibliográfica e documental. A metodologia é descritiva, em 

perspectiva crítica. 

Palavras-chave: Meio ambiente. Princípios. Provedor-Recebedor. Minuta 

de Projeto de Lei. Objetivos do PSA. 
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Introdução 

Observa-se atualmente que apesar dos esforços de vários países em ten-

tar frear a degradação ambiental, a mesma tem se agravado de forma preocu-

pante e em níveis alarmantes. Essa realidade tende a dificultar ainda mais o 

tumultuoso caminho do desenvolvimento sustentável; pois é fato que pes-

soas que vivem sob condições de extrema vulnerabilidade têm dificuldades 

em praticar ações ambientalmente adequadas. 

Mais do que nunca, revela-se de extrema importância a reflexão e o de-

bate sobre a proteção ambiental, especialmente quanto a se propor diretrizes 

que despertem o interesse dos mais variados setores da sociedade civil a pro-

teger ao meio ambiente. 

O capítulo se dedica, inicialmente, ao estudo dos princípios de proteção 

do meio ambiente, especificamente os previstos de forma expressa no Pro-

jeto de Lei de âmbito estadual referente à política estadual de Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA) do Estado do Ceará, tais como o Princípio do 

Poluidor-Pagador (Art. 2º, III); o Princípio do Usuário-Pagador (Art. 2º, IV); 

e, em especial, o Princípio do Protetor-Recebedor (Art. 2º, VII); tendo em 

vista que este último princípio consegue alinhar os benefícios da proteção 

eficiente, no que tange às questões ambientais referentes à preservação dos 

recursos naturais, não apenas de forma econômica, mas também de modo 

sustentável. 

Num segundo momento, e ainda tendo como base argumentativa os 

princípios analisados, a abordagem se debruça sobre a análise de dispositivos 

da Lei Federal nº 14.119/2021. 

Na sequência, são tecidos comentários sobre os dispositivos da minuta 

preliminar do Projeto de Lei que visa instituir a política estadual sobre paga-

mento de serviços ambientais e ecossistêmicos no Estado do Ceará. 
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Ao final serão apresentadas as conclusões. 

1. Princípios ambientais e o pagamento por serviços 

ambientais 

Tal como ocorre com todo qualquer outro ramo do direito, a base prin-

cipiológica da proteção ambiental constitui, por assim dizer, a premissa es-

sencial para um estudo sério sobre o assunto. Neste sentido é que o trabalho 

em tablado, ao identificar certa evolução principiológica quanto à proteção 

ambiental em aspectos de prevenção do meio ambiente, passa a abordar al-

guns dos princípios de proteção ambiental presentes na minuta do Projeto 

de Lei do Estado do Ceará que trata da política de Pagamento sobre Serviços 

Ambientais (PSA3) no âmbito estadual. 

O primeiro desses princípios de proteção ambiental que doravante se 

passa a analisar é o Princípio do Poluidor-Pagador, o qual possui previsão 

legal no art. 4º, inciso VII da Lei nº 6.938/1981 e tem como premissa legife-

rante a obrigação da reparação pelo dano ambiental causado por parte do 

causador do dano. Além do aspecto repressivo, o dispositivo em comento 

possui também um caráter preventivo, uma vez que tem ainda o condão de 

buscar a prevenção de futuros danos. 

Denota-se, com isso, a extrafiscalidade do princípio no tocante ao deses-

tímulo da degradação do meio ambiente por meio da imposição de paga-

mento para a reparação dos danos causados, no intuito de, assim, impedir a 

                                                 
3 O chamado Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) constitui, nos termos da Lei nº 14.119/2021 

(inciso IV do art. 2º), um mecanismo financeiro para remunerar produtores rurais, agricultores familiares, 
comunidades tradicionais e povos indígenas pelos serviços ambientais prestados e que geram benefícios 
para toda a sociedade. Constitui, pois, uma espécie de transação de natureza voluntária mediante a qual 
um pagador de serviços ambientais transfere a um provedor desses serviços, recursos financeiros ou 
outra forma de remuneração nas condições acertadas, respeitadas as disposições legais e regulamentares 
pertinentes. 
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prática de futuros ilícitos. É nesse sentido que Josiane Ribeiro Minardi tece 

valorosas lições a respeito do alinhamento existente entre o Princípio do Po-

luidor-Pagador e a tributação ambiental: 

A tributação ambiental, assim como as multas, instrumentaliza o princípio do 

poluidor-pagador por meio da função extrafiscal do tributo; gradua-se a tribu-

tação de forma a incentivar atividades econômicas, processos produtivos e con-

sumos não-poluidores e desestimular o emprego de tecnologias defasadas, a 

produção e o consumo de bens danosos à conservação da natureza.4 

Entrementes, esse princípio, que na minuta do Projeto de Lei do Estado 

encontra-se previsto no art. 2º, inciso III5, não possui apenas caráter de ex-

trafiscalidade, na medida em que, como bem pontua a autora retrocitada, ao 

“se tributar determinada atividade causadora de danos ao meio ambiente, o 

Estado poderá arrecadar o dinheiro e colocá-lo em um fundo para mais tarde 

custear serviços públicos a fim de amenizar o dano causado por aquela ativi-

dade.”6. 

Ainda no que se refere ao aludido princípio, cabe mencionar que a Con-

ferência do Rio, ocorrida em 1992, deu-lhe destaque, como bem se pode ob-

servar no trecho a seguir transcrito de Carmem Silvia Lima de Arruda, in ver-

bis: 

A Declaração do Rio, Eco 92, consagrou o princípio do poluidor-pagador em 

seu princípio 16, in verbis: As autoridades nacionais devem procurar promover 

                                                 
4 MINARDI, Josiane Ribeiro. A utilização de Instrumentos Tributários pelo Estado na Preservação do 

Meio Ambiente Sustentável. Tributação ambiental e energias renováveis. Org. CALIENDO, Paulo; 
CAVALCANTE, Denise Lucena. Porto Alegre: Fi, 2016. p. 129-154. 

5 O inciso III do art. 2º da minuta do Projeto de Lei Estadual sobre PSA determina que: “III. Princípio 

do poluidor-pagador, consubstanciado nos custos das externalidades negativas causadas pelo agente po-
luidor, denominado ‘sujeito econômico’, assim considerado o produtor, empresário ou consumidor, de 
modo que sejam adotadas medidas de prevenção ou reparação;” 

6 MINARDI, 2016, p. 129-154. 
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a internacionalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômi-

cos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o poluidor deve, em princípio, 

arcar com o custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem 

provocar distorções no comércio e nos investimentos internacionais.7 

Considerando essas nuances sobre o Princípio do Poluidor-Pagador, faz-

se necessário enfatizar que o teor normativo do princípio em análise não se 

encontra apenas no seu aspecto punitivo – pensar diferente pode conduzir a 

falsas premissas como a que induz acreditar que se o indivíduo pode pagar 

então estaria autorizado a degradar ou poluir o meio ambiente, premissa esta 

que, além de falsa, também não condiz com o sistema nacional de proteção 

ambiental8. 

Outro princípio presente na minuta do Projeto de Lei de PSA do Estado 

do Ceará é o do Usuário-Pagador, cuja previsão legal encontra-se assentada 

no art. 2º, inciso IV do PL Estadual9, além de possuir também previsão legal 

na Lei nº 6.938/1981 e poder ser sintetizado como aquele em que se pressu-

põe um pagamento pelo uso de recursos ambientais. Um exemplo de sua 

                                                 
7 ARRUDA, Carmem Silva Lima. Principles of environmental law. Revista CEJ, Brasília, Ano XVIII, 

n. 62, p. 96-107, jan./abr. 2014. 
8 Dentro dessa perspectiva, vale transcrever as considerações de Rodrigo da Costa Vasconcellos, Cristiane 

Zanini e Gabriela Mesa Casa, alertando para a adequada interpretação que se deve empregar ao Princípio 
do Poluidor-Pagador: “O princípio do poluidor pagador não deve ser interpretado no sentido de con-
ceder, através do pagamento, a prerrogativa de poluir. Pelo contrário, o princípio impõe aquele que uti-
lizará recursos naturais o dever de arcar com os custos decorrentes de medidas preventivas voltadas a 
impedir a ocorrência de danos ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, que suporte os custos necessários 
à reparação dos danos causados. É evidente que nem sempre é possível recuperar o dano ambiental, 
fazendo com que o bem atingido retorne ao estado anterior à degradação. Nestes casos, busca-se aplicar 
medidas compensatórias, preferencialmente de cunho ecológico e, subsidiariamente, de caráter finan-
ceiro”. (VASCONCELLOS, Rodrigo da Costa. ZANINI, Cristiane. CASA, Gabriela Mesa. Os princí-
pios do poluidor pagador e do usuário pagador aplicados à inovação tecnológica. Revista eletrônica do 
curso de direito da UFSM, p. 286-302). 

9 O inciso IV do art. 2º da minuta do Projeto de Lei Estadual sobre PSA determina que: “IV.Princípio do 

usuário-pagador, entendido como uma generalização do princípio do poluidor-pagador que determina 
que aquele que utiliza os recursos ambientais deve suportar seus custos, observando-se que tal paga-
mento não confere direito a poluir e tampouco isenta de ter sua responsabilidade residual examinada e 
aferida para a reparação o dano;” 
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aplicação no âmbito tributário é apontado por Rodrigo da Costa Vasconcel-

los, Cristiane Zanini e Gabriela Mesa Casa nos seguintes termos: 

O tratamento despendido à água doce no Brasil é exemplo da aplicação do 

princípio do usuário pagador. A Constituição brasileira de 1988 determinou 

pertencer o domínio sobre os recursos hídricos à União ou aos Estados. A lei 

da Política Nacional dos Recursos Hídricos (Lei n° 9.433, de 08 de janeiro de 

1997) instituiu como instrumentos para a gestão da água a outorga de direito 

de uso deste recurso e a cobrança pelo seu uso.10 

Observa-se, portanto, a importância desse princípio quanto ao incentivo 

do uso moderado dos recursos hídricos. Interessante mencionar, ademais, 

que referido princípio não se perfaz em uma espécie de punição para o usu-

ário, pois embora inexista qualquer tipo de ilicitude no comportamento da-

quele que está a fazer uso dos recursos, ainda assim a utilização do bem am-

biental poderá ser enquadrada em hipótese de pagamento pela utilização da-

quele recurso natural. Contudo, o princípio mais importante para a imple-

mentação da política nacional de Pagamento por Serviços Ambientais no âm-

bito dos Estados é o Princípio do Protetor-Recebedor (também conhecido 

como Princípio do Provedor11-Recebedor). 

Mencionado princípio possui previsão legal não apenas na Lei de Recur-

sos Hídricos, mas também na Lei da Política Nacional de Pagamento por 

Serviços Ambientais (Lei nº 14.119/2112). Acerca deste princípio, Denise Lu-

cena Cavalcante destaca que: 

                                                 
10 VASCONCELLOS, Rodrigo da Costa. ZANINI, Cristiane. CASA, Gabriela Mesa. op. cit. p. 286-302. 
11 A Lei nº 14.119/2021, em seu inciso VI do art. 2º, define o “provedor de serviços ambientais” como 

sendo a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, ou grupo familiar ou comunitário que, 
preenchidos os critérios de elegibilidade, que mantenha, recupere ou melhore as condições ambientais 
dos ecossistemas.  

12 A Lei nº 14.119/2021 define o Princípio do Protetor-Recebedor (também conhecido como Princípio 

do Provedor-Recebedor) como sendo: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, ou grupo 
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é de grande relevância no âmbito da tributação ambiental, pois aqui a política 

fiscal atua como indutora de condutas favoráveis à proteção ambiental, efeti-

vando-se por variações de alíquotas e outros benefícios fiscais. O princípio do 

protetor-recebedor é muito importante nas políticas públicas que visam à indu-

ção de comportamentos mais favoráveis ao meio ambiente, uma vez que atuam 

em forma de compensação àqueles que protegem o meio ambiente com seus 

atos ou atividades.13 

Desse modo, em que pese o grau de relevância dos princípios do Usuá-

rio-Pagador e do Poluidor-Pagador (como já destacados anteriormente), o 

Princípio do Protetor-Recebedor se mostra, em verdade, como uma grande 

evolução dentro da sistemática de preservação ambiental, pois o Protetor-

Recebedor pressupõe a participação ativa de toda a sociedade civil na defesa 

dos recursos ambientais. 

2. Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais 

(PNPSA): análise principiológica dos dispositivos da Lei 

Federal nº 14.119/202 tomando-se por base o Princípio do 

Protetor-Recebedor 

Sedimentada a importância da base principiológica para o estabeleci-

mento da política de pagamento por serviços ambientais através dos três prin-

cípios destacados no tópico anterior, infere-se que os princípios do Usuário-

Pagador e do Poluidor-Pagador, apesar de orientarem condutas que visam à 

reparação do meio ambiente ou o estímulo para não mais deteriorar e/ou 

                                                 
familiar ou comunitário que, preenchidos os critérios de elegibilidade, que mantenha, recupere ou me-
lhore as condições ambientais dos ecossistemas.  

13 CAVALCANTE, Denise Lucena. Os reflexos da tributação ambiental na política nacional de resíduos 

sólidos no Brasil. Revista Direito à Sustentabilidade - Unioeste - v. 1. n. 1. 2014. p. 63-77.  
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poluir o mínimo possível, ainda assim não seriam capazes de alcançar um 

conceito de dano ambiental zero por si mesmos. 

Entretanto, o Princípio do Provedor-Recebedor, em sua condição de ar-

ticulador da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais 

(PNPSA) teria, em tese, essa capacidade protetiva. Neste sentido, a própria 

lei da política nacional de Pagamento por Serviços Ambientais prevê uma 

série de instrumentos para se buscar a preservação do meio ambiente em seu 

mais alto grau14. Um ponto de abertura, por exemplo, para propagar esse viés 

protetivo é a indicação dos sujeitos que podem estabelecer contratos com o 

poder público para o fim de preservar os recursos naturais. Nesse ínterim, 

podem participar dessa política tributária de preservação ambiental tanto pes-

soas jurídicas quanto pessoas físicas. 

Assim sendo, e diante do que foi visto, cabe aqui à indagação: seria pos-

sível a participação das pessoas mais vulneráveis nessa política de Pagamento 

por Serviços Ambientais? Numa análise prefacial da questão a resposta a ser 

dada é a de que “sim”, seria possível e até mesmo desejável que a população 

mais carente não apenas participasse, mas, inclusive, tivesse preferência neste 

tipo de política pública de proteção do meio ambiente. Em verdade, deveria 

                                                 
14 O art. 7º da Lei nº 14.119/2021 estabelece que o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambi-

entais promoverá ações de: “I - conservação e recuperação da vegetação nativa, da vida silvestre e do 
ambiente natural em áreas rurais, notadamente naquelas de elevada diversidade biológica, de importância 
para a formação de corredores de biodiversidade ou reconhecidas como prioritárias para a conservação 
da biodiversidade, assim definidas pelos órgãos do Sisnama; II - conservação de remanescentes vegetais 
em áreas urbanas e periurbanas de importância para a manutenção e a melhoria da qualidade do ar, dos 
recursos hídricos e do bem-estar da população e para a formação de corredores ecológicos; III - conser-
vação e melhoria da quantidade e da qualidade da água, especialmente em bacias hidrográficas com co-
bertura vegetal crítica importantes para o abastecimento humano e para a dessedentação animal ou em 
áreas sujeitas a risco de desastre; IV - conservação de paisagens de grande beleza cênica; V - recuperação 
e recomposição da cobertura vegetal nativa de áreas degradadas, por meio do plantio de espécies nativas 
ou por sistema agroflorestal; VI - manejo sustentável de sistemas agrícolas, agroflorestais e agrossilvo-
pastoris que contribuam para captura e retenção de carbono e conservação do solo, da água e da biodi-
versidade; VII - manutenção das áreas cobertas por vegetação nativa que seriam passíveis de autorização 
de supressão para uso alternativo do solo.”.  
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ser esta uma oportunidade a mais de superação da situação de vulnerabilidade 

dessas pessoas, levando-se em conta que ao mesmo tempo em que estariam 

preservando o meio ambiente também estariam, de igual modo, auferindo 

renda, o que, com o tempo, acabaria por resultar em uma educação ambiental 

que se converteria em benefícios sociais. 

Todavia, é preciso considerar que, transcorrido o lapso temporal de 

quase dois anos de sua publicação (a lei em questão foi publicada em 13 de 

janeiro de 2021), a Lei nº 14.119 de 2021 ainda não foi regulamentada pelo 

poder executivo federal. Em vista disso, não se pode afirmar, ao certo, quais 

requisitos podem ser exigidos para o estabelecimento de contratos entre os 

particulares e o poder público no que diz respeito à política de Pagamento 

por Serviços Ambientais (PSA), uma vez que o dispositivo da lei que trata do 

assunto apenas estipula que “o regulamento definirá as cláusulas essenciais 

para cada tipo de contrato de pagamento por serviços ambientais” (art. 12 da 

Lei). 

O que se pode perceber, dentro desse contexto, é que o Princípio do 

Protetor-Recebedor se manifesta como uma mudança de paradigma para a 

questão da degradação ambiental, uma vez que se mostra, assim como outros 

princípios já vinham demonstrando, a exemplos do Usuário-Pagador e do 

Poluidor-Pagador, como uma diretriz importante para efeitos de proteção 

ambiental, haja vista que se exige ou se espera exigir uma ação proativa do 

particular em prol da preservação ambiental para assim gerar outra ação pro-

ativa, dessa vez por parte do Estado, o qual irá premiar a ação proativa do 

particular por meio de um pagamento, o qual poderá ser repassado entre as 

mais diversas modalidades de pagamento elencadas nos dispositivos da Lei 

nº 14.119 de 202115. 

                                                 
15 O art. 3º da Lei nº 14.119/2021 estabelece o seguinte: “São modalidades de pagamento por serviços 

ambientais, entre outras: I - pagamento direto, monetário ou não monetário; II - prestação de melhorias 
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Nesse panorama, o que se pode inferir até aqui é o fato de que a Lei nº 

14.119/2021, apesar de ainda aguardar por uma regulamentação nacional, 

constitui-se no suporte in concreto de efetivação do Princípio do Protetor-Re-

cebedor. Desta feita, tomando por parâmetro esses fatores, é que se opta por 

traçar os possíveis efeitos práticos da incidência desse princípio no sistema 

nacional de proteção ambiental. Quanto a isso, João Luís Nogueira Matias 

defende que “mais importante do que qualquer posicionamento sobre o de-

bate é o reconhecimento de que a complexidade da sociedade contemporâ-

nea demanda novas formas de compreensão dos direitos, assim como de sua 

efetivação.”16. 

Sobre esse aspecto, vale lembrar o quão complexo é a discussão sobre 

quais seriam os possíveis efeitos concretos que redundariam da implementa-

ção do Princípio do Protetor-Recebedor; isto por que tal princípio, da mesma 

forma que outro princípio qualquer, carece, em essência, de efeitos práticos. 

Por outra óptica, as projeções de efeitos concretos alusivas ao Princípio do 

Protetor-Recebedor poderiam induzir comportamentos diferentes da pro-

posta real a qual se propõe o aludido princípio. 

Diante disso, um possível efeito concreto decorrente da aplicação do 

Princípio do Protetor-Recebedor seria a elevação da sociedade civil a níveis 

                                                 
sociais a comunidades rurais e urbanas; III - compensação vinculada a certificado de redução de emissões 
por desmatamento e degradação; IV - títulos verdes (green bonds); V - comodato; VI - Cota de Reserva 
Ambiental (CRA), instituída pela Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. § 1º Outras modalidades de 
pagamento por serviços ambientais poderão ser estabelecidas por atos normativos do órgão gestor da 
PNPSA. § 2º As modalidades de pagamento deverão ser previamente pactuadas entre pagadores e pro-
vedores de serviços ambientais.”. 

16 MATIAS, João Luís Nogueira. Em busca de uma sociedade livre justa e solidária: a função ambiental 

como forma de conciliação entre o direito de propriedade e o direito ao meio ambiente sadio. Ordem 
Econômica na perspectiva dos Direitos Fundamentais. Coord. MATIAS, João Luís Nogueira. Edi-
tora CRV. 2012. p. 13-33. 



Aspectos da política de pagamento sobre serviços ambientais (PSA) no Estado... 

297 

satisfatórios de conscientização ambiental, o que, de logo, levaria natural-

mente a uma premente e constante necessidade de se preservar o meio am-

biente. 

Tal postura protetiva poderia ser amplamente adotada, como visto, entre 

as pessoas mais vulneráveis da sociedade, as quais se beneficiariam mutua-

mente dessa política de política ambiental, tendo-se em mente que não ape-

nas estariam preservando o meio ambiente e o mundo em que vivem como 

perceberiam também um pagamento relativo aos serviços ambientais presta-

dos. Isso poderia implicar, inclusive, numa espécie de guinada em suas vidas, 

significando, igualmente, uma saída a mais da condição de extrema pobreza. 

Outro possível efeito concreto decorrente do Princípio do Protetor-Re-

cebedor estaria incutido no próprio intuito de a lei preservar o meio ambi-

ente, mesmo que por meio da tomada de posturas de incentivo fiscal. Neste 

aspecto, há que se perguntar: o Princípio do Protetor-Recebedor representa-

ria uma esperança a mais para as futuras gerações? Em verdade, o Princípio 

do Protetor-Recebedor possui grande possibilidade de se tornar uma diretriz 

fundamental de proteção do meio ambiente, especialmente quando se pensa 

na preservação dos recursos naturais tanto para as presentes quanto para as 

futuras gerações. 

Desse modo, caso se pense na incidência do Princípio do Protetor-Re-

cebedor em meio à aplicação de políticas públicas de índole ambiental, poder-

se-ia constatar, em meio a um determinado período de tempo, que se teriam 

mais pessoas preservando o meio ambiente do que propriamente o poluindo. 

Este é, por certo, o objetivo maior que se pretende atualmente alcançar, no 

intuito de se tentar evitar as projeções catastróficas apontadas pelos mais di-

versos relatórios das Nações Unidas sobre o meio ambiente e, assim, poder-

se planejar um futuro mais ecologicamente equilibrado aos os que estão por 

vir. 
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3. Aspectos relevantes dos objetivos e definições da Política de 

Pagamento sobre Serviços Ambientais no âmbito estadual 

referente a minuta do Projeto de Lei do Estado do Ceará 

O texto da minuta preliminar do projeto de lei da política estadual de 

Pagamento por Serviços Ambientais no Estado do Ceará traz, logo no “caput” 

de seu artigo primeiro, o objetivo geral que vai nortear todas as ações pro-

movidas por ela. Interessante notar que esse texto inicial destaca três verbos 

ao discriminar o objetivo geral, quais sejam: “promover”, “incentivar” e “fo-

mentar”; isto é, referida lei surgirá tanto para dar suporte e estimular práticas 

ambientalmente adequadas já lançadas, como também incentivará a criação 

de outras novas. 

Outrossim, no mesmo artigo primeiro, mais precisamente nos dez inci-

sos do parágrafo único, há a previsão dos objetivos específicos da referida 

política estadual cearense de PSA. Contudo, no presente estudo optou-se por 
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fazer um recorte epistemológico, e, assim, analisar apenas os objetivos conti-

dos nos incisos II17, III18, IV19, V20, e VII21, uma vez que estes dialogam, de 

forma direta, com os objetivos da Lei n.º 14.119/2021. 

Desse modo, o objetivo disposto no inciso II busca organizar o Poder 

público no intento de proporcionar uma performance mais efetiva do Estado 

do Ceará, a qual seja consistente na manutenção da integridade dos ecossis-

temas e na melhoria da qualidade de vida da população, por meio do paga-

mento pelos serviços ambientais que, de um modo geral, preservem o meio 

ambiente. 

Por sua vez, o inciso IV estatui a necessidade de se estabelecer alocação 

de recursos destinados à criação e a implementação de instrumentos de in-

centivos econômicos capazes de promover a preservação do meio ambiente. 

Esta é basicamente a premissa enraizada na política de pagamento por servi-

ços ambientais, qual seja: estimular o cuidado com o meio ambiente através 

de incentivos econômicos diretos ou indiretos. 

                                                 
17 Art. 1.º, parágrafo único, II, da minuta preliminar do projeto de lei que visa a instituição da política 

estadual sobre serviços ambientais no estado do Ceará: “Estruturar e fortalecer a atuação do Poder Pú-
blico na manutenção da integridade dos ecossistemas e o bem-estar da população do Estado do Ceará, 
valorizando os atores e as atividades responsáveis pela preservação, conservação, manutenção e incre-
mento dos serviços ambientais e ecossistêmicos”. 

18 Art. 1.º, parágrafo único, III, da minuta preliminar do projeto de lei que visa a instituição da política 

estadual sobre serviços ambientais no estado do Ceará: “Estimular a pesquisa e disseminar o conheci-
mento sobre a importância da conservação da biodiversidade no Estado e sobre os impactos e as con-
sequências do aquecimento global”. 

19 Art. 1.º, parágrafo único, IV da minuta preliminar do projeto de lei que visa a instituição da política 

estadual sobre serviços ambientais no estado do Ceará: “Criar instrumentos de incentivos econômicos e 
fiscais capazes de estimular a preservação, conservação, manutenção e incremento do Programa, Sub-
programas e Projetos de serviços ambientais”. 

20 Art. 1.º, parágrafo único, V da minuta preliminar do projeto de lei que visa a instituição da política esta-

dual sobre serviços ambientais no estado do Ceará: “Criar instrumentos de gestão, controle, registro e 
planejamento, que viabilizem a execução de Subprogramas e Projetos voltados à manutenção e à provi-
são dos serviços ambientais”. 

21 Art. 1.º, parágrafo único, VII da minuta preliminar do projeto de lei que visa a instituição da política 

estadual sobre serviços ambientais no estado do Ceará: “Apoiar e incentivar as iniciativas dos municípios 
do Estado do Ceará voltadas para serviços ambientais”. 



João Luis Nogueira Matias e Maria Rosana Rocha da Silva 

300 

O inciso V trata sobre uma questão bastante relevante quando se traba-

lha com políticas públicas, que é a parte referente à administração, ao controle 

e ao planejamento. Desta forma, referido dispositivo objetiva a criação de 

instrumentos de gestão destinados a dar o suporte imprescindível para per-

mitir a viabilidade da execução dos projetos e dos subprogramas destinados 

ao custeio e a provisão dos serviços ambientais. 

Já o objetivo especificado no inciso VII representa uma excelente opor-

tunidade de expansão da política de pagamento por serviços ambientais no 

âmbito do estado do Ceará, pois traz expressamente a possibilidade de parti-

cipação dos municípios cearenses nessa política como um incentivo para tor-

nar ainda mais abrangente, integrativa e participativa o cenário estadual da 

retromencionada política. 

Na verdade, sempre que se têm uma previsão legislativa expressa em de-

terminado sentido, surge um interesse maior das pessoas, tanto físicas quanto 

jurídicas – públicas ou privadas – em quererem aderir àquele programa, daí a 

importância da positivação do retromencionado dispositivo. 

Feitas essas breves colocações sobre alguns dos objetivos específicos tra-

zidos no texto inicial do projeto de lei sobre a PSA no Estado do Ceará, os 

quais serão os norteadores de todas as ações implementadas, passa-se a apre-

sentação de duas entre as quarenta e uma definições dispostas no art. 4º. 

Deste modo, destacam-se as definições contidas nos incisos IX22, 

XXXIV23. A primeira conceitua crédito de serviços ambientais diferindo da 

                                                 
22 Art. 4.º, IX, da minuta preliminar do projeto de lei que visa a instituição da política estadual sobre serviços 

ambientais no estado do Ceará: Créditos de serviços ambientais: unidades certificadas, registradas e tran-
sacionáveis representativas da quantificação de um serviço ambiental. 

23 Art. 4.º, IX, da minuta preliminar do projeto de lei que visa a instituição da política estadual sobre serviços 

ambientais no estado do Ceará: Serviços ambientais: atividades individuais ou coletivas, pública ou pri-
vada, que favorecem a manutenção, recuperação ou melhoria dos serviços ecossistêmicos, tais como: a) 
o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição do fluxo de carbono; 
b) a conservação da beleza cênica natural; c) a conservação da biodiversidade; d) a conservação das águas 
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Lei n.º 14.119/2021 – Lei da política nacional de pagamento por serviços 

ambientais – pois o texto inicial da política estadual do Ceará delimita o cré-

dito de serviços ambientais com um nível de formalismo aparentemente 

maior do que na política nacional, o que poderá ocasionar certo distancia-

mento da população em termos participativos, inclusive da população mais 

vulnerável que deve ser um dos públicos alvos dessa política. 

Enquanto que a Lei n.º 14.119/2021 dispõe em seu art. 2.º inciso IV24 a 

respeito de pagamento por serviços ambientais como sendo semelhante ao 

disposto no IX do art. 4.º do projeto inicial da política estadual de PSA do 

estado do Ceará, o texto legal da referida lei federal revela um instituto muito 

mais acessível do que o presentado inicialmente para política estadual de PSA 

do Ceará. 

Ademais, o art. 3.º da Lei 14.119/2021 traz diversas modalidades de pa-

gamentos no âmbito da política nacional de PSA, entre elas o inciso I25, refe-

rente a possibilidade de pagamento direto em dinheiro ou não, situação que 

evidentemente aproxima a população mais carente desse tipo de política pú-

blica. 

                                                 
e dos serviços hídricos; e) a regulação do clima; f) a valorização cultural e do conhecimento tradicional 
ecossistêmico; g) a conservação e o melhoramento do solo; h) a manutenção de Áreas de Preservação 
Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito. 

24 Art. 2.º, IV, da Lei 14.119/2021: “pagamento por serviços ambientais: transação de natureza voluntária, 

mediante a qual um pagador de serviços ambientais transfere a um provedor desses serviços recursos 
financeiros ou outra forma de remuneração, nas condições acertadas, respeitadas as disposições legais e 
regulamentares pertinentes”. 

25 Art. 3.º, I, da Lei 14.119/2021: “pagamento direto, monetário ou não monetário”. 
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Conclusões 

Ante todo o exposto, infere-se que a questão da problemática da degra-

dação ambiental alcançou um patamar inaceitável que afeta a presente gera-

ção e irá afetar ainda, de forma ainda mais imperdoável, as futuras gerações. 

A ONU tem monitorado esses fenômenos e alertado o mundo inteiro por 

meio de vários relatórios que identificam cientificamente o problema. Diante 

dessa situação, faz-se necessário a apresentação de alternativas efetivas que 

possam, de fato, combater a degradação ambiental. 

Uma interessante e possível alternativa para a resolução do problema, é 

a implementação de políticas de proteção ambiental voltadas a um diálogo 

concreto com a sociedade civil organizada, a fim de que se possa estabelecer 

uma ponte com os autores sociais sobre os impactos que a degradação am-

biental tende a causar nas próximas gerações. Conforme vimos ao longo do 

presente artigo, a política de PSA tem evoluído juntamente com sua base 

principiológica, sendo certo que um princípio fundamental dentro dessa pers-

pectiva é o Princípio do Protetor-Recebedor, também conhecido como Prin-

cípio do Provedor-Recebedor. 

Referido princípio possui intrínseca ligação com os dispositivos norma-

tivos da Lei Federal nº 14.119/2021, a qual trata da Política Nacional de Pa-

gamento por Serviços Ambientais (PNPSA), levando-se em conta que busca 

dar efetivação às políticas públicas de proteção ambiental relativas a uma 

maior participação de produtores rurais, agricultores familiares, comunidades 

tradicionais e povos indígenas na proteção e na defesa do meio ambiente, 

auferindo, uma contraprestação pública pelos serviços prestados. 

Decorridos quase dois anos de sua publicação, a Lei nº 14.119/2021, 

contudo, ainda não foi regulamentada pelo poder executivo federal, o que 
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dificultou que os entes estaduais da federação a pudessem utilizar como pa-

râmetro para a confecção de uma legislação estadual própria tratando sobre 

o assunto. Apesar disso, alguns estados brasileiros chegaram a estabelecerem 

projetos de lei sobre a matéria, como é o caso do Estado do Ceará, o qual, 

em minuta de Projeto de Lei cuidando da política de Pagamento sobre Ser-

viços Ambientais (PSA), tratou de repetir alguns temas e conceitos presentes 

na Lei 14.119/2021, bem como modificando outros a ponto de adequá-los à 

realidade local. 

O presente capítulo, mais do que apresentar respostas prontas para os 

problemas nele apresentados, buscou, em especial, apresentar a temática da 

proteção ambiental sobre o enfoque dos verdadeiros autores na defesa do 

meio ambiente, isto é, as pessoas que compõem a sociedade civil, em especial 

os mais carentes. Ao fim, tentou-se apontar que a minuta do Projeto de Lei 

Cearense, concernente à política de PSA carece, da forma como se encontra, 

de um maior refinamento legislativo. 
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CAPÍTULO 14. 
PROGRAMAS DE COMPLIANCE E DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA: 
a evolução dos modelos de gestão e 

o desenvolvimento da accountability no Brasil 

Cláudio Germando Sampaio Machado1 

André Dias Fernandes2 

Resumo: Com o contínuo processo de redemocratização do país, surgiu a 

necessidade de inovação administrativa, através de um conjunto de refor-

mas alinhadas às emergentes necessidades dos cidadãos brasileiros e aos atri-

butos de eficiência, de transparência e de accountability, como meio de conter 

as perdas decorrentes da corrupção, que corroem em torno de 5% a 10% 

dos lucros líquidos das empresas brasileiras, conforme pesquisa realizada 

pela Deloitte. Aliando-se a essa iniciativa e em resposta à depreciação de 

valores éticos e morais, surgiu a concepção dos programas de compliance que, 

no âmbito do Banco do Nordeste do Brasil, vem contribuindo com o de-

senvolvimento e a eficácia das políticas desenvolvidas junto à região nor-

deste e ao norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, garan-

tindo o cumprimento de seu relevante papel social e proporcionando um 

ambiente de negócios mais íntegro, eficiente e transparente. A técnica de 

pesquisa será realizada por meio da análise bibliográfica de textos nacionais 

e estrangeiros, além de estudos de caso e relativos às recomendações da 

Controladoria Geral da União/CGU. 

Palavras-chave: Accountability. Programa de Compliance. Governança Cor-

porativa. Empresas Estatais. Banco do Nordeste. 
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Introdução 

O capítulo inaugural dissertará sobre as etapas de constituição da admi-

nistração no Brasil, desde o viés patrimonialista – em que prevaleciam os in-

teresses absolutistas do monarca – passando pela orientação burocrática – 

com primazia pelo combate à corrupção e pelo resgate à credibilidade da má-

quina estatal – até a perspectiva gerencial, com ênfase no desenvolvimento 

da accountability, compreendida como o somatório das premissas responsabi-

lização, transparência e controle. 

Em seguida, trilhando a senda da necessidade de governança, passar-se-

á à abordagem do programa de compliance, como forma de represar a corrup-

ção que frustra o desenvolvimento das atividades empresariais e vulnera o 

emprego de valores éticos e morais, evitando-se a concretização de cenário 

exposto em pesquisa realizada pela Deloitte3, no sentido de que as empresas 

brasileiras que não têm sólido e eficaz programa de compliance têm seus lucros 

líquidos reduzidos pelas fraudes em torno de 5% a 10%. 

Tal metodologia traz consigo a obrigatoriedade quanto ao planejamento 

estratégico, o monitoramento e a avaliação dos resultados organizacionais, 

além da aplicação de métodos de gestão, hábeis a aperfeiçoar a eficiência e a 

eficácia das ações a serem realizadas pelas corporações. 

No ordenamento jurídico pátrio, a Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção 

Empresarial) significou um marco na seara privada, na medida em que dispôs 

sobre a responsabilização objetiva, nos âmbitos administrativo e cível, de pes-

soas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 

estrangeira. 

                                                 
3 GOIS, Veruska Sayonara de; SANTOS, Antônia Edneuma dos; ROCHA, Ianara Maressa Macedo da. 

Marco normativo anticorrupção: desafios para implantação de compliance. Revista da CGU, Brasília, v. 
8, n. 12, p. 229-246, janeiro, 2016. 
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Desse modo, visando a essa correção de rumos, o legislador federal ela-

borou a Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), que dispõe sobre o estatuto 

jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas sub-

sidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-

cípios, determinando regras obrigatórias relacionadas à governança corpora-

tiva, ao compliance e às práticas de gestão de riscos e de controle interno. 

Esse normativo fixou a obrigatoriedade a todas as empresas estatais 

quanto aos mecanismos de compliance, de acordo com as regras específicas, a 

serem definidas pelo respectivo legislador estadual. 

Essas inovações significaram uma melhoria em potencial para toda a so-

ciedade, pois têm contribuído no combate à corrupção, na medida da conso-

lidação de aspectos de maior transparência, probidade e ética às gestões esta-

tais. 

É importante registrar que o programa de compliance requer a estruturação 

em três frentes, a saber: prevenção, detecção e reação. Assim, será possível 

adquirir a confiança dos stakeholders e solidificar um ambiente com probidade 

e retidão de propósitos, de modo que, em caso de eventual desvio ético, o 

problema seja rapidamente identificado e devidamente reparado. 

Em relação aos objetivos desse estudo, como viés geral, registre-se o de 

verificar se a implantação do programa de compliance atingirá o fim maior de 

otimizar a eficiência das empresas estatais. 

Como objetivos específicos, tem-se a apresentação do estudo sobre o 

programa de compliance, em especial quanto às nuances referentes à gestão das 

empresas estatais, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, inclu-

indo a análise das legislações aplicáveis ao tema, e a análise do caso prático 

do Banco do Nordeste, para fins de aferir a evolução da efetividade da gestão 

sob as recomendações da CGU. 
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Portanto, justifica-se a presente exposição na medida em que, quando se 

tem alinhamento às premissas da governança corporativa e do sistema de 

compliance, se terá uma instituição mais robusta no desenvolvimento de suas 

políticas, através de ferramentas que fortalecem as boas práticas de gestão, 

direcionada a uma gerência mais ética e eficiente, garantindo o cumprimento 

de seu relevante papel social, coibindo a prática de atos ilícitos e proporcio-

nando um ambiente de negócios mais íntegro e transparente. 

Os métodos de abordagem a serem utilizados nessa pesquisa são o dia-

lético e o dedutivo. Quanto ao dialético, ele embasará a análise quanto à obri-

gatoriedade de implantação do programa de compliance, bem como as políticas 

e procedimentos internos do Banco do Nordeste. 

Por sua vez, quanto ao dedutivo, pretende-se comprovar que, uma vez 

admitidas as premissas de que a sociedade demanda por uma administração 

mais transparente, comprometida, ética e eficiente à consecução de seu papel 

social, se passará à compreensão de que os programas de compliance são um 

instrumento importante de gestão a fim de resolver os problemas das insta-

bilidades nas instituições, seja nos aspectos de conflito de interesses entre os 

proprietários e os seus agentes, seja na prestação de contas, ou na transpa-

rência e integridade de suas atividades. 

A técnica de pesquisa será realizada por meio da análise bibliográfica de 

textos nacionais e estrangeiros no campo do Direito sobre os temas “accoun-

tability”, “programa de compliance”, “governança corporativa”, “empresas es-

tatais” e “Banco do Nordeste”, além de estudos de caso e de documentos 

referentes às recomendações da CGU relativas em especial ao Banco do Nor-

deste do Brasil. 
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1. A evolução dos modelos de gestão e o desenvolvimento da 

accountability no Brasil 

A partir de então, abordaremos o desenvolvimento da accountability no 

Brasil, tratando acerca das transformações ocorridas no decorrer do tempo, 

em especial pela concepção de um Estado mais plural na consecução de seus 

interesses, quer seja por sua estrutura direta ou por suas empresas indiretas, 

dotadas de personalidade de direito privado. 

No Brasil, a evolução da administração é compreendida basicamente em 

três fases, a saber: patrimonialista, burocrática e gerencial. A etapa patrimo-

nialista vigorou durante o período imperial até meados do século XX, déca-

das após a proclamação da república. Nesse tempo, o Estado era compreen-

dido como uma extensão do império do monarca, sendo corriqueiro que os 

cargos públicos fossem preenchidos pelos próprios nobres ou por suas indi-

cações, quer sejam parentes ou amigos. 

No entanto, a complexidade, a diversidade e as dinâmicas sociais cres-

centes impuseram novos desafios aos sistemas de governo, de modo que mo-

dernas configurações de governança estatal se fizeram necessárias. 

Assim, a fase burocrática foi concebida como uma tentativa de superar 

os excessos cometidos pelo poder absolutista, que passou a ter forte des-

crença popular, uma vez que marcado essencialmente por aspectos de cor-

rupção, como o favorecimento ao parentelismo. Essa etapa teve grande valia 

no tocante ao controle administrativo, pois promoveu maior grau de confia-

bilidade à prestação dos serviços públicos. No entanto, essa busca premente 

pelo rigorismo prejudicou os intentos da celeridade e da qualidade quanto ao 

atendimento prestado à comunidade. 

De um modo geral, as três principais características desse modelo são a 

formalidade, a impessoalidade e o profissionalismo. Aquela particularidade é 
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marcada pelo condão de obstar a discricionariedade subjetiva na realização 

do serviço público, a partir da configuração documental e procedimental ad-

ministrativa, de formalização dos processos decisórios e da imposição de rí-

gida hierarquia aos membros da organização, em que já se percebe a inserção 

do atributo da impessoalidade, na medida da delimitação das funções e auto-

ridades respectivas. 

Menciona-se, ademais, o aspecto do profissionalismo, como critério de 

justiça e de desempenho, inerentes à meritocracia quanto ao ingresso e à as-

censão no serviço público, em contraponto ao nepotismo presente na fase 

patrimonialista. 

Apesar dos importantes valores trazidos à conjuntura estatal, o modelo 

burocrático foi visto como impróprio à conjuntura moderna, pois marcada-

mente moroso, com foco na burocracia, e distante das necessidades dos ci-

dadãos, uma vez que o poder era oriundo das normas, demasiadamente for-

mais, alheio aos anseios do povo e de seus costumes. 

Assim, com o amadurecimento da concepção de república e o crescente 

anseio social por eficiência no trato da coisa pública, isto é, melhor qualidade 

com menor custo, tem-se início, já na segunda metade do século XX, a fase 

pública gerencial, baseada na ideia de descentralização, para fins de obtenção 

de ganhos em combate à burocracia e à corrupção, além da busca pelo con-

trole dos resultados. 

Esse contínuo processo de redemocratização do país trouxe consigo a 

premente necessidade de uma reforma estrutural na conjuntura estatal, atra-

vés da construção de um modelo de gestão pública hábil às necessidades de 

toda a população, capaz de aliar o interesse público e a eficiência do aparelho 

estatal no tocante à prestação de suas atividades. 
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Para tanto, empenhou-se o firme propósito de guinada na mentalidade 

comportamental primeiramente de seus funcionários; em seguida, dos gover-

nantes e da sociedade, que, tendo em vista suas recentes conquistas sociais, 

aumentou seu grau de exigência no intento de seus direitos junto ao Estado. 

A mudança cognitiva do corpo funcional público foi medida que se im-

pôs, para que pudesse se aliar alguns valores imprescindíveis ao resgate da 

confiança popular na prestação dos serviços públicos, entre os quais se des-

taca a impessoalidade, a efetividade, a transparência e o decoro, rompendo 

com as práticas inerentes às fases anteriores, em especial a corrupção e a ri-

gidez burocrática. 

Além disso, a administração pública gerencial também traz consigo a 

ideia de criação de um código de valores e de condutas que norteiam a orga-

nização das atividades, garantindo maiores controle e eficiência no exercício 

de suas atribuições. 

Nesse ínterim, surgiu a terminologia accountability, plural em definições, 

sempre com a ideia central de significar a responsabilização objetiva de todo 

o funcionalismo público, lato e stricto sensu, de ter compromisso com valores 

que norteiam o trato com o bem público, garantindo, assim, a obtenção de 

um aparato governamental mais probo, eficiente e transparente, em substi-

tuição aos valores tradicionais que não mais atendiam ao anseio populacional 

e em consagração dos valores sociais emergentes. 

Como se percebe, o modelo público gerencial tem como foco a melhora 

da efetividade da gestão das organizações públicas, através de valores como 

descentralização, eficiência na prestação de serviços e accountability (somatório 

de conceitos como responsabilização, transparência e controle). 
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Nas palavras de Ariana Torquato Rocha Cruz4, accountability representaria 

a obrigação de prestação de contas, à sociedade e aos órgãos de fiscalização, 

por parte de todo o aparato estatal, de modo a garantir a almejada transpa-

rência governamental, através do fomento à probidade administrativa, com 

possibilidade de acompanhamento da boa aplicação do patrimônio do por 

qualquer interessado, membro da coletividade. 

Buscando uma melhor contextualização dessas duas fases derradeiras, a 

autora Ana Paula Paes de Paula5 assevera que a vertente societal (fase buro-

crática) traz ênfase na dimensão sociopolítica, “que compreende problemas 

situados no âmago das relações entre o Estado e a sociedade, envolvendo os 

direitos dos cidadãos e sua participação na gestão”. 

Já a vertente gerencial enfatiza com maior intensidade a dimensão eco-

nômico-financeira, que “se relaciona com os problemas do âmbito das finan-

ças públicas e investimentos estatais, envolvendo questões de natureza fiscal, 

tributária e monetária”, bem como a dimensão institucional-administrativa, 

que “abrange os problemas de organização e articulação dos órgãos que com-

põem o aparato estatal, como as dificuldades de planejamento, direção e con-

trole das ações estatais, e a questão da profissionalização dos servidores pú-

blicos para o desempenho de suas funções”. 

O emprego de instrumentos e técnicas próprios da administração pri-

vada é uma das tônicas do modelo gerencial: 

A incorporação de métodos e técnicas típicos da administração privada tem 

incrementado a eficiência da gestão pública e aproximado a administração pú-

                                                 
4 CRUZ, Ariana Torquato Rocha. Administração pública no Brasil: do modelo patrimonial ao gerencial. 

Revista Jurídica da FA7, v. 9, n. 1, p. 25-36, 30 abr. 2012. 
5 PAULA, Ana Paula Paes de. Administração pública brasileira entre o gerencialismo e a gestão social. 

RAE - Revista de Administração de Empresas, FGV, vol. 45, núm. 1, jan.mar, 2005, p. 36-49. 
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blica do cidadão. Desde o advento do modelo gerencial de administração pú-

blica, o administrado é cada vez mais visto e tratado como um “cliente-consu-

midor”, e não como um mero destinatário de serviços prestados pelo Estado.6 

Ainda nessa senda colaborativa doutrinária acerca da transição entre os 

modelos burocrático e gerencial, Osborne e Gaebler7 elencam dez manda-

mentos norteadores de uma organização pública eficiente e transparente, a 

saber: a um e a dois, atributo catalisador e inerente à coletividade, em que o 

governo não agiria sozinho na elaboração de políticas públicas, mas sim com-

patibilizando as intenções dos diferentes agentes partícipes da solução dos 

problemas sociais; a três e a quatro, governo competitivo e orientado por 

missões, mediante a criação de mecanismos de concorrências internas e ex-

ternas à organização pública, de modo a estimular o acréscimo em eficiência 

quanto à prestação dos serviços públicos. 

Em seguimento, mandamentos cinco e seis, representados por governo 

de resultados e orientado ao cliente, guinando-se o foco de mecanismos de 

controle para mecanismos de alcance de objetivos, em que o cidadão passaria 

da condição de usuário do serviço público à de copartícipe da mudança, em 

que o poder público alicerça modelo horizontal de relacionamento e coorde-

nação. 

Adiante, temos o binômio do governo empreendedor e preventivo, na 

medida em que haveria maior eficiência no planejamento estratégico para fins 

de conciliar uma maior envergadura na prestação de serviços e o prognóstico 

de situações que demandariam a correlata atuação estatal. 

                                                 
6 FERNANDES, André Dias. Corte de energia elétrica e derrotabilidade normativa: necessidade de diá-

logo entre o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos e 
a Constituição. Revista de Direito do Consumidor, vol. 127, p. 249-277. São Paulo: RT, jan.-
fev./2020. 

7 OSBORNE, David; GAEBLER, Ted. Reinventing government: how the entrepreneurial spirit is 
transforming the public sector. Reading, MA: Addison-Wesley, 1992. 



Cláudio Germando Sampaio Machado e André Dias Fernandes 

314 

Como nono mandamento, apresentamos o do governo descentralizado, 

melhor diria inclusivo, pois se caracteriza pela inserção dos funcionários pú-

blicos nos processos deliberativos da instituição, promovendo importante 

oxigenação quanto à resolução dos reveses administrativos, além de aumen-

tar a autoestima do corpo funcional. 

Por derradeiro, o importante mandamento de o governo ser orientado à 

mentalidade competitiva de mercado, através da adoção de práticas oriundas 

do setor privado, fomentando a comunicação entre os setores público e par-

ticular, criando uma atmosfera de maior sinergia entre ambos, com o fim 

precípuo de redução de custos, tais como investimento em aplicações de 

risco, intermediação na prestação de certos serviços. 

Desse modo, cumprindo-se essas premissas, chegar-se-á ao cenário de 

uma boa governança, compreendida como boas práticas de gestão pública, 

inclusive, exigidas por órgãos multilaterais para fins de concessão de financi-

amento e de apoio técnico internacionais, resultado do compromisso com a 

otimização da eficiência administrativa, com o combate à corrupção e com a 

accountability essencial à manutenção da prosperidade da realidade socioeco-

nômica nacional. 

2. Breve contexto histórico sobre o surgimento do programa 

de compliance 

A partir da segunda metade do século XVIII, com o advento da Revo-

lução Industrial, o cenário empresarial passou a apresentar um maior dina-

mismo no desenvolvimento de seus afazeres. Devido à crescente expansão 

das atividades, a preocupação inicial com o ganho em escala cedeu espaço ao 

formato de como as negociações passariam a ser conduzidas. 



Programas de compliance e de governança corporativa: a evolução dos modelos de... 

315 

Em seguida, com a intensificação do fenômeno da globalização, as rela-

ções empresariais se tornaram ainda mais próximas e a atenção se voltou para 

o aspecto de credibilidade dos entes envolvidos em todo esse processo. As-

sim, os esforços se direcionaram à conquista de uma gestão dotada de maior 

transparência, moralidade e probidade, valores importantes ao desenvolvi-

mento sustentável do universo corporativo. 

Em 1992, já ciente da necessidade em abordar o assunto de uma maneira 

mais plural, o Banco Mundial divulgou um estudo intitulado Governance and 

Development8, definindo a governança como um modelo no qual os países de-

veriam exercer sua autoridade perante a administração dos recursos, tanto na 

formulação de políticas públicas, como na conquista de um crescimento sus-

tentável. 

Anos após, em 20049, a Organização para a Cooperação e Desenvolvi-

mento Econômico/OCDE enfatizou entendimento bem semelhante sobre 

a importância da governança para o desenvolvimento das nações, na medida 

em que afirmou que “envolve um conjunto de relações entre a gestão da em-

presa, o seu órgão de administração, os seus acionistas e outros sujeitos com 

interesses relevantes”. Mais adiante, desenvolve que “a presença de um sis-

tema eficaz de governo das sociedades, tanto em cada empresa como na eco-

nomia considerada como um todo, contribui para alcançar o grau de confi-

ança necessário ao funcionamento adequado de uma economia de mercado”. 

Por derradeiro, nessa mesma obra, arremata, ao chegar à ilação de que 

tais procedimentos “resultam custos inferiores na captação de capitais, que 

                                                 
8 BORGES, André. Governança e política: a agenda recente do Banco Mundial. Revista Brasileira de 

Ciências Sociais, São Paulo, v. 18, n. 52, p. 125-217, maio, 2007. 
9 ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). 

Os Princípios da OCDE sobre o Governo das Sociedades. 2004. 
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incentivam as empresas a usarem os recursos de forma mais eficaz, viabili-

zando assim um crescimento sustentável”. 

Nessa esteira, a evolução dos entendimentos trouxe à tona os programas 

de compliance, que visam à garantia do cumprimento de regras e de normas de 

controle, ética e boas condutas nas instituições, expedientes amparados pelas 

premissas da governança corporativa, que serão contempladas a partir dos 

capítulos seguintes, que versarão sobre a adoção do programa em si e sua 

aplicabilidade no âmbito do Banco do Nordeste do Brasil. 

3. A legislação brasileira e o programa de compliance 

No âmbito do ordenamento jurídico pátrio, a Lei nº 12.846/2013 disci-

plinou as regras de responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídi-

cas pelas práticas de atos contra a administração pública, impondo a obriga-

toriedade de implantação dos programas de compliance, no intuito de minorar 

e enfrentar a ocorrência de eventuais práticas ilícitas. 

Passo adiante, a Lei nº 13.303/2016 foi criada com o propósito de esta-

belecer regras mais precisas para a constituição e o funcionamento das esta-

tais, como também estabelecer leis relacionadas à governança corporativa e 

aos programas de compliance. 

Nesse particular, importante tecer alguns comentários acerca da gover-

nança corporativa, ferramenta de gestão multidisciplinar direcionada à trans-

parência, à responsabilidade, ao comprometimento e à equidade na realização 

interna e externa das atividades empresariais. 
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Para Jensen e Meckling10, governança corporativa representa estrutura de 

controle de alto nível, corporificando direitos do conselho de administração 

e da diretoria executiva, possibilitando a adoção de procedimentos ou a alte-

ração da configuração quanto à composição do conselho de administração, 

por exemplo. 

A Comissão de Valores Mobiliários11 define a governança corporativa 

como “um conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempe-

nho de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais como 

investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital”. 

Por sua vez, Rosseti e Andrade12 conceituam governança corporativa 

como um 

conjunto de princípios, propósitos, processos e práticas que rege o sistema de 

poder e os mecanismos de gestão de empresas, abrangendo, os propósitos dos 

proprietários, o sistema de relação proprietários-conselho-direção, maximiza-

ção do retorno total dos proprietários, minimizando oportunismos conflitantes 

com este fim, sistema de controle e de fiscalização das ações dos gestores, sis-

tema de informações relevantes e de prestação de contas às partes interessadas 

nos resultados corporativos e o sistema guardião dos ativos tangíveis e intangí-

veis das companhias. Governança corporativa é o sistema e a estrutura de po-

der que regem os mecanismos através dos quais as companhias são dirigidas e 

controladas. 

                                                 
10 JENSEN, Michael C.; MECKLING, William H.. Teoria da firma: comportamento dos administradores, 

custos de agência e estrutura de propriedade. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, jun. 
2008. 

11 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Recomendações da CVM sobre Governança Cor-
porativa. 2002. 

12 ANDRADE, Adriana; ROSSETTI, José Paschoal. Governança Corporativa: fundamentos, desenvol-
vimento e tendências. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
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Para Manzi13, os programas de compliance ensejam o cumprimento e a 

execução de regramentos impostos às atividades da instituição, na busca por 

mitigar o risco atrelado à reputação e às perdas financeiras tangíveis. 

No mesmo sentido, Candeloro, de Rizzo, Pinho14 definem compliance 

como 

um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legais que, uma vez 

definido e implantado, será a linha mestra que orientará o comportamento da 

instituição no mercado em que atua, bem como as atitudes de seus funcioná-

rios; um instrumento capaz de controlar o risco de imagem e o risco legal, os 

chamados “riscos de compliance”, a que se sujeitam as instituições no curso de 

suas atividades. 

Aprimorando o estudo outrora realizado, em 2010 a OCDE estabeleceu 

um Guia de Boas Práticas em Controles Internos, Ética e Compliance15, que 

posteriormente foi convertido em sete procedimentos para um programa de 

compliance eficiente. 

O primeiro dispositivo seria o estabelecimento de políticas e de regra-

mentos internos, promovendo o reconhecimento da cultura organizacional 

da empresa e sintonizando o programa a ser implementado com a realidade 

fática empresarial, facilitando a internalização das diretrizes que serão adota-

das a partir de então, desde o cargo mais baixo até o mais alto, através de 

linguagem simples e da realização de treinamentos periódicos, podendo-se 

somar ainda com a disponibilização de cartilhas ou manuais ao corpo funci-

onal da empresa. 

                                                 
13 MANZI, Vanessa A. Compliance no Brasil: consolidação e perspectivas. São Paulo: Saint Paul, 2008. 
14 CANDELORO, Ana Paula P.; DE RIZZO, Maria Balbina Martins; PINHO, Vinícius. Compliance 

360º: Riscos, estratégias, conflitos e vaidades no mundo corporativo. São Paulo: Trevisan, 2012. 
15 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). 

Good Pratice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance, 2010. 
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O segundo passo seria a criação do órgão de compliance interno e inde-

pendente, como forma de garantir a compreensão e a disseminação do con-

teúdo assinalado no parágrafo acima, bem como a autonomia das atividades, 

livre de qualquer interferência, por hierarquia ou amizade, de qualquer inte-

grante da corporação. 

O terceiro instrumento seria o da execução propriamente dita do pro-

grama de compliance, garantindo a assimilação das novas diretrizes que estão 

sendo introduzidas na empresa e, por conseguinte, um resultado satisfatório. 

Como quarto expediente tem-se o monitoramento e a auditoria, de 

modo a assegurar a execução do programa, através do hábito quanto ao cum-

primento das normas e corrigir eventual comportamento que se desvie da 

previsão normativa. 

Avança-se à quinta diretriz, investigação, consectário do item recém-ex-

posto, na medida em que averiguará os desvios sinalizados preteritamente, 

assegurando a credibilidade do programa e da comissão interna, evitando-se 

alguma desconfiança ou constrangimento dos colaboradores no tocante à 

adoção das medidas cabíveis. 

O sexto procedimento é o da adoção de penalidades, como forma de 

minorar, quiçá eliminar, condutas que violem o programa de compliance. Dessa 

forma, haveria a mudança de mentalidade organizacional, promovendo a per-

petuação de condutas probas, tendentes à geração de ganhos institucionais e 

financeiros às corporações. 

Por derradeiro, têm-se as medidas de prevenção, fase responsável pela 

atualização e adequação das funções do compliance, prevenindo a ocorrência 

de falhas no processo de aplicação do programa, tanto em ambiente interno 

como em externo, garantindo assim a manutenção de sua confiabilidade e 

higidez. 
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Thomas Fox realizou um trabalho sobre compliance (Best Practices Under the 

FCPA and Bribery Act) e delineou medidas importantes a serem implementa-

das para o sucesso do programa.16 Inicia-se com o comprometimento da cú-

pula da organização (tone at the top), de sorte que, sem o apoio de diretores, 

gerentes e coordenadores, os programas de compliance não conseguirão envol-

ver os colaboradores de todos os níveis da organização, nem tampouco sur-

tirá os efeitos desejados. 

Outro aspecto é a avaliação de riscos (risk assessment), que seria uma aná-

lise e respectivo mapeamento das atividades da organização, de modo a se 

identificar os principais pontos de riscos e vulnerabilidades, fundamental à 

formatação da estratégia e da definição das prioridades para os programas de 

integridade. 

A terceira cautela apontada são os treinamentos e as avaliações periódi-

cas, resultantes de um planejamento de treinamentos e avaliações a todos os 

colaboradores, inclusive fazendo parte da programação obrigatória de con-

tratação dos novos funcionários. 

Defende-se, ainda, a aplicação do programa de compliance a terceiros rela-

cionados com a instituição, importantes à fidelização dos princípios e dos 

valores que estão sendo almejados. Tal procedimento poderia ser realizado 

através da inclusão de cláusulas relativas às boas práticas de gestão ou da exi-

gência quanto à exibição de documentos que comprovem a regularidade fis-

cal, trabalhista e previdenciária, bem como formalizações de aderência à cláu-

sula anticorrupção. 

                                                 
16 ISHIKAWA, Lauro; MACIEL, Moisés. A contabilidade e o compliance como instrumentos necessários 

para o combate à corrupção e à boa governança. Revista do Ministério Público de Contas do Estado 
do Paraná, Curitiba, v. 7, n. 13, p. 1-18, novembro, 2020. 
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Como medida derradeira, tem-se a necessidade quanto à revisão e à atu-

alização dos programas de compliance, garantindo, assim, a longevidade da apli-

cação desse sistema. 

4. A realidade do programa de compliance no banco do 

nordeste do brasil 

Desde a edição da Lei nº 13.303/16, o Banco do Nordeste publica siste-

mática e anualmente um relatório de políticas públicas e governança corpo-

rativa17, conferindo ampla publicidade aos seus compromissos voltados ao 

atingimento de seus objetivos de políticas públicas, em observância ao inte-

resse social que justificou a autorização para a sua criação, com clara definição 

dos recursos empregados, bem como a divulgação de informações relativas 

às atividades desenvolvidas, à estrutura de controle, aos fatores de risco, aos 

dados econômico-financeiros, entre outros. 

Assim, perseguindo esse alinhamento contemporâneo é que a estrutura 

de controles internos do Banco do Nordeste tem como sustentáculos as prá-

ticas de governança corporativa, a integridade dos colaboradores e de seus 

valores éticos, os expedientes de gestão de riscos, o compliance e a segurança 

da informação. 

Nesses termos, os objetivos da estrutura de controles internos no Banco 

do Nordeste primam pela otimização de sua responsabilidade institucional 

enquanto protagonista na execução de políticas públicas governamentais, na 

medida em que realizam a verificação da adesão do Banco ao pertinente ar-

cabouço legal, desde os códigos de ética e conduta até as recomendações dos 

                                                 
17 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (BNB). Institucional – Transparência e Prestação de Con-

tas. 
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órgãos de supervisão, de modo a garantir mais solidez tanto na prestação de 

contas como na tomada de decisão. 

A título ilustrativo, registre-se que a estrutura de governança corporativa 

do Banco do Nordeste é composta por Assembleia Geral, Conselho de Ad-

ministração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Co-

mitê de Remuneração e Elegibilidade, Comitê de Riscos e de Capital, Audi-

toria Interna, Ouvidoria, Controles Internos e Compliance, Comissão de Ética 

e Auditoria Externa. 

Atualmente, todos os documentos internos do BNB (Estatuto Social, 

Regimento Interno da Diretoria Executiva, Regimento Interno do Conselho 

Fiscal e Regimento Interno do Comitê de Auditoria) estão em alinhados às 

melhores práticas de mercado como instrumentos de governança corpora-

tiva, o que fortalece sobremaneira seu processo decisório. 

Nessa senda relativa à política de tomada de decisões, frise-se que esse 

expediente ocorre de modo colegiado, através de comitês e comissões, em 

todas as suas unidades, de modo a mitigar os riscos associados e conferir 

maiores fortalecimento e segurança à governança da Instituição. 

Com relação à obtenção de resultados e adequação de risco e de controle, 

o Banco do Nordeste mantém uma avaliação contínua de seu desempenho 

exatamente como apregoa Fox, viabilizando o exercício de supervisão e ges-

tão que consolidem a obtenção de resultados sustentáveis, decorrência das 

boas práticas adotadas. 

A união de todos esses fatores oportuniza ao Banco a realização de suas 

políticas e de seus programas públicos junto aos cerca de dois mil municípios, 

distribuídos nos nove estados da região nordeste e no norte dos estados de 

Minas Gerais e do Espírito Santo, inserindo seus clientes no setor produtivo, 

contemplando agentes econômicos, institucionais e pessoas físicas, tais como 

produtores rurais e empreendedores informais. 
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Por conseguinte, tem fomentado à melhora nas vidas de todas as pessoas 

atingidas, direta ou indiretamente, por esse enlace produtivo, de forma a con-

solidar a missão e a visão do Banco do Nordeste, respectivamente: “Atuar 

como o banco de desenvolvimento da região Nordeste” e “Ser o banco pre-

ferido do Nordeste, reconhecido pela sua capacidade de promover o bem-

estar das famílias e a competitividade das empresas da Região”. 

Conclusão 

O presente trabalho abordou as teorias referentes à governança corpo-

rativa e ao programa de compliance, a fim de esclarecer os compromissos que 

se evidenciam como fundamentais ao equilíbrio e à manutenção das ativida-

des das empresas estatais no sentido da eficiência quanto à execução das po-

líticas públicas governamentais. 

Em seguida, realizou-se uma análise das obras doutrinárias nacionais e 

estrangeiras, bem como dos instrumentos legislativos vigentes acerca do 

tema, já adentrando na realidade do Banco do Nordeste. 

Ato contínuo, abordou-se o programa de compliance com foco nas con-

tratações públicas e recomendações da Controladoria Geral da União (CGU) 

direcionadas ao Banco do Nordeste, a fim de apurar a efetiva implantação de 

programa de integridade, bem como sua eficiência e qualidade. 

Por derradeiro, chegou-se à ilação de que a adoção do programa de com-

pliance representa uma ferramenta importante no sentido de garantir maior 

eficiência na consecução dos misteres inerentes às empresas estatais, em es-

pecial ao Banco do Nordeste do Brasil, por proporcionar um ambiente de 

negócios de trabalho mais íntegro, mediante a prevenção da prática de atos 

ilícitos. 
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CAPÍTULO 15. 
CONFLITO ENTRE PRINCÍPIO DA SUPREMACIA 
DO INTERESSE PÚBLICO E A AUTONOMIA DA 

VONTADE NOS CONTRATOS DE SEGURO-
GARANTIA E FIANÇA BANCÁRIA NAS EXECUÇÕES 

FISCAIS 

Yáskara Girão dos Santos Araújo1 

Débora Maria Teixeira Augusto Lima2 

Resumo: O presente trabalho analisou se o princípio do interesse público, 

utilizado pela Administração Pública para validação dos seus atos, conflita 

com o princípio da autonomia da vontade que prevalece na pactuação dos 

contratos privados, quando estabelece, por meio da Portaria PGFN nº 

440/2016, uma série de exigências que devem ser seguidas pelo contribuinte 

e imputa responsabilidades ao banco ou seguradora que emitirá a apólice de 

Seguro Garantia ou Fiança Bancária, para garantia das execuções fiscais. Por 

meio da metodologia lógico-dedutiva e análise da doutrina e jurisprudência, 

analisou-se que, sob a justificativa de concretizar o interesse público, a Ad-

ministração valida uma série de arbitrariedades, inclusive interfere direta-

mente na autonomia da vontade de entes privados. Concluiu-se que apesar 

de ser atribuído à Administração o poder de polícia, que é inerente à sua 

atividade, para manutenção do Estado e das organizações, o cumprimento 

do seu dever não pode e não deve afrontar garantias e direitos fundamentais 

estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, entre eles a liberdade de 

contratar. 
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Palavras-chave: Princípio da Supremacia do Interesse Público. Autonomia 

da Vontade. Garantias Execução Fiscal. 

Introdução 

Diariamente, os particulares fundamentam decisões de suas vidas em le-

gislações sem base legal ou constitucional. Essas legislações, sejam elas de-

cretos, resoluções, portarias ou pareceres, são defendidos pela Administração 

Pública sob a justificativa de atendimento aos “interesses públicos”. Dessa 

forma, a Administração Pública rege sua conduta com base no chamado 

“princípio da supremacia do interesse público sobre o particular”, ocorre que 

a Constituição Federal de 1988 não trata expressamente deste princípio. Pelo 

contrário, a CF/88 disciplina os direitos fundamentais dos cidadãos como 

verdadeiros limites para atuação da atividade estatal na vida do particular. 

Nesse mesmo sentido, o Código Civil de 2002 privilegiou o princípio da “au-

tonomia da vontade”, concedendo força normativa aos contratos entre par-

ticulares. Ocorre que, em razão da amplitude do ordenamento jurídico, mui-

tas vezes legislações administrativas interferem diretamente nas relações con-

tratuais entre os particulares, ou seja, interferem na autonomia da vontade e 

inviabilizam negociações. 

Essa interferência direta da Administração Pública acontece, à exemplo, 

na Portaria PGFN nº 440, de 21 de junho de 2016, que disciplina condições 

de aceitação da fiança bancária e de seguro garantia pela Procuradoria-Geral 

Federal quando ofertadas como garantia nas Execuções Fiscais. Entretanto, 

apesar de os contratos de fiança bancária e seguro garantia serem realizados 

entre o contribuinte e um banco ou seguradora, a Portaria PGFN nº 

440/2016, nos art. 4º e 6º, dispõe a forma como devem ser pactuadas essas 

garantias. Nesse sentido, o problema deste trabalho é o seguinte: ao determi-
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nar quais cláusulas devem conter na fiança bancária ou seguro garantia, a Por-

taria PGFN nº 440/2016 interfere diretamente na autonomia da vontade dos 

contratantes? 

Para tanto, o objetivo geral deste trabalho circunscreve-se à análise se há 

interferência da Administração Pública na autonomia da vontade dos contra-

tantes quando pactuam termos de garantias para Execução Fiscal. Se sim, 

propõe-se a verificar se essa interferência tem respaldo no chamado “princí-

pio da supremacia do público sobre o particular”. Por sua vez, justifica-se 

este trabalho pela necessidade de garantia ser requisito à defesa do contribu-

inte em Execução Fiscal, bem como em razão de, muitas vezes. a fiança ban-

cária e o seguro garantia serem as únicas ofertas em garantia possíveis. 

A metodologia utilizada é de cunho bibliográfico, com atenção a pesqui-

sas empíricas e doutrinárias, internacionais e nacionais, já realizadas, inclusive, 

pelas ciências econômicas. E jurisprudencial, com atenção ao STJ. Funda-

menta-se em livros, artigos, periódicos específicos sobre o tema e acórdãos 

publicados. O método, por sua vez, é lógico-dedutivo, de cunho qualitativo 

e descritivo. 

Assim, divide-se o trabalho em três partes, que buscam responder a pro-

blemática e alcançar o objetivo proposto. Na primeira, apresenta-se o Princí-

pio da Supremacia do Interesse Público sobre o Particular. Introduz-se o sur-

gimento do princípio e a diferenciação do interesse público e interesse pri-

vado. Na segunda, analisa-se a autonomia da vontade. Quando surgiu o 

termo da forma que se conhece e se aplica no ordenamento jurídico brasi-

leiro. Na terceira, explicita-se a interferência da Administração Pública na li-

vre pactuação de contratos entre entes privados, especificamente nos seguros 

garantias e fianças bancárias ofertadas como garantia nas execuções fiscais. 
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1. O princípio da supremacia do interesse público sobre o 

particular 

A expressão que intitula esse tópico foi utilizada por Celso Antônio Ban-

deira de Mello3, em 1967, no artigo “O conteúdo do regime jurídico-admi-

nistrativo e o seu valor metodológico”. Naquela época, o autor alicerçou a 

estrutura do Direito Administrativo nos seguintes princípios: i) da suprema-

cia do interesse público sobre o particular; e ii) indisponibilidade do interesse 

público. 

Essa conceituação valida consequências aplicadas no mundo jurídico que 

ainda são objetos de debates, quais sejam: 1) os entes públicos que tutelam 

os interesses públicos têm uma posição privilegiada frente aos particulares; e 

2) a experimentação, pelos órgãos públicos, da verdadeira supremacia em 

face aos particulares4. 

No artigo acima mencionado, o autor apresentou o conceito do interesse 

público, como superior ao interesse particular, por entender que essa é uma 

condição de “sobrevivência e asseguramento” do próprio interesse da coleti-

vidade e em razão deste ser “pressuposto de uma ordem social estável, em 

que todos e cada um possam sentir-se garantidos e resguardados.”5 

Contudo, o interesse público, desvirtuando o mencionado pelo autor – 

dever de uma ordem social estável e onde todos possam se sentir garantidos 

e resguardados – é utilizado diuturnamente pelo Estado para justificar arbi-

trariedades praticadas contra o particular, sejam elas no sentido de convalidar 

                                                 
3 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conceito do regime jurídico-administrativo e seu valor meto-

dológico. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, v. 89, p. 8-33, 
1967, p. 9. 

4 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 29 ed. São Paulo: Ma-

lheiros, 2012, p. 70 
5 MELLO, 1967, p. 12 
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cobranças de tributos ilegais ou inconstitucionais, visando aumentar a arre-

cadação estatal, ou no sentido de justificar o aumento da abusividade do po-

der de polícia6 exercido pelo Estado. 

Por óbvio, quando se invoca este princípio, não se fala abertamente que 

ele será utilizado para respaldar arbitrariedades ou abusividades praticadas, 

inclusive é o que defende Augustín Gordillo, quando afirma que “ninguém 

diz abertamente que o Estado é tudo e o indivíduo é nada; ninguém pensa 

assim, seriamente; inclusive é possível que se expresse com veemência sobre 

os abusos dos poderes públicos e o respeito às garantias individuais.”7 

Este entendimento, na doutrina brasileira, decorre da compreensão de 

que o “interesse público é o mesmo que bem comum”8 e de que o princípio 

do interesse público sobre o particular sustenta a relação entre o Estado e o 

particular9. 

Nesse contexto, percebe-se que o conceito de interesse público é inde-

terminado, mas não é uma cláusula aberta que fundamenta qualquer decisão 

da Administração Pública, principalmente quando intervém na esfera da au-

tonomia da vontade. Portanto, o interesse público é um limitador da autuação 

                                                 
6 O conceito de “poder de polícia” aqui adotado se sustenta no disposto pelo art. 78 CTN, sendo aqui 

mencionado como um dos privilégios estatais frente ao particular. Como o objeto deste trabalho é limi-
tado a um tipo específico de arbitrariedade estatal, a menção ao termo tem fundamento meramente 
exemplificativo, sem indicar qualquer juízo de valor sobre sua validade ou alcance.  

7 GORDILLO, Augustín. Princípios Gerais do Direito Público. Tradução de Marco Aurélio Greco. 

São Paulo: RT. 1977, p. 50. 
8 RAMOS, Raquel Cavalcanti. Interesse público e direitos do contribuinte. São Paulo: Dialética, 2007, 

p. 83. 
9 Humberto Ávila defende que apesar de ser “princípio” ele possui duas características específicas, quais 

sejam “princípio jurídico (ou norma-princípio), cuja função primordial seria regular as relações entre o 
Estado e o particular” e “princípio relacional: ele regularia a supremacia do interesse público sobre o 
particular, não relativamente ao funcionário público, que não pode representar senão o interesse público 
mas com referência à relação entre o Estado e o particular”. (ÁVILA, Humberto. Repensando a Su-
premacia do Interesse Público sobre o Particular. Salvador: Revista de Direito Público sobre a Re-
forma do Estado, IBDP, 2007, p. 2-3) 
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estatal, que, por sua vez, não deve se utilizar de sua soberania para validar 

condutas arbitrárias. 

Apesar da ampla discussão sobre os contornos do conceito do princípio 

da supremacia do interesse público sobre o privado, o fato é que este não se 

encontra expresso na Constituição Federal de 1988. Assim, embora seja con-

siderado uma “regra abstrata de preferência no caso de coalisão” entre prin-

cípios, a ele, de fato não é atribuído o status de norma: 

Sob outro ângulo analítico, a prevalência ou a supremacia do interesse público 

sobre o particular veicularia um conceito indeterminado, em choque frontal e 

permanente com o interesse particular, gerando uma situação em que este (o 

interesse particular) jamais seria atendido ou, se fosse atendido na relação deci-

sória concreta, se estaria magoando um bem maior (interesse público), em prol 

de um bem menor (interesse particular). 

Levando às últimas consequências, esse raciocínio terminaria por excluir defi-

nitivamente o Poder Público da submissão à jurisdição e tal postura faria insu-

perável a dificuldade de aplicar-se o devido processo legal em qualquer relação 

em que o Estado fosse parte, em face a impossibilidade operativa de tratamento 

isonômico, [...]10 

Assim, não há qualquer ato de “nobreza” ao invocar o princípio do in-

teresse público sobre o particular, uma vez que a aceitação desse pretexto 

municia a Administração Pública de um “poder para realizar atos em favor 

da sociedade como um todo”, possibilitando que cometa atos inclusive acima 

da lei.11 

É certo ainda que, apesar de não prever o “princípio da supremacia do 

interesse público”, a Constituição Federal de 1988 disciplina normas gerais 

que se sobrepõem ao interesse particular, os restringindo (como nos artigos 

                                                 
10 ÁVILA, 2007, p. 16. 
11 RAMOS, 2007, p. 121. 
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que determinam a proteção ao meio ambiente, a defesa ao consumidor, e da 

função social da propriedade - art. 170, III, V e VI12), bem como prevendo a 

desapropriação e a requisição (art. 5º, XXIV e XXV13).14 

O interesse público foi criado para justificar os atos da Administração 

Público frente à sociedade, de forma que não se pode validar sua aplicação 

irrestrita aos particulares sob o risco de ferir direitos e garantias fundamentais 

postas pela Constituição de 1988, com a certa exceção daquelas situações po-

sitivadas no próprio texto constitucional ou por ele respaldados. 

1.1. INTERESSE PÚBLICO E INTERESSE PRIVADO 

O interesse público não pode se contrapor aos direitos fundamentais, 

quando tais direitos são postos em uma perspectiva individual, nesse sentido: 

“O interesse privado e o interesse público estão de tal forma instituídos pela 

Constituição brasileira que não podem ser separadamente descritos na análise 

da atividade estatal e de seus fins.”15. O que demonstra que a Administração 

Pública não pode agir indistintamente, sob a justificativa de agir em face dos 

“interesses públicos”. 

Por sua vez, o “interesse público não pode ser confundido com a soma 

dos interesses individuais, até porque estes podem ser diversos e a soma deles 

                                                 
12 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: [...] III – função social da propriedade; [...] V – defesa do consumidor; VI – defesa do meio 
ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 

13 Art. 5º omissis [...] XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados 
os casos previstos nesta Constituição; XXV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 
ressalvados os casos previstos nesta Constituição; 

14 MELLO, 2012, p. 99. 
15 ÁVILA, 2007, p. 13. 
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não terá por resultado algo mensurável”16. Ademais, não se pode admitir que 

a interpretação do interesse público transcenda aos interesses próprios de 

cada um sob uma justificativa de que soma dos individuais formam a socie-

dade17. 

No mesmo sentido, os interesses individuais devem conviver harmoni-

camente com os interesses coletivos, de forma que deve haver o equilíbrio 

entre os “interesses públicos” e “interesses privados”. Ademais, o privado há 

de reconhecer a importância de determinados bens e institutos sociais que 

são indispensáveis para a manutenção do Estado e, dessa forma, das rela-

ções18. 

Dessa feita, os direitos e garantias fundamentais, na forma de garantias 

desses interesses individuais, visam resguardar o indivíduo das arbitrariedades 

do Estado, garantindo condições de desenvolvimento, à medida que buscam 

o respeito à vida, à liberdade, à igualdade etc. Assim, podemos pontuar que 

o objetivo dos direitos fundamentais, dentro da esfera individual, é resguardar 

a dignidade da pessoa humana19. 

Assim, o princípio da supremacia do interesse público teria versão 

“forte” ou “fraca”, que seria pontuada a partir do momento que exista con-

flitos com os direitos fundamentais20. Por direitos fundamentais se entende 

                                                 
16 RAMOS, 2007, p. 86. 
17 MELLO, 2012, p. 51. 
18 Aplicando no Brasil a teoria de Renato Alessi, Celso Antônio Bandeira de Melo defende que há o inte-

resse público primário e o secundário. Sobre interesse público primário entende que é a dimensão publica 
dos interesses individuais e por interesse público secundário seria o próprio interesse do Estado, que 
pode não coincidir com o interesse social. MELLO. Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito 
Administrativo. 29 ed. Ver, atual. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 63. 

19 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 6 ed. ver. E atual. Belo Horizonte: Fó-

rum, 2010, p. 128. 
20 SARMENTO, Daniel. Supremacia do interesse público? As colisões entre direitos fundamentais e inte-

resse da coletividade. In: Direito Administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 
2012, p. 134. 
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aqueles que estão dispostos no art. 5º da Constituição Federal de 1988 e que 

foram outorgados aos indivíduos como forma de preservar a dignidade da 

pessoa humana e da interferência do Estado na vida do particular. 

A aplicação do interesse público ou do interesse privado se relaciona a 

uma maior ou menor aderência da intervenção do Estado na vida dos indiví-

duos. Ou seja, se houver uma ampla intervenção estatal, o interesse público 

admitirá uma maior interferência nos interesses privados da sociedade, e 

quanto menor essa intervenção, o interesse público terá maior “respeito” aos 

interesses privados21. 

Nesse sentido, nota-se que “ao longo da história, o pêndulo tem oscilado 

no sentido da priorização ora da dimensão público da vida humana, ora da 

privada.”22. De forma que não há como considerar que há que ter maior pre-

valência dos “interesses públicos” sobre os “interesses particular”. Por esse 

lado, se pode afirmar que, de qualquer maneira, o interesse público não pode 

ignorar integralmente os interesses privados, dentro da perspectiva de que 

esses são os direitos fundamentais na dimensão individual23. 

A Constituição Federal de 1988 protege a liberdade, a igualdade, a segu-

rança, a propriedade privada etc., diante da mencionada “supremacia do in-

teresse público”. Disto, já se afirmou que a Constituição brasileira é cidadã 

em razão dessa proteção24: 

A Constituição brasileira institui normas-princípios fundamentais, também par-

tindo da dignidade da pessoa humana: direitos subjetivos são protegidos, pro-

cedimentos administrativos garantidos; o asseguramento da posição dos indi-

                                                 
21 RAMOS, 2007, p. 89. 
22 SARMENTO, 2012, p. 135. 
23 RAMOS, 2007, p. 108. 
24 ÁVILA, Humberto. Repensando o princípio da supremacia do interesse público. Revista Trimestral 

de Interesse Público, São Paulo, n. 24, p. 159-180, 1998, p. 166. 
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víduos e de seus interesses privados é estabelecido frente ao concorrente inte-

resse público; etc. A Constituição brasileira, muito mais do que qualquer outra, 

é uma Constituição cidadã, justamente pela particular insistência com que pro-

tege a esfera individual e pela minúcia com que define as regras de competência 

da atividade estatal. [...]” 

É por este sentido que a Constituição Federal de 1988 resguardou tanto 

os interesses públicos como os privados, de forma que não é possível atribuir 

um grau de importância, uma vez que “é do interesse público a preservação 

dos direitos fundamentais considerados em sua dimensão individual”. Por-

tanto, apesar de a Constituição Federal de 1988 “ter consagrado valores so-

ciais, que podem ser qualificados como interesse público, consagrou também 

valores individuais.”, demonstrando que os dois grupos de interesses são de 

igual importância para o sistema jurídico.25 

Assim, será diante de um caso concreto que se terá a verdadeira dimen-

são da aplicabilidade de um direito fundamental e se essa aplicação será mais 

ou menos relevante do que a dimensão do individual ou de interesse pú-

blico26. 

Dessa feita, caso se aplicasse, em todo caso concreto, o interesse público 

irrestritamente em face do interesse particular, sem considerar as limitações 

constitucionais dos direitos e garantias fundamentais, sempre haveria um pri-

vilégio aplicativo do interesse a ser aplicado, tendo em vista que sempre seria 

homenageado o interesse público. 

                                                 
25 RAMOS, 2007, p. 108. 
26 Destaca-se que apesar da descrição metodológica deste parágrafo, não se está apresentando ou defen-

dendo uma ou outra teoria de ponderação de princípios. A menção é de cunho meramente explicativo.  
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2. Autonomia da vontade 

Antes de adentrar sobre a autonomia da vontade no direito brasileiro, 

far-se-á um breve apanhado sobre a origem e conceito de autonomia e hete-

ronomia. 

Quanto à origem histórica de autonomia, menciona-se o início a desde a 

Grécia antiga, e significava basicamente independência ou auto-governo27. 

Naquela época, esse conceito de autonomia não tinha ligação com a indivi-

dualidade do sujeito, ou com a sua capacidade de formular suas leis com base 

na moral. Era ligada a independência política de um governo e a possibilidade 

de grupos políticos conseguirem as suas independências28. 

Por sua vez, o conceito moderno de autonomia surgiu a partir da estabi-

lização da liberdade individual a partir da Revolução Gloriosa (Inglaterra – 

Bill of Rights em 1689), momento que foi dado ao Parlamento inglês a liber-

dade de agir além da vontade do rei, intervindo e estabelecendo limites as leis 

elaboradas pela monarquia29. 

A evolução do conceito passa para se considerar a “autonomia da von-

tade”, e se demonstra a partir do momento que “todo ser racional deve con-

siderar-se como legislador universal por todas as máximas da sua vontade”, 

                                                 
27 SKEAT, Walter W. An etymological dictionary of the English language. New York: Dover, 2005, 

p. 39. 
28 FRANK, F. A consolidação da autonomia da vontade como cânone do direito privado moderno: o caso 

do Code Napoleônico de 1804. civilistica.com, v. 11, n. 1, p. 1-17, 29 maio 2022, p. 4. 
29 MELLO, Leonel Itaussu Almeida. John Locke e o individualismo liberal. In: WEFFORT, Francisco C. 

(Org.). Os clássicos da política: Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, ‘o federalista’, 
vol. 1. 11. ed. São Paulo: Ática, 1999, p. 81-82. 
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ou seja, há auto legislação do ser que pensa e se entende dentro de uma pers-

pectiva moral30. Em contraste, heteronomia se apresenta sob o aspecto ex-

terno da vontade individual, onde essa vontade do ser racional é age por 

meios de elementos alheios a sua razão31. 

Traz-se, ainda, um recorte do que é autonomia e heteronomia para Kel-

sen, sem adentrar em toda a digressão que esse faz em suas obras Teoria Pura 

das Normas e Teoria Pura do Direito, uma vez que o objeto deste estudo é a 

autonomia da vontade dentro da perspectiva do direito brasileiro. Contudo, 

apesar deste escopo restrito, entende-se necessário referenciá-los sobre o 

próprio conceito do que seria autonomia. 

Assim, para Kelsen32, há autonomia da vontade tanto na perspectiva mo-

ral quanto na perspectiva do Direito, mas essa somente se perfectibiliza 

quando há de fato a aplicação das normas, como ensina: 

[...] existe a chamada autonomia da Moral. Esta autonomia não existe no fato 

de que os sujeitos subordinados da ordem moral têm de estabelecer as normas 

gerais da Morais. Para isso, eles não são competentes. 

A chamada autonomia da Moral existe apenas no fato de que a aplicação de 

uma norma geral da Moral a um caso concreto, quer dizer a fixação de uma 

norma individual corresponde à geral é condicionada pelo conhecimento da 

validade de uma norma geral a caso concreto, por parte dos indivíduos, cuja 

conduta as normas gerais da moral estabelecem como devida. 

Se num caso concreto, por qualquer razão, o reconhecimento da validade de 

norma geral relacionada com o caso e consequentemente a fixação da norma 

                                                 
30 BOBBIO, Noberto. O Positivismo Jurídico. Lições de Filosofia do Direito. São Paulo, Ícone, 1995, 

p. 75. 
31 PEDROSO, Greici Inticher. A análise de Kelsen e Bobbio das distinções kantiana entre direito e 

moral. Dissertação de Mestrado, 2007, p. 37. 
32 KELSEN, Hans. Teoria Geral das Normas. Porto Alegre: Fabris, 1986, p. 301-302. 
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individual a ela correspondente não se efetua num ato de vontade dos indiví-

duos indicados, essa norma individual não entra em validade, e não pode ser 

posta em validade pela operação lógica de pensamento de uma conclusão. 

Dessa forma, no ordenamento jurídico brasileiro, o que se percebe é o 

conceito de autonomia de Kelsen, uma vez que, apesar das partes serem livres 

para contratar e dispor sobres seus direitos, essas liberdades encontram sua 

limitação nas próprias normas, como se verá a seguir. 

Assim, a autonomia da vontade é a própria manifestação da liberdade do 

indivíduo, dentro da perspectiva jurídica, dando a esse particular o poder de 

agir, deixar de agir, criar, deixar de criar, modificar, extinguir relações, dentro 

das perspectivas legais. Logo, é também a manifestação da liberdade jurídica 

individual, que, do ponto de vista dinâmico, traduz-se em um poder particu-

lar, que garante ao indivíduo a possibilidade de agir, ou deixar de agir, com o 

objetivo de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas33. 

2.1. Autonomia da vontade no Direito brasileiro 

No Brasil, com a vigência do Código Civil de 2002, o conceito moderno 

de autonomia da vontade foi instituído positivamente no ordenamento jurí-

dico, autorizando às partes contratarem livremente, dentro dos ditames das 

próprias normas civilistas. O CC/2002 veio se adequar aos conceitos da dig-

nidade da pessoa humana imposto pela Constituição Federal de 1988, uma 

vez que a legislação anterior, Código Civil de 1916, ainda era dos tempos da 

Primeira República do Brasil (1889-1930). Assim, foi a partir da vigência do 

Código Civil de 2002, que foi homenageada a autonomia da vontade e que se 

                                                 
33 LOURENÇO, José. Limites à liberdade de contratar: princípios da autonomia e da heteronomia da 

vontade nos negócios jurídicos. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 17. 
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iniciou a efetiva abertura para o desenvolvimento social e a progressão da 

sociedade34. 

Inclusive, é por meio da autonomia da vontade que o indivíduo exercita 

a própria personalidade. Contudo, observa-se que a autonomia da vontade 

não justifica ofensas aos interesses e liberdades de terceiros, de forma não 

sendo “simples expressão do querer”, que outorga capacidade de agir de 

acordo com seus interesses gerais e lhe confere “liberdade de fazer, de não 

fazer, de falar e de não falar35. 

Dessa forma, a outros doutrinadores brasileiros passaram a definir auto-

nomia da vontade como uma espécie de liberdade pessoal que não interfere 

na vida alheia, ou a liberdade de partes pactuarem seus contratos, fazendo 

valer dentro daquelas relações suas vontades. Nesse sentido, George Mar-

melstein36: 

Cada um deve ser senhor de si, agindo como um ser responsável por suas pró-

prias escolhas pessoais, especialmente por aquelas que não interfiram na liber-

dade alheia. A proteção da autonomia da vontade tem como objetivo conferir 

ao indivíduo o direito de autodeterminação, ou seja, de determinar autonoma-

mente o seu próprio destino, fazendo escolhas que digam respeito a sua vida e 

ao seu desenvolvimento humano, como a decisão de casar-se ou não, de ter 

filhos ou não, de definir sua orientação sexual etc. 

É bom pontuar que, no do direito brasileiro, não há o emprego absoluto 

da liberdade de contratar e da própria autonomia da vontade, de forma que 

                                                 
34 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 

64 
35 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado de direito privado: parte geral. São Paulo: 

Bookseller. Tomo 3, 2005, p. 66. 
36 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 18. 
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essa será sempre regulada pelos limites legais e constitucionais37. Assim, o 

Código Civil de 2002, como reflexo da autonomia da vontade, prevê a liber-

dade de contratar, desde que haja consentimento entre as partes, em torno 

do que pactuam, bem como desde que se observem os requisitos mínimos 

para sua validade (art. 104 e seguintes do CC/22).38 

Nesse sentido, a possibilidade de exercitar essa autonomia da vontade na 

esfera privada é uma criação de normas jurídicas individuais entre as partes, 

efetivando o “poder jurídico” aos indivíduos, da mesma forma que é outor-

gado à Administração Pública. Contudo, no caso da outorga desse “poder 

jurídico” aos particulares, só haverá validade desde que realizados dentro dos 

pressupostos de validade dos negócios jurídicos39. 

Essa outorga de “poder jurídico” concedida aos particulares resulta do 

reconhecimento que esses particulares “melhor conhecem os seus interesses 

e a forma de regulá-los juridicamente dentro dos limites permitidos”40. Por-

tanto, essa liberdade de realização do negócio jurídico é “corolário do princí-

pio da autonomia da vontade, entendido e aceito como o poder que os par-

ticulares têm de fixar, por si próprios (auto), a disciplina (nomos) juridicamente 

vinculativa dos seus interesses.”41. 

Dessa feita, a autonomia da vontade é um dos requisitos de existência do 

negócio jurídico, entre os quais o “contrato” é uma espécie. Sobre contratos, 

o Código Civil, no art. 421, dispõe que nas relações contratuais privadas pre-

valecerá o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão 

                                                 
37 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado de direito privado: parte geral. São Paulo: 

Bookseller. Tomo 38, 2005, p. 68. 
38 Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I – agente capaz; II – objeto lícito, possível, determinado 

ou determinável; III – forma prescrita ou não defesa em lei.  
39 LOURENÇO, 2001, p. 18. 
40 LOURENÇO, 2001, p. 25. 
41 LOURENÇO, 2001, p. 49. 
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contratual42. Destaca-se que, além da autonomia da vontade na relação con-

tratual, como elementos indispensáveis à formação do contrato, temos a boa-

fé, obrigatoriedade, relatividade e consenso. 

Assim, a autonomia da vontade é uma verdadeira liberdade de “declarar 

ou manifestar a vontade com eficácia vinculante e de se tirar proveito das 

declarações ou manifestações de vontade alheias, receptícias ou não”. Neces-

sário lembrar que não há direitos sem obrigações, portanto, a liberdade de 

contratação é ligada à “liberdade de se assumir deveres e obrigações, ou de 

adquirir, livremente, direitos, pretensões, ações e exceções oriundos de con-

trato; e princípio da autonomia da vontade diz respeito à liberdade de se es-

colher das cláusulas contratuais”43. 

Dessa forma, constata-se que apesar da homenagem ao princípio da au-

tonomia da vontade pelo ordenamento jurídico, existem balizas mínimas que 

devem ser atendidas para que esta autonomia seja exercida, seja na forma dos 

demais requisitos necessários à existência e validade dos negócios jurídicos, 

seja na forma que haja uma mínima previsibilidade e equiparação nas relações 

contratuais, bem como segurança jurídica para as partes. 

3. Contratos de seguro-garantia e fiança bancária nas 

execuções fiscais e a interferência do poder público no 

privado 

Após os breves apontamentos sobre princípio da supremacia do inte-

resse público, garantias fundamentais da constituição e autonomia da vontade 

                                                 
42 Destaca-se que o parágrafo único do art. 421 que dispõe sobre “intervenção mínima” e “excepcionali-

dade de revisão” foram incluídos em 2019, demonstrando que uma maturação da sociedade quanto ao 
respeito e reconhecimento da autonomia da vontade.  

43 PONTES DE MIRANDA, 2005, p. 91. 
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no ordenamento jurídico brasileiro, percebe-se que também os aspectos do 

Direito Público regulam indistintamente as relações privadas. 

Para Fernando Dias Almeida44, o público e privado se separam apenas 

na dimensão teórica, uma vez que na dimensão prática há interferência direta 

do direito público no direito privado e vice-versa. Nesse estudo, atêm-se ex-

clusivamente sobre a interferência do público no particular. 

Na doutrina, há exemplos práticos dessa interferência, seja quando trata 

do Código do Consumidor, ao afirmar é o Estado agindo nas relações con-

sumeristas para proteger o consumidor hipossuficiente, ou nas relações tra-

balhistas, para fornecer equilíbrio aos contratos de trabalho, protegendo os 

trabalhadores. Contudo, não existem muitos estudos sobre a imputação de 

condições contratuais ao particular quando da contratação de seguro garantia 

ou fiança bancária para serem ofertadas nas Execuções Fiscais, razão pela 

qual o tema merece o presente estudo. 

3.1. Seguro garantia e fiança bancária como garantia na execução 
fiscal 

O seguro garantia e a fiança bancária são contratos que se prestam a ga-

rantir o interesse do credor, que terá garantido o cumprimento da obrigação 

nos limites da apólice apresentada. Esse tipo de garantia, em processos judi-

ciais, somente passou a ser possível após a publicação da Circular nº 

232/2003 da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que regulou o 

“Seguro-Garantia Administrativo”, ofertados em garantia dos créditos tribu-

tários nos processos administrativos. 

A legislação tributária, se ajustando a esse novo tipo de garantia, em 2014, 

por meio da Lei nº 13.043 de 13 de novembro de 2014, alterou os arts. 7º, II; 

                                                 
44 ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Teoria do contrato administrativo: uma abordagem histó-

rico-evolutiva com foco no direito brasileiro. 2011. Tese (Livre Docência) – Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2011, p. 36. 
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9º, II, §2º, §3º; 15; e 16, II da Lei nº 6.830 de 22 de setembro de 1980 (Lei de 

Execuções Fiscais – LEF), possibilitando a apresentação, como garantia da 

execução fiscal, da fiança bancário ou do seguro garantia. 

A LEF regula as cobranças judiciais da dívida ativa da Fazenda Pública e 

se submete subsidiariamente às regras do Código de Processo Civil para pro-

ceder com as cobranças judiciais, uma vez que o crédito fazendário roga de 

privilégios, em razão do interesse público para sua cobrança45. 

Um dos privilégios instituídos pela Lei das Execuções Fiscais ao crédito 

tributário é a necessidade de garantia integral como requisito de admissibili-

dade dos Embargos à Execução Fiscal46. Para garantir a Execução Fiscal, o 

art. 9º da LEF determina que poderá ser ofertado como garantia, entre ou-

tros, a fiança bancária ou o seguro garantia, só tendo efeitos de garantia a 

partir da juntada nos autos da prova dessas garantias. 

Assim, para regulamentação das condições de aceitação da fiança bancá-

ria e do seguro garantia como garantia na Execução Fiscal, a Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou a Portaria nº 440, de 21 de junho 

de 2016. 

Entre outras questões reguladas na Portaria, a PGFN disciplinou as cláu-

sulas e condições que devem conter tanto na fiança bancária, como no seguro 

                                                 
45 Nesse sentido, o Tema 526 do STJ julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos – A atribuição de 

efeitos suspensivos aos embargos do devedor” fica condicionada “ao cumprimento de três requisitos: 
apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo 
de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”. 

46 Sobre o assunto, já há entendimento do Superior Tribunal de Justiça que pode haver a garantia parcial 

do crédito desde que comprovado a hipossuficiência do contribuinte – “[...] 5. Nessa linha de interpre-
tação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, 
caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito 
exequendo. [...]” – REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019 – contudo, para o presente trabalho vamos nos ater aos dis-
positivos legais, uma vez que o objetivo é tratar sobre a legislação tributária que regula a contratação do 
seguro garantia e da carta fiança para Execução Fiscal.  
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garantia. O art. 4º da Portaria PGFN nº 440/2016 determina, por exemplo, 

que a carta da fiança bancária deverá conter: i) cláusula de solidariedade entre 

a instituição financeira e o devedor, com expressa renúncia ao benefício de 

ordem previsto no art. 827 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 

Civil); ii) cláusula de renúncia, por parte da instituição financeira, do estipu-

lado no inciso I do art. 838 do Código Civil; iii) cláusula de eleição de foro 

para dirimir eventuais questionamentos entre a instituição fiadora e a enti-

dade credora, representada pela Procuradoria-Geral Federal, na Seção ou 

Subseção Judiciária da Justiça Federal do local com jurisdição sobre a locali-

dade onde foi distribuída a demanda judicial em que a garantia foi prestada, 

afastada cláusula compromissória de arbitragem. 

Esse mesmo dispositivo determina que o banco que oferta a carta fiança 

deve se obrigar a honrar a dívida no caso de o devedor não depositar o valor 

da garantia em dinheiro até o vencimento da carta ou de não apresentar nova 

carta fiança ou apólice de seguro garantia que atenda aos requisitos da Porta-

ria PGFN nº 440/2016 até 60 (sessenta) dias antes do vencimento da carta. 

Ocorre que tais previsões são imposições a terceiros que não participaram da 

relação tributária, estando presentes apenas para garantir a dívida e, assim, 

viabilizar a oposição dos Embargos à Execução Fiscal. 

Nesse mesmo sentido, o art. 6º da citada Portaria determina que a acei-

tação do seguro garantia ocorrerá apenas nas seguintes situações: 

Art. 6º A aceitação do seguro garantia, prestado por seguradora idônea e devi-

damente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, 

fica condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar ex-

pressos nas cláusulas da respectiva apólice: 

I - o valor segurado deverá ser igual ao montante original do débito executado 

com os encargos e acréscimos legais, devidamente atualizado pelos índices le-

gais aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa; 
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II - previsão de atualização do débito garantido pelos índices aplicáveis aos dé-

bitos inscritos em dívida ativa; 

III - manutenção da vigência do seguro, mesmo quando o tomador não pagar 

o prêmio nas datas convencionadas, com base no art. 11, § 1º, da Circular nº 

477 da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e em renúncia aos ter-

mos do art. 763 do Código Civil e do art. 12 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de 

novembro de 1966; 

IV - referência ao número da inscrição em dívida ativa e ao número do processo 

judicial; 

V - vigência da apólice de, no mínimo, 2 (dois) anos; 

VI - estabelecimento das situações caracterizadoras da ocorrência de sinistro 

nos termos do art. 8º desta Portaria; 

VII - endereço da seguradora; 

VIII - cláusula de eleição de foro para dirimir eventuais questionamentos entre 

a instituição seguradora e a entidade segurada, representada pela Procuradoria-

Geral Federal, na Seção ou Subseção Judiciária da Justiça Federal do local com 

jurisdição sobre a localidade onde foi distribuída a demanda judicial em que a 

garantia foi prestada, afastada cláusula compromissória de arbitragem. 

Parágrafo único. Além dos requisitos estabelecidos neste artigo, o contrato de 

seguro garantia não poderá conter cláusula de desobrigação decorrente de atos 

exclusivos do tomador, da seguradora ou de ambos. 

A Administração Pública, sob o pretexto de perquirir o cumprimento do 

interesse público, na forma de satisfação do crédito tributário, intervém na 

esfera privada, regulando, sem previsão legal, quais cláusulas devem conter 

na carta fiança e no seguro garantia. Ainda que a lei determine que deve haver 

garantia ofertada na Execução Fiscal, não pode, à margem da lei, imputar a 

terceiros obrigações em relações contratuais. 

Em síntese, a PGFN, sob a justificativa de garantia de um crédito de 

interesse público (execução fiscal), determina que o contribuinte (particular) 

e a seguradora/banco (terceiro) firmem cláusulas que não são de práxis des-

sas espécies de contratações, como, por exemplo, a responsabilização do 
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agente financeiro de honrar o pagamento do débito mesmo quando o con-

tribuinte não apresentar nova apólice. 

Ora, sabe-se que as negociações com bancos ou seguradoras normal-

mente ocorrem por meio de contratos de adesão47. Assim, as exigências im-

postas pela Procuradoria Geral da Fazenda Pública Nacional para aceitar as 

garantias, muitas vezes, inviabilizam sua apresentação. Dessa forma, esta in-

terferência fere garantias fundamentais como do contraditório e da ampla 

defesa, uma vez que a o contribuinte fica impossibilitado de ver processado 

e julgado seus Embargos à Execução Fiscal, por supostamente não ter ofer-

tado garantia, quando na verdade, o que ocorreu foi que o banco ou segura-

dora não se submeteram às exigências da PGFN. 

Conforme estudado, deve-se se preservar a autonomia da vontade das 

partes na contratação, não sendo aceitável que a PGFN impute a terceiros 

obrigações ilegais. À título de exemplo, há até mesmo imposição quanto ao 

foro para possíveis controvérsias. Ora, a PGFN está presente em todos os 

estados brasileiros e, em 2022, houve a regionalização dos órgãos. Demandas 

de um contribuinte do Ceará, por exemplo, podem ser resolvidas pelo pro-

curadoras do Estado da Paraíba. Assim, poderia o órgão defender interesses 

fazendários em face daquela fiança bancária ou seguro garantia em todo o 

território nacional, não sendo cabível a determinação da cláusula de foro en-

tre o contribuinte e o banco ou seguradora. 

                                                 
47 Nesse sentido a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, dispõe no art. 54 que: Contrato de adesão é 

aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateral-
mente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar 
substancialmente seu conteúdo. § 1° A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de 
adesão do contrato. § 2° Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, 
cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2° do artigo anterior. § 3ºOs contratos 
de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho 
da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4° As 
cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, per-
mitindo sua imediata e fácil compreensão.  
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Dessa forma, tais exigências exacerbam a interferência do poder público 

na vida privada e se configuram como arbitrariedades nas relações civis, uma 

vez que interferem nas relações contratuais entre particulares para garantias 

de Execuções Fiscais. 

Conclusão 

Após análise toda exposição acima, percebeu-se, em síntese, no primeiro 

tópico, que apesar de haver uma ampla aceitação da existência do “princípio 

da supremacia do interesse público sobre o particular”, não há qualquer po-

sitivação expressa desse na Constituição Federal de 1988. Em linhas gerais, 

foi possível verificar que, apesar de haver uma distinção e um conceito para 

o que é “interesse público” e “interesse privado”, na prática, esses institutos 

convivem conjuntamente, na medida em que para que a sociedade exista de-

vem ser resguardadas as garantias fundamentais, que, levadas as últimas ins-

tâncias, são os interesses dos particulares preservados da interferência estatal. 

Por sua vez, não é possível que a Administração Pública faça sempre valer a 

sua vontade, sob o argumento que assim o faz em razão do “interesse pú-

blico”. 

Prosseguindo no trabalho, no segundo tópico, analisou-se que, com a 

promulgação do Código Civil de 2002, houve a positivação do princípio da 

autonomia da vontade, onde se concedeu às partes a possibilidade contratar 

livremente, desde que atendidos os requisitos mínimos legais. 

Dessa forma, não há como haver a aceitação da interferência da Admi-

nistração Pública, nas relações predominantemente privadas, como é o caso 

da pactuação de cláusulas da carta fiança e do seguro garantia para oferta em 

Execução Fiscal, sob o argumento do “interesse público”. Conclui-se, e assim 

se responde a problemática do trabalho, que há uma interferência direta na 
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autonomia da vontade dos contratantes, de forma ilegal pela Administração 

Pública, por meio da Portaria PGFN nº 440/2016, nas relações contratuais 

entre entes partes privadas, tendo em vista a imposição de cláusulas e condi-

ções não só ao contribuinte, mas também aos bancos e seguradoras que emi-

tem a carta fiança e o seguro garantia. 
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CAPÍTULO 16. 
ATA NOTARIAL COMO MEIO DE PROVA 

DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA NO DIREITO 
PRIVADO 

Débora Nobre Araújo1 

Resumo: No ano de 2016 entrou em vigor o atual Código de Processo 

Civil (CPC) brasileiro, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), de 17/03/2015, trazendo previsão ex-

pressa, em seu art. 384, acerca da introdução do instrumento da ata notarial 

como meio de prova. O objetivo do presente estudo consiste em analisar 

os requisitos formais extrínsecos e intrínsecos deste instrumento pouco co-

nhecido pelos operadores do direito e pelo público em geral e sua utilização 

como meio de prova documental pré-constituída em processos judiciais. 

Esta pesquisa torna-se relevante porque analisa as bases normativas que 

fundamentam a lavratura da ata notarial, a competência do tabelião com 

capacidade para lavrá-la e a eficácia probatória deste instrumento jurídico. 

Trata-se de um estudo bibliográfico de caráter descritivo no qual o resultado 

aponta para um elevado nível de eficácia da ata notarial como prova pré-

constituída em processos judiciais. Acredita-se que os resultados obtidos 

possibilitam concluir que este meio de prova se coaduna ao princípio da 

economia processual e possibilita a prolação de sentenças calcadas em subs-

trato fático duradouro e seguro, porquanto produzido por agente delegado 

do Estado que ostenta fé-pública decorrente desta delegação. 

Palavras-chave: Ata notarial. Fundamentação legal. Prova pré-constituída. 

Eficácia. 

                                                 
1 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário 7 de Setembro 

(UNI7). E-mail: nobre.debora@outlook.com. 
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Introdução 

O sistema de processual civil do Brasil garante o acesso às provas. No 

entanto, a prática forense mostra que existem certas dificuldades que impe-

dem que esse direito seja amplamente exercido. Muitas dessas questões de-

correm da infame lentidão e ineficiência do judiciário nacional em pratica-

mente todos os setores e casos. No entanto, em algumas situações é difícil 

apresentar fatos concretos, mesmo ignorando questões judiciais brasileiras. 

Curto ou longo prazo, especialmente se vários eventos estiverem envolvidos 

ou se a impressão for relevante para uma situação específica. 

A prova, um dos princípios mais importantes para garantir o devido pro-

cesso legal, é agora um pilar do procedimento. No Código de Processo Civil 

brasileiro, isso é derivado de alguns textos gerais da própria Constituição Fe-

deral e do disposto no artigo 332 do Código de Processo Civil. 

Ainda existem divergências doutrinárias, e o texto do Código de Pro-

cesso Civil confunde o termo, mas a fonte da prova é um elemento que existe 

fora do julgamento e pode até existir antes do julgamento, e a prova é um 

procedimento. como aplicar a tecnologia. Acesse as fontes e delas extraia in-

formações sobre os fatos relacionados ao caso. 

Parte da prova não pode interferir na defesa da outra parte em juízo, e 

parte da prova por si só constitui violação do direito material, seja no que diz 

respeito aos próprios meios ou à forma como foram obtidos. Além desses 

pontos, todos os tipos de provas são aceitáveis no tribunal. 

Os atos incluem a promoção de atos jurídicos e a criação de registos 

notariais estabelecidos com o objetivo de serem partilhados com outros ser-

viços notariais que atestem factos para garantir credibilidade, segurança e efi-
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cácia. O poder de um notário para criar um protocolo notarial para testemu-

nhar a existência de factos, a possibilidade de utilizar um instrumento para 

provar esses factos em tribunal e a confiança pública de que goza. 

O objetivo do estudo foi analisar a ata notarial como meio de prova do-

cumental pré-constituída. 

1. Antecedentes históricos e normativos da Ata Notarial 

Para falarmos sobre o instrumento da Ata Notarial e sua utilização como 

meio de prova jurídica, mister se faz primeiramente contextualizá-la em seus 

antecedentes históricos e normativos, a fim de que o operador do direito 

possa ter uma visão geral da origem do instituto e do lastro legal que o su-

porta, possibilitando com isso uma melhor adequação entre o tipo e conte-

údo da Ata Notarial que será utilizada com maior eficiência para atender à 

demanda concreta que se pretende solucionar. 

Assim, neste capítulo inicial apresentaremos os precedentes históricos da 

Ata Notarial, sua relação com a atividade notarial, citaremos algumas atas 

históricas e, por fim, exporemos a sua evolução normativa no Direito brasi-

leiro. Adiante é apresentado uma visão geral sobre notariado e ata notarial. 

1.1. Notariado e ata notarial 

Sendo a Ata Notarial o instrumento que materializa a verificação e a des-

crição pormenorizada da ocorrência de certo fato presenciado pelo Tabelião 

ou Notário público, no exercício de sua competência autenticatória conferida 

pelo art. 6º, inciso III, da Lei 8.935/942, convém destacarmos primeiramente 

o nascimento da atividade profissional para, em consequência, passarmos ao 

fruto desta atividade. 

                                                 
2 Art. 6º Aos notários compete: (...) III - autenticar fatos. 
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As necessidades cotidianas de documentar e registrar determinados fatos 

importantes da vida, mesmo antes da própria formação do Direito e do Es-

tado, provavelmente devem ter propiciado o surgimento de indivíduos que, 

gozando da confiança dos demais membros da sociedade na qual estavam 

inseridos, passaram a, de alguma forma, materializar os negócios. 

É pacífico entre os doutrinadores e historiadores que a origem prática do 

notariado é por demais remota, havendo várias referências desta atividade na 

Bíblia, que cita por diversas vezes em seus versículos o trabalho dos escribas, 

responsáveis pela redação dos atos da antiguidade, como na referência direta 

feita no livro do Deuteronômio, Capítulo 16, verso 18, onde se identifica a 

ordem divina de que: “Estabelecerás juízes e notários em todas as cidades 

que o Senhor, teu Deus, te tiver dado.”3 

São identificados registros históricos deste tipo de atividade desde as ci-

vilizações sumérica (de 3.500 a 3.00 a.C.) e egípcia (de 3.200 a 325 a.C.). Bran-

delli estabelece que “o primeiro protótipo do tabelião surgiu com os escribas 

egípcios. Profissionais que redigiam declarações que a eles eram feitas.”4 

Porém, foi destacadamente no Império Romano que se desenvolveram 

as bases mais assemelhadas às atividades desenvolvidas hoje pelos notários 

ou tabeliães públicos, provavelmente em decorrência da complexidade em 

organizar a circulação de pessoas e documentar as conquistas e os negócios 

gerados na vastidão territorial do império. Havia àquela época mais de 20 

(vinte) denominações para os profissionais romanos, dentre as quais destaca-

mos tabellios, notarius, argentarius e tabullarius, cada um desses profissionais com 

atribuições específicas, que iam desde o censo e guarda de documentos ofi-

ciais, passando pela elaboração das atas das assembleias e reuniões públicas, 

                                                 
3 CASSETTARI, CHRISTIANO; RODRIGUES, FELIPE LEONARDO; FERREIRA, PAULO RO-

BERTO GAIGER. Tabelionato de Notas. Foco, ed. 1, 2022.  
4 BRANDELLI, Leonardo. Ata Notarial. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 2004.  
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redação de contratos de crédito, até a redação de testamentos e outros docu-

mentos privados. 

Foi durante o governo de Justiniano I (527-565) que os romanos teste-

munharam o nascimento do que viria a ser o embrião do notariado atual. O 

Código de Justiniano, através das Novelas XLIV e LXXIII, passou a regula-

mentar o documento notarial e seu valor jurídico. Surgindo a partir daí a fé 

pública notarial como a mantemos nos dias de hoje e os requisitos extrínsecos 

dos atos notariais, ainda seguidos, com poucas variações, não só no Brasil, 

mas no mundo inteiro. 

Em Portugal, foi no reinado de D. Diniz, no século XIII, que surgiu a 

primeira norma com disposições destinadas ao tabelião português. Estas dis-

posições foram inspiradas na chamada Lei das Sete Partidas, oriunda da Es-

panha e editada durante o reinado de D. Afonso X (1.263). Em seguida vie-

ram, em Portugal e consequentemente no Brasil Colonial, as Ordenações 

Afonsinas (1.446), as Ordenações Manuelinas (1.521) e, por fim, as Ordena-

ções Filipinas (1.603), porém todas elas praticamente reproduziram o Esta-

tuto de D. Diniz, no que concerne ao trabalho dos tabeliães acrescentaram 

muito pouco àquelas diretrizes básicas erigidas nas Novelas de Justiniano I, 

dando enfoque maior nas mudanças relacionadas à incrementação da fiscali-

zação pelo notário do pagamento dos tributos devidos ao Rei. No Brasil, 

atualmente, após a constituição formal da profissão de Notário público, a Lei 

8.935/94 atribuiu à atividade as funções assessora, legitimadora e autentica-

dora, impondo aos fatos dos quais intervém a presunção de veracidade. 

Assim, do ponto de vista histórico pode-se dizer que a atas notariais latu 

sensu foram os primeiros instrumentos utilizados pelos tabeliães para materi-

alizar e narrar situações por eles observadas. Havemos de destacar, entre-

tanto, que os primeiros documentos antigos aos quais se pode chamar de ata 

notarial careciam de fé pública, característica que depende de previsão legal 
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expressa. Um pouco do histórico sobre esse contexto é necessário para um 

maior entendimento sobre esse contexto, o que é apresentado no item se-

guinte. 

1.2. Atas Notariais históricas 

Outro aspecto preliminar a ser abordado, revelador da importância his-

tórica do instrumento jurídico objeto deste trabalho, é a existência de Atas 

formais lavradas por notários públicos que testemunharam a chegada dos eu-

ropeus ao continente americano no final do século XV. 

Gattari5 nos relata que a frota de Cristóvão Colombo, que aportou em 

outubro de 1.492 no litoral de uma das ilhas das Bahamas quando buscava 

chegar às Índias, trazia a bordo de uma de suas naus um notário de nome 

Rodrigo D’Escobedo, incumbido pelos reis de Leão e Castela de relatar de-

talhadamente tudo o que ocorresse durante a viagem. As Atas lavradas pelo 

notário materializaram o testemunho do feito alcançado pelo Almirante co-

mandante da frota e tiveram caráter de comprovação e notificação do ato. A 

importância dos documentos foi enorme, uma vez que deles resultaram a 

notoriedade e a publicidade da tomada de posse da terra, justificando o do-

mínio e soberania dos conquistadores. 

Galeno6 nos revela que, curiosamente, dois anos após a sua primeira vi-

sita ao Novo Mundo, Cristóvão Colombo realizou outra expedição e em ju-

nho de 1.494, a seu pedido, o notário Hernán Pérez de Luna lavrou nova Ata, 

desta feita destinada a declarar que Cuba seria a entrada do Oriente “por la 

puerta de atrás” e quem ousasse dizer o contrário seria severamente punido, 

pecuniária e fisicamente. Esta Ata, obviamente, tem seu valor relacionado 

não a veracidade do seu conteúdo, mas ao registro histórico da missão naval 

                                                 
5 GATTARI, Nicolas. Manual de Derecho Notarial. AbeledoPerrot, 2011. 
6 GALEANO, Eduardo. 12 de octube, el “descubriemento” de América y la história oficial. 2007 
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e ao fato de que revela a importância que já era dada à época a esse tipo de 

documento, que certamente foi utilizado para reforçar o cumprimento dos 

compromissos assumidos entre os contratantes das expedições exploradoras. 

Há ainda a Ata lavrada em maio de 1.503, pelo tabelião português Va-

lentim Fernandes que, segundo Bueno7, foi provavelmente a responsável in-

direta pelo batismo do novo continente descoberto por Colombo com o 

nome de América. Nos diz o historiador que a referida ata, lavrada a partir 

de relatos vívidos e detalhados prestados por degredados deixados por Pedro 

Álvares Cabral na ilha de Florianópolis à época do descobrimento do Brasil, 

tinha semelhanças com a carta Mundus Novus que Américo Vespúcio, piloto 

da segunda expedição portuguesa ao Brasil, redigiria mais tarde. Afirma ainda 

o historiador que Vespúcio teria resgatado os degredados e os levado a Por-

tugal e justamente com base em seus relatos, o piloto teria redigido a carta 

Mundus Novus, que se popularizou na Europa e despertou o interesse geral 

pelo novo continente, batizado de América em sua homenagem. 

Finalmente, ainda na linha das Atas produzidas em testemunho dos gran-

des descobrimentos do século XVI, destacamos a situação vivenciada 

quando da chegada de Cabral ao Brasil, em abril de 1.500. O historiador Edu-

ardo Bueno8 também nos traz a conhecer fato a partir do qual é possível se 

concluir que o verdadeiro documento oficial do descobrimento português 

não foi a popular Carta de Pêro Vaz de Caminha, mas sim uma provável ata 

notarial, redigida pelo notário Afonso Furtado, que estava à bordo da frota 

cabralina com as atribuições específicas de resguardar os interesses do Rei de 

Portugal. Como a legislação portuguesa era praticamente idêntica à espa-

                                                 
7 BUENO, Eduardo. Vol. II: Náufragos, traficantes e degredados – as primeiras expedições ao 

Brasil. Rio de Janeiro: Objetiva, 1998, 200p. 
8 BUENO, Eduardo. A viagem do descobrimento: um olhar sobre a expedição de Cabral. Rio de 

Janeiro: Estação Brasil, 2019.  
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nhola, ambas decorrentes da já referida Lei das Sete Partidas (1.263), é prati-

camente impossível que não se tenha produzido uma Ata Notarial oficial do 

descobrimento do Brasil que, se de fato existiu, está até hoje desaparecida. 

Para ilustrar, trazemos abaixo a transcrição do texto de Bueno9, in verbis: 

Outro personagem de grande importância a bordo era o escrivão e notário 

Afonso Furtado, responsável pelos interesses do rei e, contabilista e despen-

seiro, até a mínima gota de água, pelos víveres guardados como um tesouro 

pelos soldados. ‘Todos os mantimentos do navio são distribuídos à sua vista e 

lhe faz assento de tudo, ainda que seja um quartilho de água. Tem as chaves das 

escotilhas do navio; e mesmo quando o capitão quer ir abaixo ao porão, é mister 

que o escrivão o acompanhe sempre, e de outra sorte não poderia lá ir, não 

obstante a representar no navio a el-Rei’, escreveu Pyard de Laval, referindo-se, 

anos mais tarde, às funções do notário. 

Para uma maior visualização desse processo, no seguinte item é apresen-

tado como ocorreu de forma contextualizada a evolução normativa da ata 

notarial no direito. 

1.3. Evolução normativa da Ata Notarial no Direito Brasileiro 

Muito embora, como demonstrado acima, os notários públicos já pro-

duzissem documentos cuja forma e conteúdo os credenciavam a serem rece-

bidos como atas notariais, desde as Ordenações Portuguesas (Afonsinas, Ma-

nuelinas e Filipinas), passando pelas Leis e Decretos imperiais e republicanos, 

não havia referência textual expressa deste instrumento que o diferenciasse 

da escritura pública, até o ano de 1.994. Foi somente com a publicação da Lei 

8.935, de 18 de novembro de 1.994, publicada no Diário Oficial da União em 

21/11/1.99410, que regulamenta o art. 236, da Constituição Federal de 1.988, 

                                                 
9 BUENO, Eduardo. A viagem do descobrimento: um olhar sobre a expedição de Cabral. Rio de Ja-

neiro: Estação Brasil, 2019, p. 42 
10 BRASIL. Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. 
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que a Ata Notarial surgiu formal e especificadamente no conjunto normativo 

positivado brasileiro. A referida lei, em vigor até hoje, estabelece em seu art. 

7º, inciso III, que “aos tabeliães de notas compete com exclusividade (...) lavrar atas 

notariais...” 

 Antes do advento da chamada Lei dos Cartórios (8.935/94), as previ-

sões normativas cujo conteúdo faziam alusão às atas notariais eram todas ge-

néricas e/ou de caráter infralegal. O Código de Processo Civil brasileiro de 

1.973, Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1.973, previa em seu art. 364 que “O 

documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos 

que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua 

presença”.11 Esta previsão, embora estabelecida em lei stricto sensu, não era 

explícita sobre ata notarial e assemelhava a força probante do documento 

público produzido pelos escrivães e funcionários públicos àqueles lavrados 

por tabeliães. Outros compêndios normativos anteriores a 1.994 que se ati-

veram às atas notariais foram os Provimentos editados por alguns Tribunais 

de Justiça Estaduais que, no exercício de sua função fiscalizadora da atividade 

extrajudicial, trouxeram previsões pontuais sobre atas notariais, dos quais 

destacamos os Tribunais de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Maranhão, 

Santa Catarina e Paraná.12 

Em 2015, com o advento do atual Código de Processo Civil – CPC, Lei 

nº 13.105, de 16 de março de 201513, a Ata Notarial foi expressamente inclu-

ída como meio de prova documental na legislação adjetiva brasileira, pre-

vendo o caput do art. 384 que “A existência e o modo de existir de algum fato 

podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, me-

diante ata lavrada por tabelião.” Outra importante inovação trazida pelo CPC 

                                                 
11 BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 
12 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 2017.. 
13 COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1), 

2010.  
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de 2015 foi a possibilidade de utilização da via extrajudicial para o reconheci-

mento da prescrição aquisitiva da propriedade de bens imóveis, conhecida 

popularmente como usucapião administrativo ou extrajudicial, criada pelo 

art. 1.071, que introduziu o art. 216-A, na Lei 6.015, de 31 de dezembro de 

1.973 (Lei de Registros Públicos), estabelecendo que o novo procedimento 

administrativo deverá ser necessariamente instruído com ata notarial lavrada 

por tabelião, atestando o tempo de posse do requerente. 

Após 2015, os Tribunais de Justiça estaduais passaram a incluir em seus 

Códigos de Normas Extrajudiciais previsões expressas acerca das Atas No-

tariais a serem lavradas pelos tabeliães de seus Estados, para as diversas situ-

ações em que o instrumento se mostrar cabível. No Ceará, o atual Código de 

Normas, que foi instituído pelo Provimento nº 08/2014/CGJCE, publicado 

no Diário da Justiça Eletrônico em 28/11/201414, teve alterado seu Capítulo 

VI pelos Provimentos CGJCE nº 03/2016 e 11/2018, passando a dedica-lo 

inteiramente ao regramento da elaboração da Ata Notarial e fixando seus re-

quisitos extrínsecos. 

O diploma legal pátrio mais recente a tratar sobre a matéria foi a Lei nº 

13.465, de 11 de julho de 201715, que dispõe sobre a regularização fundiária 

rural e urbana, que modificou o texto do referido art. 216-A, da Lei 6.015/73. 

Logo após a publicação desta lei, em esfera administrativa, o Conselho Naci-

onal de Justiça – CNJ, usando suas atribuições legais e regimentais, editou o 

Provimento nº 65, de 14 de dezembro de 201716, que “Estabelece diretrizes para 

o procedimento da usucapião extrajudicial nos serviços notariais e de registro de imóveis” e 

também lastreia o uso da ata notarial para fins de prova no procedimento de 

usucapião. 

                                                 
14 BRASIL. Código de Normas do Serviço Notarial e Registral do Estado do Ceará, 2018.  
15 BRASIL. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. 
16 BRASIL. Provimento nº 65, de 14 de dezembro de 2017. 
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É certo que hoje o mundo jurídico conta com este versátil instrumento, 

reconhecido como prova de presunção juris tantum e que serve tanto para 

antecipar a produção de prova como para atestar a existência de fatos que 

podem vir a ser utilizados em juízo ou administrativamente. Para uma maior 

contextualização, adiante é realizado uma análise acerca de competências para 

realização de lavratura em relação a ata notarial. 

2. Competência para lavratura e conteúdo da ata notarial 

Tendo sido explicitado no capítulo anterior as origens históricas e as ba-

ses normativas que dão supedâneo legal à lavratura de Ata Notarial, convém 

no presente capítulo aprofundarmos o estudo acerca da competência para 

lavratura do instrumento, bem como seu conteúdo possível, destacando-se 

os requisitos mínimos de validade e formas, distinguindo-a, por fim, da Es-

critura Pública. 

2.1. Competência dos Tabeliães de Notas para elaboração de Ata 
Notarial e fé pública notarial. 

Atualmente no Brasil o serviço notarial e registral tem assento constitu-

cional expresso no art. 236, da Carta Magna de 1.98817, que prevê a sua dele-

gação pelo Poder Público ao particular, para exercê-lo em caráter privado, 

após aprovação em concurso público de provas e títulos. Para regular a ativi-

                                                 
17 Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder 

Público. 
 § 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de 

registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. 
 § 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados 

pelos serviços notariais e de registro.  
 § 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não 

se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remo-
ção, por mais de seis meses. 
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dade, foi editada a Lei 8.935/94 (Regulamenta o art. 236 da Constituição Fe-

deral, dispondo sobre serviços notariais e de registro), que ficou conhecida 

como Lei dos Cartórios. Conforme disposição do art. 7º, inciso III, desta Lei 

“aos tabeliães de notas compete com exclusividade lavrar atas notariais”. Assim, por 

expressa previsão legal, são os Tabeliães de Notas os agentes públicos que 

detém a competência delegada para lavratura e elaboração das Atas Notariais 

destinadas a servir como prova judicial. 

Esta competência traz consigo outra atribuição dos Tabeliães de Notas, 

decorrente da delegação por eles recebida do Poder Público, que tem impacto 

direto na eficácia da Ata Notarial por ele lavrada, qual seja, a fé pública os-

tentada por este profissional do direito. Esta característica que qualifica a atu-

ação dos Notários é imposta pela lei e, conforme já mencionado, decorre do 

próprio Estado como consequência da delegação que ele recebe. A fé pública 

notarial implica em dizer que os fatos que o tabelião declara como verdadei-

ros, seja por presenciá-los ou seja por conhecimento indireto, têm presunção 

de veracidade, fazendo prova plena, somente passível de desconstituição na 

esfera judicial, por sentença que decrete sua falsidade, conforme previsão do 

art. 427 do CPC.18 

Acerca da presunção de veracidade dos documentos notariais, a Decla-

ração de Princípios do Sistema Notarial Latino, do Conselho Permanente da 

União Internacional do Notariado – UNIL, entidade internacional que 

agrupa notários de todo o mundo, aprovada em março de 1.986, na cidade 

de Haia, na Holanda, estabelece em suas conclusões de números 9 e 1019 que, 

in verbis: 

                                                 
18 Art. 427. Cessa a fé do documento público ou particular sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade. 

 Parágrafo único. A falsidade consiste em: 
 I - formar documento não verdadeiro; 
 II - alterar documento verdadeiro. 
19 Referência ao livro do Christiano Cassetari (fl. 44 e 45) 
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9. Os documentos notarias gozam de uma dupla presunção: de legalidade e 

exatidão. A presunção de legalidade implica em que o ato ou negócio jurídico 

que o documento formaliza reúne as condições requeridas para sua validade e, 

em particular, que o consentimento das partes contratantes foi declarado livre 

e conscientemente em presença do notário. A presunção de exatidão significa 

que os fatos que o documento relata que tenha ocorrido em presença do notá-

rio ou que ele conheça por notoriedade são reputados verdadeiros. 

10. As presunções de legalidade e de exatidão às quais se refere o artigo prece-

dente não podem ser contestadas senão por via judicial. 

Na esfera normativa brasileira, a fé pública ou o princípio da notorie-

dade, está expressamente estabelecido tanto no Código Civil (Lei 

10.406/2002), art. 21520, quanto no Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015), nos artigos 374, inciso IV, 405 e 40621. Estas normas são claras 

ao estabelecerem a força probante destes documentos. Segundo elas inde-

pendem de provas os fatos que o Tabelião lançar na escritura pública e na ata 

notarial, sob o pálio de sua fé pública e sob sua responsabilidade direta. En-

tretanto há que se ressalvar o fato de ser absoluta a presunção quanto as de-

clarações recebidas pelo notário, mas relativa no que se refere ao seu conte-

údo, todavia quaisquer contestações feitas a elas somente podem ser feitas, 

conforme dito, na via judicial e pela parte legítima. Assim, no Brasil, a fé pú-

blica notarial sujeita a todos, inclusive o Estado juiz, diante dos documentos 

que lhe forem apresentados para produzir efeitos, fazendo prova plena. 

                                                 
20 Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo 

prova plena. 
21 Art. 374. Não dependem de prova os fatos: (...) 

 IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. 
 Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, 

o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença. 
 Art. 406. Quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por 

mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. 
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Revela-se importante para o objeto do presente trabalho ressaltarmos 

mais uma vez que a fé pública notarial não implica na certeza de veracidade 

das declarações feitas pelas partes, mas apenas na certeza de que foram pres-

tadas ao Tabelião. Tampouco se estende à correção do comportamento da 

parte declarante, que podem ter agido com erro ou qualquer outro defeito do 

ato, inclusive com faseando a verdade. Por fim, a fé pública também não 

afasta a ocorrência de qualquer coerção ou induzimento que a parte decla-

rante possa ter sofrido antes de se apresentar no Cartório de Notas, garan-

tindo-se, entretanto, que durante a prática do ato a parte estava plenamente 

capaz e livre de qualquer coerção. Nesse sentido, torna-se necessário uma 

melhor análise acerca das finalidades e direcionamentos da ata notarial. 

2.2. Finalidade e objeto da Ata Notarial 

Luiz Guilherme Loureiro define, com base na previsão do art. 384, do 

Código de Processo Civil, “a ata notarial como o documento lavrado pelo 

tabelião em seu livro de notas, a pedido de interessado, e que tem por objeto 

a prova de um fato e de seu modo de existir.”22 Ressalta ainda o autor que o 

termo “fato” deve ser interpretado como sendo o fato jurídico em sentido 

estrito, uma vez que os atos e negócios jurídicos somente podem ser com-

provados mediante escritura pública, ex vi do artigo 406, também do CPC e 

dos artigos 108 e 109 do Código Civil. 

De sua definição exsurge que a finalidade da ata notarial é a de pré-cons-

tituir uma prova, a ser utilizada de nas esferas administrativa ou judicial, atra-

vés da atuação do notário público, que faz a constatação de um fato jurídico 

a requerimento da parte interessada. O que nos leva a concluir que o seu 

                                                 
22 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Manual de Direito Notarial: da atividade e dos documentos notariais. 

Salvador: JusPODIVM, 2018. 



Débora Nobre Araújo 

364 

objeto é justamente o acontecimento, natural ou humano, ao qual o ordena-

mento jurídico possa ter dado como consequência a aquisição, perda ou mo-

dificação de um direito subjetivo. Observaremos adiante alguns requisitos 

para a validação da ata notarial. 

2.3. Requisitos mínimos de validade para Ata Notarial 

A lei brasileira, stricto sensu, não traz previsões expressas acerca das exi-

gências mínimas para elaboração de ata notarial pelo Tabelião de Notas. 

Tanto a Lei nº 8.935/94, quanto o Código de Processo Civil limitaram-se a 

prever a existência do instituto e a sua eficácia probatória sem, no entanto, 

aprofundarem acerca dos seus requisitos mínimos de validade. Desta forma, 

coube a uma regulamentação de caráter infralegal parametrizar, minima-

mente, as atas notariais, destacando-se neste sentido os atos normativos ema-

nados dos respectivos Tribunais de Justiça, através de suas Corregedorias, 

que fiscalizam no âmbito Estadual a atuação dos Notários e Registradores. 

Neste sentido, observa-se que diante da lacuna legal específica, as Corre-

gedorias Estaduais editam Provimentos vinculando a atuação extrajudicial à 

observância para lavratura da ata notarial dos mesmos requisitos aplicáveis às 

escrituras públicas, no que couberem. Esta analogia se fundamenta no enten-

dimento de serem as atas notariais instrumentos públicos protocolares, tais 

quais as escrituras públicas. 

Destaque-se que relativamente às escrituras públicas, há previsões legais 

expressas no artigo 215, do Código Civil brasileiro (Lei nº 10.406/2002) e na 

Lei nº 7.433/85 (Dispõe sobre os requisitos para a lavratura de escrituras 

públicas e dá outras providências.), regulamentada pelo Decreto nº 

93.240/86 (Regulamenta a Lei nº 7.433, de 18 de dezembro de 1985, que 

“dispõe sobre os requisitos para a lavratura de escrituras públicas, e dá outras 

providências’’). Entretanto, tendo em vista o objeto das atas notariais já en-

frentado neste trabalho, nem todas as exigências contidas nas normas citadas 
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se aplicam a elas, afastando-se aquelas inerentes a instrumentalização de ne-

gócios jurídicos. Cabe ainda destacarmos que no Estado do Ceará, para la-

vratura de ata notarial, o Notário está adstrito a seguir ainda as disposições 

contidas nos artigos 465 e 465-A, do Provimento nº 08/2014/CGJCE (Con-

solidação normativa notarial e registral no estado do Ceará). 

Assim, subsumindo-se os requisitos legais e infralegais impostos às escri-

turas públicas à natureza e objeto das atas notariais, temos que às últimas 

sobressaem os seguintes requisitos mínimos que devem estar presentes para 

o reconhecimento da sua validade23: 

a) Requerimento ou solicitação prévia de lavratura, com a qualificação com-

pleta do requerente ou solicitante; 

b) Capacidade para requerer ou solicitar a lavratura; 

c) Redação em língua nacional; 

d) Local, data de lavratura e hora; 

e) Qualificação completa do requerente ou solicitante; 

f) Narração circunstanciada dos fatos, com indicação do tempo e local; 

g) Declaração de haver sido lida ao requerente ou solicitante e, em sendo o 

caso, às testemunhas; 

h) Assinatura do requere ou solicitante ou de alguém a seu rogo e, sendo o 

caso, das testemunhas; e,  

i) Assinatura e sinal público do notário. 

Ademais, embora os atos notariais lato sensu não contenham anexo, ex-

cepcionalmente as atas notariais poderão trazer anexas a elas ou em seu bojo 

imagens, documentação em cores, inclusive eletrônicas, arquivos de som, 

além de relatórios ou laudos técnicos de profissionais ou peritos, podendo, 

ainda, fazer referência a documentos armazenados no próprio cartório ou em 

                                                 
23 FERREIRA, Paulo Roberto. Ata Notarial – Usucapião registral. Boletim do IRIB, São Paulo, v. 360, p. 

198, fev. 2020. 
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depósito de terceiros. Nesse ínterim, é importante destacar quais os tipos de 

atas notariais, o qual é explanado logo adiante. 

2.4. Tipos de Atas Notariais 

As atas notariais são tradicionalmente classificadas pela doutrina, tanto 

pátria quanto alienígena, em atas de constatação de fatos e atas de juízo e 

qualificação do notário. Na lição de Loureiro24: 

Nas atas de constatação de fatos, o tabelião confere fé pública a um fato que 

vê, ouve ou percebe por seus sentidos. Dentro destas duas classes existem vá-

rios tipos de atas. Nas atas de juízo e qualificação, o notário porta fé também 

sobre fatos não sensíveis por meio de juízos de valor objetivos que garantem 

que não perdurem omissões ou vazios na constatação e documentação de fatos 

de determinada natureza. 

A doutrina também classifica as atas notariais em materiais e formais. Materiais 

são as atas notariais propriamente ditas, que têm por conteúdo a constatação 

de fatos ou a percepção que deles tenha o notário, desde que, por sua natureza, 

não se qualifiquem em atos jurídicos ou contratos. Atas notariais formais ou 

típicas (estabelecidas por lei), por sua vez, são aquelas que a lei determina como 

manifestação formal do notário, como é o caso da ata que certifica a entrega, 

pelo testador, do testamento cerrado, momento no qual afirma que aquela é 

sua manifestação de última vontade e deseja que seja cumprida após a sua 

morte. Também a ata de protesto, lavrada pelo tabelião de protesto, pode ser 

classificada como ata notarial típica ou formal. 

Há ainda a classificação das atas notariais de acordo com a finalidade 

buscada pelo requerente ou solicitante e de acordo com a atividade do tabe-

lião. Ferreira e Rodrigues25 as classificam em: i) Atas de notoriedade; ii) Atas 

de presença e declaração; iii) Atas de constatação em diligência externa; iv) 

                                                 
24 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Manual de Direito Notarial: da atividade e dos documentos notariais. 

Salvador: JusPODIVM, 2018. 
25 RODRIGUES, Felipe. ATA NOTARIAL - DOUTRINA, PRÁTICA E MEIO DE PROVA, Landosi, 

2021.  
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Atas de notificação; v) Atas de autenticação eletrônica; vi) Atas de subsana-

ção; vii) Atas de usucapião. Convêm esclarecer que nesta classificação apre-

sentada consta a Ata de subsanação apenas em razão de sua existência posi-

tivada em países como Espanha, México e Cuba, não havendo previsão de 

existência no ordenamento brasileiro, mormente porque se destina a retifica-

ção de erros de escrituração de outros instrumentos públicos que, por previ-

são normativa, deverá ser feito através de escritura pública de retificação e 

ratificação. É relevante realizar uma distinção entre ata notarial e escritura 

pública, descrita logo adiante. 

2.5. Distinção entre Ata Notarial e Escritura Pública 

Muito embora a ata notarial e a escritura pública sejam modalidades de 

documentos públicos protocolares, lavrados por agente delegado do Poder 

Público, dotado de fé pública notarial, ambas diferem quanto ao seu objeto 

e, ainda, quanto à atuação do tabelião e à participação das partes envolvidas. 

Esta distinção torna-se relevante à teor das disposições do art. 6º, inciso II, 

da Lei nº 8.935/9426, que impõe ao notário do dever de redigir os instrumen-

tos adequados e, mais ainda, quando o abjeto apresentado à serventia extra-

judicial seja relacionado à matéria privativa de escritura pública, conforme 

dispõe o art. 108 do Código Civil27 acerca de bens imóveis cujo valor seja 

superior a trinta vezes o maior salário-mínimo. 

Dentre as diferenças identificáveis destacamos: i) quanto ao objeto, que 

a ata notarial se limita a descrever o fato jurídico, ao passo que a escritura 

                                                 
26 Art. 6º Aos notários compete: 

 II - intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autentici-
dade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expe-
dindo cópias fidedignas de seu conteúdo; 

27 Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos 

que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor 
superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. 
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pública declara e constitui atos e negócios jurídicos. ii) Quanto a atuação do 

tabelião, na escritura este agente recebe a manifestação da vontade das partes 

e atua ativamente, moldando-a a um instituto jurídico adequado, podendo 

obstar manifestações contrárias a lei, lavrando por fim o instrumento ade-

quado. Já ao lavrar a ata notarial a atuação do tabelião é de caráter eminente-

mente passivo, de observação, sem intromissão na ação, podendo, inclusive, 

narrar relatos de fatos ilegais. iii) Outro aspecto a ser destacado é quanto ao 

papel das partes, que na ata notarial se limitam ao requerimento ou solicita-

ção, porquanto o instrumento é feito exclusivamente pelo tabelião; entre-

tanto, na escritura pública as partes atuam e celebram o negócio jurídico, ca-

bendo ao tabelião a qualificação legal do negócio e a redação do instrumento. 

iv) Finalmente, quanto as naturezas jurídicas dos institutos aqui diferenciados, 

temos que a escritura pública tem natureza constitutiva obrigacional e, por 

seu turno, a ata notarial tem natureza autenticatória. 

Havemos ainda de destacar que mesmo nos casos de escrituras públicas 

declaratórias, ainda assim haverá distinção entre estas e as atas notariais, 

tendo em vista que embora em ambas seja apresentada ao tabelião uma de-

claração da parte ou das partes envolvidas, necessário que desta declaração 

resulte um efeito jurídico obrigacional ou de direito real, para que seja feita a 

qualificação legal e resulte na lavratura da escritura. No contexto estudado, 

como essa ata notarial poderia funcionar como meio de prova? Esse ponto é 

discutido adiante. 

3. Ata notarial como meio de prova judicial 

Conforme restou explicitado no decorrer deste trabalho, a ata notarial 

tem natureza eminentemente probatória, materializando a observação e o tes-

temunho de fatos jurídicos presenciados pelo tabelião de notas ou a ele rela-

tados. Destarte, este instrumento público servirá como prova documental 
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pré-constituída, a ser apresentada em processo judicial, com força plena até 

que eventualmente seja invalidade por sentença judicial específica. 

3.1. A prova documental no Código de Processo Civil brasileiro 

“No processo jurisdicional, o objetivo principal é a efetivação de um de-

terminado resultado prático favorável a quem tenha razão, que seja produto 

de uma decisão judicial que se baseie nos fatos suscitados no processo (nor-

malmente pelas partes, mas que, em algumas situações, podem ter sido sus-

citados pelo próprio magistrado) e postos sob o crivo do contraditório.”28 

Dessa forma, no processo judicial, o Juiz busca tomar uma decisão justa e 

eficaz, analisando e sopesando as provas apresentadas pelas partes como su-

pedâneo de seus argumentos e da verdade de suas proposições. 

Há diversas modalidades de provas previstas no Código de Processo Ci-

vil brasileiro, constando em seu Livro VI, Título III, Capítulo XII, as se-

guinte: ata notarial (art. 384), depoimento pessoal (art. 385 usque 388), confis-

são (art. 389 usque 395 ), exibição de documento ou coisa (art. 396 usque 404), 

prova documental (art. 405 usque 441), prova testemunhal (art. 442 usque 463), 

prova pericial (art. 464 usque 480), inspeção judicial (art. 481 usque 484). 

A prova documental não se confunde com o documento, que é a sua 

fonte. A prova documental é na verdade o meio pelo qual este documento é 

levado à análise judicial, sujeitando-se, portanto, ao modo de produção pre-

visto nos artigos 434 a 438, do CPC. Há documentos processuais, entretanto, 

que não são prova documental, sendo trazidos aos fólios como prova pericial 

ou por meio de inspeção judicial, por exemplo, classificadas pela doutrina 

como prova documentada. 

                                                 
28 DIDIER JR., Fredie; BRAGA; Paula S.; OLIVEIRA, Rafael A. de. Curso de direito processual civil. 

Vol. 2, p. 47-48. 
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Sem embargo de ter a lei processual civil, em seu art. 371, estabelecida a 

inexistência de hierarquia entre as provas produzidas no processo, desde que 

fundamentada a decisão meritória, a importância da prova documental frente 

aos demais meios de prova legalmente admitidos está na sua segurança de-

corrente da característica de ser estável e duradora, sendo capaz de represen-

tar um fato de forma quase imune a ação do tempo. 

3.2. Previsão expressa do Código de Processo Civil brasileiro sobre 
ata notarial 

Também incluída diretamente como meio de prova estabelecido pelo re-

ferido capítulo XII, do título III, do livro VI, do CPC, a Ata Notarial está 

expressamente prevista no art. 384 deste código processual, ao afirmar que 

“a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou do-

cumentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabe-

lião.” 

Uma vez lavrado o instrumento pelo tabelião de notas, constituído está 

um documento típico e hábil, portanto a ingressar no caderno processual 

como prova documental pré-constituída que, na condição de documento pú-

blico, faz prova não só da sua própria formação, como também dos fatos que 

o tabelião declarar que ocorreram em sua presença, a teor das disposições do 

art. 405, do CPC. Entretanto, sem embargo de ser a ata notarial, por suas 

características, um excelente meio de pré-constituir prova documental, isto 

não afasta a necessidade sopesamento de seu valor pelo magistrado, no caso 

concreto, tendo em vista que se trata, na maioria das vezes, de prova produ-

zida unilateralmente e embora o tabelião goze de fé pública, conforme já dito 

anteriormente, não há interferência, no procedimento probatório(diligências 

ou oitivas realizadas pelo tabelião), da parte contra quem ela foi produzida, 

circunstância garantida caso os mesmos atos fosse praticados em juízo. Além 
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desses pontos, é importante destacar possíveis situações em que a ata poderia 

ser revogada, o que é explanado no tópico seguinte. 

3.3. Revogabilidade da Ata Notarial 

Um questionamento que se pode fazer acerca do instituto objeto do pre-

sente capítulo é o relacionado à possibilidade de seu desfazimento ou de sua 

revogabilidade. Adiantamos de pronto que a ata notarial tem natureza irrevo-

gável, porquanto, conforme já explicitado anteriormente, nela há a narrativa 

da constatação de fatos presenciados pelo tabelião de notas ou a ele declara-

dos e, portanto, o solicitante ou requerente não ostenta o direito de pugnar 

posteriormente que o tabelião declare que o fato não ocorreu. 

Entretanto, o caráter irrevogável da ata notarial não significa que o seu 

conteúdo não possa ser objeto de questionamento ou mesmo de desconsti-

tuição. Nas atas cujo objeto seja constituído por declarações do solicitante ou 

requerente estes podem comparecer novamente perante o notário para lavra-

tura de outra ata, retificando total ou parcialmente a declaração anterior, mas 

não para dizer que não prestou a declaração anterior. Quando a intenção for 

impugnar a existência do conteúdo da ata vetusta, a única via possível é a 

Judicial, através de ação anulatória própria. O tabelião não tem competência 

ou atribuição legal para cancelar o próprio ato, somente o Judiciário pode 

assim declará-lo. 

Conclusão 

Do ponto de vista prático, os registos notariais são tolerados em tribunal 

porque são criados em estrita conformidade com determinadas disposições 

legais que permitem a criação de certidões. E por ser um trinômio informa-

ção-reação-participação do ponto de vista processual, seu uso não viola prin-

cípios. 
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Os certificados notariais não são um substituto perfeito para os vários 

tipos de provas típicas. O sistema contencioso cível brasileiro prevê salva-

guardas processuais específicas para a produção de determinados tipos de 

prova, portanto, se as partes se mostrarem mais adequadas para provar de-

terminado fato, de fato tem o direito de produzir provas. 
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CAPÍTULO 17. 
A LEI DO FRETE (LEI Nº 13.703/18): 

análise de uma lei que ainda não vigorou 

Paulo André Pedroza de Lima1 

Álisson José Maia Melo2 

Resumo: Este capítulo expõe a origem da Lei nº 13.703/18, conhecida 

como lei do frete. Apresenta-se o debate ocorrido no Supremo Tribunal 

Federal, com a audiência pública na ADI 5956/DF. Nesta audiência várias 

instituições, representando o Estado e categorias de classe, dialogaram so-

bre as vantagens e desvantagens desta interferência do Estado na economia. 

Este capítulo é relevante pois traz o debate jurídico com Análise Econômica 

do Direito sobre uma lei na qual a norma jurídica desconsidera as regras 

econômicas. As contribuições teóricas aqui trazidas vêm do debate de eco-

nomistas e juristas, que explicam as motivações sobre a aplicação dos preços 

mínimos para frete pode ser considerada um tabelamento. E existe desde 

2018 uma insegurança jurídica, pois a lei está em vigor precariamente, por 

decisão do STF. Discutir a real eficácia destas normas e trazer conceitos 

breves da economia para compreender como funciona o setor e os impac-

tos nos ajuda a entender o modelo de regulamentação é objetivo secundário 

da pesquisa. A metodologia utilizada foi dedutiva, com pesquisa bibliográ-

fica e documental, via análise qualitativa, e analisando o debate entre as par-

tes que foram convocadas para suprir o STF com informações para uma 

decisão em relação ao tema. Conclui-se que a lei não foi totalmente imple-

mentada devido às restrições econômicas dentro do mercado onde os ca-

minhoneiros autônomos atuam. Além de que sua aprovação foi casuística, 

buscando atender à categoria profissional num momento de desequilíbrio 

no mercado. 

Palavras-chave: Direito Empresarial. Lei do frete. Analise Econômica do 

Direito. Competição. 

                                                 
1 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário 7 de Setembro 
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2 Doutor em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Professor permanente do Programa de 

Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7). E-mail: alisson@uni7.edu.br. 
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Introdução 

Com a recessão econômica e a necessidade de reequilibrar as finanças da 

estatal Petrobrás, o governo Temer aplicou uma política menos intervencio-

nista nos preços controlados por essa empresa. Pressionados os sucessivos 

aumentos e a queda na demanda pelos serviços de frete rodoviário de cargas 

decorrente da recessão econômica, os caminhoneiros autônomos promove-

ram um locaute, com a paralização das estradas entre 21 e 30 de maio de 

2018. Essa paralização trouxe um período curto, mas de incertezas econômi-

cas, inclusive com o desabastecimento de gêneros alimentícios e de combus-

tíveis, trazendo o caos ao país. 

Esse movimento tinha algumas reinvindicações, entre elas a criação de 

uma política de preços mínimos para fretes rodoviários de carga. Para isso, o 

Governo Temer enviou ao Congresso Nacional a medida provisória 838 con-

vertidas na Lei 13.737, que tratava entre outros temas com a fixação de uma 

tabela com preços mínimos para fretes de caminhoneiros autônomos. 

Ainda em 2018, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do 

Brasil (CNA) ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade ques-

tionando a resolução 5.833/2018 da Agencia Nacional de Transporte Terres-

tre (ANTT). Essa resolução previa as sanções aos transportadores rodoviá-

rios de carga. A CNA alegou que não tinha participado da discussão sobre o 

tema. Daí, o ministro Luis Fux, deferiu liminar suspendendo a aplicação da 

lei, vindo a cassar essa liminar ainda no final desse mesmo ano. 

O questionamento deste trabalho é se essa medida, o da lei de piso mí-

nimo dos fretes rodoviários de cargas, seria necessária para um mercado de 

concorrência tendencialmente perfeita e eficiente para a economia geral. Essa 

lei tem impactos constitucionais, influenciando os princípios da livre inicia-

tiva e da defesa do consumidor. 
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A metodologia utilizada é dedutiva, através de procedimentos de busca 

bibliográfica e documental, buscando descrever e explicar o processo da ADI 

5956/DF e seu tramite no Supremo Tribunal Federal. Inclusive toda a dis-

cussão aqui trazida veio extraída da audiência pública realizada no dia 27 de 

agosto de 2018, com várias instituições vindo a apresentar seus motivos para 

o STF. A estrutura deste capítulo apresenta a posição do caminhoneiro autô-

nomo como empresário, considerando os aspectos legais e econômicos. E 

abordando o contexto do surgimento da lei com a discussão no STF sobre o 

tema. A ferramenta da Análise Econômica do Direito vem a auxiliar no en-

tendimento das consequências no setor econômico dessa medida. E depois 

vem com a conclusão do excesso de intervenção nas relações econômicas 

advindas dessa lei. 

1. O caminhoneiro autônomo 

Existe uma categoria de empresários que é representativa no setor de 

transporte terrestre que é o caminhoneiro autônomo. Não falamos de em-

presas de fretes, mas daquela pessoa que compra um caminhão ou carreta 

para fazer fretes para pessoas físicas e jurídicas. Aqui não se trata de um tra-

balhador que vende sua mão de obra. Importante salientar que o caminho-

neiro autônomo tem o risco do negócio, sendo um empresário. A Empresa 

é um fenômeno econômico que vem sendo estudada por muitos campos 

como a Economia, Sociologia, o Direito, entre outras disciplinas. A empresa 

já era objeto de estudo no Direito Romano. Segundo o romanista e doutri-

nador José Carlos Moreira Alves3 a pessoa jurídica como entidade abstrata 

passou por um processo de evolução lenta. As corporações, associações e as 

fundações são entes abstratos, que se tornaram titulares de direitos. Inclusive 

                                                 
3 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 
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as corporações, que já estavam incorporadas na economia por gerar renda, 

tinham suas formalidades, tais como o Estatuto, com um mínimo de três 

sócios e sua finalidade, muitas vezes ligada à agricultura e ao comércio. 

Nosso código civil positiva um tipo de sociedade empresarial que se en-

caixa com o perfil do caminhoneiro autônomo. Esse tipo de empresa é a 

sociedade limitada, onde o empresário pode ser sozinho ou ter mais sócios. 

A sociedade limitada unipessoal surge com o advento da Lei nº 13.874/19. 

Esse modelo de sociedade, limitada, refere-se ao fato de que os sócios são 

responsáveis financeira e administrativamente pela empresa conforme o ca-

pital social que aplicaram e a cláusula de exercício de administração do con-

trato social4. 

Além da concepção do direito, a empresa tem também um caráter eco-

nômico. Ronald Coase5 afirma que as empresas são concebidas como entida-

des endógenas ao sistema econômico, cuja existência só se justifica na pre-

sença de custos de transação para a produção. Empresas e outras organiza-

ções e instituições econômicas existem porque os agentes acham que elas são 

uma forma útil de minimizar os custos de transação, porém não de eliminá-

los. A noção de custo de transação se dá inicialmente quando o custo para se 

gerir as atividades produtivas em um ambiente organizado for menor do que 

a gestão pelo empresário. E os contratos são uma forma da firma contratar 

os fatores de produção baixando seus custos de informação e de negociação 

de sua produção, além de garantir uma previsibilidade ao empreendimento.6 

                                                 
4 GUSMÃO, Mônica de. Lições de Direito Empresarial. 12. edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 

159. 
5 COASE, Ronald. The Nature of the firm. Econômica. Londres, Vol. 4, n. 16 p 386-405, nov. 1937, p. 

390. 
6 COASE, 1937, p. 391-392. 
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Assim, para reduzir seus custos e incertezas de transação no mercado 

(tais como busca e informação, negociação e decisão, monitoramento e cum-

primento dos contratos) surge a empresa dando autoridade e poder ao agente 

econômico empreendedor. 

Como exemplo, podemos informar que o mercado de fretes brasileiro 

funciona dentro do regime econômico próximo a concorrência perfeita. Mer-

cado no qual se tem muitos produtores e consumidores dos serviços de frete. 

Adam Smith7 informa que o preço de mercado de uma mercadoria específica 

é regulado pela proporção entre a quantidade que é efetivamente colocada 

no mercado e a demanda daqueles que estão dispostos a pagar o preço natural 

da mercadoria. Assim o preço não seria regulado por leis jurídicas, mas pela 

lei da oferta e da demanda, já consagrada nos manuais de economia. Pois 

quanto menor o custo de transação (frete), menor o preço e maior a demanda 

dos consumidores. 

Como qualquer setor econômico, esse segmento passa por ciclos vicio-

sos e virtuosos que podem gerar questionamentos sobre as regras políticas 

que afetam os lucros dos participantes. A reinvindicação pelos caminhonei-

ros autônomos veio a impulsionar o governo federal a intervir na economia. 

Analisa-se a seguir a motivação da intervenção e suas consequências, assim 

como o debate gerado no Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 

2. A paralisação: causas, reinvindicações e resultados 

alcançados 

Com a crise no Governo Dilma Rousseff, uma paralisação dos caminho-

neiros gerou consequências econômicas muito significativas no ano de 2018. 

                                                 
7 SMITH, Adam. A Riqueza das Nações: Investigações sobre sua Natureza e Causas. 1 ed. São Paulo. 

Nova Cultural. 1996, p. 110 
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O movimento foi tomando corpo, provocando desabastecimento no país, 

criando um caos com a falta de insumos e combustíveis deixando em risco 

toda a atividade produtiva8. 

A demanda fraca devido a recessão econômica era o que mais afetava os 

caminhoneiros. Porém o estopim foi o aumento dos custos variáveis, tais 

como diesel e pedágio, que não conseguiam ser repassados aos preços dos 

fretes justamente por ser o mercado baseado nos princípios do modelo da 

concorrência perfeita, já que existia uma grande capacidade ociosa no setor. 

Os caminhoneiros autônomos e suas entidades representativas solicita-

vam três itens principais para negociação com o Governo Federal. Vale res-

saltar que algumas das reinvindicações impactariam em empresas estatais, 

como a Petrobrás. Essas empresas possuem acionistas minoritários que são 

afetados com intervenções do Estado. E nesse caso especifico, essa empresa 

já vinha de uma enorme crise financeira justamente pela intervenção estatal 

dos Governos anteriores nos sistemas de preços buscando frear a alta da in-

flação de forma artificial. As reivindicações foram as seguintes: 

a) redução do peso de tributos sobre o óleo diesel e, consequentemente, 

diminuir o preço. Lembrando que o Governo anterior utilizava a CIDE com-

bustível para estabilizar as baixas e altas dos preços do Diesel. 

b) estratégia de preços da Petrobrás cuja política desde julho de 2017 tenta 

alinhar os valores àqueles cobrados no mercado internacional. Para isso, consi-

derando a variação do dólar e do barril de petróleo. 

c) redução no pagamento de pedágios com a extinção da cobrança de pe-

dágios para eixos erguidos retorno dos fretes contratados. Pois mesmo sem 

                                                 
8 BBC BRASIL. Greve dos caminhoneiros: a cronologia dos 10 dias que pararam o Brasil. BBC. 

Londres, 30 mai. 2018. 
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carga, os caminhoneiros eram tarifados de acordo com o número de eixos de 

seus veículos.9 

Após o período de negociação, o governo federal celebrou um acordo 

com os representantes da paralização, anunciando a redução de R$ 0,46 no 

litro do diesel por um prazo 60 dias. Foi até considerada uma atitude teme-

rária do ponto de vista empresarial porque implicou a intervenção política na 

Petrobrás. A empresa vinha de escândalos que geraram uma dívida que atin-

giu os R$ 506 bilhões de reais no terceiro semestre de 2015. Importante sali-

entar que tivemos nova pressão sobre esse tema em 2022. Dessa vez ocasio-

nado pela inflação mundial provocado pela Guerra da Ucrânia e da retomada 

da economia pós pandemia. Ao final resultou em uma medida legislativa que 

limitou a alíquota máxima de cobrança do ICMS nos Estados brasileiros. Se-

gurando a pressão da categoria para a redução dos preços do diesel10. 

Importante entender que a dinâmica dos preços do diesel decorre tanto 

das elevações nos preços internacionais do petróleo quanto da depreciação 

da taxa de câmbio, que estavam na base da política de preços até então prati-

cada pela Petrobrás11. 

Outra medida foi estabelecimento de uma tabela mínima dos fretes. Esse 

tema gerou questionamentos no Supremo Tribunal Federal que virou objeto 

da discussão da ADI 5956/DF. Logo após negociação aberta pelo Governo 

Federal com setor de fretes rodoviários, em junho de 2018, a Agencia Naci-

onal de Transporte Terrestre publica a Resolução nº 5.820/2018, como pri-

meiro passo para a implantação da política de piso mínimo dos transportes 

rodoviário de carga. Essa resolução inspirou a edição da Medida Provisória 

                                                 
9 BNDES. O BNDES e a crise dos caminhoneiros. Departamento de Pesquisa Econômica – Área de 

Planejamento Estratégico. Brasília, jun./2018. 
10 BNDES, 2018. 
11 BNDES, 2018, p. 1. 
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nº 832 de 2018, posteriormente convertida em Lei nº 13.703/2018 pelo Par-

lamento brasileiro. 

Outra das reinvindicações foi a isenção da cobrança de pedágio por eixo 

suspenso de caminhões vazios. Essa isenção foi concretizada mediante a edi-

ção da medida provisória e incorporada à Lei nº 13.103/15 em seu artigo 17, 

abonando os veículos de carga que circulam vazios de terem cobrança sobre 

o eixo que se mantiverem suspensos enquanto o veículo se movimentar na 

estrada12. 

Essa intervenção legal do Estado nessa área comprometeu de forma sig-

nificativa as concessionárias de serviço público na área de infraestrutura, tais 

como as que administram as estradas. Essas concessões são frutos de contra-

tos administrativos. A CCR informou ao mercado que o impacto nas suas 

receitas com a isenção da cobrança do pedágio foi de R$ 76.300.000,00 (se-

tenta e seis milhões e trezentos mil), mas gerando a queda do lucro líquido 

em 14% em relação ao ano anterior. A própria concessionaria já informa, no 

seu relatório de Relações aos Investidores, que está em negociação para ree-

quilíbrio econômico-financeiro dos contratos, sendo negociado em cada con-

trato estabelecido com o ente federativo competente13. Então o benefício que 

foi concedido aos manifestantes se tornará um ônus financeiro para os usu-

ários de veículos que trafegam nas concessões. Estes remunerarão as perdas 

do acordo com os caminhoneiros ao trafegar nas estradas concedidas pelo 

Estado. 

Outra concessão foi contratação de autônomos pela Conab efetivada 

pela MP nº 832/2018 que estabelecia uma reserva de 30% para associações 

                                                 
12 BRASIL. Lei nº 13.103, de 02 de março de 2015. Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista. 

Brasília: Presidência da República, 2015. 
13 G1. Pesquisa da USP traça perfil de caminhoneiros; renda e escolaridade continuam baixas após leis da 

categoria. G1 Piracicaba e região. 12 de mar. 2018. 
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de transportadores autônomos, cooperativas e sindicatos com mais de três 

anos de registro. Porem nos três primeiros chamados onde foram disponibi-

lizados para os transportadores autônomos de cargas de 46 mil toneladas. 

Porém de acordo com a CONAB, somente uma cooperativa demonstrou 

interesse em participar do chamamento, mas não conseguiu ser habilitada14. 

Essa intervenção provocou um prejuízo logístico e custos para o Estado, pre-

judicando o pequeno agricultor e o consumidor final dos produtos. E por se 

tratar de matéria de direito administrativo, esse processo necessita de um pro-

cedimento licitatório que restringe a quantidade de autônomos disponíveis 

pela burocracia necessária. 

Dentro do processo em tramitação no Supremo Tribunal Federal, no dia 

27/08/2018, no qual o ministro Luiz Fux, que é o relator de três ações diretas 

de inconstitucionalidade (ADI) contra a medida, ajuizadas pela Associação 

do Transporte Rodoviário do Brasil (ATR Brasil), que representa empresas 

transportadoras; pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela Con-

federação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) congregou todos os in-

teressados para apresentar suas justificativas contra e a favor do tabelamento 

de fretes para embasar suas decisões sobre o tema. Nesta parte do trabalho, 

vamos reproduzir alguns dos principais pontos trazidos pelas entidades inte-

ressadas no assunto que estão disponíveis no site do Supremo Tribunal Fe-

deral no documento que transcreve essa audiência pública. Vários órgãos se 

manifestaram e cabe aqui entender o posicionamento deles na audiência pú-

blica. 

                                                 
14 MANZUI, Guilherme. Decreto de Temer elimina 60,9 mil cargos públicos federais. G1, Brasília, 09 de 

jan. 2018. 
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3. O debate: Direito e Economia 

A Advocacia Geral da União (AGU) a que a política de preços mínimos 

para o frete era objeto de diálogo entre o poder público e o setor rodoviário 

de cargas desde 2015, inclusive com um projeto em tramitação no Congresso 

Nacional, inclusive já tinha uma resolução da ANTT sem caráter vinculante 

que tratava da política do preço mínimo do frete. Apesar de a AGU reconhe-

cer que o setor de cargas estava sofrendo pela crise econômica brasileira ad-

vinda da crise do impeachment. 

A AGU defende, ainda, que a Constituição Federal prevê a livre iniciativa 

e a livre concorrência, que funcionam bem quando o mercado está equili-

brado. Além disso, a AGU crê que quando não tem oportunidade de nego-

ciar, na perspectiva concorrencial, fica a parte mais frágil sofrendo efeitos da 

distorção do mercado. Na defesa da política de preços mínimos, que seria o 

preço de custo. 

Com a devida vênia, o posicionamento da AGU desconsidera a defesa 

do consumidor que tem status constitucional positivados no artigo 5o e no 

próprio artigo 170. O consumidor poderia se beneficiar com preços mais bai-

xos, haja vista que, nos momentos econômicos de expansão do PIB, os pre-

ços dos fretes sobem devido à pressão de uma demanda maior do que a oferta 

de fretes, causando distorções e elevando os preços dos fretes e também au-

mento nos lucros dos caminhoneiros. Caberia à AGU na análise da dinâmica 

do setor se municiar de dados mais precisos do próprio Executivo, já que os 

caminhoneiros autônomos são empresários. Sendo assim passíveis dos efei-

tos dos ciclos de preços altos e baixos que servem como regulador natural da 

relação produtor e consumidor no mercado de fretes. 

Pode-se questionar uma possível miopia na manifestação da AGU ao 

não levar em consideração a figura da Lei da Destruição Criativa, já que temos 
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uma probabilidade de, nos próximos 15 a 20 anos, os motoristas serem subs-

tituídos por mecanismos modernos como o caminhão autônomo. Essa ino-

vação pode provocar ganhos de produtividade e vai dilacerar a categoria que 

hoje tem uma grande importância para ao segmento de transportes. Resta o 

questionamento quanto ao posicionamento da AGU relativamente aos ga-

nhos de produtividade provenientes da tecnologia. 

Já a ANTT inicialmente informou que, ainda tendo uma tabela de refe-

rência desde 2015 (Resolução nº 4.810), ela estaria defasada e precisava de 

atualização teórica. E que fazer uma nova tabela não seria uma tarefa fácil, já 

que o prazo inicial para a criação da tabela foi de apenas 8 dias, e que esse 

trabalho foi questionado por não ter uma discussão ampla com o setor. 

A Agência ressalta que a lei que estabeleceu a competência para a ANTT 

regulamentar e fiscalizar a política do frete mínimo, no entendimento da 

ANTT, vedou a possibilidade de que a agência celebrasse qualquer acordo 

ou convenção, individual ou coletivo, ou com qualquer entidade ou repre-

sentação de classe de qualquer natureza para que se chegassem a um acordo 

na política de preços mínimos. 

A ANTT, em seu posicionamento, tece críticas à lei e à política governa-

mental nas seguintes palavras: 

a) que a referência da ANTT em relação aos custos gerais, que servem para 

qualquer tipo de transporte e que com a nova lei vai ter que criar um modelo 

para cada tipo de operação, o que vai requerer muito esforço técnico para que 

reflita a realidade; 

b) que a ANTT, desde a discussão da questão, teve que aumentar a capacidade 

da Ouvidoria em 25% com a publicação da resolução da lei de frete, afirmando 

também que a agencia não possui técnicos qualificados e treinados para o exer-

cício na tarefa legal; 
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c) que tem uma previsão de um aumento de 220% no custo de fiscalização, 

com a criação de um novo documento de controle de fretes, que vai burocra-

tizar mais ainda o setor, além de não saber quais as sanções a serem aplicadas 

no caso de infrações por quem não cumprir a norma. 

Essa previsão feita pela ANTT se mostrou pertinente, haja vista que, em 

setembro de 2019, a tabela ainda não foi posta em prática, e o próprio STF 

se mostrou ineficaz em trazer a causa para julgamento, ainda que tivesse re-

levância para a a economia do país. E fica uma disputa apenas de aspecto 

político com a criação e suspensão de novas tabelas que são questionadas na 

Justiça e que sofre interferências políticas por parte das empresas de trans-

porte de cargas. E quando a tabela entra em vigor, as multas são suspensas 

por ações judiciais que pedem a suspensão das sanções até a definição do 

STF15. 

A Confederação Nacional de Agricultura (CNA) inicialmente expôs o 

seu ponto de vista sobre o risco do custo do pequeno produtor agrícola ser 

penalizado, já que ele não tem acesso para compra de seus insumos a outros 

modais que não o transporte rodoviário, diferente dos grandes produtores 

que podem se valer dos modais aquaviário e ferroviário. E que mesmo o 

grande produtor de commodities precisa se utilizar do modal rodoviário para 

levar seus produtos aos Centrais Estaduais de Abastecimento (CEASA) e aos 

portos com o objetivo de exportação. 

Alega a ocorrência de um grande problema para a rentabilidade do setor 

já que os preços das commodities são estabelecidos no mercado mundial, e com 

o tabelamento dos fretes, uma parcela do preço do produto agropecuário 

ficará imobilizado. Cabe lembrar que a maior parte dos preços mundiais dos 

produtos agrícolas são formados fora do Brasil, tendo como exemplo a Bolsa 

                                                 
15 TRF4. Liminar suspende multa aplicada com base na lei da tabela mínima para frete rodoviário 

de carga. Chapecó. 10 out. 2022. 
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de Mercadorias de Chicago. Como afirma o membro da CNA, “(...) não é o 

produtor que constrói o quanto ele vai receber, é o mercado, principalmente 

o doméstico e o internacional, que fala quanto ele tem a receber.” 

Outra crítica feita pela CNA, nessa audiência pública, é a ausência do 

componente frete-retorno na composição da tabela de fretes. Esse frete-re-

torno gera um aumento pesado aos custos do contratante. Segundo a Reso-

lução nº 5.820, de 30 de maio de 2018, o cálculo do frete-retorno é feito 

considerando a faixa do percurso em dobro, ou seja, se o transportador tiver 

certeza de que não haverá carga de retorno para um determinado transporte, 

a busca do custo por quilômetro e por eixo deve ser feito para a faixa de 

percurso total e não apenas para o trecho do percurso com o caminhão car-

regado. Em caso prático, um caminhão parte de Araraquara em São Paulo 

carregado com suco de Laranja, descarrega no Porto de Santos a 390 km do 

local da origem. Volta vazio para Araraquara. Nesse caso, podemos falar em 

frete-retorno? De forma alguma. O custo correspondente à carga a granel e 

à faixa de percurso de 780 km, ou seja, os 390 km da ida mais os 390 km da 

volta. Sendo que isso gera uma ineficiência porque geralmente o transporta-

dor buscará um frete aos agenciadores locais para levar as cargas do Porto de 

Santos para qualquer destino no Brasil. 

O impacto, segundo o representante da CNA, de acordo com um estudo 

apresentado na audiência pública no STF, seria que a inflação poderia sair de 

4,4% ao ano, com base em fevereiro de 2019 para 6,5% ao ano, se o frete-

retorno não for incluído na tabela de fretes, causando um prejuízo a toda 

sociedade brasileira. E segundo um estudo da Embrapa, com o tabelamento 

geraria uma perda de 10% nas exportações dos 4 principais produtos agríco-

las brasileiros: milho, soja, açúcar e bovinos, gerando desemprego de mais de 

10 mil pessoas. 



A Lei do Frete (Lei nº 13.703/18): análise de uma lei que ainda não vigorou 

387 

A CNA também afirma que 92% dos produtores rurais no Brasil são 

famílias que tem propriedades rurais com menos de 200 hectares, e que, 

dando o exemplo da produção de frangos, diariamente 16 milhões de frangos 

são abatidos para alimentação, que precisam ser transportados. Esses produ-

tores iriam buscar soluções alternativas, o que iria provocar desequilíbrio na 

produtividade dos seus produtos (tal como a verticalização para o transporte 

das aves). Com isso geraria uma deseconomia de escala, já que não é a exper-

tise do produtor avícola. A CNA afirma que 30 milhões de pessoas estão 

envolvidas no agronegócio. Já em pesquisa feita no site do Ministério do De-

senvolvimento Agrário, publicada no seu site em 12 de junho de 2018, a CNA 

trouxe estes números: 

Levantamento feito pelo portal Governo do Brasil mostra que a agricultura fa-

miliar tem um peso importante para a economia brasileira. Com um fatura-

mento anual de US$ 55,2 bilhões, caso o País tivesse só a produção familiar, 

ainda assim estaria no top 10 do agronegócio mundial, entre os maiores produ-

tores de alimentos. (...)Quando se soma a agricultura familiar com toda a pro-

dução, o Brasil passa de oitavo maior para a quinta posição, com faturamento 

de US$ 84,6 bi por ano. “O crescimento do Brasil passa pela agricultura fami-

liar. O agricultor familiar tem grande importância para o crescimento do Bra-

sil”, afirma o secretário da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do De-

senvolvimento Agrário, Jefferson Coriteac. De acordo com o último Censo 

Agropecuário, a agricultura familiar é a base da economia de 90% dos municí-

pios brasileiros com até 20 mil habitantes. Além disso, é responsável pela renda 

de 40% da população economicamente ativa do País e por mais de 70% dos 

brasileiros ocupados no campo. 

A CNA apresenta também números da Associação Nacional de Trans-

porte de Cargas e Logística (NTC), na audiência pública, que existe um ex-

cesso de 300 mil veículos de carga no mercado, dentro de um universo de 1,9 

milhão de veículos de carga. Alega que esse excedente deveria respeitar a lei 

da oferta e da demanda da economia, onde os preços mais baixos levariam 
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aos transportadores a procurar novos segmentos de mercado ou buscar no-

vas atividades. Além de reforçar, de acordo com CNA, a dificuldade de uni-

formizar o cálculo dos custos de frete considerando as peculiaridades de cada 

região produtora brasileira, também se argumenta o impacto da tributação no 

custo do óleo diesel, maior queixa da paralisação que fica entre 20 a 30% do 

seu custo total. 

Já a Confederação Nacional da Indústria (CNI) na audiência inicia infor-

mando que quando se exclui o produto minério de ferro, ¾ de todas as cargas 

transportadas no país se utiliza do modal rodoviário. Prossegue afirmando 

que a intervenção do Estado nos preços dos fretes faz surgir um cartel oficial 

que rompe com o mercado competitivo existente entre os contratantes, po-

dendo ser passível de questionamento no CADE, caso a lei seja considerada 

constitucional. 

Além de pontos já trazidos pela CNA, tal como o frete retorno, trazendo 

inclusive o impacto sazonal que o Norte / Nordeste hoje consegue ganhos 

com o frete–retorno porque é mais importador do que a Região Sul / Su-

deste, o que causaria um aumento dos preços dos fretes na Região Nordeste, 

prejudicando toda a economia de uma região que precisa de incentivos 

econômicos. Segundo apresentado na audiência pública, baseado em dados 

da Empresa Brasileira de Planejamento e Logística, para cada 100 toneladas 

de carga exportadas da região Sudeste para o Norte e Nordeste, o retorno de 

cargas é de apenas 75 toneladas. Mas esse hiato hoje é compensado pelo me-

canismo do frete-retorno, por meio do qual o caminhoneiro cobra um valor 

menor para voltar ao seu porto de saída. Com a tabela de fretes, esse custo 

do frete-retorno fica incorporado em todos os fretes contratados gerando 

prejuízos à sociedade e dando ganhos de ineficiência ao transportadores ro-

doviários. 
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A CNI aventa a possibilidade da criação de um mercado paralelo de fre-

tes, considerando que a ANTT não tem condições de fiscalizar a aplicação 

da tabela. A Confederação reforça a ineficácia do Estado para controlar esse 

regramento já que a ANTT apresentou 4 tabelas de frete diferentes em um 

prazo de 15 dias por se tratar de um cálculo impossível de ser feito de forma 

razoável. Para se ter uma ideia da complexidade do cálculo do frete, a Con-

federação Nacional de Transportes (CNT) realiza há mais de 23 anos uma 

pesquisa sobre a trafegabilidade da malha rodoviária brasileira, com 70 variá-

veis e atributos aplicados para cada Estado da Federação, gerando cerca de 

1.900 indicadores que influenciam diretamente no custo operacional de um 

caminhão. Para se compreender os problemas de custo, apenas 12% dos 1,7 

milhão de quilômetros de rodovias tem pavimentação em perfeito estado. 

Isso gera um custo, dependendo da pavimentação da estrada adicional de 830 

milhões de óleo diesel por ano com impacto de R$ 2,5 bilhões, sentidos prin-

cipalmente no Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste, sem tocar nos 

pneumáticos e peças, que são vitais para esse segmento. 

No extremo, caso o custo do frete seja aumentado pela tabela, as indús-

trias e seus distribuidores poderão criar uma distorção maior nesse mercado, 

assumindo o risco de terem frotas próprias, já que aproximadamente 2 bi-

lhões de toneladas são transportados por ano por esse modal nas estradas 

brasileiras, reduzindo ainda mais a demanda dos caminhoneiros autônomos, 

levando a uma grande crise do setor. 

Por fim o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 

afirma ser totalmente contrário ao tabelamento de preços, tendo estabelecido 

mais de 150 condenações a casos semelhantes com aplicação de multa e ou-

tras sanções para esse tipo de conduta, inclusive com os setores de autoes-

cola, setor médico e pelo Sindicato de Transportadores Autônomos de Con-

tainers de Itajaí, em Santa Catarina. Afirma que qualquer tentativa de reduzir 
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a competitividade em ambiente concorrencial, reduzindo os mecanismos de 

equilíbrio de preço e limitando o poder de barganha das partes contratantes 

prejudica sempre os consumidores finais. 

A função do CADE é defender a sociedade brasileira, segundo seu re-

presentante, e que esse tipo de tabelamento gera prejuízo aos consumidores 

finais, bem como a sociedade brasileira como um todo, porque há o risco real 

da verticalização da cadeia produtiva, na qual os clientes dos caminhoneiros 

irão oferecer os seus serviços. Com os preços de frete mais caros, sem obe-

decer a lei da oferta e da demanda, o que irá acontecer é uma diminuição da 

demanda por esses produtos finais, deixando um estoque ofertado alto e di-

minuindo a quantidade de empregos na economia, o que se chama de peso 

morto na literatura econômica. 

O que a lei do frete busca, segundo o CADE, é uma decisão politica 

estatal para corrigir uma suposta falha de mercado, camuflando um excesso 

de oferta de fretes em um momento de declínio do mercado brasileiro pro-

vocado pela crise causada pelo então governo petista. Essa intervenção mitiga 

os princípios de liberdade contratual, incrementando o custo da cadeia de 

formação por preço do produto e serviço, promovendo um preço de fretes 

supracompetitivo em detrimento do seu preço competitivo natural estipu-

lado em virtude dos mecanismos de mercado da teoria econômica, inclusive 

levando a uma redução de incentivos à inovação no segmento, com o risco 

da queda da qualidade dos produtos e serviços, e risco de aumentar a de-

manda para outros serviços, desviando investimentos de forma desnecessá-

ria. Para o CADE, a tabela gera uma proteção em relação a margem de lucro 

dos transportadores que vai prejudicar a economia com um todo. 
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Conclusão 

Este estudo mostra que a intervenção do Direito sobre a Economia, 

ainda que seguindo pressupostos constitucionais pode se torna ineficiente, 

haja vista que a economia possui suas regras próprias 

Ainda que tenha se editado uma Medida Provisória, convertida em Lei, 

a falta de eficácia do regramento se dá por querer através dos princípios cons-

titucionais querer intervir nos atos dos privados dos agentes econômicos em 

larga escala, principalmente quando se trata de mercados que tendem apre-

sentar um modelo próximo a concorrência perfeita. 

O STF ainda não se posicionou sobre o assunto e pelo estudo apresen-

tado não deverá se posicionar com brevidade pela complexidade da matéria, 

pelo impacto na economia do país e pelo receio de não ter uma certeza jurí-

dica sobre o assunto. A lei está em vigor, mas como visto antes, as sanções 

aplicadas estão suspensas por decisões liminares obtidas na Justiça Federal, 

aguardando uma decisão da Corte Máxima. 

É preciso considerar, ainda, que o problema se inicia em 2018 mas gera 

discussões nos órgãos administrativos que continuam aplicando multas, prin-

cipalmente nos Estados que se tem uma maior organização empresarial e 

mais produção agrícola, tais como Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

Conclui-se que a intervenção do Estado na economia deve ter seus limi-

tes, e deixando apenas para se concentrar nos mercados ineficientes, tais 

como o monopólio e o oligopólio. Esses modelos são beneficiados pela sua 

estrutura econômica, merecendo ser passível de intervenção quando outros 

agentes forem prejudicados no relacionamento com empresas que atuam 

dentro desses modelos. E que as decisões legislativas deveriam ter mais estu-

dos em relação as consequências práticas na economia. 
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Compreender economicamente os mercados e seus integrantes e o fun-

cionamento teórico evitariam a criação de leis ineficazes que mais atrapalham 

do que ajudam a busca por mais produtividade para o Brasil. Nesse sentido, 

estruturar o Poder Legislativo e o Supremo Tribunal Federal de um apoio 

técnico para a elaboração de avaliação de impacto legislativo e decisional em 

casos que envolvam efeitos econômicos gerais no mercado brasileiro. 
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CAPÍTULO 18. 
A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ADEQUADOS DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS (MASCs) COMO 
CONDIÇÃO PRÉVIA PARA O AJUIZAMENTO DE 

AÇÕES: uma releitura do princípio do acesso à justiça e 
do interesse de agir frente à cultura litigiosa do brasileiro 

Jean Marcell de Miranda Vieira1 

Resumo: Este capítulo tem por objeto o exame de como a expansão da 

utilização dos métodos alternativos ou adequados tem reverberado na no-

ção que se tem sobre o princípio no acesso à Justiça e a condição da ação 

chamada de interesse de agir, frente à radicada cultura de litigância da soci-

edade brasileira. Para cumprir este mister, utiliza-se o método dedutivo, com 

pesquisa bibliográfica em doutrina abalizada sobre o tema, o exame de nor-

mas atinentes ao objeto de pesquisa e a busca por precedentes judiciais nos 

quais seja possível identificar como o Judiciário brasileiro vem se posicio-

nando ao tratar da utilização desses meios alternativos para solução de con-

flitos. Conclui-se que, embora os MASCs tenham ganhado cada vez mais 

prestígio na literatura, bem como na legislação e na jurisprudência, ainda é 

prematura a ideia de condicionar o ajuizamento de ações à prévia utilização 

de alguma de suas ferramentas. 

Palavras-chave: Cultura litigiosa. MASCs. Sistema multiportas. Acesso à 

Justiça. Interesse de agir. Releitura. 
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Introdução 

Uma sociedade em que predomina uma cultura belicosa, litigiosa, em que 

ainda é assente o “fetiche obsessivo da decisão de mérito”2, que por sua vez 

leva à prodigalidade na utilização da jurisdição estatal para solucionar toda e 

qualquer controvérsia, baseia-se em uma percepção falaciosa e irrealista sobre 

o que vem a ser, de fato, a possibilidade de acesso à Justiça, passando ao largo 

da noção de que a função judicial do Estado deve ser ofertada aos que real-

mente dela necessitam. 

E é por essa razão que (não é de agora, mas se trata de um movimento 

acirrado a partir da “Constituição Cidadã”) vem tomando lugar nas normas 

emanadas do Legislativo pátrio e, também, nas decisões judiciais proferidas 

pelos tribunais brasileiros, um novo sentido para resolução de conflitos por 

meio de métodos alternativos ou adequados de solução de conflitos (MASCs) 

os quais, por sua vez, têm contribuído para a formação de um sentido con-

temporâneo sobre a noção de distribuição de justiça, repercutindo não so-

mente em nível principiológico, mas até mesmo no direito subjetivo de ação, 

mais especificamente em uma das condições para o seu exercício, que é o 

interesse de agir. 

E é essa intricada situação observada no Brasil que deu vez ao objeto 

desta pesquisa, cujo objetivo consistirá no exame de como os MASCs têm 

influenciado na ressignificação do princípio do acesso à Justiça e do interesse 

de agir, mesmo diante da forte cultura litigante do brasileiro. 

Em se tratando de um problema de enquadramento da visão contempo-

rânea desses institutos vis-à-vis o crescente influxo dos MASCs, optou-se 

                                                 
2 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A Resolução dos Conflitos e a Função Judicial no Contempo-

râneo Estado de Direito. 3. ed. Salvador, JusPODIVM, 2020. p. 243. 
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método de pesquisa dedutivo, direcionado à obtenção de respostas e à solu-

ção de problemas prático-jurídicos, instrumentalizado por meio técnicas de 

investigação teórica conceituais e normativas3 que envolverão pesquisa bibli-

ográfica em doutrina abalizada sobre o tema, além do exame de normas ati-

nentes ao objeto pesquisado e a busca por precedentes judiciais nos quais seja 

possível identificar como vem se posicionando a Comunidade de Justiça do 

país quanto à utilização desses meios alternativos. 

A relevância da pesquisa decorre de sua contemporaneidade e especial-

mente pelas repercussões dessa temática sobre os vários setores da sociedade 

(Estado, comunidade acadêmica, senso comum etc.). Logo, pensando nisso, 

estruturou-se a abordagem do tema em três etapas, considerando as limita-

ções de abordagem de um determinado tema no bojo de um artigo científico. 

A seção inaugural lidará versará sobre conceitos essenciais para o desdo-

bramento da pesquisa, visando assimilar como e quanto se tem caracterizada 

uma lide, assim também diferenciar o que vêm a ser a cultura do conflito e a 

cultura da litigância e, a partir daí, compreender, ainda que sucintamente, o 

case brasileiro, cuja sociedade é extremamente demandista, e tomar pé de 

quais são os principais efeitos perniciosos dessa cultura belicosa. 

Subsecutivamente, reservou-se a segunda parte do estudo para analisar o 

“sistema multiportas para solução de conflitos” e identificar, na legislação 

brasileira, as alusões aos MASCs, os quais serão sucintamente caracterizados 

após esse exame normativo. 

A parte final encarregar-se-á da essência do estudo, primeiramente pers-

crutando como doutrina e a Comunidade de Justiça brasileiras têm enxergado 

                                                 
3 MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia S. Manual de Metodologia da Pesquisa no Direito. 

8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 
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e se posicionado a respeito da implementação do aparato voltado à solução 

consensual de conflitos. 

Logo depois, identificará como essa nova tendência tem interferido na 

mudança paradigmática sofrida pelo princípio do acesso à justiça e pelo inte-

resse de agir, que é uma das condições para o exercício do direito subjetivo 

de ação. 

1. Questões de caráter propedêutico 

A etapa exordial desta pesquisa científica abordará alguns conceitos re-

putados relevantes para as demais etapas do estudo, buscando estabelecer um 

cabedal mínimo (mas bastante) para a constituição e a organização dos de-

mais passos previstos para a realização deste estudo. 

1.1. Conceitos relevantes: necessidade, bem da vida, utilidade, 
interesse, conflito de interesses, pretensão, resistência e lide 

Alvim4, após evidenciar a inata tendência de as pessoas se associarem, 

explicita alguns aspectos imanentes à interação entre os seres humanos de um 

determinado agrupamento, a partir dos conceitos de necessidades, interesses, 

pretensões e conflitos decorrentes do relacionamento estatuído entre eles. 

Esse autor define a necessidade “[...] como uma relação de dependência 

do homem para com algum elemento [...]”, cuja satisfação se materializará a 

partir da consecução daquilo que fará frente ao seu estado de “carência”, isto 

é o bem da vida que o satisfará material ou imaterialmente, desde que seja 

reputado útil por seus demandante, isto é, tenha o condão de atender à ne-

cessidade, seja ela presente ou futura.5 

                                                 
4 ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria Geral do Processo. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 

34-39. 
5 ALVIM, 2022, p. 34-35. 
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Segundo Alvim: 

De um lado, temos o homem com as suas necessidades e, de outro, os bens 

com a sua utilidade. A necessidade e a utilidade despertam o interesse do 

homem pelo gozo dos bens da vida. [...] 6 (grifo nosso) 

Já o interesse se estabelece no liame entre o homem (sujeito) e o bem da 

vida (objeto), na situação por ele experimentada a partir da necessidade e o 

elemento apto a satisfazê-la.7 

O escritor também faz menção à inexorável consequência da finitude 

dos bens vis-à-vis a infinitude das necessidades humanas: o conflito de inte-

resses, caracterizado “[...] quando a posição ou situação favorável à satisfação 

de uma necessidade exclui ou limita a posição ou situação favorável à satisfa-

ção de outra necessidade”8, o que pode se dar subjetiva (quando os interesses 

de uma mesma pessoa vão de encontro um ao outro) ou intersubjetivamente 

(choque entre interesses de duas ou mais pessoas), detendo esta última cate-

goria maior potencial de repercussão negativa na sociedade, por acentuar nos 

envolvidos a tendência de agirem com vistas a subjugar o interesse do outro 

ao seu alvitre, exigência esta que é chamada de pretensão9, assim delineada 

por Alvim: 

A pretensão é, assim, um ato e não um poder; algo que alguém faz e não que 

alguém tenha, uma manifestação e não uma superioridade da vontade. Esse ato 

não só não é o direito como sequer o supõe, podendo a pretensão ser deduzida 

tanto por quem tem como por quem não tem o direito, e, portanto, ser fundada 

ou infundada. Tampouco, o direito reclama necessariamente a pretensão, pois 

tanto pode haver pretensão sem direito como haver direito sem pretensão; pelo que, ao 

                                                 
6 ALVIM, 2022, p. 35. 
7 ALVIM, 2022, p. 36. 
8 ALVIM, 2022, p. 37. 
9 ALVIM, 2022, p. 38. 
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lado da pretensão infundada, tem-se, como fenômeno inverso, o direito inerte.10 

(grifos no original) 

Quando da tentativa de subordinar o interesse de alguém, pode haver 

resistência, oposição, inadaptação à pretensão, momento a partir do qual se 

considera estabelecida uma lide ou um litígio, o que Carnelutti define como 

“[...] conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatis-

feita”11, e que se compõe a partir de um elemento material (o conflito de 

interesses) e outro formal (a oposição entre pretensão e resistência).12 

Essa assimetria, que é “[...] o germe de desagregação da sociedade [...]”13, 

deve ser deslindada sob pena de se por em xeque a paz social e a estrutural 

estatal, razão pela qual a contraposição de interesses deve ser resolvida, po-

dendo as partes se valerem vias consensuais para fazê-lo, as quais serão deli-

neadas no próximo capítulo desta pesquisa científica. 

1.2. Caracterização e diferenciação das culturas do conflito e da 
litigância e o case brasileiro 

As discussões acerca do conceito de cultura são infindáveis, e esta pes-

quisa não se imiscuirá na celeuma existente, tampouco proporá algum con-

ceito do que vem a ser cultura, numa visão ampla. Não obstante, as apurações 

realizadas para compor este capítulo permitiram que seu autor tivesse contato 

com publicações acadêmicas nas quais foi estabelecida uma distinção impor-

tante para integrar este trabalho: trata-se da diferença entre a cultura do con-

flito e a cultura da litigância. 

                                                 
10 ALVIM, 2022, p. 38. 
11 CARNELUTTI, apud ALVIM, 2022, p. 39. 
12 ALVIM, 2022, p. 39. 
13 ALVIM, 2022, p. 40. 



Jean Marcell de Miranda Vieira e Álisson José Maia Melo 

400 

Um dos incontáveis elementos integrantes da cultura de uma sociedade 

é a forma como ela organiza o aparato destinado à regulação (princípios, nor-

mas, institutos, práticas etc.) do relacionamento entre seus partícipes, incluída 

nesse universo a forma como lida com os desentendimentos. É a cultura do 

conflito, a qual traduz a forma como a sociedade visualiza o conflito e de que 

meios ela lança mão para mitigá-los. 

Essa faceta da cultura, segundo pesquisas que abordaram o assunto: 

[...] deve ser estimulado por se tratar de representar parcela de identidade cul-

tural de um povo e vetor de interpretação e conhecimento da evolução de con-

dutas e percepções da realidade. Para além destas razões, a cultura do conflito 

fornece um lastro teórico para um preparo adequado de magistrados, media-

dores, sujeitos em litígio, conciliadores ou quaisquer outros agentes (neutros ou 

não) inseridos num contexto de controvérsia.14 (grifo nosso) 

O espectro anteriormente delineado não considera o “[...] conjunto de 

hábitos repetidos dotados de um tom negativo [...]”15, esfera em que se iden-

tifica a cultura da litigância, um reflexo das assimetrias geradas pela cultura 

do conflito, notadamente pelo arrobo falacioso no inconsciente coletivo de 

se socorrer do Poder Judiciário para dar cabo a toda e qualquer contenda.16 

Tal comportamento, alerta Campilongo, repercute para o acirramento 

do que ele denomina “perverso fenômeno de utilização do Direito para o 

descumprimento do Direito por meio de pretextos jurídicos”17, fruto de uma 

                                                 
14 LUCENA FILHO, Humberto Lima de. A cultura da litigância e o Poder Judiciário: noções sobre as 

práticas demandistas a partir da justiça brasileira. Anais do XXI Encontro Nacional do Conselho de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Direito: Sistema Jurídico e Direitos fundamentais Individuais e Cole-
tivos. 56. ed. Florianópolis: Fundação Boiteux, v. 21, 2012, p. 5. 

15 LUCENA FILHO, 2012, p. 4. 
16 LUCENA FILHO, 2012, p. 5. 
17 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Direitos Fundamentais e Poder Judiciário. In: O direito na socie-

dade complexa. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 109. 
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visão reducionista que sofregamente transfere ao Judiciário o ônus de “fazer 

justiça”. 

Segundo Mancuso: 

A cultura demandista, ou judiciciarista – subproduto da leitura exacerbada 

e irrealista da garantia de acesso à Justiça – traz, como perverso efeito co-

lateral, a (falsa) percepção de que todo e qualquer prejuízo temido ou sofrido 

tem que ser necessariamente reparado, não podendo ser relevado, renunciado 

ou composto suasoriamente, num discurso de tolerância zero, que só faz au-

mentar as tensões e as insatisfações ao interno da coletividade.18 (grifo nosso) 

Essa cultura de litígio advém de fatores familiares, religiosos, políticos, 

históricos, éticos etc., portanto é um efeito que tem várias causas, todas rele-

vantes para os que porventura quiserem se imiscuir nos porquês da “[...] ex-

pansão da judicialização máxima dos conflitos.”19 

Barroso, ao tratar do que denominou “judicialização da vida”, reputa 

como algumas das grandes causas da judicialização no Brasil a redemocrati-

zação do país, quem tem como marco a Carta Política de 1988, a qual erigiu 

o Poder Judiciário ao nível de verdadeiro poder político; a constitucionaliza-

ção abrangente, isto é, ao tratamento, em nível constitucional, de inúmeras 

matérias antes tuteladas infraconstitucionalmente; e o próprio sistema brasi-

leiro de controle de constitucionalidade incidental e difuso, em que qualquer 

juiz ou tribunal, casuisticamente, pode determinar a inaplicabilidade de uma 

norma se considerá-la inconstituiconal.20 

Para se ter uma noção do cabedal demandado pelo Poder Judiciário ao 

longo dos anos, em decorrência do demandismo exacerbado do brasileiro, o 

                                                 
18 MANCUSO, 2020. p. 227. 
19 LUCENA FILHO, 2012, p. 5. 
20 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Suffragium 

(Revista do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará). Fortaleza, v. 5, n. 8, p. 11-22, jan./dez. 2009. 
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último relatório anual “Justiça em Números”21, produzido pelo CNJ, indicou 

que, desde o início da série histórica, em 2009: somente a partir de 2017 foi 

possível observar “freio no acervo”, mas, ainda que esse número venha 

caindo, o relatório 2021 (atinente ao ano de 2020) aponta que quase 80% 

(77,4%) das ações ajuizadas ainda se encontram pendentes.22 

Na figura abaixo, extraída do relatório sob enfoque23, a série histórica de 

casos novos x processos baixados deixa patente que, em geral, tem-se o típico 

“zero a zero”, especialmente se observado o ínterim de 2009 a 2017. 

 

Apenas a título comparativo, a solução de disputas intermediadas (assin-

cronamente) pelo Consumidor.gov, uma plataforma de online disput resolution 

(ODR), também tem um marco de quase 80%, o qual, todavia, não representa 

os conflitos pendentes, mas, sim, os quase 3,2 milhões de casos resolvidos 

por intermédio dessa ferramenta.24 

                                                 
21 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números 2021. Disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/09/relatorio-justica-em-numeros2021-12.pdf. 
Acesso em: 18. jun. 2022.  

22 BRASIL, 2021, p. 102-104. 
23 BRASIL, 2021, p. 105. 
24 BRASIL. Consumidor.Gov. Conheça o Consumidor.gov.br. Disponível em: https://consumi-

dor.gov.br/pages/conteudo/publico/1. 



A utilização de métodos adequados de solução de conflitos (MASCs) como... 

403 

1.3. Percepções parciais 

Este capítulo permitiu apreender conceitos processuais muito importan-

tes para a compreensão do interesse de agir, condição da ação que, entre ou-

tros elementos, requer a existência de uma pretensão resistida. 

Outrossim, esclareceu a diferença entre cultura do conflito e cultura da 

litigância, ficando claro que esta última é um subproduto indesejado da pri-

meira e o os seus efeitos sobre o sistema judiciário brasileiro. 

2. Métodos adequados de solução de controvérsias (MASCs) 

Este capítulo estará voltado à identificação dos Métodos Adequados de 

Solução de Controvérsias (MASCs), a partir da especificação do que vem a 

ser o que se convencionou chamar de “sistema multiportas” e da identifica-

ção dos principais marcos legais brasileiros desde a Constituição Republicana 

até os dias atuais. 

2.1. O sistema multiportas para solução de contendas: os MASCs na 
legislação brasileira 

Consoante indicado em momento anterior, o ser humano é gregário, o 

que o leva a se associar. Esse comportamento associativo, por seu turno, re-

quer meios para uma coexistência pacífica, isto é, um conjunto de regras e 

normas que estabeleçam, garantam e, sempre que necessário, restituam a paz 

social, por meio de limites a serem observados por todos. 

Essa socialidade (qualidade de ser social) é uma das características ele-

mentares da realidade jurídica, e o Direito, visto como fato ou fenômeno 

social, segundo as lições de Reale, “[...] não existe senão na sociedade e não 

pode ser concebido fora dela.” Para o experto, “[...] o Direito corresponde à 
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exigência essencial e indeclinável de uma convivência ordenada, pois ne-

nhuma sociedade poderia subsistir sem um mínimo de ordem, de direção e 

solidariedade.”25 

Guilherme afirma a necessidade de regulação como condição para a vida 

em sociedade, porque “[...] tão verdadeira é a afirmação que encerra a igual 

necessidade de o ser humano, para viver em sociedade e coexistir, precisar de 

regulação para sua vida social.”26 

No entanto, ao contrário do que muitos pensam (não só no senso co-

mum, mas até mesmo no universo dos Operadores do Direito), a solução 

dos conflitos imanentes à convivência em sociedade, sob a perspectiva do 

Direito, não está adstrita à opção pela via judicial; isso pode ocorrer fora do 

âmbito da jurisdição estatal que, como será sustentado em momento poste-

rior neste capítulo, deve ser vista, na verdade, como a ultima ratio, após frus-

tradas as tentativas por outros meios equivalentes capazes de filtrar a hodi-

erna prodigalização de causas por meio de uma estrutura cooperativa e poli-

cêntrica. 

Guerrero assim descreve o chamado “sistema multiportas” de solução 

de conflitos: 

O sistema multiportas é uma tendência, não necessariamente nova, de se buscar 

formas de solução de conflitos que possam coexistir, ou até mesmo fazer as 

vezes do tradicional sistema judicial de solução de conflitos. Essas formas po-

dem ser realizadas a partir de uma postura amigável ou adversarial das partes. 

[...] 

Inúmeros são os motivos que incentivam a busca pelos métodos adequados de 

solução de conflitos, especialmente a longa duração dos processos judiciais e 

                                                 
25 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 2. 
26 GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual dos MESCs: meios extrajudiciais de so-

lução de conflitos. Barueri: Manole, 2016. p. 1. 
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os custos envolvidos na sua utilização, com o objetivo de analisar diversos re-

quisitos, especificamente celeridade, racionalidade e economia na sistemática 

dos interesses em jogo.27 

Malgrado muito em voga há alguns anos, as vias alternativas às dificul-

dades materiais do sistema judicante nacional não são novidade, remontando 

a períodos longínquos. 

Veja-se, por exemplo, em termos constitucionais, que a Carta Republi-

cana promulgada em 1891 já trazia em seu texto autorização para a utilização 

de (sic) “juízes árbitros” em causas cíveis e penais, impondo a comprovação 

da tentativa de “reconciliação” como conditio sine qua non para se iniciar um 

processo.28 29 

Avançando um pouco mais na linha do tempo, verifica-se que o poder 

legiferante pátrio, desde o século passado, vem encetando não somente im-

perativos de estímulo à busca de opções alternativas ao Judiciário para solu-

cionar as querelas, como também a previsão de institutos com o propósito 

de legitimar os métodos consensuais para por termo aos confrontos. 

A “Constituição Cidadã”, por exemplo, registra, logo em seu preâmbulo, 

o compromisso do Estado Democrático do Brasil com a solução pacífica das 

controvérsias, seja interna ou externamente, além de indicar expressamente a 

possibilidade de negociação coletiva e de arbitragem para conflitos coletivos 

de trabalho.30 

                                                 
27 GUERRERO, Luís Fernando. Os Métodos de Solução de Conflitos e o Processo Civil. São Paulo: 

Grupo GEN, 2015. p. 29-30. 
28 BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil de 25 de março de 1824. Arts. 160 e 161. 
29 Conforme resgatado por Guerrero, isso ocorreu também em Constituições posteriores: CF/1934 (art. 

4º); CF/46 (art. 4º) e CF/67 (art. 7º), as quais previam métodos de solução de controvérsias para conflitos 
externos. Já as de 1891 e 1937 (provavelmente como reflexo de seus períodos) nada dispunha a respeito. 
(GUERRERO, Luís Fernando. Os Métodos de Solução de Conflitos e o Processo Civil. São Paulo: 
Grupo GEN, 2015. p. 21). 

30 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Preâmbuto e art. 114. 
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Em nível infraconstitucional, os MASCs têm sido previstos em diversas 

normas (em sentido lato), entre as quais, em ordem temporal crescente, após 

a Carta Maior de 1988, pode-se citar: Leis n. 9.099/9531, 9.307/9632 e 

10.406/0233, Resolução CNJ n. 125/1034, Leis n. 13.105/1535, 13.140/1536 e 

14.133/2137. 

Conforme observado por Guerrero38 e corroborado pelos exemplos an-

teriormente citados, é amplo o aparato idôneo para a composição adequada 

de desavenças, tanto para se evitar a sua judicialização ou, se já nessa fase, 

porem fim à ação da forma menos danosa, visando à justa harmonização. 

                                                 
31 BRASIL. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sore os Juizados Especiais Cíveis e Crimi-

nais e dá outras providências. “Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplici-
dade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a concilia-
ção ou a transação. Art. 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum 
acordo, pelo juízo arbitral, na forma prevista nesta Lei.” (grifo nosso) 

32 “Lei da Arbitragem”, a qual possibilita, tanto às pessoas capazes quanto à Administração Pública, a uti-

lização desse método. 
33 Código Civil, o qual contém capítulo especificamente voltado à abordagem da transação como meio de 

prevenção ou solução de litígio mediante concessões mútuas (art. 840 e seguintes). 
34 Ampliou, no bojo do próprio Poder Judiciário, o aparato institucional voltado à utilização dos MASCs, 

estabelecendo uma “[...] política pública de tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos 
de interesse” e buscando elastecer a ideia sobre o que vem a ser o direito de acesso à Justiça. 

35 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. “Art. 3º Não se excluirá 

da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei. § 
2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3º A conci-
liação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimula-
dos por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do 
processo judicial.” (grifo nosso) 

36 Lei que dispõe sobre a mediação entre particulares “como meio de solução de controvérsias” e sobre a 

autocomposição de conflitos no âmbito da Administração Pública. 
37 A nova lei de Licitações e Contratos Administrativos brasileira previu capítulo específico para a utilização 

de MASCs nas contratações por ela regidas, autorizando a utilização de tais meios, notadamente, con-
forme previsto em seu art. 151, “[...] a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a 
arbitragem.” 

38 GUERRERO, Luís Fernando. Os Métodos de Solução de Conflitos e o Processo Civil. São Paulo: 

Grupo GEN, 2015. p. 23. 
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2.2. Alternativas unilaterais para prevenção ou resolução de 
controvérsias 

Tirante a autodefesa39, e as divergências quanto à nomenclatura a ser uti-

lizada, a doutrina costuma enumerar a renúncia, a desistência, a confissão e o 

reconhecimento do pedido como espécies de meios unilaterais de autocom-

posição. 

A primeira se dá quando o titular da pretensão, guardadas as exceções 

previstas pelo Direito (que não serão aqui abordadas, por sua amplitude), abre 

mão do que lhe é devido, tendo em conta o caráter facultativo do seu direito 

subjetivo (facultas agendi).40 

Já a desistência se diferencia da renúncia pelo fato de essa se dar antes da 

prática de ato ou conduta (por exemplo, renúncia à cobrança de crédito) e 

aquela visar à neutralização de ato ou conduta já praticados ou ainda em an-

damento, porém não consumados (v.g., desistência de apelação interposta).41 

Ao tratar da confissão, Mancuso assim a descreve: 

[...] um ato de disposição, ou mesmo de liberalidade, e atua com mais de uma 

finalidade: no plano do direito material, prova o negócio jurídico [...]; no plano 

processual, notadamente no cível, é um elemento acelerador do processo, na 

medida em que torna incontroversos [...] os fatos confessados, que assim se 

têm como contrários ao confidente e favoráveis à contraparte.42 (grifo nosso) 

Enquanto figura intrínseca ao processo, o reconhecimento do pedido, 

por seu turno, consiste na admissão, pelo réu, de que a pretensão do autor 

                                                 
39 Trata-se do meio mais primitivo de solucionar conflitos, considerando que o indivíduo ou o grupo se 

vale da força bruta para sujeitar o adversário ao seu intento, e não obstante as divergências terminológicas 
ou conceituais quanto ao rol de instrumentos para resolução de conflitos. 

40 MANCUSO, 2020. p. 251. 
41 MANCUSO, 2020, p. 258. 
42 MANCUSO, 2020. p. 265. 
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tem fundamento. Logo, ele “[...] acata a consequência jurídica extraída da si-

tuação fática pelo autor [...], o que faz desaparecer o espaço para o Estado-

juiz prosseguir na instrução, que vem preordenada a uma final solução adju-

dicada.”43 

2.3. Métodos bilaterais ou policêntricos 

A despeito de também faltar uniformidade quanto ao rol e à conceitua-

ção dos meios bilaterais ou policêntros para solucionar conflitos, essa via de 

composição pode se processar por meio da transação, da conciliação, da me-

diação e da arbitragem, seja no âmbito do Poder Judiciário ou dos “equiva-

lentes jurisdicionais”.44 

A transação, conforme entendimento extraído do Código Civil Substan-

tivo45, é negócio jurídico em que os envolvidos previnem ou dão cabo ao 

litígio mediante concessões recíprocas. 

A conciliação é assim caracterizada pelo Conselho Nacional de Justiça: 

“[...] processo autocompositivo breve no qual as partes ou os interessados 

são auxiliados por um terceiro, neutro ao conflito, ou por um painel de pes-

soas sem interesse na causa, para assisti‑las, por meio de técnicas adequadas, 

a chegar a uma solução ou a um acordo.”46 

Segundo esse Órgão administrativo do Poder Judiciário, a mediação se 

dá por meio de uma negociação entre as partes, facilitada ou catalisada por 

um terceiro. É método pelo qual “[...] terceiro(s) imparcial(is) facilita(m) a 

                                                 
43 MANCUSO, 2020, p. 270. 
44 MANCUSO, 2020, p. 243; 286-347. 
45 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2022. Institui o Código Civil. art. 840. 
46 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Manual da Mediação Judicial 2016. p. 21-22. 
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negociação entre as pessoas em conflito, habilitando‑as a melhor compreen-

der suas posições e a encontrar soluções que se compatibilizam aos seus in-

teresses e necessidades.”47 

Já a arbitragem é método predominantemente privado em que as partes 

lançam mão do auxílio de árbitro(s) neutro(s) ao conflito que, observado um 

determinado iter procedimental, decidirá(ão) a disputa (sentença arbitral), de-

tendo caráter vinculante e coercitivo (em regra).48 

2.4. Percepções parciais 

A etapa ora encerrada tornou mais compreensível a noção do que vem a 

ser um sistema multiportas para solução de conflitos, o qual se estrutura a 

partir dos MASCs. 

Notou-se também o quanto a legislação brasileira tem “batido na tecla” 

de que todos os partícipes da sociedade e do Estado (esse último especial-

mente) devem fomentar a utilização desses meios com vistas à pacificação 

social sem a necessidade obsessiva de envolver o Judiciário. 

3. A utilização prévia de MASCs como condição para o 

ajuizamento de ações: uma releitura do princípio do acesso 

à justiça e do interesse de agir 

A etapa derradeira deste estudo estará focada em perscrutar, a partir dos 

ensinamentos da doutrina mais abalizada e de precedentes e jurisprudência 

da Comunidade de Justiça brasileira, a repercussão dos MASCs na recoloca-

ção ou releitura do princípio do acesso à justiça e de uma das condições pro-

cessuais para a ação judicial, que é o interesse de agir. 

                                                 
47 BRASIL, 2016, p. 20. 
48 BRASIL, 2016, p. 23-24 
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3.1. Visões doutrinárias e da comunidade de justiça sobre a 
utilização dos MASCs 

Conforme evidenciado, a solução de controvérsias por vias alternativas 

à jurisdição estatal deve ser incentivada e ampliada no Brasil. 

Guerrero, acerca desse movimento (que segundo ele é observado não 

somente no Brasil), indica a tendência de estruturação de um verdadeiro sis-

tema de solução de controvérsias “[...] que permita diversas possibilidades ao 

jurisdicionado, conferindo a ele a possibilidade de adaptar o método de solu-

ção ao tipo de controvérsia que possa enfrentar [...]”49, havendo, segundo ele: 

[...] uma recolocação do processo civil e sua relação dos demais métodos 

de solução de controvérsias a partir de uma releitura de institutos funda-

mentais, tais como a inafastabilidade da tutela jurisdicional e a própria 

jurisdição, que deixa de ser vista como uma atividade exclusiva do Estado para 

ser aplicada a partir de um ponto de vista teleológico, especialmente para os 

direitos patrimoniais disponíveis.50 (grifo nosso) 

Mancuso, por sua vez, defende que essa tendência à jurisdição compar-

tilhada incutirá no ideário social e jurídico uma consciência de validade e le-

gitimidade quanto à necessidade de que os conflitos passem, antes de uma 

eventual judicialização, “por certo estágio de decantação e de maturação”, 

seja por atitudes das próprias partes (métodos autocompositivos), ou pela 

intervenção de uma instância parajurisdicional ou de um agente facilitador.51 

Outrossim, o estudioso advoga pela concepção do acesso à Justiça a par-

tir de uma cláusula de reserva, ficando responsável por tratar apenas os casos 

                                                 
49 GUERRERO, 2015. p. 247. 
50 GUERRERO, 2015. 
51 MANCUSO, 2020. p. 230. 
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excluídos ex vi legis do alcance dos MASCs, ou aqueles em que tais métodos 

não foram exitosos.52 

Não é diferente o que pensam alguns especialistas (Doutores, Mestres, 

Consultores e Magistrados), para os quais: 

A necessidade de racionalização do acesso à Justiça (essencial para a pró-

pria contenção de gastos em um Estado agigantado) e de se reduzir o número 

de demandas derivadas de conflitos hipotéticos (em que o adverso sequer 

tem conhecimento prévio da pretensão apresentada em juízo) bem indica que 

o mote do Sistema de Justiça é cada vez mais prestigiar mecanismos 

extrajudiciais de solução dos conflitos, sejam os contenciosos administrati-

vos nos casos de demandas contra o Poder Público, os SACs (Serviços de Aten-

dimento ao Consumidor) nas relações de consumo, ou mesmo as ferramentas, 

especialmente virtuais, de recepção e atendimento a reclamações.53 (grifo 

nosso) 

Esses mesmos expertos, por sinal, são fautores da ideia de se condicionar 

o ajuizamento de ações consumeristas a uma tentativa prévia de solucionar o 

conflito por outros meios (in casu, o “consumidor.gov”), salvo em casos ex-

cepcionais (ações previdenciárias e exibitórias): 

Assim, salvo nos casos excepcionais acima expostos, se houver uma demanda 

de consumo ajuizada em face de empresa cadastrada no sistema, é lícito ao 

juiz determinar ao autor que comprove ter utilizado previamente a pla-

taforma consumidor.gov.br (CPC, arts. 6º, 10 e 321), sob pena de indeferi-

mento da inicial, por falta de interesse de agir (CPC, art. 330, III). Portanto, 

apenas após a comprovação de uso desse sistema - e insucesso na composição 

extrajudicial - é que o juiz determinaria a citação do réu. (grifo nosso) 

                                                 
52 MANCUSO, 2020, p. 231. 
53 ROQUE, André Vasconcelos; DELLORE, Luiz; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. MACHADO, 

Marcelo Pacheco; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte. Releitura do princípio do acesso à Justiça: A neces-
sidade de prévio requerimento e o uso da plataforma consumidor.gov.br. Migalhas, 17. jun. 2019. 
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Alinhando-se a essa corrente, Calmon Filho preconiza que, à medida em 

que os MASCs avançarem, ao sistema judicial estatal será atribuído o papel 

de ultima ratio.54 

Grinover vai além e propugna pela aplicabilidade das medidas restritivas 

e dos elementos de contenção à judicabilidade até mesmo em processos co-

letivos.55 

No Judiciário brasileiro, a Suprema Corte, há mais de 20 anos, já se ma-

nifestou sobre a questão da arbitragem, decidindo pela inexistência de ofensa 

ao princípio do acesso à justiça no que concerne à “[...] manifestação de von-

tade da parte em cláusula compromissória, quando da celebração do contrato, 

e a permissão legal dada ao juiz para que substitua a vontade da parte recalci-

trante em firmar o compromisso [...]”.56 

Ainda sobre esse tema, o Tribunal da Cidadania entendeu que questio-

namentos sobre a existência, a validade e a eficácia da convenção de arbitra-

gem são de competência do árbitro, não havendo de se falar em exame prévio 

desse tipo de questão pelo Judiciário.57 

Essa mesma Corte entendeu não estar presente o interesse de agir 

quando não houver requerimento administrativo prévio pelo interessado em 

                                                 
54 CALMON FILHO, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 

2007. p. 155. 
55 GRINOVER, Ada Pelegrini. Da class action for damages à ação de classe brasileira: os requisitos de admis-

sibilidade. In: MILARÉ, Édis (coord). Ação Civil Pública – Lei 7.347/81 – 15 anos. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, p. 32. 

56 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Sentença Estrangeira n. 5.206-7 – 

Reino da Espanha. Pleno. Rel.: Min. Sepúlveda Pertence. Julgado em: 12. dez. 2001. 
57 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.602.696/PI. Terceira Turma. Rel.: Min. 

Moura Ribeiro. Julgado em: 9. ago. 2016. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
RESILIÇÃO DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE BEBIDAS. RECURSO 
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ART. 131, 165, 458 
E, 535 DO CPC/73. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDA-
MENTE FUNDAMENTADO. ARBITRAGEM. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRIN-
CÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.” (grifo nosso) 
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ações de exibição de documento face a instituições financeiras, não impli-

cando violação do princípio do acesso à Justiça.58 

O TJMT, ao apreciar apelação cível envolvendo convenção de arbitra-

gem, improveu o referido recurso por entender que “Se por autonomia da 

vontade as partes expressamente firmaram cláusula contratual prevendo a ar-

bitragem como método alternativo de solução de conflitos, só depois de 

buscar sem sucesso essa via é que podem se socorrer do Poder Judici-

ário.”59 

Já o TJSP, diante de um agravo de instrumento, decidiu que a autocom-

posição entre as partes mesmo após a prolação da sentença, mantendo a de-

cisão da instância a quo que homologou a composição.60 

Fulcrando-se na Lei nº 13.140/15 (mediação), o TJCE improveu parci-

almente uma apelação cível que visava atacar a homologação de acordo for-

malizado entre município e particular. Em seu acórdão, constou que, “[...] ao 

optar por solução amigável, no caso a via de transação judicial, a Administra-

ção Pública não está necessariamente transigindo com interesse público [...] 

                                                 
58 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.349.453/MS. Quarta Turma. Rel.: Min. 

Luís Felipe Salomão. Julgado em: 10. dez. 2014. “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL RE-
PRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁ-
RIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO 
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉ-
VIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NE-
CESSIDADE.” 

59 ESTADO DO MATO GROSSO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 15018-14.2007.811.0041. 

Quarta Câmara de Direito Privado. Rel.: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgado em: 3. abr. 2017. 
(grifo nosso) 

60 ESTADO DE SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento n. 2006241-

29.2018.8.26.0000. Sexta Câmara de Direito Privado. Rel.: Des. Vito Guglielmi. Julgado em: 3. maio. 
2018. 
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mas optando por forma mais expedita ou meio mais hábil de defesa sobre 

interesses coletivos.”61 

Para finalizar os exemplos, que são inúmeros, vale a pena mencionar o 

acórdão proferido pelo TJRS em recurso cível62, do qual é representativa a 

seguinte parte da ementa: 

[...] Está na hora de se resgatar a ideia da pretensão resistida como con-

dicionante do direito à tutela jurisdicional. Não pode o Judiciário, até por 

uma questão de viabilidade estrutural e orçamentária, continuar sendo a pri-

meira, única e a mais atrativa, financeiramente, porta de materialização de direi-

tos. Impõe-se que antes se esgotem vias de composição e só no insu-

cesso destas, possível seria a busca da tutela estatal através da atividade 

judicante. (grifo nosso) 

É possível perceber, a partir das decisões selecionadas, o quanto os 

MASCs têm se expandido ao longo do tempo (veja-se que há decisões desde 

o ano de 2002 para cá), e têm sido uma das molas propulsoras do processo 

de ressignificação da garantia fundamental de acesso à Justiça e do interesse 

de agir enquanto condição da ação. 

3.2. O princípio de acesso à justiça e o interesse de agir sob novas 
perspectivas 

3.2.1. A garantia fundamental de acesso à justiça 

A acessibilidade à Justiça é direito/garantia fundamental de status consti-

tucional segundo o qual “[...] a lei não excluirá da apreciação do Poder Judi-

ciário lesão ou ameaça a direito”. 

                                                 
61 ESTADO DO CEARÁ. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 0003425-87.2016.8.06.0145. Terceira 

Câmara de Direito Público. Julgada em: 17. fev. 2020. 
62 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Recurso Cível n. 0033804-

17.2010.8.21.9000. Segunda Turma Recursal Cível. Rel.: Des. Arlos Eduardo Richinitti. Julgado em: 17. 
out. 2011. 
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Consoante identificado por Cappelleti e Garth63, é possível estabelecer 

três grandes momentos (ondas) desse princípio, a saber: uma primeira assen-

tada na ideia de assistência judiciária; posteriormente, a fase caracaterizada 

por reformas tendentes a proporcionar representação jurídica para os inte-

resses difusos; e a última voltada ao efetivo acesso à justiça, “[...] reprodu-

zindo as experiências anteriores, mas indo além, buscando atacar as barreiras 

ao acesso de modo mais articulado e compreensivo.” 

Segundo tais pesquisadores: 

O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito funda-

mental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico mo-

derno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar direi-

tos de todos. [...] O “acesso” não é apenas um direito social fundamental, 

crescentemente reconhecido; ele é também, necessariamente, o ponto central 

da moderna processualística.64 (grifo nosso) 

Mancuso sugere uma interpretação modus in rebus desse princípio, que o 

distancie do entendimento falacioso que o vê como uma “[...] oferta primária 

e liberalizada de justiça estatal [...]”, aparato cujo acesso dependa de algumas 

condições específicas (cláusula de reserva), isto é, pressupostos e condições 

específicas, desde que não seja viável ou tenham sido inócuas outras formas 

de composição do conflito.65 

Consoante alerta esse autor, quem se posicionar de modo diverso, “[...] 

incorre no risco de incidir num vero convite à litigância, induzindo a que todo 

e qualquer interesse contrariado ou insatisfeito seja de pronto judicializado.”66 

                                                 
63 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 

1988. Reimp. 2002. p. 31. 
64 CAPPELLETTI; GARTH, 2002, p. 12-13. 
65 MANCUSO, 2020. p. 229. 
66 MANCUSO, 2020, p. 231. 
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Deve-se estar estruturar um sistema que propicie o acesso a uma ordem 

jurídica justa, a fim de que se consiga combater a cultura demandista brasi-

leira, a sociedade apreenda as vantagens de, antes de ajuizar ações, valerem-

se de meios alternativos para, equilibrada e celerimente, solucionar as suas 

querelas.67 

3.2.2. A releitura do interesse de agir enquanto condição da ação 

Theodoro Júnior, assevera que a prestação jurisdicional “[...] pressupõe 

[...] uma situação concreta litigiosa a dirimir em que o manejador do direito 

de ação tenha realmente interesse tutelável”, pois somente será crível a ob-

tenção de uma uma efetiva tutela do Estado-juiz, a qual se perfaz a partir de 

um conjunto de requisitos/condições imprescindíveis à existência e eficácia 

do processo, “[...] sem cuja presença o órgão jurisdicional não estará em situ-

ação de enfrentar o litígio e dar às partes uma solução que componha defini-

tivamente o conflito de interesses.” 68 

Segundo esse renomado autor69, o interesse de agir/processual não se 

localiza “[...] apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do pro-

cesso como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto 

[...]”. Logo: 

O interesse processual, em suma, exige a conjugação do binômio neces-

sidade e adequação, cuja presença cumulativa é sempre indispensável 

para franquear à parte a obtenção da sentença de mérito. Assim, não se pode, 

por exemplo, postular declaração de validade de um contrato se o de-

mandado nunca a questionou (desnecessidade da tutela jurisdicional), nem 

pode o credor, mesmo legítimo, propor ação de execução, se o título de que 

                                                 
67 GUERRERO, 2015. p. 22. 
68 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 62. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2021. p. 178. 
69 THEODORO JÚNIOR, 2021, p. 183. 
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dispõe não é um título executivo na definição da lei (inadequação do remédio 

processual eleito pela parte). (grifo nosso) 

Esse interesse deve se traduzir, concomitantemente, “[...] numa relação 

de necessidade e adequação do provimento postulado, diante do conflito de 

direito material trazido à solução judicial.” Portanto, “[...] se a lide não chegou 

a configurar-se entre as partes, ou se, depois de configurada, desapareceu em 

razão de qualquer forma de composição válida, não há de se falar na existên-

cia de interesse de agir.”70 

Corroborando esse posicionamento, Levy emprega uma metáfora para 

explicar essa condição da ação, a qual: 

Pode ser analisada a partir de metáfora na qual um sujeito doente recorre a 

remédios para sanar sua enfermidade. Se não há a doença, não se vis-

lumbra a utilidade de remédio, que se mostra desnecessário. Se a doença 

gera dores de cabeça, remédios para o estômago são inúteis, pois inade-

quados. 

Semelhante lógica pode ser aplicada à existência do interesse processual, en-

quanto utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante, cu-

jos indicadores são a necessidade e a adequação. 

Assim como o doente, o interesse de agir exige, em primeiro lugar, a 

efetiva necessidade da tutela jurisdicional a partir da identificação de 

crise a assolar o direito. Haverá necessidade de jurisdição, destarte, sem-

pre que não houver meios para sanar, voluntariamente, a crise do direito. 

De outro lado, da mesma forma em que se exige remédio idôneo para a 

cura de doença específica, só se verifica utilidade no provimento jurisdi-

cional quando a escolha da tutela jurisdicional for adequada.71 (grifo 

nosso) 

                                                 
70 THEODORO JÚNIOR, 2021. p. 184. 
71 LEVY, Ana Jéssica Romero da Frota. O Interesse de Agir no Processo Contemporâneo: a escolha da 

tutela jurisdicional adequada. JusBrasil. Publicado em: 1. jun. 2020. 
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Complementando as explicações acima, Mancuso entende que a acepção 

mais assertiva dessa condição da ação (a partir do binômio necessidade-utili-

dade do processo judicial) “[...] autoriza inferir, a contrario sensu, que se a con-

trovérsia consente, em princípio, dirimida alhures, fora e além da estrutura 

judicial do Estado, então em verdade não se justifica a judicialização, se e 

enquanto não é tentada essa alternativa.”72 

Por conseguinte, “[...] não parece mesmo fazer sentido afirmar a neces-

sidade do pronunciamento judicial, sem que o interessado tenha, antes, ma-

nifestado ao adversário sua pretensão [...]”.73 

3.3. Percepções parciais 

O último capítulo dessa pesquisa demonstrou o quanto a doutrina e o 

Judiciário vêm sobrelevando o papel dos MASCs. 

Possibilitou também a compreensão de que a promoção e o estímulo 

estatal à solução consensual deve se dar “inclusive” no curso do processo 

judicial, o que indica a intenção do legislador fomentar o consenso tanto an-

tes da caracterização de uma pretensão resistida, como depois, já no curso de 

uma ação judicial, como se viu nas decisões judiciais examinadas no item 4.1. 

Ademais, entendeu-se que, ao atribuir ao Estado o encargo de, sempre 

que possível, promover e estimular o consenso, de modo a se mitigar o ex-

cesso de litigiosidade inerente à sociedade brasileira contemporânea, o legis-

lador demanda que o “Leviatã” se valha de políticas públicas que incutam 

nos jurisdicionados uma cultura pacificação de conflitos pela via dos meca-

nismos extrajudiciais, reputando ao Judiciário um papel residual, de ultima ra-

tio, para que ele se ocupe somente dos casos em que o binômio necessi-

dade/utilidade de fato esteja presente para corroborar o interesse de agir das 

                                                 
72 MANCUSO, 2020. p. 231. 
73 ROQUE; DELLORE; GAJARDONI. MACHADO; OLIVEIRA JR., 2019. 
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partes que não viram outra alternativa senão se socorrer da tutela estatal, e 

dos conflitos cuja submissão a algum tipo de MASC não implicou sua solu-

ção. 

Conclusão 

Esta pesquisa teve por objeto o exame de como os MASCs têm influen-

ciado para a recolocação do princípio do acesso à Justiça e do interesse de 

agir, frente à cultura de litigância do brasileiro. 

A primeira seção, de caráter propedêutico, elucidou conceitos pertinen-

tes, cuja apreensão ensejou o entendimento de quando efetivamente se tem 

uma lide ou um litígio, caracterizada por uma pretensão resistida decorrente 

do choque de interesses acerca de um determinado bem da vida, que pode 

ser material ou imaterial. 

Ainda como consequência do conteúdo dessa seção, entendeu-se a dife-

rença entre a cultura do conflito, isto é, a foma como a sociedade enxerga o 

conflito e se organiza para lidar com ele, e o seu subproduto negativo, que é 

a cultura do litígio, no âmbito da qual se avaliam os hábitos negativos repeti-

dos entre os partícipes da sociedade, notadamente o (in)consciente coletivo 

de ameaçar ou de fato se acionar o aparato judiciário estatal para “resolver” 

todo e qualquer tipo de conflito, sem previamente buscar o consenso por 

outras vias. 

A partir do que foi produzido na segunda fase da pesquisa, confirmou-

se o entendimento sobre o que vem a ser o famígero “sistema multiportas 

para solução de conflitos”, mas foi possível constatar, durante o estudo, o 

quão amplas são as opções de que se pode lançar mão para resolver as que-

relas sem a necessidade de judicializá-las e, mesmo nos casos já ajuizados, a 

possibilidade de por termo às ações por meio da utilização dos diversos meios 
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disponíveis para esse fim, os quais se agrupam, basicamente, em duas catego-

rias: os meios autocompositivos (renúncia, a desistência, a confissão e o re-

conhecimento do pedido) e os heterocompositivos, cujos exemplos mais co-

nhecidos são a conciliação, a mediação e a arbitragem. 

Meios que, por sinal, como se pôde perceber ainda nessa etapa do traba-

lho, frequentam o arcabouço normativo nacional há um bom tempo, e vêm 

granjeando um amplo espaço de incidência a partir dos comandos legais que 

não só os regula, mas especialmente deixam clara a orientação para que todos, 

notadamente os órgãos estatais, fomentem-nos. 

Na seção final, ficou assente, sob o prisma doutrinário, o quanto grandes 

referências na área, embora reconheçam a impossibilidade de incidência dos 

MASCs sobre todo e qualquer tipo de demanda, entendem que essas exce-

ções são ninharias diante do enorme potencial desses métodos enquanto ins-

trumentos para se perseguir a pacificação social mais rapidamente e, também, 

de forma reflexa, desonerar a “máquina estatal” hoje solapada pelo grande 

contingente de ações pendentes de julgamento. 

Da pesquisa e da seleção de decisões judiciais, sentiu-se que, embora es-

teja clara a valorização dos MASCs, ainda é prematuro dizer que já é fato 

consumado a aceitação da exigência prévia de tentativa de solução consensual 

como condition sine qua non para o ajuizamento de ações. Afinal, quando da 

busca por decisões nesse sentido, encontrou-se também alguns arestos con-

trários a esse tipo de exigência, não indicados por estarem abrangidos pelo 

foco do trabalho. 

Todavia, fica a sugestão para um estudo especificamente voltado ao co-

tejo de decisões judiciais favoráveis ou contrárias a essa espécie de “cláusula 

de barreira” ao exercício do direito subjetivo de ação, a fim de se tentar iden-

tificar tanto a evolução do teor das decisões quanto antever a possível ten-

dência a esse respeito, a partir das deliberações judiciais examinadas. 
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Finalmente, quanto ao objetivo fulcral do capítulo, consistente no exame 

de como a expansão da utilização dos métodos alternativos ou adequados 

tem reverberado na noção que se tem sobre o princípio no acesso à Justiça e 

a condição da ação chamada de interesse de agir, concluiu-se que: 

a) Já é notório, pelo menos sob as perspectivas legislativas, doutrinárias e do 

Judiciário, o quanto os MASCs vêm ganhando legitimidade no país nos 

últimos anos, por razões que, por si só, também são merecedoras de um 

estudo específico, que não se restrinja à justificativa de “sobrecarga do 

Judiciário”; 

b) Quanto à influência dos MASCs para a releitura do princípio do acesso à 

Justiça, nota-se que, na verdade, há um processo de influência recíproca, 

em que aquele se afigura como a materialização deste último, cuja visão 

contemporaneizada passa ao largo da noção equivocada de uma oferta 

primária e liberalizada do Judiciário. Ao contrário disso, impõe aos seus 

destinatários um tônica de composição justa dos conflitos e a ideia de uti-

lização da força desse Poder somente nos casos previsto em lei e, como 

ultima ratio, para as demais situações não solucionadas pela via consensual. 

Afinal, a prodigalidade na utilização do direito subjetivo de ação, além de 

ser um mal que retroalimenta a cultura da litiogiosidade, acirrando o am-

biente de hostilidade entre os integrantes da sociedade; desestimula a 

busca por meios consensuais, postergando para um futuro incerto o des-

fecho das lides; e sobrecarrega o sistema judicial estatal, encarecendo-o e, 

especialmente, tornando-o incapaz de “dizer o Direito” aplicável aos ca-

sos que, de fato, deveriam ser a ele submetidos. 

c) Não são diferentes os efeitos dos MASCs sobre o interesse de agir, por-

quanto contribui para a aquilatação do binônimo necessidade-utilidade do 

processo, que é a essência dessa condição da ação, e serve de parâmetro 

para se aferir se, de fato, há uma pretensão resistida, chegando ao ponto 
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de a análise judicial acerca da existência desse interesse perquirir se houve, 

antes do ajuizamento da ação, a tentativa de solução por esses meios al-

ternativos. 

d) A cultura “judicialista” incutida no ideário brasileiro é, e ainda será por um 

bom tempo, um óbice significativo à expansão dos MASCs. Afinal, não é 

à toa que, quando o assunto é cultura (lato senso), é comum a utilização 

da imagem de um iceberg. In casu, a cultura do conflito está na parte visível 

(mudanças legislativas, decisões judiciais etc), mas o seu tóxico subpro-

duto, a cultura da litigância, na parte mais profunda dessa “grande pedra 

de gelo”, sendo portanto mais difícil de se identificar e mudar, por se situar 

no campo das atitudes, dos valores etc. 

Referências 

Livros, Trabalhos acadêmicos e Publicações em geral 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Manual da Mediação Judicial 2016. Disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/f247f5ce60df2774c59d6e2dddb-

fec54.pdf. 

BRASIL. Justiça em Números 2021. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uplo-

ads/2021/09/relatorio-justica-em-numeros2021-12.pdf. 

BRASIL. Consumidor.Gov. Conheça o Consumidor.gov.br. Disponível em: https://consumi-

dor.gov.br/pages/conteudo/publico/1. 

BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Suffra-

gium (Revista do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará). Fortaleza, v. 5, n. 8, p. 11-22, jan./dez. 

2009. Disponível em: https://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/handle/bdtse/5498. Acesso em: 

18. jun. 2022. 

BRITO, Flávia Neves Nou de. A Resolução Pré-Processual de Dissídios Individuais Traba-

lhistas por meio de Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos com Uso de TICs. 

Monografia apresentada ao curso de Pós-Graduação da Faculdade Baiana de Direito e Gestão. 

Salvador: 2017. 74 fls. Disponível em: https://monografias.faculdadebaianadedireito.com.br/sto-

rage/365/Fl%C3%A1via-Neves-Nou-de-Brito.pdf. 



A utilização de métodos adequados de solução de conflitos (MASCs) como... 

423 

CALMON FILHO, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de Janeiro: 

Forense, 2007. 

CAMPILONGO, Celso Fernandes. Direitos Fundamentais e Poder Judiciário. In: O direito na 

sociedade complexa. São Paulo: Max Limonad, 2000. 

GRINOVER, Ada Pelegrini. Da class action for damages à ação de classe brasileira: os requisitos de 

admissibilidade. In: MILARÉ, Édis (coord). Ação Civil Pública – Lei 7.347/81 – 15 anos. 2. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 32. 

GUERRERO, Luís Fernando. Os Métodos de Solução de Conflitos e o Processo Civil. São 

Paulo: Grupo GEN, 2015. 

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Manual dos MESCs: meios extrajudiciais de so-

lução de conflitos. São Paulo: Editora Manole, 2016. 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. 

LEVY, Ana Jéssica Romero da Frota. O Interesse de Agir no Processo Contemporâneo: a escolha 

da tutela jurisdicional adequada. JusBrasil. Publicado em: 1. jun. 2020. Disponível em: https://

processualistas.jusbrasil.com.br/artigos/854012116/o-interesse-de-agir-no-processo-contempo-

raneo-a-escolha-da-tutela-jurisdicional-adequada. 

LIMA, Gabriela Vasconcelos; FEITOSA, Gustavo Raposo Pereira. Online dispute resolution 

(ODR): a solução de conflitos e as novas tecnologias. Revista do Direito, Santa Cruz do Sul, v. 

3, n. 50, p. 53-70, set. 2016. ISSN 1982-9957. Disponível em: https://online.unisc.br/seer/in-

dex.php/direito/article/view/8360. 

LUCENA FILHO, Humberto Lima de. A cultura da litigância e o Poder Judiciário: noções 

sobre práticas demandistas a partir da Justiça Brasileira. Disponível em: http://www.publicadi-

reito.com.br/artigos/?cod=84117275be999ff5. 

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A Resolução dos Conflitos e a Função Judicial no Con-

temporâneo Estado de Direito. 3. ed. Salvador, JusPODIVM, 2020. 

MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia S. Manual de Metodologia da Pesquisa no 

Direito. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 38. ed. Barueri: Atlas, 2022. 

REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

ROQUE, André Vasconcelos; DELLORE, Luiz; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. MA-

CHADO, Marcelo Pacheco; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte. Releitura do princípio do acesso à 

Justiça: A necessidade de prévio requerimento e o uso da plataforma consumidor.gov.br. Miga-



Jean Marcell de Miranda Vieira e Álisson José Maia Melo 

424 

lhas, 17. jun. 2019. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/coluna/tendencias-do-pro-

cesso-civil/304544/releitura-do-principio-do-acesso-a-justica--a-necessidade-de-previo-requeri-

mento-e-o-uso-da-plataforma-consumidor-gov-br. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 62. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2021. 

Normas e Decisões Judiciais 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://

www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 

BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm. 

BRASIL. Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015. Dispõe sobre a mediação entre particulares 

como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da 

administração pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 70.235, de 6 

de março de 1972; e revoga o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13140.htm. 

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. 

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2022. Institui o Código Civil. Disponível em: http:/

/www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. 

BRASIL. Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm. 

BRASIL. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sore os Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/

l9099.htm. 

BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às normas do 

Direito Brasileiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/

del4657compilado.htm. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Sentença Estrangeira n. 5.206-7 

– Reino da Espanha. Pleno. Rel.: Min. Sepúlveda Pertence. Julgado em: 12. dez. 2001. Disponí-

vel em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=345889. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.602.696/PI. Terceira Turma. Rel.: 

Min. Moura Ribeiro. Julgado em: 9. ago. 2016. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.349.453/MS. Quarta Turma. Rel.: 

Min. Luís Felipe Salomão. Julgado em: 10. dez. 2014. 



A utilização de métodos adequados de solução de conflitos (MASCs) como... 

425 

ESTADO DO CEARÁ. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 0003425-87.2016.8.06.0145. Ter-

ceira Câmara de Direito Público. Julgada em: 17. fev. 2020. 

ESTADO DO MATO GROSSO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 15018-

14.2007.811.0041. Quarta Câmara de Direito Privado. Rel.: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 

Julgado em: 3. abr. 2017. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Recurso Cível n. 0033804-

17.2010.8.21.9000. Segunda Turma Recursal Cível. Rel.: Des. Arlos Eduardo Richinitti. Julgado 

em: 17. out. 2011. 

ESTADO DE SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento n. 2006241-

29.2018.8.26.0000. Sexta Câmara de Direito Privado. Rel.: Des. Vito Guglielmi. Julgado em: 3. 

maio. 2018. 



DOI: 10.29327/5152413.1-19 

426 

CAPÍTULO 19. 
CONTROLE INTERNO NA SAÚDE SUPLEMENTAR 
POR MEIO DA OUVIDORIA: accountability horizontal 

André Dias Fernandes1 

Cláudia Taís Fontenele Pontes2 

Resumo: O objetivo deste estudo é apresentar reflexões teóricas sobre a 

atuação das ouvidorias dos planos de saúde como mecanismo institucional 

de accountability horizontal. Discorrer sobre como as ouvidorias podem fun-

cionar como controle interno limitado, seja no setor público, por meio do 

exercício da participação social do cidadão, seja no setor privado pelas re-

clamações e sugestões de seus consumidores, dando destaque a atuação da 

ouvidoria como accountability horizontal na saúde suplementar. A metodolo-

gia de abordagem é empírico exploratório, com apresentação de dados rea-

lizado através de pesquisa bibliográfica e de pesquisa documental. Apresen-

tam-se inicialmente os aspectos da accountability horizontal no Brasil, seguido 

do desempenho das ouvidorias como forma de controle interno e partici-

pação social, para ao final estabelecer a relação entre ouvidoria na saúde 

suplementar como mecanismo de accountability horizontal. Concluiu-se que 

as ouvidorias desempenham importante papel como canal de comunicação 

entre o cidadão / consumidor e a Administração Pública / setor privado, 

como forma de accountability horizontal para o controle e participação social, 

mas para tanto é importante que lhes seja garantido os atributos necessários 

como autonomia e independência, sob pena de ter seu significado esvazi-

ado. 

Palavras-chave: Accountability. Accountability horizontal. Ouvidorias. Saúde 

Suplementar. Controle Social. Cidadania. 
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Introdução 

A ouvidoria no Brasil é um instrumento de participação social para ga-

rantia dos direitos individuais e controle interno e externo da administração 

pública3, que ganhou espaço em 1985, com o fim do período da ditadura 

militar4. 

Somente três anos depois, em 1988, foi promulgada a Constituição Fe-

deral que fixou a defesa da cidadania como valor fundamental, tornou os 

direitos e garantias individuais cláusulas pétreas5 e legitimou a participação da 

sociedade na gestão das políticas públicas. 

Surgiram diversos mecanismos de participação do indivíduo na gestão 

dessas políticas, tais como conselhos, orçamentos participativos, plebiscitos 

e as ações populares, que funcionam como “instrumento fundamental para 

o exercício da accountability, uma vez que, além de viabilizar a defesa dos inte-

resses públicos, destaca a possibilidade de o cidadão comum agir em defesa 

do interesse coletivo6”. 

                                                 
3 BARREIRO, Adriana Eugênia Alvim. HOSSNE, Demétrios. SOBRINHO, Florência dos Santos Pen-

teado. Ética e ouvidoria pública. In: BARREIRO, Adriana Eugênia Alvim. PASSONE, Eric. PEREZ, 
José Roberto Rus (org.). Construindo a Ouvidoria no Brasil: avanços e perspectivas. Campinas. São 
Paulo. Unicamp/Ouvidoria, 2011, p 61. 

4 VISMONA, Edson Luiz. A ouvidoria brasileira e a governança cidadã. In: BARREIRO, Adriana Eugê-

nia Alvim. VISMONA, Edson Luiz (orgs). Ouvidoria brasileira: o cidadão e as instituições. Edição 
comemorativa 20 anos da ABO. São Paulo: Associação Brasileira de Ouvidores /Ombudsman, 2015, p. 
11. 

5 VISMONA, 2015, p. 12. 
6 PINHO, José Antonio Gomes de. SACRAMENTO, Ana Rita Silva. Accountability: já podemos traduzi-

la para o português?. Revista de Administração Pública – RAP. Rio de Janeiro. nov./dez. 2009, p. 
1354. 
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Este cenário possibilitou às ouvidorias se tornarem um canal de comu-

nicação entre o cidadão e o Estado, transformando-se em importante instru-

mento de participação social7 e de classificação pela literatura como instância 

de accountability horizontal, devido ao seu modelo inspirado no ombudsman eu-

ropeu como instrumento de controle para prestação de contas à sociedade8, 

uma forma de mecanismo da prática dos dispositivos constitucionais de par-

ticipação popular. 

No entanto, a discussão do tema ainda é escassa, principalmente no que 

tange às ouvidorias no setor privado da saúde suplementar. 

Assim, pretende-se contribuir com um trabalho original do ponto de 

vista empírico, auxiliando em reflexões teóricas sobre a atuação das ouvido-

rias como controle interno, nomeadamente as ouvidorias no setor de saúde, 

como mecanismo institucional de accountability horizontal. 

Isto posto, a metodologia utilizada será de um estudo exploratório do 

tipo bibliográfico, solidificado a partir de livros de autores contemporâneos, 

bem como dissertações, resoluções normativas da ANS, a legislação pátria e 

sitos eletrônicos. 

Além da introdução e da conclusão, o presente capítulo está estruturado 

em três tópicos. Em um primeiro momento, será feita a apresentação dos 

aspectos accountability horizontal no Brasil. Posteriormente, sobre as ouvido-

rias como forma de controle interno e participação social. Por último, a aná-

lise da ouvidoria na saúde suplementar como mecanismo de accountability ho-

rizontal. 

                                                 
7 ANTUNES, Chussy Karlla Souza; FREITAS, Nancy Moreira de Barros; RIBEIRO, José Francisco 

Filho. Ouvidoria: inter-relação entre controle social e controle interno. Espaço Acadêmico da Ouvido-
ria do IPEA, 2007, p. 09. 

8 PAZ, Renata Cardoso Fernandes. TAVES, Elisa Addor. SANTANA, Ana Carolina Oliveira de et al. 

Desenvolvimento do accountability no Brasil: mudanças na administração pública na perspectiva da ou-
vidoria-geral da união. Brazilian Journal of Development, v. 8, n. 5, 2022, p. 33514. 
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1. Aspectos da accountability horizontal no Brasil 

A palavra accountability, até o presente momento, ainda não possui na li-

teratura um consenso sobre sua tradução literal9. Entretanto, é possível iden-

tificar entre os autores que os termos mais utilizados são responsabilização e 

prestação de contas10. 

De forma sucinta, accountability está associada à palavra responsabilidade, 

à obrigação e à autorresponsabilização de quem ocupa um cargo em prestar 

contas segundo os parâmetros da lei11. 

José Antonio Gomes de Pinho e Ana Rita Silva Sacramento12 adotam o 

entendimento de Anna Maria Campos que, por sua vez, se utiliza do signifi-

cado de accountability da obra Democracy and the public service (1968), de Frederich 

Mosher, que seria sinônimo de responsabilidade objetiva, de uma pessoa ou 

organização perante outra, e como tal tem as consequências de gratificação 

quando as regras são seguidas e de punição quando são descumpridas. Assim, 

“quem tem responsabilidade para com algo, ou alguém, também deve estar 

sujeito à responsabilização pelo desempenho e resultados de suas ações” 13. 

Os autores Rita de Cássia Chió Serra, João Rafael Chió Serra Carvalho e 

Ricardo Carneiro afirmam que a accountability é multidimensional, 14 mas con-

                                                 
9 PINHO, SACRAMENTO, 2009, p. 1348. 
10 PAZ, et al, 2022, p. 33514. 
11 CARNEIRO, Ricardo. CARVALHO, João Rafael. SERRA, Rita de Cássia Chió. Accountability demo-

crática e as ouvidorias. Revista do Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais, v. 30, 2012, p. 
136. 

12 PINHO, SACRAMENTO, 2009, p. 1348. 
13 PINHO, SACRAMENTO, 2009, p. 1348. 
14 CARNEIRO, CARVALHO E SERRA, 2012, p. 137. 
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cordam que ela pode ser estudada a partir de duas dimensões: vertical e ho-

rizontal15. Guillermo O 'Donnell compartilha apenas deste último entendi-

mento, pois para ele a accountability é bidimensional16. Ainda que não haja con-

senso sobre as dimensões, em sua maioria, os autores se utilizam da análise 

da classificação das dimensões de O’Donnell: vertical e horizontal. 

A primeira é representada por eleições que ocorrem em marcos tempo-

rais predeterminados e as reivindicações sociais. Nas palavras de O’Donnell 

a accountability vertical17 assegura aos cidadãos “seu direito de participar da es-

colha de quem vai governá-los por um determinado período e podem ex-

pressar livremente suas opiniões e reivindicações”. 

Neste sentido, Pinho e Sacramento18 citam Przeworski, ao destacarem que 

governos accountable são aqueles em que os representantes eleitos ou em exer-

cício de cargo público estão sujeitos a sofrerem sanções caso não atuem na 

defesa dos interesses públicos de seus cidadãos. Assim, quem atua em favor 

dos interesses dos cidadãos seriam reeleitos e os que não o tenham feito per-

deriam as eleições, como forma de punição19. 

Entretanto, o próprio autor faz a crítica se de fato o voto seria um ins-

trumento pelo qual o eleitor puniria os candidatos, tendo em vista o período 

eleitoral acontece de forma espaçada, e a informação nem sempre está correta 

ou é divulgada amplamente, podendo penalizar inocentes e deixar impunes 

os verdadeiros infratores. 

A atuação da accountability horizontal tem destaque neste sentido por se 

tratar de “agências estatais que têm o direito e o poder legal e que estão de 

                                                 
15 CARNEIRO, CARVALHO E SERRA, 2012, p. 137. 
16 O’DONNEL, G. Accountability horizontal e novas poliarquias. Lua Nova, São Paulo, n. 44. 2002, 

p. 28.  
17 O’DONNEL, 2002, p. 30. 
18 PINHO e SACRAMENTO, 2009, p. 1349. 
19 PINHO, SACRAMENTO, 2009, p. 1349. 
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fato expostas e capacitadas para realizar ações [...] contra ações ou omissões 

de outros agentes ou agências do Estado que possam ser qualificadas como 

delituosas”20. 

Importante ressaltar que a accountability horizontal busca traçar diferentes 

formas de controle nos intervalos dos marcos eleitorais, assim há acompa-

nhamento contínuo e o controle é exercido de forma permanente, fora dos 

períodos predeterminados de eleições. Também é representada pelos contro-

les de responsabilização daqueles que fazem parte da parcela de poder pú-

blico, pessoas que estão ocupando algum cargo ou função pública21. 

Diante da classificação de O’Donnel, o autor entende que pela insufici-

ência e/ou das disfunções da accountability vertical, deve-se fortalecer a accoun-

tability horizontal: 

[...] para que esse tipo de accountability seja efetivo deve haver agências estatais 

autorizadas e dispostas a supervisionar, controlar, retificar e/ou punir ações ilí-

citas de autoridades localizadas em outras agências estatais”. Destaca a impor-

tância de, na praxe, as agências controladoras possuírem autonomia suficiente 

sobre as controladas [...]22. 

Suas possibilidades de controle social são diversificadas e atemporais, 

exercidas não só pelas agências governamentais, mas também pelo próprio 

cidadão. 

Num Estado democrático de direito, aqueles que passam a fazer parte 

do Estado representam um poder pertencente ao cidadão, por isso devem 

responsabilizar-se plenamente por todas as suas ações desempenhadas no 

                                                 
20 O’DONNELL, 2002, p. 40. 
21 CARNEIRO, CARVALHO e SERRA, 2012, p. 137. 
22 O’DONNEL, 1988, APUD CARNEIRO, CARVALHO e SERRA, 2012, p. 141. 
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exercício de tal poder, o que se traduz na ideia de accountability, algo que vai 

além da mera prestação de contas23. 

Do mesmo modo que há responsabilização do Estado por meio daque-

les que são seus representantes, também é de suma importância compreender 

o papel a ser desenvolvido pelo cidadão. Sem ele, não se pode falar em efeti-

vação do sistema de accountability, pois é precondição para que funcione. 

A atividade desempenhada pelo cidadão nos fóruns públicos democráti-

cos e na sociedade civil é um dos meios de controle social da atuação estatal, 

competindo à sociedade denunciar as inconformidades e cobrar as correções 

do Estado. Carneiro, Carvalho e Serra discorrem sobre o tema: 

Nesse sentido, para o autor, accountability é um princípio que pode dar sentido à 

noção de soberania popular em um regime de democracia representativa; en-

fim, uma dimensão crucial das democracias modernas.24 

Pinho e Sacramento ressaltam que “a verdadeira razão de ser da accounta-

bility reside na pressuposição da existência do poder e, nesse sentido, o seu 

principal objetivo não é eliminá-lo, mas controlá-lo” 25. 

Assim, é possível entender que as questões atinentes à representativi-

dade, legitimidade do poder e accountability tendem a acompanhar o avanço 

de valores democráticos26. 

Para Chussy Karlla Souza Antunes, Nancy Moreira de Barros Freitas e 

José Francisco Filho Ribeiro, 27 o controle social e a accountability interferem 

diretamente na qualidade da governança estatal. Assim, utilizar de medidas 

                                                 
23 CARNEIRO, CARVALHO e SERRA 2012, p. 136 e 137. 
24 CARNEIRO, CARVALHO E SERRA, 2012, p. 138. 
25 PINHO e SACRAMENTO, 2009, p. 1349. 
26 ANTUNES, FREITAS E RIBEIRO, 2007, p. 04. 
27 ANTUNES, FREITAS E RIBEIRO, 2007, p. 04 
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contínuas, que aumentem a confiabilidade entre o Estado e a sociedade, con-

tribui para o seu amadurecimento, visando ao exercício do controle social e 

da accountability, firmando-os como instrumentos eficazes na proteção dos di-

reitos do cidadão, se forem exercitados permanentemente. 

Dentro deste contexto, a partir dos anos 1980, especialmente após a 

Constituição Federal de 1988, constata-se a crescente valorização de uma ges-

tão pública que busca o reconhecimento da importância da participação po-

pular por meio de mecanismos institucionalizados de controle social, como 

conselhos municipais, orçamento participativo, ouvidorias, audiências públi-

cas, congressos das cidades, entre outros28. 

Veremos a seguir como as ouvidorias se tornaram um canal de comuni-

cação entre o cidadão e o Estado, transformando-se em importante instru-

mento de participação social29, como elemento de conexão entre a sociedade 

e a Administração/Governo (exercício do controle social). Um importante 

meio para a concretização da accountability horizontal. 

2. A ouvidoria como instrumento de participação social 

É comum encontrar na literatura discussão sobre os pressupostos teóri-

cos e estudos de caso empíricos sobre ouvidorias. Trabalhos voltados para 

uma produção teórica, expositiva de falhas e discussões sobre a efetividade e 

eficiência dos problemas enfrentados pelo ouvidor, além de suas reivindica-

ções e da ouvidoria como instrumento de aprimoramento da democracia bra-

sileira30. 

                                                 
28 AMORIM, Maria Salete Souza de; REOLON, Rodrigo. Gestão governamental e políticas públicas lo-

cais. Revista Debates, Porto Alegre, v.3, n.1, p. 126-140, jan./jun. 2009, p. 146. 
29 ANTUNES; FREITAS; RIBEIRO, 2007, p. 9. 
30 PAZ, et al, 2022, p. 33515. 
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A ouvidoria, como bem conceitua, Luiz Carlos Assis Iasbeck31, é um ser-

viço prestado aos cidadãos e clientes, pelo sistema público ou privado, em 

que eles podem e devem apresentar reclamações, críticas, sugestões e elogios 

referentes aos serviços, produtos e processos dos respectivos órgãos ou em-

presas dos quais se utilizam. É a busca da cura dos vínculos estremecidos no 

relacionamento entre as organizações e seus públicos. 

Historicamente, as ouvidorias remontam a práticas que podem ser ob-

servadas na Grécia Antiga e em Roma32. No cenário internacional a referência 

é a Suécia, quando o rei Krall II precisou se ausentar do país por motivos de 

guerra, e deixou um representante seu para monitorar os funcionários do go-

verno. Este homem foi denominado de Ombudsman, em que Ombuds significa 

representante e man quer dizer homem33. 

Edson Luiz Vismona34 aponta que a primeira ouvidoria brasileira foi do 

setor privado, criada em 1985, por uma empresa de materiais e produtos quí-

micos (Rhodia). Somente no ano seguinte, surgiu a primeira ouvidoria pú-

blica, a da Prefeitura de Curitiba35. 

É possível identificar, portanto, que as ouvidorias no Brasil surgiram 

após a ditadura militar, mas pouco antes da promulgação da Constituição de 

1988. O país passava por um momento de transição ditatorial para o Estado 

democrático. 

                                                 
31 IASBECK, Luiz Carlos Assis. Ouvidoria é comunicação. Organicom, [S. l.], v. 7, n. 12, p. 14-24. 2010, 

p. 10. 
32 SALES, Lília Maia de Morais. Ouvidoria e mediação: instrumentos de acesso à cidadania. Revista Pen-

sar, Revista de Ciências Jurídicas do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade de Fortaleza (Unifor), 
Fortaleza, v. 11, p. 154 -167, fev. 2006, p. 02. 

33 NASCIMENTO, Aline Verônica Paz do. A ouvidoria organizacional brasileira: possibilidade de aper-

feiçoamento dos padrões internacionais da Internacional Ombudsman Association - IOA. In: 
CYRILLO, Rose Meire (org.). Ouvidoria em perspectiva: coletânea de artigos. Belo Horizonte: Dia-
lética. 2021, p. 08. 

34 VISMONA, 2015, p. 20. 
35 IPEA, 2012. 
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Ao fazer revisão da literatura sobre accountability e as instituições de con-

trole brasileiras, Paz et al36 asseveram que o fasto de a ouvidoria não haver 

sido contemplada no texto constitucional de 1988 foi prejudicial tanto para 

delimitação da sua eficácia, quanto para suas atribuições legais e para a auto-

ridade do ouvidor perante a burocracia. Uma trajetória de difícil contorno e 

superação. 

Esperava-se que com as ouvidorias houvesse o aprofundamento da de-

mocracia, devido à aproximação do cidadão com as instâncias decisórias e 

sua contribuição para que as políticas públicas fossem realizadas de forma 

mais eficiente e eficaz37. 

É salutar que se reconheça que medidas têm sido adotadas no sentido de 

fortalecer a democracia no poder local38. Paz et al39 acrescentam que têm con-

seguido avançar na melhoria das condições de acesso e de funcionamento, 

diante da burocracia estatal e na sociedade civil organizada, destacando a As-

sociação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman (ABO), a Ouvidoria-Geral 

da União (OGU), e mais recentemente, a Rede Nacional de Ouvidorias. 

Deste modo, importa destacar que o caráter democrático do Estado se 

traduz não apenas na inserção dos princípios e direitos típicos da democracia, 

mas na forma como são assegurados à sociedade, por meio de órgãos e agên-

cias instituídas dentro da arquitetura do Estado, e da facilidade com que o 

cidadão tem de acessá-los, afinal Estado Democrático de Direito tem como 

tarefa principal superar as desigualdades sociais e instaurar um regime capaz 

de realizar a justiça social40. 

                                                 
36 PAZ, et al, 2022, p. 33515. 
37 PINTO e SACRAMENTO, 2009, p. 1358. 
38 PINTO e SACRAMENTO, 2009, p. 1358. 
39 PAZ, et al, 2022, p. 33515. 
40 CARNEIRO, CARVALHO E SERRA, 2012, p. 143. 
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As ouvidorias fazem parte dessa estrutura estatal como conexões do con-

trole social interno da Administração, e pela relação com a sociedade que 

pode exercer o seu controle externo frente à Administração Pública, medi-

ante a participação popular em canais de oitiva do setor público. Asseme-

lham-se a este tipo de participação os conselhos e comitês públicos. E tais 

manifestações sociais podem dar origem aos processos de accountability hori-

zontal, como discutido alhures, por meio de denúncias apresentadas às ouvi-

dorias41. 

Carneiro, Carvalho e Serra se utilizam das quatro formas de inclusão e 

participação popular definidas por Rubens Pinto Lyra: 

I) as consultas populares previstas na CF/88, quais sejam, referendo, plebiscito 

e iniciativa popular de lei; II) o orçamento participativo; III) os Conselhos Ges-

tores e de Fiscalização de Políticas Públicas; e IV) as ouvidorias, que não foram 

expressamente previstas na Constituição, mas correspondem a mais bem aca-

bada expressão do princípio da participação do usuário na administração pú-

blica, introduzido expressamente no texto constitucional pela reforma adminis-

trativa (Emenda Constitucional n. 19/1998) 42. 

A atividade da ouvidoria de receber denúncias, reclamações, solicitações 

e pedidos de informação e elogios, inspirada pelo também instrumento de 

controle do ombudsman europeu é considerada pela literatura como instância 

de accountability horizontal, uma forma de prestação de contas à sociedade43. 

Em regra, o poder é exercido por meio de instituições políticas nas de-

mocracias e a ouvidoria é uma instituição política, de maneira que o modo 

como ela se organiza irá influenciar na distribuição do poder, pois a depender 

                                                 
41 CARNEIRO, CARVALHO E SERRA, 2012, p. 144. 
42 CARNEIRO, CARVALHO E SERRA, 2012, p. 147. 
43 PAZ, et al, 2022, p. 33514. 
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de sua acessibilidade e da maturidade da sociedade que a busque, a responsa-

bilização do Estado terá mais ou menos chances de ser exercida44. 

Nesse sentido, “discutir os arranjos institucionais acerca de como elas 

devem funcionar é debater sobre quais atores serão mais ou menos benefici-

ados ou prejudicados por determinada configuração institucional”45 é rele-

vante para o tipo de arranjo institucional a ser adotado na organização dos 

processos de ouvidoria, para fortalecer ou fragilizar a legitimidade da demo-

cracia46. 

Paz et al47 lembram que não se pode olvidar de que instituir uma ouvido-

ria não é garantia de que seu papel será desempenhado com sucesso. 

O seu desenho irá conferir-lhe atributos que a aproximarão, ou não, do 

seu real exercício voltado à participação democrática. Carneiro, Carvalho e 

Serra48 estabelecem como necessário precisar os limites da atuação do ouvi-

dor e da sua equipe, estabelecer os filtros políticos e técnicos das tratativas 

das demandas, determinar as formas de acesso para comunicação do cidadão, 

atentar para o grau de facilidade ou dificuldade de acesso do cidadão, e asse-

gurar a autonomia e independência necessária para que as ouvidorias exerçam 

sua função dentro dos órgãos ou entidades aos quais pertençam. Todos são 

fatores que refletem no seu desenho institucional e na sua eficácia. 

A conexão que se estabelecer entre accountability democrática e as ouvi-

dorias irá revelar em seu desenho institucional o cerne de sua potencialidade. 

A dificuldade no exercício do cargo do ouvidor se encontra desde o iní-

cio, na exposição das demandas que lhe são apresentadas, que podem ser 

                                                 
44 CARNEIRO, CARVALHO e SERRA, 2012, p. 147. 
45 CARNEIRO, CARVALHO e SERRA, 2012, p. 147. 
46 CARNEIRO, CARVALHO e SERRA, 2012, p. 147. 
47 PAZ, et al 2022, p. 33514. 
48 CARNEIRO, CARVALHO e SERRA, 2012, p. 147. 
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consideradas pelo órgão e/ou seus representantes como uma ameaça, à me-

dida que atuam com foco não na organização, mas no cidadão49. 

Nesse sentido, a instalação de uma ouvidoria deve ser precedida de pla-

nejamento, desde sua estrutura física (material, pessoal, canais de acesso) ca-

paz de comportar a tratativa das demandas, até a materialização das caracte-

rísticas democráticas a serem concretizadas nas ações que serão realizadas 

pelas ouvidorias. Ainda há que definir o fluxo de recebimento e de tramitação 

das comunicações feitas pelo cidadão, em ordem a contribuir para uma co-

municação fácil, clara, objetiva, transparente, isonômica e voltada para resul-

tado satisfatório da demanda50. 

Os autores continuam a discorrer sobre o ouvidor e sua equipe, que de-

vem se pautar na probidade, ética e correção, além de possuírem competên-

cias específicas de gestão, independência e autonomia, para o desempenho 

adequado de suas funções. Assim como o ombudsman escandinavo, o brasi-

leiro deve possuir visão sistêmica com intuito de se relacionar harmonica-

mente com os mais diversos setores e pessoas dentro da instituição. Tão im-

portante quanto é ser inclinado nas técnicas de mediação, para poder contri-

buir na solução dos conflitos envolvendo o cidadão e o gestor. Acrescenta-

se ainda a importância de comunicação eficaz, tanto para compreender os 

anseios da sociedade, quanto para buscar e corrigir ações e processos do setor 

público. 

Seguem tecendo explicações sobre como devem ser desenhados os ca-

nais de recepção das manifestações e o processo em si da tratativa, desde sua 

recepção, até a prestação de contas do que foi resolvido. 

                                                 
49 VISMONA, 2011, p. 36; BIAGINI, GOMES, 2013, p. 245. 
50 CARNEIRO, CARVALHO e SERRA, 2012, p. 148. 
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Os meios de comunicação com as ouvidorias devem ser atuais e varia-

dos: eletrônico, telefônico e pessoalmente, disponibilizados de maneira fácil. 

O acompanhamento das demandas deve ser público, confiável e transpa-

rente. O tempo de resolução das questões deve ser razoável e previsto nor-

mativamente51. 

O mesmo processo também deve ser realizado para os resultados das 

ações que devem ser registradas para servirem de dados e aprimoramento da 

própria ouvidoria e da instituição a que pertence, trabalhando assim com a 

prevenção, característica da accountability horizontal. Assim, quando a de-

manda é recebida pela ouvidoria, filtros para sua análise e tramitação devem 

ser estabelecidos previamente baseando-se em critérios técnicos e não políti-

cos, assegurando a isonomia no tratamento, a legalidade do processo e a 

transparência das ações52. 

Importante garantir a continuidade da credibilidade da ouvidoria, medi-

ante pesquisas de satisfação do público interno e externo, oportunidade em 

que a instituição também terá de ser avaliada para saber se está cumprindo a 

contento as expectativas dos cidadãos. A análise deve ser realizada em dife-

rentes categorias, como: a satisfação com os meios de acesso, o tempo do 

atendimento, o prazo médio para solução das questões, a atualização das in-

formações etc.53 

A organização da ouvidoria em sintonia com o caráter democrático via-

biliza o acesso da sociedade à gestão pública, atua como força indutora do 

controle social, contribui para uma gestão mais eficiente e eficaz, propicia a 

                                                 
51 CARNEIRO, CARVALHO e SERRA, 2012, p. 149. 
52 CARNEIRO, CARVALHO e SERRA, 2012, p. 149. 
53 CARNEIRO, CARVALHO e SERRA, 2012, p. 149. 
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equalização da relação sociedade e o Estado e amplia o exercício da accounta-

bility sobre o governo e Administração Pública54. 

Dentre as características citadas, destacam-se a autonomia e independên-

cia que devem ser asseguradas ao ouvidor, pois são pressupostos indispensá-

veis para que o ouvidor possa exercer plenamente o seu mandato. Com 

efeito, há supostos ouvidores que, na realidade, não passam de meros pre-

postos do gestor. Eles não atuam voltados ao interesse social, mas de fato 

e/ou de direito como assessores da administração que representam. São ou-

vidores apenas nominalmente55. 

O desafio é construir uma ouvidoria que seja um canal que, simultanea-

mente, proporcione a melhor relação com os cidadãos e seja um instrumento 

de gestão. Não é suficiente que a ouvidoria esteja legitimada, é necessário que 

a instituição proporcione de fato mudanças que não só resolvam as demandas 

em si, mas que podem significar atender às necessidades de uma sociedade 

democrática56. 

Nesse sentido, “para que a accountability ocorra na praxe são necessários 

os controles, dados confiáveis e disponíveis e transparência das ações gover-

namentais e de gestão pública”57, assim como também deve ser com as ouvi-

dorias. 

O’Donnel ressalta que a accountability horizontal efetiva não é o produto 

de agências isoladas, mas da rede de agências que se encontram no topo, 

como última instância, com poder de decidir. Neste aspecto, busca-se por 

último a punição e se tem como ideia base a prevenção, exercício que faz 

                                                 
54 CARNEIRO, CARVALHO e SERRA, 2012, p. 149. 
55 BIAGINI, Liane; GOMES, Marta Lopes. Ouvidoria: uma reflexão como instrumento de controle. Re-

vista dos Mestrados Profissionais, v. 2, n. 1, 2013, p. 246. 
56 ANTUNES; FREITAS; RIBEIRO, 2007 apud BIAGINI1, GOMES, 2013, p. 246 e 247. 
57 CARNEIRO, CARVALHO e SERRA, 2012, p. 139. 
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parte dia-a-dia de uma ouvidoria, na busca da qualidade da melhoria dos pro-

cessos internos, como será visto mais adiante. 

Paz et al58 discorrem ainda sobre como as ouvidorias atuam de forma 

limitada nas dimensões da accountability horizontal, conforme a classificação 

das dimensões de Andreas Schedler, pesquisador reconhecido e Chefe do 

Departamento de Estudos Políticos do Centro de Investigação e Docência 

Econômicas da Universidade de Yale59. 

Para Schedler, três condições são necessárias à eficácia da accountability: a 

informação, a justificação e a punição. As duas primeiras ligadas à answerability, 

ou seja, ao dever de os detentores de mandatos públicos informarem, expli-

carem e responderem pelos seus atos. A última refere-se à capacidade de en-

forcement, capacidade das agências de controle de imporem sanções e determi-

narem a perda dos poderes daqueles que violarem os deveres públicos60. 

A ouvidoria não teria o poder de punir (enforcement), de aplicar uma pena, 

mas a sua atuação ocorre de forma limitada nas dimensões da informação e 

justificação (answerability) da accountability, pois tem o dever de garantir e pro-

duzir dados e o poder de exigir dos gestores a prestação de contas por seus 

atos61. 

Indaga-se, portanto, a possibilidade de a ouvidoria no setor de saúde su-

plementar ser um canal de accountability horizontal, tal como as ouvidorias pú-

blicas, de modo a contribuir para o controle social e fortalecer o Estado De-

mocrático de Direito, da perspectiva privada. 

                                                 
58 PAZ et al, 2022, p. 33519. 
59 CARNEIRO, CARVALHO E SERRA, 2012, p. 140. 
60 CARNEIRO, CARVALHO E SERRA, ANO, p. 140. 
61 CARNEIRO, CARVALHO E SERRA, 2012, p. 140. 
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3. A ouvidoria na saúde suplementar como mecanismo de 

accountability horizontal 

A ouvidoria na saúde suplementar foi implementada por imposição da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por meio da resolução nor-

mativa – RN – nº 323, de 3 de abril de 2013. 

Cabe destacar que antes mesmo da criação da ANS, foram os PRO-

CONs e DECONs62 que atuaram na proteção e fiscalização direta dos direi-

tos dos beneficiários de planos de saúde. Neste sentido, a insatisfação dos 

cidadãos com a qualidade (ou a falta dela) dos serviços prestados pelas ope-

radoras abarrotaram os órgãos de defesa do consumidor. O número de re-

clamações era excessivo e deveria ser resolvido pelas próprias operadoras, o 

que não acontecia63. 

Tornou-se cogente a criação de norma específica, capaz de regular e fis-

calizar os produtos e serviços das operadoras de plano de saúde. Assim, foi 

editada a Lei 9.656/98. 

Ocorre que, como discorre Ricardo Moreira64 mesmo após a promulga-

ção da Lei 9.656/98, ainda não existia uma instituição estatal destinada à fis-

calização e regulação das normais gerais. Foi neste contexto que a ANS foi 

criada, mercê da Lei 9.961/2000, como um “órgão de regulação, normatiza-

                                                 
62 PROCON – Programa de Proteção e Defesa do Consumidor. DECON é um departamento estadual 

de Polícia do Consumidor. Ambos com amparo legal para sua criação no art. 5º, inciso II e III do CDC. 
63 BRASIL. Consulta Pública nº 50, de 10 de setembro de 2012. Dispões sobre prazo para críticas e 

sugestões sobre a proposta de resolução normativa para obrigatoriedade de instituição de unidade orga-
nizacional específica de ouvidoria por parte das operadoras de planos de assistência à saúde. Rio de 
Janeiro: Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2012. 

64 MOREIRA, Ricardo. Conhecendo a UNIMED: tudo que o médico precisa saber sobre sua coopera-

tiva e não tinha a quem perguntar. Curitiba. Kairós, 2011, p. 68. 
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ção, controle e fiscalização das atividades das Operadoras de Plano de Sa-

úde”65, cujo papel seria definir as regras para o funcionamento do setor e zelar 

por elas, sob pena de aplicação de multa e outras sanções. 

Na atuação da agência, identificou-se que a falta de comunicação entre 

as operadoras e os clientes, e a falta de informação adequada e clara sobre os 

serviços contratados das operadoras estavam gerando altos índices de recla-

mações frente os órgãos de defesa do consumidor, conforme dito alhures. 

O direito à informação, garantido pela legislação consumerista, estava 

sendo negligenciado por parte das operadoras e demandava correção e san-

ção66. 

Diante da motivação para aproximar as operadoras de seus clientes, a 

ANS concluiu que as ouvidorias poderiam contribuir para atendimentos de 

qualidade, tornando-se mais um canal de comunicação, de controle social 

exercido pela parcela de cidadãos que se utilizam dos serviços das operadoras. 

Não que as operadoras não estivessem sendo fiscalizadas e punidas pelos 

órgãos de defesa do consumidor e pela própria ANS, mas apesar das sanções, 

o número de reclamações continuava alto, portanto, não era possível afirmar 

que a agência estava obtendo bons resultados em conter as demandas por 

meio de multas e suspensão de venda de produtos como punição. 

Destarte, foi determinada a criação de ouvidoria nos planos de saúde, 

com o objetivo acolher as manifestações (elogios, sugestões, consultas e re-

clamações) dos beneficiários, para tentar resolver os conflitos no atendi-

mento ao público e, subsidiar aperfeiçoamento dos processos de trabalho da 

                                                 
65 BRASIL. Lei 9.961 de 28 de janeiro de 2000. Cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e 

dá outras providências. Brasília, DF, 2000.  
66 BRASIL, 2012. 
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operadora, buscando sanar eventuais deficiências ou falhas67. 

A agência concluiu que as ouvidorias seriam um setor de contribuição na 

garantia do atendimento, no tempo e na qualidade ofertada, tão reivindicada 

pelo consumidor68: 

Assim, espera-se que a ouvidoria privada no setor de saúde suplementar seja 

um canal de comunicação adicional colocado à disposição dos beneficiários de 

planos privados de assistência à saúde para receber, registrar, instruir, analisar e 

dar tratamento formal e adequado às reclamações sobre produtos e serviços 

das operadoras que não forem solucionadas pelo atendimento habitual reali-

zado por suas unidades de atendimento, presenciais ou remotas. 

Além disso, que preste os esclarecimentos necessários e dê ciência aos deman-

dantes sobre o andamento de suas demandas e das providências adotadas, ob-

servando-se os prazos69. 

Pode-se, então, colocar a ouvidoria no setor de saúde suplementar como 

um verdadeiro exercício de cidadania e como tal, de controle social (do nú-

cleo de pessoas que se utilizam deste serviço no âmbito privado). Nada mais 

democrático do que o cliente poder, por meio do ouvidor, seu representante 

dentro da empresa, fazer reclamações diretamente à instituição sobre servi-

ços, atendimento e produtos. O setor de ouvidoria pode ser visto como um 

agente promotor de mudanças, que favorece uma gestão eficiente, possibili-

tando uma prestação de serviços de qualidade, de forma a garantir os direitos 

dos clientes e prevenir as operadoras de fiscalização e punição da agência. 

                                                 
67 BRASIL. Resolução normativa – RN nº 323, de 3 de abril de 2013. Dispõe sobre a instituição de 

unidade organizacional específica de ouvidoria pelas operadoras de planos privados de assistência saúde, 
e dá outras providências. Rio de Janeiro: Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2013. 

68 BRASIL, 2012. 
69 BRASIL, 2012. 
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Neste contexto, é possível traçar um paralelo entre a ouvidoria pública e 

privada. Retomando as dimensões de Schedler, ambas teria sua atuação limi-

tada à answerability no que se refere à informação e justificação. Cabe à ouvi-

doria receber as demandas para tratar as informações e dados, assim como 

tem poderes para exigir dos gestores a prestação de contas por seus atos, 

correção e prevenção. Falta-lhe, portanto, como falta à ouvidoria pública, o 

poder de punir (enforcement), que pode não ocorrer propriamente da ouvidoria, 

mas é possível de ser aplicado por decisão do representante legal da opera-

dora, em desfavor daquele que cometeu o delito, ou ainda, pela própria ANS 

e Órgão de Defesa do Consumidor. 

A ouvidoria na saúde suplementar é o reflexo da ouvidoria no setor pú-

blico, devendo estar munida das mesmas prerrogativas de autonomia, inde-

pendência e competências específicas de gestão, e igualmente pautada na pro-

bidade e ética, para o desempenho adequado de suas funções. 

A RN 323/2013 determina entre outros, que a ouvidoria seja ampla-

mente divulgada, que os meios de contato sejam de fácil acesso (obrigatoria-

mente um gratuito), estabelece prazo de sete dias úteis para resposta ao be-

neficiário (o prazo pode ser estendido até trinta dias úteis, se o beneficiário 

expressamente concordar)70 e a operadora deve garantir à ouvidoria uma “es-

trutura da unidade organizacional capaz de atender o número de beneficiários 

vinculados à operadora”71. 

Pode-se dizer que o resultado do trabalho das ouvidorias como controle 

interno de accountability horizontal é promissor, pois três anos após a promul-

gação da RN 323/2013, a ANS publicou a RN 395 de 14 de janeiro de 2016, 

que, entre outras funções, delegou às ouvidorias da saúde suplementar a fun-

ção de reanalisar as negativas de atendimento e procedimentos de qualquer 

                                                 
70 BRASIL, 2013. 
71 BRASIL, 2013. 
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espécie72. Assim, mais um poder de fiscalização interna foi entregue às ouvi-

dorias, o de reverter decisões da operadora sobre negativa de atendimento, 

caso fosse verificada alguma infração. Não seria esta uma forma de sanção? 

Observa-se que assim como a ouvidoria pública está para instrumento 

de controle interno da Administração Pública, a ouvidoria privada no setor 

de saúde suplementar está como instrumento de controle interno para as suas 

respectivas operadoras de planos de saúde. Desta mesma feita, também é 

possível estabelecer um paralelo com o exercício da accountability horizontal, 

tendo em vista que neste contexto a ouvidoria é um meio para que o cidadão 

que se utiliza do serviço de saúde de sua operadora exerça seu direito de fis-

calizar, criticar, demandar melhorias na entrega do serviço de saúde, uma 

forma de controle social na iniciativa privada. 

As semelhanças ocorrem também no que tange às dificuldades, como a 

dependência da iniciativa do indivíduo (no caso, o beneficiário de plano de 

saúde) de demandar, denunciar e exigir da operadora um serviço de quali-

dade, informações corretas sobre tais serviços e eventuais prestações de con-

tas. 

Nesta perspectiva é o relatório estatístico analítico – REA – da ouvidoria 

da ANS que se apresenta como termômetro para a atuação das ouvidorias no 

setor privado. Anualmente a agência recebe das ouvidorias do setor da saúde 

suplementar as informações sobre suas demandas (quantitativas e qualitati-

vas) e as compila para divulgação no ano seguinte. Neste estudo, utiliza-se o 

REA de 2022, referente à base de dados de 2021. 

                                                 
72 BRASIL. Resolução normativa - RN nº 395, de 14 de janeiro de 2016. Dispõe sobre as regras a 

serem observadas pelas Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde nas solicitações de pro-
cedimentos e/ou serviços de cobertura assistencial apresentados pelos beneficiários, em qualquer mo-
dalidade de contratação. Rio de Janeiro: Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2016. 
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O primeiro destaque é para a quantidade de ouvidorias cadastradas na 

agência. Hoje das 1.154 operadoras com registro ativo na ANS, 1.064 pos-

suem ouvidorias cadastradas, ou seja, mais de 92% dos planos de saúde cum-

prem a determinação RN nº 323/2013, conforme gráfico extraído do REA73. 

 
Fonte: Ouvidoria/ANS, 2022. 

As 1.064 ouvidorias de saúde suplementar representam o universo de 

78.303.357 beneficiários, número este que corresponde a 99,8% dos indiví-

duos que atualmente possuem plano de saúde e têm a possibilidade de serem 

atendidos pelas operadoras74 e fortalecerem a atuação no modelo de accounta-

bility horizontal. 

Outro dado que chama atenção é a quantidade de demandas de reanálises 

(RN 395) recebidas, demandas que se referem aos pedidos dos beneficiários 

                                                 
73 BRASIL. Relatório estatístico analítico – REA: REA-OUVIDORIAS 2022. Relatório do atendi-

mento das ouvidorias, ano base: 2021. Rio de Janeiro: Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2022, p. 
13. 

74 BRASIL, 2022, p. 13-14. 
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sobre revisão de negativa de atendimento (assistenciais), por acreditarem que 

a resposta da operadora foi indevida. Percentualmente, o número não é tão 

expressivo, mas ao analisarmos os números por modalidade de operadora 

(grande, médio e pequeno porte), tem-se que tanto as operadoras de grande 

porte, quanto às de médio porte, em sua maioria, receberam demandas de 

revisão de negativa. Essas revisões possibilitam oportunidade de exercício da 

accountability horizontal interna pelas ouvidorias das operadoras. 

Esta ação é mais bem compreendida quando analisamos os números de 

reversão nos pedidos de reanálise de acordo com a modalidade da operadora 

e o seu porte, pois é possível observar que as ouvidorias têm atuado e conse-

guido resultados expressivos na conversão das reclamações dos beneficiários 

em autorizações de cobertura: 
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O REA 2022 também traz a lista de alguns dos motivos que ensejaram 

conversões dos requerimentos de reanálise assistencial em autorizações de 

cobertura. Entre eles, é possível identificar temas diretamente relacionados à 

responsabilização e reparação por erros e problemas no processo interno de 

trabalho da operadora, quais sejam: 

Prestação de esclarecimentos adicionais pelo beneficiário ou pelo médico assis-

tente; promoção da satisfação do cliente; erro da operadora na decisão inicial; 

avaliação da situação por junta médica; deliberação da alta gestão com o obje-

tivo de evitar demandas judiciais; [...] e tentativa de diminuir as reclamações dos 

beneficiários junto à ANS75. 

Das demandas próprias de ouvidoria (RN 323/2013), identifica-se que 

mais de 67% das ouvidorias das operadoras receberam este tipo de demanda, 

envolvendo temas dos mais diversos, como a qualidade do atendimento ao 

cliente na primeira instância, cumprimento de prazos de respostas, de marca-

ção de consultas e exames, cancelamentos, reajuste e todos os outros que não 

envolverem negativas de demandas assistenciais. Esta atuação é revestida das 

características da accountability horizontal, pelo controle interno exercido pelas 

ouvidorias das operadoras. 

                                                 
75 BRASIL, 2022, p. 19. 
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Por último, as recomendações de melhorias configuram um dado quan-

titativo e qualitativo de relevo quanto à accountability horizontal. Tais recomen-

dações são feitas pela ouvidoria à operadora, com base nas demandas recebi-

das, seja para correção de processos, seja para sua melhoria, reversão, respon-

sabilização e até prevenção, tais como: 

• Incluir nas funcionalidades do aplicativo da operadora a opção de solicitação 

de Requerimento de Reanálise Assistencial com opção de incluir anexos; 

• Adequar o formulário eletrônico para registro de manifestações à Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); 

• Promover treinamento sobre comunicação e inteligência emocional junto às 

equipes de atendimento ao cliente e da ouvidoria; 

• Sensibilizar os colaboradores quanto a importância da ouvidoria e dos seus 

processos; 

• Criar o grupo de facilitadores da ouvidoria, que são pessoas encarregadas em 

receber a demanda do seu setor e atuar na sua solução, otimizando o tempo de 

retorno ao beneficiário; 

• Implementar ferramenta para avaliação do atendimento da ouvidoria; 

• Orientar os operadores da Central de Atendimento quanto aos requisitos para 

portabilidade, conforme preconiza a ANS; 
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• Notificar as sucursais para prospectar novos prestadores referenciados 

quando são recebidas reclamações sobre insuficiência de rede da região; 

• Padronizar os valores para reembolso de custos com deslocamento na ausên-

cia de prestador na área de ação do beneficiário ou do produto contratado; 

• Alterar a jornada da prévia de reembolso no site dando visibilidade ao valor 

que será reembolsado com o objetivo de contribuir para a redução nas recla-

mações de contestação de valores; 

• Informar ao beneficiário sobre o valor da coparticipação antes da utilização 

do serviço; 

• Ampliar a participação da ouvidoria em reuniões estratégicas, para que esta 

assegure o ponto de vista do cliente; 

• Incentivar a elaboração de respostas mais robustas e objetivas tanto para o 

cliente no primeiro atendimento, quanto das áreas para a ouvidoria; 

• Realizar ação de pós-atendimento das reclamações registradas junto à ANS, 

orientando o beneficiário que em futuras dificuldades ele acione a ouvidoria 

para análise da demanda em 2º nível de atendimento.76 

Sobre os resultados das recomendações, verifica-se no gráfico abaixo 

que, entre aquelas que recomendaram melhorias, 92,9% (N=365) informam 

que suas recomendações foram implementadas em 2020 ou estão em pro-

cesso de implementação no ano de 2021. Assim, é possível interpretar que, 

pelo resultado das recomendações, estas têm sido pertinentes, viáveis e têm 

permitido às operadoras se responsabilizarem por seus atos.77 Confira-se: 

                                                 
76 BRASIL, 2022, p. 32-33. 
77 BRASIL, 2022, p. 33. 
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Há ainda um importante indicador a ser considerado, qual seja, o grau 

de satisfação dos beneficiários em relação ao serviço prestado pelas ouvido-

rias: 

 
Destarte, considerando que somados os indicadores de “bom” e 

“ótimo”, o percentual é de mais de 85%, é possível observar que o controle 

interno realizado pelas ouvidorias do setor de saúde suplementar atinge um 

elevado grau de satisfação por parte dos beneficiários de planos de saúde. 
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Por último, e não menos importante, o tempo médio de respostas das 

ouvidorias. Pelo art. 3º, VI, da RN nº 323/2013, as ouvidorias têm até sete 

dias úteis para responder aos clientes, prazo que pode ser estendido até trinta 

dias, desde que pactuado com o cliente. 

 
Observa-se que quase 90% das demandas são respondidas no prazo de 

sete dias, e que apenas 9,3% das ouvidorias se utilizaram de um prazo maior, 

mas pactuado com o beneficiário, e tão somente 1,7% responderam fora do 

prazo. Diante do indicador de tempo, verifica-se que as ouvidorias não só 

exercem a accountability horizontal, como estão alinhadas com o princípio 

constitucional que permeia este instituto, o da efetividade, em cumprir-se seja 

a reparação por parte da operadora, ou esclarecimento da manutenção da 

decisão dentro do menor prazo de tempo possível. 

O relatório da ANS é extenso e apresenta outros indicadores, ainda mais 

detalhados, sobre a atuação da ouvidoria na saúde suplementar. Como o ob-

jetivo deste estudo não é de esgotar o tema foram apresentados os números 

relevantes hábeis a fortalecer a accountability horizontal no setor. 
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Considerações finais 

As ouvidorias no Brasil ganharam espaço após o período ditatorial e, 

mesmo sem sua presença expressa no texto da Carta Magna, vêm sendo im-

plementadas, funcionando como um canal entre o cidadão e o Estado. As-

sim, é salutar que se reconheça que medidas têm sido adotadas no sentido de 

fortalecer a democracia neste aspecto. 

Como elementos de conexão entre a sociedade e o Estado ou entre o 

consumidor e a empresa do setor privado, é possível reconhecer as ouvido-

rias como via direta para o exercício do controle social, da cidadania e expres-

são da soberania popular. Um importante canal para a concretização da ac-

countability horizontal, que depende não só da prática pelas próprias ouvido-

rias das dimensões da informação e justificação (answerability), mas também 

da atividade dos cidadãos de exigir e formular demandas aos respectivos ór-

gãos públicos e privados. 

Neste aspecto, é possível observar a relevância do papel das ouvidorias 

como canais de comunicação entre o cidadão e a Administração e o setor 

privado com o qual se relacionam, mediante controle social, para a concreti-

zação da accountability democrática. 

No que tange às formas de accountability horizontal observou-se que são 

as características do modelo adotado e as peculiaridades do desenho institu-

cional que assegurarão, ou não, o caráter democrático. 

Assim, ainda que as ouvidorias sejam implementadas em cumprimento 

às delimitações legais, podem ter seu significado esvaziado, pelo prisma de-

mocrático, se não lhes forem garantidos os atributos necessários como auto-

nomia e independência, assim como os meios adequados para o desempenho 

de sua função, a exemplo da qualificação pessoal do ouvidor e de sua equipe, 

da transparência e da agilidade no processo de tramitação das demandas. 
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Refletindo sobre as oportunidades de melhoria e elevação do nível de 

accountability das ouvidorias no setor privado na dimensão sancionatória, essa 

lacuna mostra-se como um ponto a ser trabalhado junto à ANS. 

Feitas as considerações acima, esta pesquisa pretendeu contribuir como 

arcabouço teórico e reflexivo para posteriores estudos mais aprofundados em 

temáticas que visem analisar o grau de efetividade da conclusão de manifes-

tações das ouvidorias, a proliferação das unidades de ouvidoria e outros ins-

trumentos de controle e participação social, e sua capacidade de atuação 

como ferramenta de gestão. 

Destarte, cabe-nos, como cidadãos, o empenho para a concretização da 

accountability no maior grau possível, seja na ambiência das relações privadas, 

seja na esfera pública. 
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CAPÍTULO 20. 
CÂMARAS PRIVADAS DE CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO COMO MECANISMOS CONSENSUAIS: 
A SOLUÇÃO PARA DESEQUILÍBRIOS 

CONTRATUAIS GERADOS PELA PANDEMIA DE 
COVID-19 NO BRASIL 

Flávio Rodrigues de Sousa Filho1 

Tiago Seixas Themudo2 

Resumo: O presente trabalho pretende apresentar um estudo aprofundado 

acerca da atual conjuntura econômica, social e jurídica, demonstrando a re-

levância da busca de novas ferramentas para auxiliar na resolução de de-

mandas nas relações privadas em meio à crise gerada pela pandemia que 

vem impactando profundamente as relações contratuais em nosso país. O 

trabalho visa demonstrar que as renegociações ou readequações desses vín-

culos não precisam ser necessariamente levadas ao Poder Judiciário, pois os 

mecanismos consensuais poderiam ser opções mais eficientes e satisfatórias 

para as partes envolvidas na relação. Mostra-se necessário no atual contexto 

conceder protagonismo aos autores da relação contratual buscando uma sa-

ída viável para ambos. O trabalho busca apresentar a importância das câma-

ras de mediação e conciliação demonstrando que as demandas do Poder 

Judiciário podem ser reduzidas através desses mecanismos. A investigação 

se dá no campo doutrinário, por meio de artigos científicos, informações 

                                                 
1 Graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (2012), especialista em Gestão Pública pela 

Universidade Estadual do Ceará e em Direito Público pela Faculdade Entre Rios do Piauí, Mestrando 
pelo Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7). Professor 
da graduação em Direito da Faculdade de Fortaleza e da Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará. For-
mador de Formadores em Mecanismos Consensuais credenciado pelo Conselho Nacional de Justiça e 
Servidor de carreira do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 

 E-mail: flavio10_rodrigues90@hotmail.com. 
2 Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará (1997), mestrado em Psicolo-

gia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1999) e doutorado em Sociologia pela Universi-
dade Federal do Ceará (2004). Atualmente é professor em tempo integral do Centro Universitário 7 de 
Setembro. Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito Privado e Relações Sociais; titular da 
disciplina de Antropologia Jurídica à luz do Direito Privado. Coordenador do grupo de Pesquisa em 
Teorias do Desenvolvimento e Direito Privado. E-mail: tiago.themudo@uni7.edu.br. 
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oficiais do Conselho Nacional de Justiça e midiático, utilizando-se, para 

tanto, o método dedutivo sistêmico, dialogando-se com outras áreas das ci-

ências em geral e do Direito. O estudo evidencia que as câmaras privadas 

podem ser extremamente úteis em meio a contextos adversos e cenários de 

crise vivenciados pela sociedade, economia e judiciário. 

Palavras-chave: Conflitos. Compositivos. Contrato. Desequilíbrio. Pande-

mia. 

Introdução 

Diante do tema proposto, inicialmente, torna-se necessário descrever e 

demonstrar a origem do acesso à justiça, como também uma análise desse 

acesso no âmbito sociológico e jurídico. Cumpre, ainda, destacar que este 

tema não tem como finalidade refutar o direito da sociedade de acesso à jus-

tiça, mas sim garantir a tutela plena deste acesso de forma concreta e sólida, 

como bem perfaz o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988: “a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”. 

Assim, por meio de uma interpretação lógica, o termo apreciação, não signi-

fica que o acesso à justiça só será garantido quando ajuizada uma ação, mas 

tal direito fundamental vai muito além disso, onde podemos dividir esse 

acesso em três etapas: pré-processual, processual e pós-processual. Logo, ve-

rifica-se que o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional não sig-

nifica que este acesso somente existirá quando aquele conflito vier a se tornar 

uma ação judicial, sendo esta garantia constitucional, sobretudo, analisada na 

seara pré-processual, tendo em vista a prematuridade do dissenso. 

Além disso, há um desconhecimento por parte dos operadores do direito 

e da sociedade quanto ao momento em que se deve buscar o órgão jurisdici-

onal para solucionar o conflito, pois torna-se necessário que o jurisdicionado 

seja orientado no sentido de que este tem ampla autonomia para solucionar 
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o próprio conflito, sejam eles na área do direito do consumidor, saúde suple-

mentar, cobranças, locações e execuções de títulos judiciais e extrajudiciais. 

Ressalta-se que o número crescente de ajuizamento dessas demandas decor-

rerem da ausência de gestão processual na aplicação de mecanismos efetivos 

que possam cientificar aos litigantes o quanto aquele determinado dissenso 

pode ser moroso, burocrático e oneroso, tanto para os conflitantes quanto 

para o Judiciário. 

Frente a isto, o presente trabalho busca responder a seguinte indagação: 

são os métodos consensuais, por meio das câmaras privadas de conciliação e 

mediação, ferramentas adequadas para superar os entraves do Direito Pri-

vado em meio ao desequilíbrio das relações contratuais gerado pela pande-

mia? 

Assim, diante da problemática posta, o presente trabalho pretende estu-

dar o acesso à justiça no Brasil e seus obstáculos, o grau de eficiência do 

Poder Judiciário em meio a crise gerada pela pandemia, o aumento do ina-

dimplemento contratual e os mecanismos consensuais como ferramentas de 

desburocratização do Poder Judiciário e o aumento do grau de satisfação ao 

usuário. 

O trabalho está dividido em três partes: acesso à justiça no Brasil e os 

desafios provocados pelas novas ondas, panorama atual do consensualismo 

e o surgimento das câmaras privadas de conciliação e de mediação no Brasil 

e, por último, o desequilíbrio contratual, dificuldades de acesso à justiça e o 

papel das câmaras privadas de conciliação e mediação na pandemia. 
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1. Acesso à justiça no brasil e os desafios provocados pelas 

novas ondas 

Hans Kelsen3 afirma que a justiça se manifesta pela liberdade, paz, de-

mocracia e pela tolerância nas relações sociais. Assim sendo, o que torna a 

justiça algo inexplicável é o ser humano, uma vez que ambos estariam inter-

ligados. A delimitação do conceito de justiça é difícil de ser feita. [...] não sei 

e não posso dizer o que significa justiça, a justiça absoluta, esse belo sonho 

da humanidade”. Neste sentido, a justiça seria um conceito relativo, que co-

munidades e indivíduos elaboram conforme perspectivas e princípios hete-

rogêneos. 

A palavra “acesso” traz consigo a ideia de entrada, ingresso, admissão. 

Mas também, integra a interpretação de se alcançar algo. A expressão “acesso 

à justiça”, portanto, no plano do direito, simboliza essa interpretação de se 

alcançar algo, mais precisamente o valor e as consequências dessa “justiça”. 

O acesso à justiça nas democracias modernas seria garantido pelo Estado 

e sua efetivação determinada pelo princípio da igualdade. Analisando a Cons-

tituição Federal de 1988 vemos que os termos lesão e ameaça ao direito pro-

curam ampliar o escopo do acesso à justiça, permitindo pugnar tanto pela 

tutela jurisdicional preventiva como a repressiva. O mero acesso do cidadão 

ao Poder Judiciário não garante acesso à ordem jurídica justa, conforme leci-

ona Kazuo Watanabe4: 

                                                 
3 KELSEN, 1998 apud SUTER, José Ricardo; CACHAPUZ, Rozane da Rosa. Mediação e conciliação 

como meios de resolução de conflitos e acesso à justiça. In: GIMENEZ, Charlise Paula Colet. BER-
NASCONI, Mariella (Org.). Formas consensuais de solução de conflitos. Florianópolis: CON-
PEDI, 2016, p. 62. 

4 WATANABE, Kazuo. Acesso à Justiça e Sociedade Moderna, Participação e Processo. Coorde-
nação de Ada Pelegrini e Cândido Rangel Dinamarco. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 128. 
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A problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada nos acanhados limites 

do acesso aos órgãos jurisdicionais já existentes. Não se trata apenas de possi-

bilitar o acesso à Justiça enquanto instituição estatal, e sim viabilizar o acesso à 

ordem jurídica justa. 

Não se deve organizar uma justiça de forma abstrata e sim de modo es-

pecífico a abarcar as necessidades vigentes em determinada sociedade. Assim, 

para garantir uma ordem jurídica justa é necessário primeiro definir qual o 

conceito de justo para aquela sociedade, e verificar qual sistema se enquadra 

em tal sociedade ou se existe a possibilidade de amoldá-lo e implementar de 

forma específica5: 

Como já dito, não é tarefa fácil conceituar a expressão “acesso à justiça”. 

Isso porque o assunto, na atualidade, não é só investigado por aqueles que 

operam no âmbito do Direito e do Poder Judiciário, mas também por eco-

nomistas, cientistas políticos, psicólogos, sociólogos, entre outros. 

A expressão “acesso à Justiça” [...] serve para determinar duas finalidades bási-

cas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus 

direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sis-

tema deve ser igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir resulta-

dos que sejam individual e socialmente justos.6 

Cabe-nos entender que tal entremetimento é positivo, visto que o Direito 

não deve mais ser explorado como uma área isolada do conhecimento isola-

damente, já que se trata de uma matéria extremamente sensível a todas as 

pessoas, físicas e jurídicas, e a toda a sociedade. 

                                                 
5 WATANABE, 1988, p. 129. 
6 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet e 

Sérgio Antônio Fabris. Porto Alegre, 1988, p. 8. 
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O dever de assegurar o acesso à justiça não se limita a simples possibilidade de 

distribuição do feito, ou a manutenção de tribunais estatais à disposição da po-

pulação, mas engloba um complexo sistema de informação legal aos hipossufi-

cientes jurídicos, o patrocínio de defesa dos interesses daqueles econômica e 

financeiramente desprotegidos que possibilitem a igualdade de todos e, acima 

de tudo, uma justiça célere em prol do jurisdicionado.7 

Tradicionalmente, entende-se que o “acesso à justiça” somente possa ser 

alcançado pela via da jurisdição estatal, ou seja, pelo Poder Judiciário, uma 

vez que esse se encontra ineficiente em cumprir integralmente o seu papel de 

acesso à ordem jurídica justa e célere em meio à crise econômica vivida, ne-

cessitando de mecanismos consensuais como opção mais eficiente e satisfa-

tória para as partes envolvidas na relação. 

As relações sociais, nem sempre harmônicas podem gerar conflitos das 

mais diversas intensidades, sendo necessário, para resolvê-los e restaurar a 

cooperação necessária à ordem social e desenvolvimento, um efetivo pro-

cesso. A função usual do poder judiciário é dirimir conflitos, mas a prática do 

acesso à justiça tem encontrado alguns obstáculos, sendo eles econômicos 

e/ou socioculturais, que impedem que toda a população tenha um acesso à 

justiça de forma igualitária, como o que ocorre com o custo do processo, o 

tempo, a grande quantidade de processos, a multiplicação de leis, o ensino 

jurídico e a má formação dos operadores do Direito, entre outros. 

Sendo assim, tem sido necessário elaborar estratégias que não só resol-

vam os conflitos, mas os evitem, como forma de garantir o acesso a uma 

ordem jurídica justa e à efetiva justiça. Sem o uso de estratégias, o número de 

lides se amplia e o Judiciário não consegue prestar seu serviço. 

                                                 
7 MARTINS, Pedro Batista. Acesso à justiça. In: MARTINS, Pedro Batista et al. Aspectos fundamentais 

da lei da arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 4. 
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Mas não se pode responsabilizar apenas a falta de estratégias, dado que 

o legislador já enfrentou outros problemas em relação ao acesso à justiça, 

principalmente no contexto da via jurisdicional. Por exemplo, os Juizados 

Especiais Cíveis, o alargamento da legitimação para a causa, as ações coletivas, 

o tratamento da coisa julgada nas ações coletivas, ampliação dos poderes do 

juiz, inserção de técnicas procedimentos e princípio da oralidade, tutelas di-

ferenciadas, mas atualmente um dos maiores obstáculos que o acesso à justiça 

enfrenta é a falta de infraestrutura do Poder Judiciário, sendo a morosidade 

do sistema jurídico o seu principal problema. 

Quando [...] a nova legislação constitui apenas uma tentativa de apresentar o 

Estado como identificado com os valores ou fins por ela formalmente protegi-

dos, sem qualquer novo resultado quanto à concretização normativa, evidente-

mente estaremos diante de um caso de legislação simbólica. .8 

O Brasil preocupou-se com a morosidade quando baixou o Decreto 

678/1992, que delibera sob a Convenção Americana sobre Direitos Huma-

nos (Pacto de São José da Costa Rica)9, de 22 de novembro de 1969, e incor-

porando-o ao nosso ordenamento jurídico. o conteúdo dessa convenção. O 

art. 8 deste decreto (Garantias Judiciais), número 1, estabelece a garantia do 

prazo razoável, celebrando os chamados Pactos Republicanos (Pacto de Es-

tado em favor de um Judiciário mais rápido e republicano e por um sistema 

de justiça mais acessível, ágil e efetivo), tendo surgido, logo em seguida, a 

Reforma do Poder Judiciário (Emenda Constitucional 45/2004)10. 

                                                 
8 NEVES, Marcelo. A constitucionalização Simbólica. 1. ed. São Paulo: Acadêmica, 1994, p. 32. 
9 BRASIL. Planalto do Governo. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José 

da Costa Rica). Brasília, 6 de nov. de 1992. 
10 BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília-DF, Senado, 1988. 
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Esta Emenda Constitucional, preocupada com a questão da morosidade 

e também, com o acesso à justiça, cuidou de alterar, em muitos pontos, a 

estrutura do Poder Judiciário brasileiro em seus arts. 92 a 126. 

Apesar da positivação constitucional dos princípios do acesso à justiça e 

da duração razoável do processo, essas alterações não foram suficientes para 

possibilitar um acesso à justiça de forma tempestiva e adequada. Isso pode 

ser atribuído a três fatores críticos: o excesso de processos em curso, a inefi-

cácia do sistema de análise individual e o excesso de recursos com efeito sus-

pensivo. 

Um estudo é cabível, então, para analisar quais as saídas possíveis e amol-

dáveis ao ordenamento jurídico brasileiro. Neste sentido, temos as críticas de 

Watanabe11, que apesar de datarem de 1988, ainda se mostram extremamente 

atuais: 

A multiplicidade de conflitos de configurações variadas reclama, antes de mais 

nada, a estruturação da justiça de forma a corresponder adequadamente, em 

quantidade e qualidade, às exigências que tais conflitos trazem. A alguns desses 

conflitos está adequada a estrutura atual, que é formal e pesada. A outros, po-

rém, principalmente aos de pequena expressão econômica, que são os cotidia-

nos e de ocorrência múltipla, é necessária uma estrutura mais leve e ágil. 

No artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 198812, apresenta 

a importância do órgão jurisdicional na garantia de resguardar as pessoas o 

amplo direito fundamental de acesso à justiça, garantindo a todos o direito 

de ter sua lesão ou ameaça de direito apreciada pelo Poder Judiciário bem 

como por meio da Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), 

artigo XXI, que estabelece: “toda pessoa tem igual direito de acesso ao ser-

                                                 
11 WATANABE, 1988, p. 132. 
12 BRASIL, 1988. 
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viço público do seu país” e a Convenção Americana sobre os Direitos Hu-

manos (Pacto de San José a Costa Rica)13 que preleciona em seu artigo 8 que 

“toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de 

um prazo razoável [...]”, conforme anteriormente mencionado. 

A efetiva tutela jurisdicional requer não apenas a justiça e a ordem jurí-

dica justa. Requer ainda uma assistência judiciária eficiente, para que o povo 

possua meios de se defender. Mas para que o sistema se torne, de fato, efe-

tivo, faz-se necessário a implementação de novos métodos que permitam que 

as garantias fundamentais, positivadas ou não, sejam cumpridas de forma 

plena e justa, permitindo a todos o acesso à justiça. 

O homem é um ser conflitivo por natureza. As relações interpessoais, já 

carregam consigo a existência de conflitos. Essas lides são oriundas dos cho-

ques de interesses, conceituada por Carnelutti14: “conflito de interesse quali-

ficado pela pretensão de um e pela resistência de outrem”. Essas são com-

preendidas como conflitos existentes tanto na esfera pré-processual quanto 

processual, sendo necessário proporcionar às partes oportunidades de solu-

cionarem o conflito sem a intervenção judicial. 

Diante da atual conjuntura de crise gerada pela pandemia de Covid-19 e 

aumento dos conflitos, cabe ao Poder Judiciário não apenas atuar na resolu-

ção dos problemas do presente e, em seguida, buscar a devida solução; mas 

torna-se necessário atuar de forma preventiva, porquanto as mazelas, que es-

tão nas entranhas do sistema judiciário, poderão ser curadas antes mesmo 

que venham a eclodir e, assim, os prejuízos irreversíveis serão refutados na 

sua fonte. 

Assim “a primeira característica dessas vertentes alternativas é a ruptura 

com o formalismo processual. A desburocratização tem sido uma tendência 

                                                 
13 BRASIL, 1992. 
14 CARNELUTTI, Francesco. Sistema Del diritto processuale civile. Padova: CEDAM, 1931. 
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quando se trata de dar pronta solução aos litígios, constituindo fator de cele-

ridade [...]15.” 

A complexificação das relações sociais, sobretudo das relações de traba-

lho em contexto pandêmico, produziu um aumentou significativo do número 

de conflitos. Sendo assim, têm surgido novos meios capazes de assegurar o 

acesso a uma ordem jurídica justa e a manutenção da função social da em-

presa. Os cidadãos precisam participar mais ativamente da resolução de seus 

litígios alterando, assim, a exclusividade do Estado como instância responsá-

vel pela resolução de conflitos nesta área. 

No âmbito do direito privado, a inclusão e divulgação dos meios adequa-

dos de resolução de conflitos têm sido ponto de extrema relevância no atual 

cenário do Judiciário brasileiro, cuja virtude está na preservação da continui-

dade das relações e maior celeridade nas resoluções de conflitos. 

2. Panorama atual do consensualismo e o surgimento das 

câmaras privadas de conciliação e de mediação no brasil 

Conforme analisado no capítulo anterior, o conflito faz parte do cotidi-

ano das pessoas, devendo ser interpretado como algo necessário ao aprimo-

ramento das relações interpessoais e sociais, determinando assim, a necessi-

dade de que as controvérsias sejam resolvidas de forma adequada, permitindo 

um sentimento de satisfação e de contemplação às pessoas envolvidas. 

A importância da adequação do meio de solução ao tipo de conflito 

aponta para uma diversidade de mecanismos de solução como também para 

a percepção de que se faz necessário avaliar o tipo de conflito vivenciado para 

                                                 
15 GRINOVER, Ada Pelegrini. Deformalização do processo e deformalização das controvérsias. In: 

Novas tendências do direito processual. 1.ed. São Paulo: Forense Universitária, 1990. 
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que se possa encontrar um mecanismo de solução que se encaixe a necessi-

dade. 

Os dispositivos consensuais de resolução de conflitos, em especial a con-

ciliação, a mediação e a negociação, dentro de um sistema amplo de acesso 

ao judiciário, podem ser instrumentos úteis e eficientes para resolução dos 

conflitos e pacificação social, principalmente em tempos de pandemia. 

Explorar soluções consensuais não significa dizer que os conflitos que 

não forem ou não puderem ser resolvidos fora da via judicial serão excluídos 

da apreciação do Judiciário. Faz-se necessário respeitar o exercício do direito 

de ação, a complexidade da matéria de direito ou de prova, a hiper vulnera-

bilidade de uma das partes, entre outros. Portanto, mesmo os conflitos já 

judicializados poderão ser objeto de composição extrajudicial. A natureza de-

mocrática desses institutos se demonstra através de suas características. 

Há várias formas de solução de conflitos, sendo o método heterocom-

positivo da jurisdição a alternativa popularmente mais conhecida e difundida 

em nossa sociedade. Por ser o meio mais difundido e juntamente com a cul-

tura adversarial impregnada no país, o Judiciário se vê abarrotado de proces-

sos. De acordo com o Relatório Justiça em Números do Conselho Nacional 

de Justiça que traz o detalhamento da estrutura e litigiosidade do Poder Judi-

ciário, “A cada ano, para cada dez novas demandas propostas no Poder Ju-

diciário brasileiro, apenas três demandas antigas são resolvidas. Some-se a 

este preocupante dado que se encontram pendentes cerca de 93 milhões de 

feitos”. 

A grande quantidade de demandas judiciais no país faz com que o trâmite 

processual seja excessivamente lento e custoso para os todos os envolvidos, 

sejam eles os indivíduos conflitantes ou o próprio Poder Judiciário. 
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Ao versar sobre a inafastabilidade da jurisdição, ressalta o artigo 3º, § 3º 

do CPC que: “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução con-

sensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defenso-

res públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do pro-

cesso judicial”. 

Os meios autocompositivos de solução de conflitos são técnicas diferen-

ciadas de tratamento do conflito como alternativas à solução judicial. Cabe 

ressaltar que estes mecanismos nasceram com o objetivo de ofertar à socie-

dade métodos diferentes de solução de conflitos sem haver necessidade de 

percorrer todas as etapas processuais até que se alcance a sentença. 

A negociação, a mediação e a conciliação são procedimentos que procu-

ram resolver os conflitos de maneira ativa, participativa, pacífica e inclusiva, 

por meio da valorização do diálogo, do respeito às partes, da formação de 

parcerias e com ativa participação e responsabilidade das pessoas. 

A conciliação é uma forma de resolução de conflitos judicial ou extraju-

dicial. É tido como um meio eficaz de se chegar a uma resolução com o au-

xílio de um terceiro neutro, no caso um conciliador, que estimula as partes a 

produzirem sua decisão, chegando inclusive a apresentar sugestões de reso-

lução quando entender conveniente. Além de mais célere, é também bem 

menos traumática para as partes envolvidas. 

Na mediação, o processo de resolução de conflitos também é voluntário. 

Acontece, na maioria das vezes, na Vara da Família. Do mesmo modo que 

na conciliação há a presença de um terceiro neutro, na mediação há o medi-

ador, mas diferentemente, este não apresenta sugestão de resolução para as 

controvérsias, cabendo exclusivamente às partes a confecção das propostas. 

A mediação revela-se pela existência de uma “autocomposição assistida”, ou 

seja, são os próprios envolvidos que discutirão e comporão o conflito, mas com 

a presença de um terceiro imparcial, que não deve influenciar ou persuadir que 
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as pessoas entrem em um acordo. No processo de mediação existe a preocu-

pação de (re)criar vínculos entre as pessoas, estabelecer pontes de comunicação, 

transformar e prevenir conflitos.16 

A mediação acontece quando houve ou ainda houver vínculo entre as 

partes, exemplo dos cônjuges. Portanto, “a grande importância da mediação 

está em propiciar a aproximação das partes para que juntas possam descobrir 

uma solução para o conflito, concretizando acordos satisfatórios, redun-

dando na continuidade das relações17”. 

Ainda no campo da autocomposição, a negociação é o instituto em que 

as partes conflitantes dialogam diretamente entre si, sem a intervenção de um 

terceiro, reconhecem os interesses divergentes e buscam encontrar uma saída 

para satisfazer os interesses em comum. Em síntese, a renúncia ocorre 

quando uma das partes renuncia a seu direito unilateralmente. O titular do 

direito abdica dele, que desaparece juntamente com o conflito. 

De acordo com o doutrinador Humberto Theodoro Júnior, o incentivo 

à conciliação foi uma forma de combate ao excesso de litigiosidade. 

Não se trata de desacreditar a Justiça estatal, mas de combater o excesso de 

litigiosidade que domina a sociedade contemporânea, que crê na jurisdição 

como a única via pacificadora de conflitos, elevando a um número tão gigan-

tesco de processos aforados, que supera a capacidade de vazão dos órgãos e 

estruturas do serviço judiciário disponível.18 

                                                 
16 SANTOS, Roberta Freitas Carvalho. Artigo Acesso à justiça por meio da mediação de conflitos. 

Artigo científico (Pós-Graduação lato sensu) – Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 2012. 

17 STAHL, Eliane Aparecida. A mediação como meio transformador das relações conflituosas no 
contexto atual brasileiro: uma alternativa ao Judiciário. Monografia apresentada no Curso de Es-
pecialização em Direito Empresarial, 2000. 

18 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral do direito proces-
sual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. 1. 56.ed. rev. atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense. 2015, p. 104. 
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Um advogado e desembargador aposentado chamado Kazuo Watanabe, 

como grande propagador e incentivador da conciliação e mediação, em uma 

entrevista, disse que a pacificação propicia maior estabilidade social. 

[…] hoje já se percebe que, para muitos conflitos, principalmente aqueles em 

que as partes estão em contato permanente, numa relação duradoura e há ne-

cessidade de preservar a relação, a pacificação dos conflitantes é mais impor-

tante do que a própria solução do conflito. A solução nasce da pacificação, o 

que a sentença não consegue, mas a conciliação e a mediação sim. 19 

Watanabe defende que a conciliação terá frutos somente se for bem apli-

cada, com capacitação, treinamento e aperfeiçoamento dos conciliadores, o 

que resultará, a longo prazo, em um descongestionamento do Poder Judiciá-

rio. 

Desde que bem aplicada, a conciliação é um instrumento efetivo de pacificação 

social; primeiro pacifica os conflitantes e, com a pacificação, soluciona o con-

flito. Mas, para isso, há necessidade de capacitar, treinar e aperfeiçoar perma-

nentemente os conciliadores. Esse aperfeiçoamento se dá com a prática ao 

longo do tempo. Para o Judiciário, um acordo celebrado significa um processo 

a menos, um recurso a menos, pois não haverá recursos para os tribunais, e um 

processo de execução a menos, porque, se as partes vão cumprir o acordo, não 

há necessidade de execução. Além disso, a pacificação das partes permite maior 

estabilidade social. 

Mas, vale salientar que a quantidade de conflitos resolvidos por esses 

meios consensuais ainda é um número pouco expressivo quando comparado 

ao potencial desses institutos. 

                                                 
19 CONSULTOR JURÍDICO. Sociedade não pode ser tão dependente do Estado para resolver conflitos. 

Consultor Jurídico, Entrevista Conjur. 09 nov. 2014. 
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Outro ponto que merece destaque em relação aos métodos consensuais 

é o modelo de pacificação que ele cria na sociedade na medida em que capa-

cita melhor as pessoas a comporem seus litígios sem a necessidade da utiliza-

ção do Poder Judiciário educando-as de forma preventiva com técnicas de 

mediação e conciliação, em atenção ao princípio do empoderamento e o prin-

cípio da validação20. 

É em meio a inserção desses mecanismos consensuais de resolução de 

conflitos que surgem as câmaras privadas de conciliação e mediação, sendo 

elas empresas credenciadas pelos Tribunais de Justiça para atender casos en-

volvendo conflitos de diversas naturezas, buscando soluções amigáveis. Seu 

principal foco de atuação é aproximar as pessoas ou empresas, por meio do 

diálogo e possibilitar que elas desenvolvam meios próprios para resolver os 

conflitos de forma positiva. 

Para a prestação de serviço nessas câmaras, é necessário ter mediadores 

e conciliadores capacitados para buscar um acordo entre as partes envolvidas 

no conflito. As câmaras podem receber e dar andamento a reclamações pré-

processuais (casos que ainda não chegaram à Justiça) e processuais (casos que 

já têm ação judicial em andamento). 

Existem três passos básicos para montar uma câmara. O primeiro é a 

constituição de uma empresa (ou seja, adquirir o seu CNPJ). O próximo 

passo é formular um regulamento para a conciliação e outro para a mediação. 

Somente a partir desses regulamentos, será possível para as pessoas que pro-

curam a câmara assinar um contrato (seja de conciliação ou mesmo media-

ção) baseando-se no que está registrado neles, isto é, nas regras definidas pela 

própria câmara. 

                                                 
20 BARUCH BUSH, Robert A.; FOLGER, Joseph P. He promise of mediation: responding to conlict 

through empowerment and recognition. San Francisco: Jossey-Bass, 1994, p. 191. 
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Um terceiro passo é contar com um ou mais conciliadores ou mediado-

res disponíveis. Isso pode ser feito através de um cadastro a ser realizado pela 

própria câmara entre profissionais devidamente capacitados para exercer as 

referidas funções. 

A principal vantagem de se resolver o conflito é a possibilidade de uma 

resposta mais rápida, menos inoportuna e menos desgastante. Outro ponto 

é que a resolução costuma ser considerada mais justa, já que os próprios en-

volvidos a constroem. Um ganho em longo prazo é o aprendizado das partes 

no sentido de tentar solucionar conflitos futuros de forma mais pacífica. 

Atualmente, possuímos um déficit na criação e no credenciamento des-

sas empresas junto aos Tribunais de Justiça de cada estado. No estado do 

Ceará, para exemplificar, possuímos apenas cinco câmaras credenciadas junto 

ao Tribunal de Justiça. Tal fato demonstra que ainda há muito potencial a ser 

explorado por esses institutos na resolução de conflitos em nosso sistema de 

resolução de demandas. 

3. Desequilíbrio contratual, dificuldades de acesso à justiça e o 

papel das câmaras privadas de conciliação e mediação na 

pandemia 

No início de 2020, o mundo deparou-se com um inimigo nunca visto 

antes, o COVID-19, o qual gerou uma pandemia que necessitou de várias 

medidas de enfrentamento à propagação do vírus, entre elas o isolamento 

social, que restringiu severamente a circulação de pessoas. Vários grupos de 

pessoas deixaram de cumprir suas rotinas diárias, onde assim deixaram tanto 

de produzir, quanto de consumir o que se era de praxe, causando o inadim-

plemento de várias obrigações. 
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Sendo assim, é inegável a alteração, a modificação e a influência no modo 

de vida das pessoas e no funcionamento das atividades públicas e privadas, 

iniciando-se um processo de reflexão sobre o “ser” humano e o “ser” social. 

Muitos são os impactos sofridos pela sociedade nesse momento de combate 

a uma crise mundial de saúde pública, mas, iremos focar nos desequilíbrios 

contratuais sofridos nas relações privadas nesse momento. 

A pandemia foi um fato imprevisível, inevitável e fora do controle das 

partes, com potencial prejuízo ao adimplemento das obrigações, tal ocorrên-

cia legitima caso claro de caso fortuito ou força maior conforme art. 393 do 

Código Civil. 

Devido às incertezas a respeito das consequências e efeitos da pandemia, 

bem quanto tempo durará, produtores foram tomados pelo medo e pararam 

de produzir, empresários interromperam pagamentos a fornecedores, parcei-

ros e colaboradores, locatários começaram a não adimplirem com suas obri-

gações. Houve um efeito cascata de inadimplementos contratuais. 

Com isso, as pessoas começaram a querer ingressar com ações na esfera 

judicial para terem seus direitos garantidos, só que o Poder Judiciário se viu 

com dificuldades para lidar com essa problemática e conseguir resolver tudo 

com a necessária celeridade. 

Desse modo, o Poder Judiciário teve que se adequar à nova realidade, 

adotando o trabalho telepresencial como regra, realizando audiências por 

meio de videoconferências de forma contínua, implementando a sistemática 

da conciliação e da mediação virtualmente, entre outras medidas. 

Os impactos estão estampados nas notícias que apontam para um can-

celamento e redesignação em massa das audiências de conciliação e de medi-

ação, já que em grande parte os Tribunais demoraram a se adaptar à realiza-

ção virtual das audiências. 
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O juiz auxiliar da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e do 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) Rogério Pinheiro Neiva, 

destacou que: 

Outra ação importante destacada é a disponibilização, aos empregados e 

empregadores, dos mecanismos de mediação e conciliação pré-processual 

para conflitos individuais e coletivos. “Esse mecanismo permite que qualquer 

pessoa bata à porta do Poder Judiciário sem precisar do ajuizamento de re-

clamação trabalhista para pedir que o Judiciário atue como mediador ou con-

ciliador de um conflito21”. 

Importante observar que os dois lados da relação locatícia serão atingi-

dos pelos impactos econômicos advindos da pandemia, sendo o acordo a 

solução mais viável, a fim de manter o equilíbrio econômico e a boa-fé con-

tratual. Assim, em caso de revisão do contrato através do acordo extrajudicial, 

a conduta ideal seria firmar um termo aditivo ao contrato de locação por meio 

de um advogado, garantindo segurança jurídica ao feito. 

Não se podem usar formas clássicas para resolver um problema que é 

inédito. Os jurisdicionados necessitam de respostas rápidas, pois carecem de 

solução imediata. Todavia, necessitam de medidas de resolução de conflitos 

rápidas e eficientes. 

Vale destacar que, embora os contratos tenham a aplicação de regimes 

próprios, todos os negócios jurídicos, obstante de sua natureza, estão sujeitos 

aos mesmos princípios basilares do Direito e, entre esses, um em especial, a 

boa-fé contratual. 

                                                 
21 CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A atuação do Poder Judiciário durante a 

pandemia é discutida em reunião na Câmara do Deputados. [Portal do] CSJT, Brasília, Notícias, 4 jun. 
2020. 
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Em tempos de pandemia, houve a necessidade de adaptação do Judiciá-

rio nas resoluções de conflitos. Umas das medidas adotadas foram as media-

ções e conciliações, ante o crescimento no número de demandas. 

Em 2018, o Poder Judiciário proferiu, aproximadamente, 4,4 milhões de 

sentenças homologatórias de acordos entre as partes envolvidas em proces-

sos, ou seja, 11,5% de todas as ações que tramitaram na Justiça no ano pas-

sado e conforme o CNJ esses números só tendem a aumentar22. 

Dessas, 3,7 milhões foram sentenças na fase processual e 700 mil na fase 

pré-processual. No entanto, de acordo com a presidente da câmara de medi-

ação Target, Aline Anhezini, os números incluem arbitragens, conciliações e 

a própria mediação. “A impressão que tenho é a de que há um crescimento 

das mediações online. Depois que o Judiciário começou a fazer audiências 

digitais, foi dada uma maior segurança para essas negociações.”23 

Nesse período, tornou-se comum a resolução de conflitos através de 

meios autocompositivos, já que de acordo com o CPC/2015 tornou-se obri-

gatória a realização de audiência de tentativa de conciliação e mediação pre-

vista em seu art. 334, seja por meio do próprio tribunal ou então de câmaras 

privadas, que podem estar credenciadas a ele (neste caso, as decisões são ho-

mologadas pelo juiz) ou não. 

As Câmaras Privadas vinham tendo procura antes mesmo da pandemia, 

e agora que se adequaram ao formato virtual em decorrência das medidas de 

isolamento social, a demanda aumentou ainda mais. Tais empresas estão ap-

tas a resolver questões de natureza jurídica ou não, que apresentem desacordo 

entre as partes. Conforme afirmou Luciane Moessa de Souza em seu artigo: 

                                                 
22 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2ª REGIÃO. Judiciário homologou 4, 4 milhões de acordos em 

2018. Tribunal Regional Federal 2ª Região, Rio de Janeiro, 03 set. 2019. 
23 CONSUMIDOR MODERNO. Cresce o número de mediações na pandemia. E um dos motivos é o 

consumo. Consumidor moderno, São Paulo, Defesa do Consumidor, 29 maio 2020. 
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[...] a previsão de que a mediação poderá ser feita pela internet ou qualquer 

outro meio de comunicação que permita a celebração de transação à distância, 

desde que as partes assim o decidam. A mediação on-line já é uma realidade há 

muitos anos nos EUA – e certamente podemos tirar lições da experiência da-

quele país24. 

Para o Presidente da Comissão de Soluções Adequadas de Conflitos do 

CNJ, Henrique Ávila, as mediações digitais têm se tornado cada vez mais 

relevante no contexto da pandemia. 

Na gestão do Poder Judiciário, a percepção que temos é a de que, infelizmente, 

a pandemia tem o potencial de aumentar muito o número de causas em curso. 

Isso significa que os meios de solução de conflitos ganham ainda mais relevân-

cia nesse momento”, avaliou o também conselheiro do CNJ em entrevista ao 

O Consumerista25. 

Esse aumento se deve primeiramente ao fato de haver uma solução mais 

rápida do que no Judiciário, mas também pela eficácia dos acordos, que em 

quase toda a sua totalidade são cumpridos e por ocorrerem virtualmente são 

mais benéficos para ambas as partes, já que há uma economia de tempo para 

os envolvidos e o fim da necessidade de efetuar deslocamentos para fazer o 

acordo. 

Conclusão 

Verificou-se, ao longo deste trabalho de pesquisa, a relevância da busca 

de novas ferramentas para auxiliar a resolução de demandas nas relações pri-

vadas em meio à crise gerada pela pandemia, bem como a necessidade de que 

                                                 
24 SANTOS, 2012. 
25 O CONSUMERISTA. Cresce o número de mediações on-line na pandemia, mas o seu uso requer cau-

tela. O consumerista, todas as faces das relações de consumo, 28 maio 2020. 
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essas controvérsias sejam resolvidas de forma adequada, permitindo um sen-

timento de satisfação e de contemplação às pessoas envolvidas. A importân-

cia da adequação do meio de solução ao tipo de conflito aponta para uma 

diversidade de mecanismos de solução como também para a percepção de 

que se faz necessário avaliar o tipo de conflito vivido para que se possa en-

contrar um mecanismo de solução que se encaixe a necessidade. 

A inclusão e a divulgação dos meios adequados de resolução de conflitos 

tem sido ponto de extrema relevância no atual cenário do Judiciário brasileiro, 

bem como têm se mostrado eficazes e de resolução imediata, trazendo con-

sigo uma oportunidade de desaglomerar o Judiciário. 

O uso dos métodos consensuais de resolução de conflitos além de pro-

porcionar a esperada duração razoável da prestação jurisdicional, propõe 

ainda estimular a prática do princípio da cooperação, importantíssimo para 

alcançar os fins trazidos pela Constituição Federal de 1988, passando a inter-

pretar a garantia de acesso à justiça de modo coerente, sem que as pessoas 

busquem o Judiciário antes mesmo de tentar uma composição autônoma. 

A resolução consensual ou adequada de conflitos é muito mais que a 

busca pela celeridade judicial, é antes de tudo um caminho para se alcançar 

empatia, cooperação, solidariedade, sentimento de pertença e empodera-

mento dos cidadãos, sendo por isso, uma das mais importantes formas de 

participação social, de modo que se mostra relevante e atual a discussão que 

aqui se propôs, tanto sob o ponto de vista jurídico, quanto sociológico. 

Com isso, denota-se que o propósito do acesso à justiça não é apenas 

conseguir ter acesso ao Poder Judiciário, mas principalmente, ter acesso à 

ordem jurídica justa, obtendo assim uma justiça substancial. Diante disso, fica 

evidenciado que as câmaras privadas podem ser extremamente úteis em meio 

a contextos adversos e cenários de crise vivenciados pela sociedade, econo-

mia e judiciário. 
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CAPÍTULO 21. 
O MECANISMO DA MEDIAÇÃO COMO CAMINHO 

PARA O AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO 
BRASILEIRA NAS CORTES INTERNACIONAIS DE 

COMÉRCIO PRIVADO 

Débora Nobre Araújo1 

Resumo: Os mecanismos extrajudiciais para resolução de conflitos alcan-

çam cada vez mais um espaço maior no âmbito jurídico internacional e na-

cional, que pode ser demonstrado a considerar o avanço sobre tal tema, em 

especial no que diz respeito a mediação. O presente capítulo analisa a ne-

cessidade de uma mudança dogmática da visão do Judiciário em aceitar o 

crescimento da autonomia da vontade no âmbito privado, por meio da me-

diação, e consequentemente recepcionar as decisões advindas de tal forma 

de resolução. Realizou-se uma revisão da literatura em que ficou evidente a 

escassa quantidade de estudos sobre o assunto, mas foi possível identificar 

a plausibilidade do uso da mediação. Novas formas de abordagem como a 

respeito da mediação podem ser extremamente úteis para um direciona-

mento específico e maior reconhecimento em cortes internacionais no âm-

bito do direito privado. 

Palavras-chave: Direito internacional. Mediação. Comércio privado. Bra-

sil. Direito. 

Introdução 

Os mecanismos extrajudiciais para resolução de conflitos alcançam cada 

vez mais um espaço maior no âmbito jurídico internacional e nacional, que 

pode ser demonstrado a considerar o avanço sobre tal tema, em especial no 

que diz respeito a mediação. Essa transformação pontuada quando da inclu-

são da mesma no Código de Processo Civil – CPC, bem como, quando da 

                                                 
1 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário 7 de Setembro 

(UNI7). E-mail: nobre.debora@outlook.com. 
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adesão a Convenção de Singapura, ocorrida em Junho do ano passado, de-

corre, em parte, da crise quantitativa no Poder Judiciário, que por consequên-

cia já não satisfaz eficientemente às demandas públicas e nem privadas. 

Fica claro e ratificado que a mediação surge como o caminho alternativo 

para resolução de conflitos de forma extrajudicial uma vez que traz uma visão 

democrática, por permitir que as partes lidem diretamente com a lide, com 

auxílio do mediador, e por praticar uma autonomia de vontade, chancelada 

pelas legislações pátria e estrangeira. 

O presente capítulo analisa a necessidade de uma mudança dogmática da 

visão do Judiciário em aceitar o crescimento da autonomia da vontade no 

âmbito privado, por meio da mediação, e consequentemente recepcionar as 

decisões advindas de tal forma de resolução. Onde a mudança fortifica os 

dispositivos normativos já constantes nas legislações vigentes e corrobora o 

uso pelas partes de processos extrajudiciais para resolução de conflitos. 

As consequências dessa evolução, que também são objetivos deste tra-

balho, são várias, entre elas: o reforço do exercício da autonomia de vontade 

das partes, em especial, a mediação como forma mais célere de resolução de 

conflitos e a segurança jurídica nos negócios jurídicos, de âmbito comercial, 

interno e externo com provável aumento desses mesmos negócios, uma vez 

que as soluções estarão alinhadas aos pensamentos transfronteiriços de me-

canismos autocompositivos. 

Incidência de leis internas nas relações comerciais internacionais priva-

das. Falta de segurança jurídica nos negócios jurídicos internacionais. A judi-

cialização forçada decisional comissiva. Dificuldade no reconhecimento das 

decisões internacionais. Dificuldades na adesão às Cortes de Comércio Inter-

nacional. 

Verificar se haverá melhoria no ambiente de negócios internacional, de-

vido a segurança jurídica decorrente da escolha do foro adequado. Se será 
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positivo esse distanciamento do estado em prol da maior participação das 

partes envolvidas, bem como, saber se haverá aumento quantitativo ou qua-

litativo no desenvolvimento dos trabalhos do advogado nesse ambiente e 

junto a solução dos conflitos quando houver devido a utilização da mediação. 

Reconhecimento e utilização efetiva de normas processuais internacio-

nais contidas em tratados, acordos e convenções quando do exercício da ju-

risdição ou na confecção de contratos internacionais. Possibilitar cada vez 

mais o exercício da autonomia de vontade das partes com eleição de foro 

mais adequado para dirimir futuros conflitos que posam vir a ocorrer. Utili-

zação dos mecanismos de autocomposição, em especial, a mediação devido 

ao custo menor em relação a arbitragem. Necessidade de maior participação 

nas cortes globais de comércio inclusive para reforçar a evolução nos proces-

sos negociais e da própria conceituação de soberania do estado, dentro do 

ambiente privado, para que possa dar segurança e não obstaculizar os relaci-

onamentos comerciais privados. 

O tema será desenvolvido a partir da premissa imposta por dispositivo 

legal, onde as disposições previstas em tratados, acordos e convenções inter-

nacionais regerão a jurisdição civil quando da aplicação da norma processual. 

Também serão tratadas as inovações e alterações dispostas no CPC acerca 

do limite da jurisdição e cooperação internacional. Inclusive o exercício da 

jurisdição pelas partes, por meio da autonomia de vontade ao optar pela clau-

sula de foro nos contratos. Desenvolver os conceitos de forum shopping, 

foro exclusivo e foro concorrente. 

A necessidade dos magistrados em reconhecer toda a mudança trazida 

pelo CPC em 2015. Bem como, entendermos que o CPC foi só o “pontapé” 

inicial para reafirmar a utilização das leis “desterritorializadas” e todo o apa-

rato processual nos contratos internacionais, já que desde então o Brasil tam-
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bém vem alterando leis, como a da falência transnacional, e aderindo a Con-

venções, como a de Singapura. Mostrar as diferenças entre Arbitragem e Me-

diação, dando ênfase na utilização nesse último instrumento, por questões de 

custo e de execução, bem como, pelo seu reconhecimento, através da adesão 

a Convenção de Singapura, como mais um caminho a ser considerado na 

resolução de conflitos internacionais. 

Demonstrar que o Brasil está caminhando exatamente no sentido de re-

conhecer plenamente os dispositivos transnacionais, como os dispostos na 

Conferência de Haia, Uncitral e Unidroit, para que consiga alinhar na prática 

o que já se impôs processualmente pela legislação interna. Tudo para que o 

Brasil se torne atrativo comercialmente e os negócios jurídicos cresçam, já 

que adequados aos interesses econômicos há tempos utilizados e em sintonia 

com os padrões processuais ou convencionais também já adotados interna-

cionalmente. Também poderá o trabalho ser desenvolvido pela ótica de re-

conhecimento das decisões judiciais internacionais e a garantia da mesma em 

nosso ordenamento jurídico, com sempre objetivo de dar segurança jurídica 

as partes envolvidas, uma vez que os conflitos ou questões inerentes a con-

tratos comerciais internacionais estaria sempre se desenvolvendo e se resol-

vendo no ambiente próprio, devidamente reconhecido pelas autoridades na-

cionais. 

Por fim, deixar reflexões e questões a se pensar sobre o necessário dis-

tanciamento do estado sobre questões comerciais privadas internacionais 

uma vez que as partes se educarão, face a autonomia dada pelas normas, a 

fim de que eles mesmos possam construir uma saída justa e legal para os 

conflitos que possam surgir decorrentes de seus negócios jurídicos. 

O objetivo do estudo foi analisar a mediação como caminho para o au-

mento da participação brasileira nas cortes internacionais de comércio pri-

vado. 
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1. Metodologia 

A revisão integrativa da literatura consiste na construção de uma análise 

ampla da literatura, contribuindo para discussões sobre métodos e resultados 

de pesquisas, assim como reflexões sobre a realização de futuros estudos. O 

propósito inicial deste método de pesquisa é obter um profundo entendi-

mento de um determinado fenômeno baseando-se em estudos anteriores 

(MENDES et al., 2008). 

Uma revisão integrativa abrande as seguintes etapas: identificação do 

tema e seleção questão norteadora da pesquisa; estabelecimento de critérios 

de inclusão e exclusão de estudos; definição das informações que serão ex-

traídas dos estudos selecionados; avaliação dos estudos incluídos; interpreta-

ção dos resultados; apresentação da revisão (MENDES et al., 2008). 

Os critérios de inclusão utilizados foram os estudos disponíveis na ínte-

gra, publicações nos idiomas de português, espanhol e inglês e estudos cujo 

o objetivo são voltados para a questão da pesquisa. Foram excluídos estudos 

duplicados, sem relação ao tema e com o tipo de publicação errada. Inicial-

mente, foram lidos todos os títulos e selecionados os potenciais trabalhos a 

serem incluídos. Na sequência, estes trabalhos selecionados tiveram seus re-

sumos avaliados e os estudos selecionados até essa etapa foram lidos na ínte-

gra e analisados quanto à correspondência da questão norteadora. Listas de 

referências dos trabalhos selecionados foram consultados e aqueles que se 

mostraram dentro da questão norteadora também foram incluídos na revisão. 

Foram buscadas as teses e as dissertações dos seus artigos originais e, quando 

disponíveis, incluídos, optando-se pela inclusão apenas dos trabalhos que ti-

veram este formato. 

Foram analisados artigos através de um instrumento padronizado pela 

Ursi (2005) em dois momentos, no primeiro momento foi realizado a leitura 
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e análise do título, objetivos e do resumo, no segundo momento foi realizado 

a leitura dos artigos na íntegra para análise crítica, sendo adotado para a pes-

quisa estudos no qual corresponderam aos critérios da pesquisa. Adiante, é 

apresentado os resultados e discussão referente ao assunto e com síntese dos 

principais estudos encontrados. 

2. Resultados e Discussão 

De acordo com os resultados obtidos dos estudos selecionados, mon-

tou-se um quadro de informações extraídas das pesquisas e discussões. 

Quadro 1: Informações extraídas dos estudos, 2022. 

Autor e ano SARTORI, 2011 

Objetivo 
O presente artigo tem por objetivo estudar a mediação e a arbi-
tragem na resolução dos conflitos ambientais. 

Principais 
resultados 

A resolução dos conflitos pela via extrajudicial tem se apresen-
tado como um mecanismo importante, pois apresenta inúmeras 
vantagens sobre o tradicional meio jurisdicional de pacificação 
social, destacando, dentre elas, a celeridade na resolução dos 
conflitos. 

Considerações 

A mediação e a arbitragem são meios extrajudiciais de solução 
de conflitos que podem ser aplicados para resolução dos confli-
tos ambientais. Nessas formas de resolução de conflitos, há uma 
maior participação da sociedade na busca de soluções, através 
do diálogo e através da construção conjunta de um consenso, 
do que ocorre quando a resolução da disputa é levada ao Poder 
Judiciário. 

Autor e ano BRASILEIRO, 2021 

Objetivo 
Analisar do ponto de vista jurídico, o contrato internacional, um 
pacto elaborado entre sujeitos que pertencem a diferentes orde-
namentos jurídicos. 

Principais 
resultados 

Aplica-se a ele praticamente os mesmos requisitos de um con-
trato interno, quais sejam: qualificação das partes, descrição do 
bem, as garantias (pessoais e reais), a responsabilidade de cada 
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parte (por meios dos incoterms), cláusulas de formas de resolu-
ção de conflitos (arbitragem, mediação, entre outras formas), 
cláusula de eleição de foro (qual ordenamento será aplicável). 

Considerações 

No Brasil, por força do artigo 9º da Lei de Introdução ao Có-
digo Civil, impõe-se aos contratos internacionais o ordena-
mento jurídico vigente no local onde a obrigação foi contraída, 
ou seja, do proponente. 

Autor e ano MAGALHÃES, 2005 

Objetivo Analisar solução pacífica de controvérsias internacionais 

Principais 
resultados 

A mediação consiste na interposição de um (mediação indivi-
dual) ou mais Estados (mediação coletiva), entre outros Estados 
para se solucionar pacificamente um litígio, podendo ser ofere-
cida ou solicitada, sendo que seu oferecimento ou recusa não 
deve ser considerado ato inamistoso. Em regra geral, apresenta-
se como facultativa. 

Considerações 

Os recursos pacíficos deveriam ser tentados exaustivamente 
para que não desfavoreça os países subdesenvolvidos, sujeitos à 
sanções econômicas ilegítimas, sendo obrigados a ceder aos seus 
interesses em favor de estabilidade, tanto no plano econômico 
quanto no político. 

Autor e ano GLITZ, 2002 

Objetivo 
Análise de implementação de instrumentos de pacificação inter-
nacional, através de modos alternativos para solução de contro-
vérsias 

Principais 
resultados 

Nada mais é que uma variante da mediação. Nesse caso o exer-
cício se dá de modo coletivo, isso é, monta-se uma Comissão de 
Conciliação que é integrada por representantes tanto dos Esta-
dos em conflito como de elementos neutros, sempre em nú-
mero total ímpar. Essa Comissão propõe uma solução, que não 
tem força obrigatória, para o conflito, sendo que as partes de-
vem aceitá-la para que proporcione o fim da demanda. 

Considerações 

As grandes empresas multinacionais que investem nessa região 
pretendem certo grau de segurança de que qualquer controvér-
sia relativa a estas atividades será julgada em foro imparcial. A 
arbitragem e a mediação oferecem esta possibilidade justamente 
porque possibilitam evitar os tribunais locais, cuja imparciali-
dade suscita dúvidas, ou que simplesmente desconhecem as prá-
ticas do comércio internacional. 
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Autor e ano ELISAVETSKY, 2022 

Objetivo 
Abordar como a Convenção de Singapura, até agora o instru-
mento internacional mais importante sobre mediação, promo-
veu a chamada mediação internacional. 

Principais 
resultados 

Forneceu-se as partes envolvidas em um litigio uma estrutura 
eficiente e uniforme para acordos internacionais obtidos via me-
diação, estabelecendo-se, por conseguinte, um quadro jurídico 
harmonizado apto a oferecer segurança para o direito de invo-
car acordos de solução e execução. 

Considerações 
Contribui para o Direito Processual Civil dos Estados Signatá-
rios e comercial. 

Autor e ano FARIAS, 2019 

Objetivo 
Analisar o conteúdo jurídico do acordo corporativo mediado e 
sua incorporação pelo direito brasileiro 

Principais 
resultados 

Embora não haja necessidade de homologação, há instrumentos 
processuais, no direito brasileiro, capazes de obstar essa livre re-
cepção. 

Considerações 

Afinal, confirmando a hipótese, o artigo propõe uma alteração 
da Lei de Mediação, explicitando os critérios de nacionalidade 
do acordo corporativo mediado, o tratamento do direito brasi-
leiro em matéria de execução e outros temas de direito interna-
cional privado, evitando discussões protelatórias que macula-
riam a atratividade da mediação e prejudicariam a continuidade 
espacial da boa-fé. 

Autor e ano FALECK, 2020 

Objetivo Refletir introdução histórica e modelos de mediação 

Principais 
resultados 

A negociação, a mediação e os métodos alternativos de resolu-
ção de disputas alcançaram notável avanço nos Estados Unidos, 
no setor público, na seara privada e nas relações internacionais. 
Mesmo assim, como reconhece o próprio Frank Sander43, 
ainda que muitos avanços tenham sido alcançados, ainda há 
muito há ser feito no país para o desenvolvimento pleno de tais 
institutos. 

Considerações 
A mediação vem sendo objeto de resgate intenso nas últimas 
décadas e tem merecido atenção considerável nos sistemas de 
distribuição de justiça de diversos países. 
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Autor e ano NUNES, 2014 

Objetivo 
Analisar poder judiciário e mediação de conflitos: a possibili-
dade da aplicação do sistema de múltiplas portas na prestação 
jurisdicional 

Principais 
resultados 

A mediação é um método alternativo, consensual e não-adver-
sarial de resolução de conflitos, que visa solucionar e prevenir 
conflitos, incluir e pacificar pessoas, por meio da prática do diá-
logo, da participação ativa e cooperação das partes, desenvol-
vendo o sentimento de responsabilidade dos envolvidos para 
consigo, para com o próximo e para com a sociedade, resul-
tando, portanto, na real possibilidade de democratização do sis-
tema de justiça. 

Considerações 

A utilização destes instrumentos demonstram a real possibili-
dade de devolução à sociedade do apoderamento de suas razões 
e democratização nas soluções dos conflitos, contribuindo para 
eficácia do sistema processual e instrumentalização de uma cul-
tura de paz. 

Autor e ano RODRIGUES, 2019 

Objetivo 
Análise da mediação e conciliação como meios alternativos de 
resolução de conflitos. 

Principais 
resultados 

A mediação é um instrumento que facilita o processo de transa-
ções no comércio internacional 

Considerações 

A necessidade de uma decisão judicial para que a lide possa ser 
resolvida deve ser substituída pela cultura da pacificação. É pre-
ciso compreender que há outras formas se de obter os direitos 
garantidos além do Poder Judiciário, sendo necessário promo-
ver a informação sobre os diversos meios de abordagem de 
conflitos. Uma sociedade pacífica desperta o desenvolvimento e 
a economia, sendo vital para o progresso. 

 
Nessa visão, dá-se maior ênfase à igualdade de tratamento nos contratos, 

como no direito privado, sem descuidar do cumprimento das exorbitantes 

disposições próprias dos contratos administrativos. Nestes novos modelos, 

baseados nos princípios jurídicos da igualdade, legitimidade, boa vontade, 

justiça, lealdade contratual, respeito pelos compromissos recíprocos, eficiên-
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cia, subsídios etc.), promovendo direitos de propriedade contidos em contra-

tos administrativos e em torno de termos econômicos, finanças (equilíbrio 

econômico-financeiro), que se refere aos direitos de propriedade. 

Uma das características do DIPr é possuir regras nascidas do labor de 

foros internacionais, que depois são internalizadas no ordenamento jurídico 

brasileiro. São tratados e convenções, na sua maioria multilaterais, oriundos 

de organizações internacionais como a Conferência da Haia para o Direito 

Internacional Privado. 

Há uma preocupação principal das empresas nesta crise econômica é o 

travamento das cadeias produtivas. Empresa que é credora, muitas vezes, é 

também devedora. Pela mediação ou pela via judicial, será necessário impedir 

que haja esse travamento. 

Os precedentes judiciais que se acumulam nas diversas áreas, o reconhe-

cimento da constitucionalidade da Lei, o apoio prévio para a instituição da 

arbitragem, a concessão de medidas de urgência anteriores à demanda arbi-

tral, demonstram que a mediação e a arbitragem são instrumentos de solução 

de conflitos. 

No quadro 2, há alguns marcos conceituais importantes dentro desse 

contexto: 

Quadro 2: Informações importantes sobre a mediação, 2022. 

“... a mediação apresenta-se muito mais como um procedimento do que 
como uma estrutura. O direito é uma estrutura, a lei é uma estrutura. O 
objeto da mediação é conduzir a disputa à criação de uma estrutura pró-
pria mediante a construção de normas relevantes para as partes, e não 
apenas adequar a disputa em uma estrutura legal preestabelecida”2 

                                                 
2 SERPA, Maria de Nazareth apud SALES, Lília Mais de Morais. Justiça e mediação de conflitos. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2004, p. 24. 
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“um procedimento em que e através do qual uma terceira pessoa age no 
sentido de encorajar e facilitar a resolução de uma disputa, evitando an-
tagonismos, porém sem prescrever a solução. As partes são as respon-
sáveis pela decisão que atribuirá fim ao conflito.”3 

O contrato, por sua vez, é a expressão física da vontade das partes, ou 
seja, por meio do esforço psicofísico humano da transmissão da idéia 
dos contratantes a um suporte constituído de papel e tinta (enunciação), 
gera-se um enunciado do negócio jurídico.4 

As possiveis consequencias danosas da mediação privada devido a 
opressão econômica, é a grande recorrência à jurisdição, um desequilí-
brio nas decisões devido a maior influencia dos paises economicamente 
desenvolvidos, uma maior intervenção nos paises em desenvolvimento 
devido à acordos e convenções ou decisões que acabam por beneficiar 
os mais fortalecidos economicamente. 

A lei natural vigente é para cada juiz ou uma avaliação particular da 
norma, como às vezes acontece no sistema judiciário brasileiro - é uma 
prática infeliz usar uma mistura de valores e ideais. positivista, onde o 
valor e a lei se aplicam se Caso. 

A utilização de técnicas que diminuam a possibilidade de discricionari-
edade (ponto em que acontece o erro), não o suficiente para sufocar a 
humanidade do Direito, muito pelo contrário, ela é plena no Legislativo, 
mas para adequar seu cumprimento e julgamento. 

Consuetudinário é o direito que surge devido aos costumes de uma so-
ciedade, não há processos de criação de leis como ocorre no Brasil, não 
há necessidade delas serem sancionadas ou promulgadas. Um exemplo 
de normas consuetudinárias é a Common law que surgiu no século XII, 
baseando-se em desições judiciais, obedecendo ao principio da obriga-
toriedade do precedente judicial onde se aplica ao conflito a decisão do 
caso antecedente. 

A mediação de conflitos encontra nos Estados Unidos nível expressivo 
de aceitação e efetividade. Segundo a autora Lília Maia de Morais Sa-

                                                 
3 SALES, 2004, p. 23. 
4 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. 
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les18, durante os últimos trinta anos, a mediação de conflitos desenvol-
veu-se de tal sorte que deixou de ser forma de barganha e alcançou o 
“status” de resolução de conflitos nos processos das cortes americanas, 
nos programas de resolução de conflitos comunitários, nos centros de 
comércio e nas disputas entre indivíduos particulares, possuindo um 
corpo legislativo que vai além de estatutos federais e estaduais, regras 
administrativas e judiciais.5 

A mediação ao longo do tempo se deu entre os do povo, por estes mes-
mos; entre os governantes, per si; entre os governados pelos governan-
tes, enfim, atendeu aos mais amplos campos, como o Direito de Família, 
o Direito Comercial, o Direito Criminal, o Direito Internacional Público 
e o Direito Internacional Privado.6 

A mediação apresenta-se como meio a ser utilizado por ponto de refe-
rência para práticas de prevenção e resolução de problemas, inclusão e 
pacificação social, face sua adequação aos princípios norteadores da jus-
tiça, resultando, entre os meios alternativos, como o indicado para im-
plementação no Poder Judiciário, pois além de resolver as querelas, re-
toma a este a característica de efetivo e eficiente. 

A mediação é um processo em que uma terceirapessoa imparcial facilita 
uma negociação entre os pessoas no conflito ou que estão tentando “fa-
zem um negócio”. O processo de mediação autoriza os participantes 
para tomar o controle de suas vidas e para encontrar as soluções que 
encontram seus interesses e necessidades. É um processo confidencial, 
voluntário, informal onde o mediador ou os mediadores ajudam aos 
participantes a resolver sua disputa ou a alcançar um acordo de uma 
maneira aceitável a tudo (CARTER, 2009, p. 9). 

“A mediação propõe, em breve tempo, com baixos custos e procurando 
manter o bom relacionamento entre as partes, construir as soluções que 
mais as beneficiem. Todas as questões comerciais, cíveis, trabalhistas e 
familiares podem ser submetidas à Mediação.” (VEZZULLA, 1998, p. 
18). 

 

                                                 
5 SALES, 2004, p. 125. 
6 BUSH, Robert A. Baruch; FOLGER, Joseph P. The promise of mediation. [S.l.]: Jossey Bass, 2004. 
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A utilização da mediação como método de resolução de conflitos tende 

a aumentar no curto prazo, a fim de apagar o desgaste mental e financeiro 

que as partes sofrem na justiça devido à sua demora. 

Existe a mediação empresarial internacional, as pessoas naturais em dú-

vida representam terceiros; na segunda, as pessoas naturais em dúvida lá estão 

per si. A conciliação das relações econômicas internacionais é apenas uma 

questão técnica e deve ser por meio da análise objetiva de um contrato com-

plexo. A crítica quanto à definição de mediação apresentada pela doutrina 

resiste, em que pese o fato de que houve boa técnica destes autores em sua 

realização, no sentido de entenderem a mediação como uma ”negociação as-

sistida”. 

A mediação é um instituto jurídico pelo qual se vinculam atos privados 

e públicos, sujeitos ao ordenamento jurídico nacional. Internacionalmente, 

especialmente no caso de relações jurídicas econômicas internacionais entre 

pessoas jurídicas de direito privado, independentemente de qualquer sistema 

jurídico nacional, a definição é igualmente válida, mas a ação não é a mesma. 

nenhum costume internacional forte. 

Há sempre uma necessidade crescente nas relações econômicas, especi-

almente as internacionais, de garantir a execução dos contratos – indepen-

dentemente do ordenamento jurídico em que as empresas estejam estabele-

cidas. No Brasil, mesmo no caso de contratantes internacionais que desejam 

determinar a autoridade judicial de um de seus países, a vontade das partes 

pode ser ignorada, em razão do ordenamento jurídico brasileiro, assim como 

o ordenamento jurídico de alguns outros países. 

Com a globalização, as relações econômicas entre os países se aproxima-

ram, devido aos avanços tecnológicos. No quadro inferior (estrito), a referida 

opressão econômica causa aglomeração no sistema de justiça devido à alta 
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demanda, se a mediação fosse um meio mais acessível, a jurisdição seria esti-

mulada. 

A mediação está se mostrando uma ferramenta adequada para criar um 

cenário atraente para investidores estrangeiros e fortalecer as parcerias co-

merciais do Brasil com outros signatários. A Convenção de Cingapura reco-

nhece a amplitude e o alcance que a mediação está alcançando cada vez mais 

na prática empresarial, tanto internacional quanto nacionalmente, além de re-

conhecer os muitos benefícios que o processo de mediação traz para as par-

tes. Para garantir, porém, que a mediação seja fortalecida e reconhecida como 

meio eficaz de solução de controvérsias, sejam elas internas ou internacionais, 

a convenção ajuda a reduzir as resistências a esses processos. Ressalte-se, por-

tanto, que o alcance da convenção, além de promover a mediação comercial 

como alternativa eficaz e eficiente para a solução de controvérsias internaci-

onais, também promove o desenvolvimento harmonioso das controvérsias 

internacionais. decorrentes de relações de consumo, família, herança e em-

prego. 

Como leciona Guido Soares “nos sistemas Common Law a ideia central 

é a de que o Direito existe para solucionar os casos concretos e não para ser 

um edifício lógico e sistemático dotado de um geometrismo, de modo que a 

doutrina abstrata tem um papel secundário se comparada a necessidade de 

soluções pragmáticas” (GUIDO, 1999, p 53). 

Todos os contratos baseados em mediação permitem às partes adequá-

los às suas particularidades, tornando tal situação mais previsível do que as 

necessidades dos envolvidos. Conforme os dados e discussão, foi possível 

identificar que a mediação é uma forma eficiente para entraves inclusive den-

tro do Direito Privado e não seria diferente para o comércio. Há, contudo, 

algumas considerações que devem ser realizadas para sua execução da melhor 

maneira. Adiante é apresentada as conclusões acerca da análise realizada. 
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Considerações finais 

O mecanismo da mediação como caminho para o aumento da participa-

ção brasileira nas cortes internacionais de comércio privado mostra-se signi-

ficativo dentro desse contexto, emergindo uma maior necessidade de discus-

são sobre a temática, visto a escassez imensa de estudos específicos sobre a 

temática. 

A análise da mediação como instituto jurídico, parte do conceito objetivo 

da Teoria Geral do Direito e considera a análise do sistema normativo brasi-

leiro, no qual, destaca a natureza do direito. Há legalidade, conceito e objeto 

da mediação, que se conclui pelas disposições propostas dos acordos contra-

tuais e pela metodologia que permite sua efetiva utilização de acordo com 

exigências do mercado internacional. 

Novas formas de abordagem como a respeito da mediação podem ser 

extremamente úteis para um direcionamento específico e maior reconheci-

mento em cortes internacionais no âmbito do direito privado. 
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ANEXO I – Exemplo de instrumento para coleta de dados 

A. Identificação 

Título do artigo  

Título do periódico  

Autores 
 

Nome: _____________________________ 
Local de trabalho: ____________________ 
Graduação:_________________________ 
 

País  

Idioma  

Ano de publicação  

B. Instituição de sede do estudo 

Hospital  

Universidade  

Centro de pesquisa  

Instituição única  

Pesquisa multicêntrica  

Outras instituições  

Não identifica o local  

C. Tipo de publicação  

Publicação de enfermagem  

Publicação médica  

Publicação de outra área da saúde. Qual?  

D. Características metodológicas do estudo 

1. Tipo de publicação 

1.1 Pesquisa 
( ) Abordagem quantitativa 
( ) Delineamento experimental 
( ) Delineamento quase-experimental 
( ) Delineamento não-experimental 
( ) Abordagem qualitativa 
1.2 Não pesquisa 
( ) Revisão de literatura 
( ) Relato de experiência 
( ) Outras_______________________ 
 

2. Objetivo ou questão de investigação 

3 Amostra 

3.1 Seleção 
( ) Randômica 
( ) Conveniência 
( ) Outra________________________ 
3.2 Tamanho (n) 
( ) Inicial _______________________ 
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( ) Final _________________________ 
3.3 Características 
Idade___________________________ 
Sexo: M ( ) F ( ) 
Raça: ___________________________ 
Diagnóstico______________________ 
Tipo de cirurgia___________________ 
3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sujeitos 
___________________________________________
___________________________________________ 
 

4. Tratamento dos dados  

5. Intervenções realizadas 

5.1 Variável independente _______________ 
5.2 Variável dependente _______________________ 
5.3 Grupo controle: sim ( ) não ( ) 
5.4 Instrumento de medida: sim ( ) não ( ) 
5.5 Duração do estudo _________________________ 
5.6 Métodos empregados para mensuração da 
intervenção 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

6. Resultados  

7. Análise 
7.1 Tratamento estatístico______________ 
7.2 Nível de significância________________ 
 

8. Implicações 

8.1 As conclusões são justificadas com base nos 
resultados___________________________________
___________________________ 
8.2 Quais são as recomendações dos autores 
___________________________________________
_____________________ 
 

9. Nível de evidência  

E. Avaliação de rigor metodológico 

Clareza na identificação da trajetória 
metodológica no texto (método empregado, 
sujeitos participantes, critérios de 
inclusão/exclusão, intervenção, resultados) 

 

Identificação de limitações ou vieses  
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CAPÍTULO 22. 
COMITÊ DE SUPERVISÃO: um moderador entre a 

liberdade de expressão e as fake news 

Ramon Negócio1 

Resumo: A empresa Meta, mediante suas plataformas, tem ganhado 

grande complexidade na prestação de seus serviços, que tem demandado 

respostas normativas para problemas criados nas redes sociais. Esses pro-

blemas também vinculam Estados e seu regime democrático. Diante desse 

cenário, este capítulo visa responder como a plataforma lida com fake news 

nas moderações de conteúdo, em especial, por meio do Comitê de Super-

visão. Para fins de cumprir com o proposto, o método de abordagem utili-

zado foi o dedutivo e o método de procedimento foi o monográfico. Em 

linhas gerais, as principais conclusões apontam para o fato de que, com a 

criação do Comitê de Supervisão, existe um compromisso de combate às 

fake news sem que se desrespeite a liberdade de expressão dos usuários. 

Mais que isso: por meio de suas decisões, o Comitê também busca dar cla-

reza às normas das plataformas Facebook e Instagram, além de criar um 

espaço de legitimação de suas decisões pela incorporação de normas inter-

nacionais de direitos humanos. 

Palavras-chave: Meta. Fake news. Democracia. Liberdade de expressão. 

Comitê de Supervisão. 

Introdução 

O ano de 2018 foi marcante para as plataformas Facebook e Instagram. 

O escândalo envolvendo a empresa Cambridge Analytica e a empresa Face-

book Inc. (hoje Meta) expôs a necessidade de respostas tanto do Estado 

quanto do próprio Facebook para a proteção de dados. Para piorar, essas 

                                                 
1 Mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Doutor em Te-

oria Geral do Direito pela Goethe-Universität Frankfurt am Main. Professor do Curso de Graduação 
em Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNI7. 

 E-mail: ramon.negocio@uni7.edu.br. 
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redes sociais foram acusadas de falharem gravemente na moderação de con-

teúdos. A pressão de Estados, imprensa e usuários por respostas criou uma 

exigência de autolimitação. As iniciativas adotadas pelas plataformas Face-

book e Instagram para o atendimento dessa demanda suscitaram o nasci-

mento de uma ordem normativa, que a cada dia se torna mais formal medi-

ante o mecanismo da autorregulação, que condiciona o uso, a programação 

de algoritmos e as decisões normativamente vinculantes dessas plataformas. 

Mais que isso: a autorregulação tem buscado novas soluções para problemas 

de direitos fundamentais e direitos humanos. 

O Estado não parece ser mais o ator único e capaz de resolver problemas 

de ordem constitucional. Não parece nem mesmo ser o único a poder defen-

der sua democracia. Com a descentralização da produção da informação (ló-

gica criada pelos grandes atores da internet), o Estado é apenas um “nó na 

rede” a ter de defender suas instituições. Para a manutenção de uma esfera 

pública plural e de um regime democrático, o combate às fake news são exi-

gências que ultrapassam a capacidade de atuação estatal. 

O protagonismo das redes sociais exigiu delas maior responsabilidade. 

Essa responsabilidade se traduz no processo de autorregulação, que ganhou 

complexidade a não apenas moderar conteúdos por meio de algoritmos, mas 

também por ter de justificar decisões em “hard cases”. Tal estrutura decisória 

se chama Comitê de Supervisão. 

Por entender que a defesa das estruturas democráticas também depende 

de atores privados, algumas perguntas aguardam respostas: como fake news 

e democracia se relacionam? Como é a estrutura do Comitê de Supervisão? 

Como as plataformas Facebook e Instagram, por meio do Comitê, têm lidado 

com problemas das fake news? 

Para entender esse comportamento das plataformas Facebook e Insta-

gram como estruturas normativas que lidam com notícias falsas, importa ter 



Ramon Negócio 

502 

em vista a relação entre fake news e democracia. Pontuada essa relação, ana-

lisa-se como ocorre o processo normativo da plataforma, abrangendo tenta-

tiva de tornar independente um novo centro decisório. Por fim, serão anali-

sados três casos que trataram dessa temática, colocando em foco os argu-

mentos jurídicos que se aproximam e se afastam da regulação estatal para a 

solução de um problema constitucional comum. No intuito de atender ao 

objetivo apresentado, desenvolve-se uma pesquisa conduzida por uma me-

todologia de abordagem dedutiva de procedimento monográfico. 

1. Fake News e democracia 

O debate sobre esfera pública e Estado democrático de direito até os 

anos 90 não pôde acompanhar as mudanças estruturais dos meios de comu-

nicação da sociedade. Até então, o debate sobre a manutenção de uma esfera 

pública plural só levava em consideração os meios de comunicação tradicio-

nais, isto é, televisão, rádio e jornais. Seria, portanto, difícil imaginar um pre-

sidente americano sendo vedado de se expressar publicamente por uma em-

presa privada de comunicação. Essa lógica muda com a internet, especial-

mente com suas redes sociais e serviços de mensageria (por exemplo, Tele-

gram e WhatsApp). 

A noção de esfera pública democrática é a arena onde cidadãos e atores 

da sociedade civil se encontram para debater aspectos da vida pública e polí-

tica. A esfera pública formal é, por excelência, o debate parlamentar, atuando 

os representantes eleitos e, perifericamente, setores organizados da sociedade 

civil (sindicatos, ONGs, Igreja etc.). A informal é o debate cotidiano acerca 

da vida política e pública, seja em locais públicos ou seja nas redes sociais. Já 

a democracia coincide com o conceito de Lincoln: governo do povo, pelo 

povo e para o povo. O fator fundamental do regime democrático é a sobera-
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nia do povo, como veio consagrado no Preâmbulo da Constituição Ameri-

cana (“We the People”). As características da democracia, conforme Robert 

Dahl, são sufragismo (inclusão de todos os cidadãos no processo eleitoral) e 

o direito de oposição (não basta a vontade da maioria, mas também uma di-

versidade de ideias a ser defendida por pluripartidarismo)2. Para haver demo-

cracia, é fundamental o constitucionalismo, pois, sem esse arcabouço, não há 

possibilidade de se garantir segurança ao sufrágio universal, o pluripartida-

rismo e a diversidade de ideias. Além disso, o constitucionalismo garante os 

direitos fundamentais, que garantem os direitos civis, direitos políticos e so-

ciais. A democracia não se separa desse conjunto de direitos fundamentais. 

Por fim, a Constituição também deve domesticar o poder para que não haja 

abuso entre poderes, de forma que fique marcante os freios e contrapesos. 

O conceito de esfera pública depende dos meios pelos quais se pode 

debater a vida pública. Assim, Thomas Vesting, em “Die Medien des Re-

chts”3, faz um balanço de como a esfera pública e as liberdades se transfor-

maram com as mudanças dos meios de comunicação. Todo o Estado e a 

forma de comunicação – antes da internet – era pautada em televisão, rádio 

e jornal. A esfera pública era dependente de uma comunicação com diversos 

centros, mas sem a possibilidade de interação direta entre quem produzia a 

comunicação e o espectador. Havia a prevalência da economia da fala em 

detrimento da atenção.4 

Com a internet e o aparecimento das redes sociais, a intermediação da 

comunicação ficou mais curta e menos filtrada. Além disso, a comunicação 

                                                 
2 DAHL, Robert. Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press, 1989.  

3 VESTING, Thomas. Die Medien des Rechts: Computernetzwerke. Weilerswist: Velbrück Wissen-

schaft, 2015. 
4 ABIRI, Gilad; BUCHHEIM, Johannes. Beyond True and False: Fake News and the Digital Ep-

istemic Divide (April 7, 2022). Michigan Telecommunications and Technology Law Review, Forth-
coming, Peking University School of Transnational Law Research Paper, p. 44-45.  
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entre intermediários e usuários se tornou individualizada por meio da progra-

mação de algoritmos: o usuário recebe as notícias e sugestões com base no 

uso que ele tem por meio da plataforma. Isso não necessariamente garantiu 

ampliação da esfera pública e muito menos reforço democrático das institui-

ções. Agora, a economia da atenção passa a se sobrepor sobre a economia da 

fala5: todos podem falar, mas poucos prestam a atenção. Essa implica exige 

um melhor trabalho de verificação de fatos, remoção e sinalização de infor-

mações falsas pelas plataformas e aplicativos. 

O cerne sobre as notícias falsas não é tanto a inverdade, mas a confiança 

sobre comunidades epistêmicas comuns: a profissão médica, a comunidade 

científica, sistema político, sistema jurídico etc. Estas disciplinas produzem 

conhecimento, adotando processos de alcançar validação do discurso para os 

tomadores de decisão e os cidadãos6. Reduz-se, assim, o tempo de avaliação 

dos eventos para a tomada de decisões: as instituições e os indivíduos não 

precisam refletir a fundo toda e qualquer questão para seguir um caminho. 

Nesse sentido, a democracia também exige das instituições epistêmicas um 

compromisso com um fato bruto e facilmente verificável, de modo que haja 

um compromisso de apoio de todos a um conjunto complexo de conheci-

mentos disciplinares7. Se as autoridades epistêmicas são descredenciadas a 

ponto que os cidadãos não acreditam nelas, é provável que não cooperem 

com as políticas baseadas no saber e nos processos produzidos por essas au-

toridades, que serão vistas como fundamentalmente ilegítimas8. 

                                                 
5 ABIRI; BUCHHEIM, 2022, p. 45. 
6 ABIRI; BUCHHEIM, 2022, p. 8 e 45. 
7 ABIRI; BUCHHEIM, 2022, p. 33-35. 
8 ABIRI; BUCHHEIM, 2022, p. 10. 
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O aparecimento de atores privados na internet implica em um compro-

misso democrático de todos. O Estado não é mais o único locus de legitimi-

dade para a proteção da estrutura democrática. Portanto, o combate às fake 

news depende de intermediários da internet. Isso é resultado da transforma-

ção da estatalidade e da deslocalização de problemas constitucionais. Não por 

acaso, alguns intermediários da internet passaram a publicizar como buscam 

resolver os problemas que envolvem a liberdade de expressão de seus usuá-

rios. No tópico seguinte, avaliaremos como isso é feito pela empresa Meta, 

que controla as plataformas Facebook e Instagram. 

2. Meta e o controle sobre ilicitude 

As plataformas Facebook e Instagram possuem em seu programa nor-

mativo os Padrões da Comunidade. Esse documento está dividido em seis 

partes: I. Violência e comportamento criminoso; II. Segurança; III. Conteúdo 

questionável; IV. Integridade e autenticidade; V. Respeito à propriedade in-

telectual; VI. Solicitações e decisões relativas a conteúdo9. São padrões abran-

gentes que podem, dependendo do meio a ser expressado na plataforma, ser 

avaliados de uma forma específica de análise interna da ordem jurídica a qual 

esteja vinculando o usuário: o conceito de discurso de ódio no Facebook é 

mais restrito do que na ordem jurídica norte-americana, mas mais abrangente 

do que na Árabia Saudita10. 

                                                 
9 FACEBOOK. Padrões da Comunidade do Facebook, e FACEBOOK. Diretrizes da Comuni-

dade. 
10 Facebook deixa clara essa possibilidade: “In Germany, for example, laws forbid incitement to hatred; 

you could find yourself the subject of a police raid if you post such content online. In the US, on the 
other hand, even the most vile kinds of speech are legally protected under the US Constitution”, AL-
LAN, Richard. Hard Questions: Who Should Decide What Is Hate Speech in an Online Global Com-
munity?, 2017. 
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O controle sobre ilicitude é feito por meio de algoritmos programados e 

pelo controle contextual de usuários e revisores. O algoritmo programado 

pode identificar uma foto de nudez automaticamente, mas teria maiores difi-

culdades de interpretar um texto com um discurso de ódio ou fake news. Por 

isso, as plataformas dependem de “flaggings” (denúncias) de usuários11, pois 

entendem que os usuários são também os “olhos” da plataforma por também 

exercerem a função de relatar potenciais violações à equipe de revisores (re-

viewer)12. A função da comunidade de usuários em torno da plataforma se 

torna ainda mais complexa, pois não só a utilizam, como também atualizam 

a aplicabilidade da normatividade de seus padrões de conduta e da própria 

programação de algoritmos. 

Essas ilicitudes não excluem a participação do Estado. Contudo, por ser 

uma plataforma global, ela pode se encontrar em conflitos transculturais, cuja 

análise contextual e intencional se torna mais difícil: um conteúdo publicado 

em um país e denunciado por um usuário de outra cultura em outro país. Um 

Estado teria dificuldades em solucionar esse problema, dado que o potencial 

ofendido não dificilmente conseguiria reduzir os danos denunciando o con-

teúdo produzido a uma ordem jurídica estatal. Os tribunais estatais não pos-

suem uma infraestrutura de normas sociais capaz de tematizar adequada-

mente a liberdade de expressão em uma comunidade que se relaciona por 

meio de uma plataforma. Isso reforça o papel do intermediário em avaliar a 

relação contextual e intencional do que foi postado a partir de suas próprias 

regras. Há uma evidente centralidade decisória diante de conflitos mediados 

pelos Padrões da Comunidade. 

Existe estrutura uma decisória nas plataformas tribunal arbitral. Não se 

trata de meros revisores que decidem caso a caso em razão do contexto com 

                                                 
11 BICKERT, Monika. Palestra “Facebook Forum: Community Standards”, 2018. 
12 ALLAN, Richard, 2017. 



Comitê de supervisão: um moderador entre a liberdade de expressão e as fake news 

507 

procedimentos simplificados. Trata-se do Comitê de Supervisão (Oversight Bo-

ard), que simula uma função de “corte constitucional”, selecionando os “hard 

cases” que podem implicar em uma necessidade de aperfeiçoamento. 

3. O funcionamento do comitê de supervisão 

Havia uma crescente exigência de que os intermediários Facebook e Ins-

tagram ganhassem maior formalidade e legitimidade em suas decisões de mo-

deração de conteúdo. Em maio de 2020, foi anunciada a instituição do Co-

mitê de Supervisão, estrutura decisória que não apenas vai configurando uma 

ordem jurídica transnacional com aspiração de corte constitucional. O anseio 

de uma instância autônoma e revisora, cujas decisões fossem vinculantes às 

próprias plataformas, busca oferecer respostas a problemas transconstitucio-

nais relativos a conteúdos publicados nas plataformas. 

O roteiro de criação da uma instância decisória autônoma seguiu os se-

guintes passos comuns de outras ordens transnacionais. Primeiramente, 

nasce uma estrutura de adesão que não possui limites territoriais. Em seguida, 

cresce adesão de usuários a essa estrutura digital. A plataforma aumenta suas 

funcionalidades e, por consequência, seus problemas em torno de seu uso. 

Isso faz com que cresçam as demandas por critérios claros e por legitimidade 

nas decisões, ainda que haja a criação dos Padrões da Comunidade. Por fim, 

cria-se um órgão autônomo cujas decisões a plataforma se compromete a 

cumprir13. 

                                                 
13 HELDT, Amélie; DREYER, Stephan. Competent third parties and content moderation on platforms: 

potentials of independent decision-making bodies from a governance structure perspective. Journal of 
Information Policy, Vol. 11 (2021), p. 266-300, p. 267. 
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Órgãos de tomada de decisão, na qualidade de terceiros independentes, 

aparecem como estruturas que nem são do Estado e nem da própria plata-

forma. Implementam, para plataformas e usuários, finais valores defendidos 

pelos Estados (respeito aos direitos humanos, por exemplo) acordados na 

estrutura de governança e, ao mesmo tempo, atuam sob o argumento e para 

além da regulação interna da plataforma14. Esses órgãos recursais indepen-

dentes, para funcionar, precisam, entre outros elementos, de: 1) estatuto pró-

prio que preveja sua competência; 2) financiamento próprio; 3) mandatos 

pré-fixados; e 4) poderes para impor o cumprimento das decisões aos vincu-

lados. 

A estrutura nomeada como Comitê de Supervisão (Oversight Board) 

conta com financiamento do Meta Inc. por meio de um Trust irrevogável15. 

O Estatuto da instituição descreve o funcionamento do comitê, define suas 

responsabilidades e seu propósito, e explica sua relação com a Meta. Ele tam-

bém estabelece a autoridade do comitê em relação à governança, ao processo 

de tomada de decisões e aos membros, além de informar como usuários (ou 

pessoas, como o estatuto prefere denominá-los) podem acessar esse serviço16. 

A governança é composta pelo Comitê, pelo Trust e pelo Facebook (art. 

5º). O Comitê, que é composto por no mínimo 11 e no máximo 40 membros 

– com mandato de três anos e extensível a no máximo três mandatos (arts. 

1.1 e 1.3) –, analisará o conteúdo e emitirá decisões públicas fundamentadas 

                                                 
14 HELDT, Amélie; DREYER, 2021. p. 286-287. 
15 COMITÊ DE SUPERVISÃO. Estatuto do Comitê de Supervisão. [2019]. Para mais detalhes, con-

fira o Oversight Board Trust Agreement, nos arts. 3.4, 5, 6.2, 6.6-.7, 6.12 (FACEBOOK. Oversight Board 
Trust. 2019). 

16 COMITÊ DE SUPERVISÃO. Estatuto do Comitê de Supervisão. O Trust e seus Trustees não ga-

rantem necessariamente uma independência plena, pois o Trust Agreement, no art. 2.2, estabelece que o 
Facebook abdica de sua autoridade exceto em circunstâncias excepcionais, sendo que essas circunstân-
cias não estão previstas no documento. No mesmo sentido crítico, KLONICK, Kate. The Facebook 
Oversight Board: creating an independent institution to adjudicate online free expression. Yale Law 
Journal, v. 129, n. 2418, jun. 2020. p. 2481. 
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dentro dos limites deste estatuto. Ele tem o poder de fornecer opiniões con-

sultivas sobre as políticas de conteúdo do Facebook (art. 5.1). O Comitê é 

contratado pela Meta, mas financiado pelo Trust, que receberá as recomen-

dações para indicação de membros (art. 5.1). O Trust, cujos Trustees (mem-

bros do Trust) são indicados pela Meta, tem por objetivo garantir a gover-

nança e a governabilidade, bem como “a adesão do comitê a seu objetivo 

declarado” (art. 5.2). A Meta deve se comprometer a “respeitar a supervisão 

independente do comitê sobre decisões de conteúdo e a implementação des-

sas decisões”, fornecendo “as informações necessárias para o comitê tomar 

decisões”, de modo que “se comprometerá a tomar medidas sobre as deci-

sões e recomendações do comitê” (art. 5.3)17. 

As decisões do Comitê devem ser respeitadas e implementadas, a não ser 

que violem lei local. Além disso, a Meta pode reproduzir a decisão para casos 

que julgue semelhantes (art. 4º). O Comitê tem o poder de escolher o caso a 

ser decidido, tal como algumas cortes constitucionais, porquanto busca “con-

siderar os casos com maior potencial para orientar futuras decisões e políti-

cas” (art. 2.1). Por fim, o estatuto possui um instrumento de modificação e 

criação de normas internas. As alterações ao Estatuto dependem de “aprova-

ção da maioria dos Trustees individuais e [só se concretizarão] com a con-

cordância da Meta e da maioria do comitê” (arts. 6.1 e 6.2). 

Em termos da teoria dos sistemas, o Comitê acaba por ser o centro de-

cisório capaz de declarar válidas ou inválidas as regras do programa norma-

tivo criadas pelo Facebook e Instagram, cujo código binário está caracteri-

zado pela licitude e ilicitude. A estrutura decisória do Comitê de Supervisão, 

todavia, não garante necessariamente a eficácia de suas decisões. Há certa 

dependência de entrelaçamentos, autovinculação e autocontenção por parte 

                                                 
17 COMITÊ DE SUPERVISÃO. Estatuto do Comitê de Supervisão.  
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da empresa financiadora. Além disso, as decisões não atingem outros serviços 

da empresa, tais como WhatsApp e Messenger18. 

4. Decisões sobre fake news 

Serão apresentados três casos envolvendo decisões do Comitê sobre fake 

news. Os três casos serão descritos e, depois, avaliados os argumentos jurídi-

cos levantados. Por fim, serão mostradas as decisões tomadas sobre as ques-

tões. É bom ressaltar que a implementação do Comitê de Supervisão ainda 

está no início, mas já se pode apontar a existência de fortes dilemas que de-

safiam a eficácia de suas decisões. O Caso Trump foi o primeiro grande de-

safio para se saber se o futuro reserva um lugar adequado de ordem jurídica 

para as plataformas, mediante o cumprimento espontâneo das decisões, sem 

que haja ameaça de dissolução do centro decisório como organização. 

4.1. Os casos 

O caso 2021-001-FB-FBR19 trata do bloqueio da conta do ex-presidente 

dos EUA Donald Trump. No dia 6 de janeiro de 2021, durante a contagem 

dos votos colegiados da eleição de 2020, uma multidão entrou à força no 

Capitólio, em Washington, D.C., ameaçando o processo constitucional e elei-

toral norte-americano. Durante o ato de protesto, o então presidente e can-

didato Donald Trump pediu aos envolvidos, por meio do Facebook, que vol-

tassem a suas casas e colocou em dúvida o processo eleitoral, comentário 

que, horas depois, foi retirado pela plataforma por violar os Padrões da Co-

munidade no que tange ao item relativo ao comportamento violento e crimi-

noso de organizações e indivíduos. Mais tarde, Trump voltou a publicar con-

teúdo semelhante, que, pelos mesmos argumentos, não só foi retirado do ar 

                                                 
18 Art. 2.1 do Trust Agreement (FACEBOOK. Oversight Board Trust).  
19 COMITÊ DE SUPERVISÃO. FB-691QAMHJ: Decisão sobre o caso 2021-001-FB-FBR. 2021. 
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como também ocasionou o bloqueio da conta desse usuário. No dia 7 de 

janeiro, analisando as comunicações externas à plataforma Facebook, a em-

presa resolveu suspender a conta do presidente “indefinidamente e pelo me-

nos pelas próximas duas semanas até a conclusão da transferência pacífica do 

poder”. O Facebook já havia identificado cinco violações do mesmo usuário 

aos Padrões da Comunidade (três delas no ano anterior), que foram removi-

das sem punição à conta. Um dia após a posse do atual presidente norte-

americano, Joe Biden, o Facebook encaminhou o caso ao Comitê para saber 

se a decisão de proibir indefinidamente o acesso ao ex-presidente era correta. 

Além disso, pediu orientação sobre como agir nas situações envolvendo líde-

res políticos. 

O caso 2021-008-FB-FBR20 tratou de uma postagem brasileira na rede. 

Tratava-se de um aviso do conselho médico que incluía uma suposta citação 

do Dr. David Nabarro, emissário especial da OMS para a Covid: “the lock-

down does not save lives and makes poor people much poorer” (o confina-

mento não salva vidas e torna os pobres muito mais pobres). O aviso colo-

cava o estado do Amazonas como um que sofreu com o aumento de mortes 

e hospitalizações após o confinamento, o que comprovaria uma medida equi-

vocada dos lockdowns, de modo que causaria ainda distúrbios mentais, abuso 

de álcool e drogas e prejuízos econômicos. A postagem veio de uma página 

com dez mil seguidores, tendo sido visualizada 32 mil vezes. Nenhum usuário 

denunciou o conteúdo, e nem o Facebook tomou nenhuma medida contra o 

conteúdo, mantendo-o na plataforma. 

Já o caso 2020-006-FB-FBR21 tratou de publicação de usuário sobre a 

COVID-19. O vídeo com um texto em francês, publicado em outubro de 

2020, alegava um escândalo na Agence Nationale de Sécurité du Médicament, 

                                                 
20 COMITÊ DE SUPERVISÃO: Decisão sobre o caso FB-B6NGYREK. 
21 COMITÊ DE SUPERVISÃO: Decisão sobre o caso FB-XWJQBU9A.  
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que se recusava a autorizar a combinação dos medicamentos de hidroxiclo-

roquina e azitromicina para uso contra a COVID-19, muito embora autori-

zasse e promovesse o medicamento remdesivir. O usuário criticou a falta de 

uma estratégia de saúde na França, além de questionar a falta de um uso 

emergencial de um “medicamento inofensivo” ao surgirem os primeiros sin-

tomas da COVID-19. 

4.2. As fontes jurídicas dos casos 

As decisões sobre fake News adotam os seguintes critérios jurídicos: 

conformidade com os Padrões da Comunidade; conformidade com os valo-

res do Facebook; e conformidade com as responsabilidades sobre direitos 

humanos e liberdade de expressão do Facebook, analisando os direitos hu-

manos em três partes: I. Legalidade (clareza e acessibilidade das regras); II. 

Objetivo legítimo; e III. Necessidade e proporcionalidade. As duas primeiras 

fontes são fruto da autorregulação da empresa Meta. No que tange ao uso da 

conformidade com os direitos humanos e liberdade de expressão do Face-

book, o Comitê se abre para soluções transconstitucionais. 

O Comitê fez um exercício de ponderação nos casos em três dimensões: 

I. Legalidade (clareza e acessibilidade das regras); II. Objetivo legítimo; e III. 

Necessidade e proporcionalidade. Na primeira dimensão, busca identificar 

se, de fato, houve violação aos os Padrões da Comunidade do Facebook, as 

Diretrizes da Comunidade do Instagram e os direitos humanos. No que tange 

ao objeto legítimo, isto é, à legitimidade de limitar a liberdade de expressão, 

a decisão estava de acordo com o previsto no parágrafo 3 do artigo 19 do 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP)22: 

                                                 
22 BRASIL. Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Di-

reitos Civis e Políticos. Promulgação. Brasília, DF: Presidência da República, 1992. 
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O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo implicará de-

veres e responsabilidades especiais. Consequentemente, poderá estar sujeito a 

certas restrições, que devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e 

que se façam necessárias para: [...] b) proteger a segurança nacional, a ordem, a 

saúde ou a moral públicas. 

Por fim, analisando a proporcionalidade e necessidade da decisão – em 

que a forma deve ser a menos intrusiva para se alcançar o objetivo –, o Co-

mitê fez uso do Plano de Ação de Rabat, teste de conteúdo com seis elemen-

tos: contexto, locutor, intenção, conteúdo e forma, extensão do ato de fala e 

probabilidade, incluindo a iminência de perigo, para distinguir liberdade de 

expressão de discurso de ódio. 

Também foram utilizados nos casos envolvendo publicações sobre sa-

úde o artigo 19 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, PIDCP, 

na sigla em inglês); o Comentário geral n.º 34, do Comitê de Direitos Huma-

nos, de 2011; Relator Especial da ONU sobre os relatórios de liberdade de 

opinião e expressão: A/HRC/38/35 (2018), A/74/486 (2019), 

A/HRC/44/49 (2020), A/HRC/47/25 (2021); Declaração Conjunta sobre 

Liberdade de Expressão e “Notícias Falsas”, Desinformação e Propaganda 

FOM.GAL/3/17 (2017). Direito à saúde: artigo 12 do Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ICESCR, na sigla em inglês; 

Comentário Geral nº 14, o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Cul-

turais (2000). Direito à vida: Artigo 6, PIDCP. 

4.3. As decisões 

O Comitê (caso 2021-001-FB-FBR) também avaliou as intenções de 

Trump, que provavelmente sabia ou deveria saber do risco de legitimar atos 

de violência. No que se refere ao conteúdo e formato, o Comitê entendeu 

que Trump usou sua autoridade comunicativa de presidente para apoiar os 

que atacavam o Capitólio, alcançando, com sua fala, milhões de contas de 
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usuários no Facebook e no Instagram. Por fim, considerou que as publica-

ções foram feitas em um período de risco imediato à vida, à integridade elei-

toral e à participação política. Nesses termos, o Comitê concluiu que “a vio-

lação neste caso foi grave em termos de danos aos direitos humanos”, acres-

centando que “A imposição do Facebook de restrição da conta, em 6 de ja-

neiro, e a extensão dessa restrição, em 7 de janeiro, foram necessárias e ade-

quadas.”23. 

Na decisão, o Comitê reconheceu que a conta até poderia ser desativada 

permanentemente, mas não suspensa por tempo indeterminado sem que o 

usuário soubesse quais os critérios aplicados para estabelecer a duração da 

punição e se a conta seria restaurada, ultrapassando, ao tomar essa decisão, o 

que está disposto em suas previsões normativas. O mérito da decisão de afas-

tar a publicação não foi afetado, mas sim a forma escolhida para se chegar a 

essa finalidade. 

Encerrando a decisão, o Comitê apresentou algumas recomendações. 

Para atenuar o problema relacionado a Chefes de Estado, o Comitê sugeriu, 

entre outras coisas, que, nesses casos, o Facebook deve encaminhar o conte-

údo político de usuários influentes para equipes especializadas em análise de 

contexto político, que atuem sem se submeter a interferências políticas e eco-

nômicas e que possam avaliar os riscos de danos a usuários globalmente in-

fluentes. Recomendou também que a empresa deve produzir informações 

para ajudar na compreensão dos usuários sobre o processo e os critérios apli-

cados na avaliação da validade de um conteúdo, sobretudo quando propa-

gado por contas influentes, sugerindo a realização de mudanças estruturais 

na política interna de moderação de conteúdo. Entendeu ainda que, se um 

usuário está envolvido em alguma violação de direitos humanos – incluída a 

                                                 
23 COMITÊ DE SUPERVISÃO. FB-691QAMHJ: Decisão sobre o caso 2021-001-FB-FBR. 
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apologia de qualquer tipo de ódio nos termos do artigo 20 do PIDCP24 –, a 

mera remoção de conteúdo e a desativação de conta “podem enfraquecer os 

esforços de responsabilização, inclusive por meio da remoção de evidências”, 

o que exige do Facebook que auxilie na investigação e acusação de violações 

graves dessa natureza “por autoridades competentes e mecanismos de impu-

tabilidade”, cabendo-lhe “esclarecer os protocolos que a empresa têm esta-

belecidos sobre o assunto”. 

No caso brasileiro 2021-008-FB-FBR (https://oversightboard.com/de-

cision/FB-B6NGYREK/), O Comitê de Supervisão manteve a decisão do 

Facebook de deixar ativa uma publicação de um conselho médico de nível 

estadual no Brasil que afirmava que o confinamento é ineficaz e que foi con-

denado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O Comitê não viu danos 

iminentes, pois a OMS e outros especialistas da saúde aconselharam a em-

presa remover conteúdos contra práticas de saúde específicas, como, por 

exemplo, o distanciamento social, mas não afirmações contra o confina-

mento. Além disso, o Facebook não levou em consideração o contexto local 

ao definir o que seriam os danos iminentes para fins de monitoramento da 

política sobre desinformação e danos. Concluiu, assim, que o conteúdo não 

criava risco de dano iminente, devendo a postagem continuar na plataforma. 

Para o Comitê, é importante outras medidas diferentes da remoção serem 

adotadas quando há distorção ou potenciais danos corporais identificados, 

embora não iminentes. 

A decisão do caso 2020-006-FB-FBR entendeu que o Facebook não de-

monstrara que a publicação aumentaria o nível de danos iminentes, tal como 

estabelecido nos Padrões da Comunidade. Em uma avaliação contextual, o 

Comitê enfatizou que o Facebook não havia demonstrado o dano iminente, 

                                                 
24 BRASIL. Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. 
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tal como exigido em suas próprias regras. Além disso, percebeu que a decisão 

do Facebook inconsistente com padrões de direitos humanos no que se re-

fere à limitação da liberdade de expressão. Isso porque a plataforma tem ou-

tros meios de contextualizar publicações, sendo menos invasivas que a remo-

ção de conteúdo. Por fim, o Comitê recomendou uma condensação das re-

gras sobre notícias falsas, dado que elas estão fragmentadas em outras partes 

do site da plataforma. 

Conclusão 

O Comitê de Supervisão se apresenta como um importante ator no com-

bate às fake news. Através dos casos apresentados, percebe-se uma necessi-

dade de buscar também uma legitimidade de suas decisões. Isso porque as 

decisões buscam se vincular não só com fontes próprias da autorregulação, 

mas também com normas internacionais sobre direitos humanos, liberdade 

de expressão e combate às notícias falsas. 

A apresentação desse modelo privado de decisão ainda gera outras per-

guntas. Por exemplo, como garantir que as plataformas mudarão suas políti-

cas de combate à desinformação com base nas recomendações do Comitê? 

Como garantir que esses atores privados garantam a aplicação do princípio 

da igualdade entre atores econômicos mais privilegiados que um usuário co-

mum? Como aplicar as próprias sanções contra Chefes de Estado sem que 

isso implique em um poder excessivo contra a liberdade de expressão? Essas 

são apenas algumas das perguntas que ainda demandam resposta. O presente 

texto pode ser um primeiro passo para trazer algumas respostas. 
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CAPÍTULO 23. 
MEDIAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE 

COMPLIANCE NOS CONFLITOS DE TRABALHO 
NO BRASIL 

Flávio Rodrigues de Sousa Filho1 

Jéssica Araújo de Carvalho2 

Resumo: O presente trabalho apresenta a relevância da mediação como 

instrumento de programas de compliance no âmbito dos conflitos de trabalho 

no Brasil. Tem como objetivo responder ao seguinte questionamento: a me-

diação e o compliance podem atuar juntos na busca pela prevenção, gestão e 

resolução efetiva de conflitos na esfera do trabalho? Desse modo, o trabalho 

analisa como o compliance ganhou espaço dentro do ordenamento jurídico 

pátrio; demonstra a utilização do compliance no âmbito trabalhista; verifica a 

mediação como mecanismo apto a tornar mais eficiente e satisfatória a so-

lução de conflitos nas relações de trabalho; enuncia as inovações trazidas 

pela reforma trabalhista no âmbito consensual; por fim, apresenta os bene-

fícios da relação entre mediação e compliance. A investigação se dá no campo 

doutrinário, sendo utilizados como bases da pesquisa consultas em livros, 

sites e artigos científicos, empregando-se, para tanto, o método dedutivo 

sistêmico, dialogando-se com outras áreas das ciências em geral e do Direito. 

O estudo evidencia que, dentro de uma visão moderna de acesso à justiça e 

gestão empresarial, a mediação deve ser utilizada como instrumento de com-

pliance objetivando a construção de um ambiente ético, possibilitando um 

melhor relacionamento organizacional, a redução do passivo trabalhista e 

consequentemente gerando mais segurança financeira para as empresas. 

                                                 
1 Graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), especialista em Gestão Pública pela 

Universidade Estadual do Ceará (UECE) e em Direito Público pela Faculdade Entre Rios do Piauí 
(FAERPI), Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário 7 de Se-
tembro (UNI7). Professor da graduação em Direito da Faculdade de Fortaleza (FAFOR) e da Faculdade 
de Ensino e Cultura do Ceará (FAECE). Formador de Formadores em Mecanismos Consensuais cre-
denciado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Servidor de carreira do Tribunal de Justiça do Es-
tado do Ceará (TJCE). E-mail: flavio10_rodrigues90@hotmail.com. 

2 Graduada em Direito pela Faculdade de Educação e Cultura do Ceará (FAECE).  
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Palavras-chave: Mediação de conflitos. Compliance. Trabalho. Mecanismos 

Consensuais. 

Introdução 

O ordenamento jurídico de um país costuma refletir as necessidades que 

surgem nas esferas econômica e social. Foi a partir da necessidade surgida na 

gestão das empresas, no Poder Judiciário e nas relações sociais que os insti-

tutos da mediação e do compliance ganham espaço em nossa legislação. A me-

diação tem seu marco inicial como política pública a partir de 2010, com a 

Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça3. Após isso, tivemos o 

advento do Novo Código de Processo Civil e da Lei de Mediação (Lei 

13.140/2015)4 que deram mais notoriedade e importância a esse mecanismo 

no âmbito do Poder Judiciário. O instituto do compliance, por sua vez, ganha 

maior amplitude após o advento da Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013)5. 

O aumento dos litígios na seara trabalhista, a dificuldade de resolução de 

conflitos surgidos no âmbito da gestão empresarial, a crise de eficiência na 

jurisdição estatal e a necessidade das empresas de uma maior satisfação dos 

trabalhadores no ambiente laboral geram a busca por mecanismos que pos-

sam solucionar essas questões. Frente a isto, o presente trabalho busca res-

ponder a seguinte indagação: A mediação e o compliance podem atuar juntos 

na busca pela prevenção, gestão e resolução efetiva de conflitos na esfera do 

trabalho? 

                                                 
3 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010. 
4 BRASIL. Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015. Dispõe sobre a mediação entre particulares como 

meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração 
pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e 
revoga o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. Brasília: Presidente da República, 2015.  

5 BRASIL. Lei nº 12.846, de 1 de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil 

de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá 
outras providências. Brasília: Presidente da República, 2013. 
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Assim, diante da problemática posta, o presente trabalho analisa como o 

compliance ganhou espaço dentro do ordenamento jurídico pátrio, demonstra 

a utilização do compliance no âmbito trabalhista, verifica a mediação como me-

canismo apto a tornar mais eficiente e satisfatória a solução de conflitos nas 

relações de trabalho, enuncia as inovações trazidas pela reforma trabalhista 

no âmbito consensual e, por fim, apresenta os benefícios da relação entre 

mediação e compliance. 

Os temas que pertencem às Ciências Jurídicas e as Ciências Sociais como 

um todo necessitam de uma ampla pesquisa teórica para o seu conhecimento 

e posterior análise crítica, envolvendo não apenas a doutrina jurídica, mas 

também diversas outras modalidades. É mister analisar quaisquer modifica-

ções de entendimento e mudanças de paradigma não apenas do ponto de 

vista jurídico, mas também filosófico, econômico, político, sociológico (com 

maior enfoque na sociologia jurídica) a fim da elaboração de novos pensa-

mentos congruentes com as mais diversas possibilidades analíticas. É utili-

zado o método dedutivo, delimitando o objeto de estudo, através de pesquisa 

teórica. 

Nesse sentido, o trabalho se divide em cinco capítulos de desenvolvi-

mento: I. Absorção do compliance no ordenamento jurídico brasileiro; II. Com-

pliance no âmbito trabalhista; III. O processo de mediação como instrumento 

consensual para solucionar e prevenir conflitos; IV. A mediação nas relações 

de trabalho após a lei 13.467/20176; V. A mediação de conflitos e o compliance 

trabalhista. 

                                                 
6 BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e as Leis nos 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 
8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas 
relações de trabalho. Brasília: Presidente da República, 2017. 
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1. A absorção do compliance no ordenamento jurídico 

brasileiro 

O compliance ganhou espaço institucionalizado dentro do ordenamento 

jurídico brasileiro a partir de 2013, com a Lei 12.8467. Mesmo diante da refe-

rida Lei, o imperativo de demandas que envolviam o compliance já estava em 

discussão anos antes como conjunto de disciplinas de controle interno, em 

especial, para assegurar o cumprimento das normativas e regulamentações, 

inicialmente em empresas privadas, posteriormente, em empresas públicas8. 

O autor, ainda cita um exemplo de fundamental importância, que pode em-

basar a discussão do compliance dentro do ordenamento jurídico e que serve 

como esteio para toda sua institucionalização é a Lei 8.4299 de 1992, que trata 

de procedimentos mínimos para adoção de controle da Administração Pú-

blica, destacando, assim, a necessidade de um instrumento que assegurasse o 

cumprimento de procedimentos não somente legais, mas estruturantes, 

abrindo espaço para a ideia de compliance em toda estrutura de organização.  

Com o passar dos anos, o ordenamento jurídico brasileiro foi absor-

vendo comportamentos, que fazem referência a adoção do sistema de compli-

ance, o autor Carvalhosa10 compreende que o Pacto da Controladoria Geral 

da União (CGU) é um bom exemplo dessa absorção. O Pacto CGU é de 

                                                 
7 BRASIL, 2013. 
8 SILVA, Argemiro Cesar do Vale Verde de Lima e. A institucionalização dos programas de compliance 

no ordenamento brasileiro. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 22, n. 5274, 9 dez. 
2017. 

9 BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos 

nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administra-
ção pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Brasília: Presidente da República, 
1992. 

10 CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a Lei anticorrupção das pessoas jurídicas: Lei 

nº 12.846 de 2013. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
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espécie transacional, o que mostra a capacidade dos sistemas em mobiliza-

rem-se a partir do compliance nos âmbitos nacionais e internacionais.  

Outro instrumento jurídico, que promove as suas atividades a partir do 

compliance é a Lei das Estatais n° 13.303/201611. A referida Lei impõe obriga-

toriedade as regras de compliance em voga juridicamente dentro do regime das 

estatais, absorvendo as empresas públicas, as sociedades de economia mista 

e as empresas que prestam serviços públicos. Quando se trata de compliance, 

deve-se pensar não somente em regras que estabelecem a estrutura de ação 

de uma instituição, mas, para além disto, a ferramenta caracteriza os meca-

nismos de regramentos, transparência, informação, fiscalização e a forma de 

gestão, ou seja, vai desde seus códigos de conduta até os requisitos de exis-

tência. 

A Constituição cidadã do Brasil também dispara reforços ao controle, 

impondo obrigações ao ordenamento jurídico, que aproximam a discussão 

de compliance ao nosso cotidiano, como exemplo tem-se a participação e o 

controle social, que visam o exercício da cidadania dentro das normativas 

legais expressas no país. A atuação da ferramenta neste âmbito seria também 

de mitigar litígios, em especial, entre a Administração Pública e particulares, 

ademais, a ferramenta pode garantir o exercício da segurança jurídica, “[...] 

passa a inibir quaisquer avanços gerenciais e administrativos no espaço de 

atuação específica de outro órgão ou instituição de Estado, evitando, assim, 

o transbordamento de competências.”12. 

                                                 
11 BRASIL. Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, 

da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. Brasília: Presidente da República, 2016. 

12 BARROS, Bruno Sampaio. A importância do compliance nos municípios brasileiros. Revista MPC, 

Paraná, v.7, n.13, p. 58-76, novembro, 2020, p. 64. 
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Diferente das questões relativas ao avanço dentro da Constituição Fede-

ral de 1988 (CF/88)13 em termos de compliance, os poderes legislativos e exe-

cutivos ainda tem muito a caminhar nas discussões de que trata a ferramenta 

em torno da Gestão e da Governança. Dada a Gestão referente a distribuição, 

administração e direção dos recursos, conforme a necessidade gerada pelo 

cidadão. E a Governança se satisfaz na participação da sociedade civil, na 

burocracia, na observância ética, em especial, com vistas às políticas públi-

cas14. Os espaços se conjugam em transparência e integridade, em virtude 

disso, podem ter na compliance um instrumento norteador de ações da Admi-

nistração Pública, que segundo Grace15 será essa ferramenta uma colabora-

dora para a justiça, a solidariedade e a melhoria das relações administrativas 

do Brasil. Entende-se, com isso, que a compliance é uma ferramenta que pode 

gerar não somente segurança jurídica, mas minimizar a litigância judicial. 

2. Compliance no âmbito trabalhista 

A existência da ferramenta compliance pode ser observada em todas as 

áreas do ordenamento jurídico brasileiro, mas antes de estabelecermos a dis-

cussão dentro do recorte deste estudo, a saber a área trabalhista, se faz neces-

sário conceituar a ferramenta a fim de compreender melhor como ela se de-

senvolve e é percebida. Leques16 traz a palavra a partir de sua matriz inglesa 

the comply, significando realizar, executar, porém, quando se trata de perceber 

                                                 
13 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: 

Assembleia Nacional Constituinte, 1988. 
14 BARROS, 2020, p. 64. 
15 GRACE, Maria Fernandes Mendonça. Protocolos de compliance na administração pública e a necessá-

ria descorrupção. Consultor Jurídico. Fevereiro, 2019. 
16 LEQUES, Rossana Brum. Noção conceitual e introdutória do compliance e suas regras. Consultor 

Jurídico, 27 abr. 2019.  
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o compliance dentro do ordenamento jurídico a autora Manzi17 e o autor Bot-

tini18 concordam em uma conceituação mais específica, que se trata do cum-

primento das conformidades e regulatórios legais atribuídas as instituições. 

Dadas as compreensões sobre a temática, nos estruturaremos pelo con-

ceito ampliado apresentado por Bertoccelli19, onde a ferramenta deve ser vista 

de modo mais sistêmico: “[...] como um instrumento de mitigação de riscos, 

preservação dos valores éticos e de sustentabilidade corporativa, preservando 

a continuidade do negócio e o interesse [...]”. A ferramenta também pode 

abranger as questões dos agentes particulares20, conferindo segurança as to-

madas de decisões. Nesse sentido, será orientado o compliance dentro do Di-

reito Trabalhista, que buscará auxiliar no cumprimento das condutas legais, 

evitando violações aos direitos trabalhistas, auxiliando na observância dos in-

teresses entre empregados e empregadores. 

A compliance é observada no Direito do Trabalho, principalmente, dentro 

de três momentos do âmbito trabalhista. Inicialmente na contratação, se-

guido do curso do contrato de trabalho e finalmente no término do con-

trato21. A ideia é utilizar a ferramenta como desenvolvedora de acordos e 

promotora de cumprimento destes, para tal, o Código de Leis Trabalhistas 

(CLT) é o fundamento objetivo e a compliance tomaria posto de fundamento 

subjetivo. Outra questão de interesse para este estudo, está na observância de 

que a compliance é usada como ferramenta para atender a interesses coletivos, 

                                                 
17 MANZI, Vanessa Alessi. Compliance no Brasil: consolidação e perspectivas. São Paulo: Saint Paul, 

2008. 
18 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. O que é compliance no âmbito do direito penal? Consultor Jurídico, Di-

reito de Defesa, 30 abr. 2013.  
19 BERTOCCELLI, Rodrigo de Pinho. Compliance. In: CARVALHO, André Castro et al. (Coord.). Ma-

nual de compliance. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 36, grifo nosso. 
20 SCHRAMM, Fernanda Santos. O compliance como instrumento de combate à corrupção no âm-

bito das contratações públicas. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018. 

21 CORREIA, Henrique. Compliance e sua aplicação no direito do trabalho. Migalhas, 19 nov. 2018. 
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como exemplo, cita-se os acordos coletivos de trabalho. Nesse sentido, o 

compliance seria instrumento de diálogo entre as partes. Correia22 já trata da 

redução da litigiosidade através destas ferramentas, que podem intermediar o 

diálogo, bem como a reforma trabalhista traz as comissões representativas 

como canais de escuta, acordos mútuos, no sentido de evitar futuras litigân-

cias, ou seja, assegurando o cumprimento da legislação trabalhista. 

A exposição acima remete a ideia de prevenção, mas a condição na qual 

isso acontece não é simples e de fácil desenvolvimento. A ferramenta exige 

custos, um maior tempo de preparação e conteúdo estratégico, que engloba 

toda instituição conforme Carvalho et al.23 e Assi24, essas características tor-

nam a compliance uma ferramenta ainda de difícil garantia preventiva, visto que, 

tais condições fazem com que as empresas reduzam o potencial da ferra-

menta apenas as questões que implicam em maior gravame. Depreende-se 

do exposto anteriormente, que a herança da mediação de conflitos está inter-

ligada a conflitos coletivos de trabalho no Brasil, que tem seu berço na ação 

estatal de proteção aos direitos, longe de ser um berço ruim, mas a concen-

tração dessa ação pode levar aos confrontos judiciais desmedidos, ampliando 

a demanda de Estado e as litigâncias. Tal condição expressa que “[...] qualquer 

exame do nosso modelo de mediação de conflitos estaria incompleto, sem 

compreendê-lo em sua interação com a Inspeção do Trabalho”25 

                                                 
22 CORREIA, 2018. 
23 CARVALHO, André Castro et al (Coord.). Manual de compliance. 2ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2019. 
24 ASSI, Marcos. Compliance: como implementar. Com a colaboração de Roberta Volpato Hanoff. São 

Paulo: Trevisan, 2018.  
25 ASSUMPÇÃO, Luiz Felipe Monsores de. Projeções para um modelo de adjudicação administrativa de 

conflitos nas relações laborais no pós-reforma trabalhista e pós-extinção do ministério do trabalho. Re-
vista Opinião Jurídica, Fortaleza, ano 19, n. 31, p. 96-126, maio/ago. 2021. 
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O instituto da judicialização, apesar de não poder ser ignorado face ao 

princípio da inafastabilidade do poder judiciário, já existem autores que dis-

cutem sobre a sua profunda e real eficácia na resolução de conflitos26, assim, 

os métodos autônomos de resolução de conflitos vem ganhando espaços im-

portantes como alternativas de solução de impasses, tal situação é explorada 

neste estudo, que toma a mediação como uma ferramenta de compliance na 

resolução de conflitos trabalhistas. 

A mediação se manifestará enquanto reparadora de danos dentro das 

questões trabalhistas relacionadas, o que traz para a compliance uma ferramenta 

importante para a resolução de conflitos para o desenvolvimento dos com-

promissos anteriormente firmados ou de espaços para novos acordos27. A 

situação faz a compliance e a mediação atuarem em um único objetivo, que não 

apenas dar base para o diálogo respeitoso dentro dos conflitos observados, 

mas para uma alternativa de acolhida, o que poderá prevenir novos impasses. 

Nas palavras de Salum28: 

O compliance e a mediação auxiliam na redução de conflitos trabalhistas, o que 

reflete diretamente no setor financeiro da empresa, através da redução de cus-

tos com processos judiciais. E mais, evita danos à imagem da empresa, preser-

vando suas relações comerciais. Assim sendo, ambos os institutos, quando di-

recionados para o fortalecimento da empresa, bem como para melhora da qua-

lidade do ambiente de trabalho, refletem a força efetiva de seus recursos, nos 

resultados positivos da empresa. 

Para além da condição de prevenção, tem-se que a própria compliance es-

taria condicionada como espaço de intervenção não morosa das necessidades 

                                                 
26 BARREIRO, Guilherme Scodeler de Souza; FURTADO, Renata Pedretti Morais. Inserindo a judiciali-

zação no ciclo das políticas públicas. Revista Administração Pública, Rio de Janeiro, v.49, n.2, 2015.  
27 GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de Arbitragem e Mediação: conciliação 

e negociação. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 
28 SALUM, Mirella Franchini de Almeida Prado. A mediação como ferramenta de compliance trabalhista. 

Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer, Jandaia-GO, v.18, n.36, p. 39-55, 2021. 
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apresentadas no âmbito trabalhista e interligada aos complexos das necessi-

dades sociais29. Será nesse espaço que a compliance irá compreender-se como 

ferramenta de mitigação da judicialização, aproximando-se de institutos 

como os da mediação, outro tema que será tratado neste estudo. 

3. O processo de mediação como instrumento consensual para 

solucionar e prevenir conflitos 

A mediação é o método consensual de resolução de conflitos que tem 

como característica basilar a facilitação de diálogo do mediador (terceiro), que 

agindo de forma neutra tem por finalidade chegar a um acordo entre as partes 

conflitantes que estabeleça um ponto final à problemática. Portanto, difere 

da arbitragem e da conciliação no papel que é atribuído ao terceiro. O árbitro 

analisa os fatos controversos e toma uma decisão sobre eles, a qual tem cará-

ter obrigatório, sendo consensual apenas. O conciliador apresenta propostas 

e sugestões de sua iniciativa tendo em vista obter o consenso, não tendo qual-

quer poder para decidir a melhor solução para o conflito, já que mesmo 

quando ele expressa a sua opinião sobre os méritos da questão ou quando 

avança com um projeto de acordo, a sua posição não vincula as partes de 

forma alguma. A mediação constitui, assim, uma espécie de “autocomposição 

assistida” dos conflitos, na medida em que é da vontade das partes que de-

corre a celebração do acordo e são elas quem dirigem as negociações sob a 

orientação e auxílio do mediador30. 

                                                 
29 REIS, Beatriz de Felippe; BORGES, Gustavo Silveira; SILVA NETO, Nelson Soares da. Mediação de 

conflitos e compliance trabalhista: medidas para prevenção, gestão e resolução consensual de conflitos. 
Revista do Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais da Unijuí, Unijuí, Ano XXIX, n. 53, 
jan./jun. 2020, ISSN 2176-6622. 

30 BROWN, Henry J.; MARRIOTT, Arthur L. ADR Principles and Practice. London: Sweet & 

Maxwell, 1999, p. 101. 
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O termo Mediação vem do verbo mediare, que em latim significa mediar, 

dividir ao meio. Assim é uma maneira pacífica e, portanto, não adversarial de 

resolução de disputas, que pode ser entre indivíduos ou entre grupos, facili-

tada por um terceiro interventor que cria um ambiente favorável para um 

acordo que possa satisfazer os interesses das partes envolvidas. 

Na mediação não há o enfoque na disputa e sim na resolução do conflito, 

não existindo, após o encontro do acordo, ganhadores e perdedores. Dessa 

forma, o processo mediatório visa assegurar vantagens para ambas as partes 

já que elas próprias, conhecendo todas as circunstâncias envolvidas no caso, 

irão definir a melhor forma de resolver o problema. Logo, a mediação busca 

restaurar a boa convivência entre as partes que foi abalada no surgimento do 

conflito e, para isso, buscará resolver o problema de forma definitiva, fazendo 

com que todos saiam ganhando. Ela possui ainda como vantagem o fato do 

baixo custo e da celeridade no procedimento, diferentemente do proporcio-

nado hodiernamente pelo Judiciário. 

Outros objetivos da Mediação são a solução do conflito, a prevenção de 

novos conflitos, a inclusão social e a paz social. A solução de conflitos se dá 

através do diálogo estabelecido pelas partes, que buscam um acordo que vise 

à satisfação recíproca31. No plano preventivo, a Mediação deve ser entendida 

como um meio transformador que vai além do objetivo de consenso entre as 

partes, modificando a relação que mantêm entre si, tornando uma relação de 

disputa em uma relação de colaboração pautada na comunicação harmônica, 

evitando assim litígios futuros. Destarte, a Mediação expressa uma tarefa 

maior que a solução de conflitos e “sua tarefa não é primeiro médica - curar 

a febre de um conflito - mas criadora e preventiva, sua tarefa não é puramente 

de perícia, mas de prevenção”32. Ocorre também a inclusão social, já que as 

                                                 
31 SALES, Lília Maia de Morais. Justiça e mediação de conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 
32 SIX, Jean François. Dinâmica da mediação. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 243. 
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partes ao encontrar a solução para os seus conflitos, passam a ter maior cons-

ciência dos seus direitos e deveres, permitindo-se, assim, participar mais efe-

tivamente nas questões sociais. Além disso, como as partes, ao fim do litígio, 

saem felizes por ter sido capazes de construir conjuntamente uma solução 

para os seus problemas será alcançada a cada mediação a paz social. 

Diversas são as características do processo de mediação. Todavia, é rele-

vante ressaltar que há uma grande distinção dessas com os atributos peculia-

res ao processo judicial, já que ele, infelizmente, analisa a controvérsia pelo 

prisma adversarial entre as partes. Podem ser citadas entre as referidas carac-

terísticas do processo mediatório: a voluntariedade das partes; a não adversa-

riedade; presença de facilitador (mediador) que deve ser neutro e imparcial; 

autodeterminação das partes; informalidade e flexibilidade procedimental; 

consensualidade de resolução e confidencialidade. 

No que diz respeito à voluntariedade das partes, conforme já explanado 

anteriormente, deve-se afirmar que o procedimento só deverá ser aplicado 

quando ambas as partes queiram se submeter a ele já que não há uma obri-

gatoriedade na sessão de mediação. Dessa forma, em qualquer caso que exista 

interesse das partes em passar por esse procedimento será possível aplicá-lo. 

Outra característica a ser apontada como fundamental na mediação é o 

caráter não adversarial, já que o procedimento mediatório afirma que as par-

tes não devem ser vistas como se possuíssem interesses opostos e inconcili-

áveis. Muitas vezes, o problema pode ser facilmente contornado de forma 

com que ambas as partes saiam como vencedoras. Portanto, não se deve tra-

tar as partes como antagônicas na busca pela solução para a controvérsia, mas 

sim trabalhar o diálogo entre elas para que possam chegar a melhor solução 

alcançável para o conflito, mesmo que em alguns casos não seja possível.  



Mediação como instrumento de compliance nos conflitos de trabalho no Brasil 

531 

O responsável por estabelecer e instigar o diálogo entre as partes que 

deverá trabalhar utilizando diversas ferramentas e conhecimentos como alia-

dos é o mediador. Esse profissional deverá ter formação técnica e agir de 

forma neutra e imparcial ganhando a confiança das partes para apresentarem 

completamente os seus interesses e as peculiaridades do caso. Apesar de ser 

extremamente importante a figura do mediador, esse não poderá chegar a 

uma decisão e nem mesmo propor algo para a resolução do conflito, mas 

apenas auxiliar ou facilitar o diálogo em prol da busca por um consenso. 

Sendo assim, as partes possuem autodeterminação, pois juntas têm autori-

dade para debater e construir uma solução que atenda ao interesse de ambas, 

resolvendo de forma definitiva o problema. Essa característica diferencia a 

mediação dos outros métodos explanados, concorrendo para a não reinci-

dência do caso. 

Outros aspectos extremamente relevantes na mediação são a informali-

dade e flexibilidade procedimental, já que não há um padrão a ser seguido 

nesse método devendo ser utilizadas todas as ferramentas possíveis para a 

facilitação da paz social. Além disso, a mediação deve ser sigilosa ou confi-

dencial, o que fará com que as partes possam se sentir seguras para expor 

sempre a verdade para o mediador, sem temer que seus segredos possam ser 

revelados a outras pessoas externas ao conflito ou até mesmo à outra parte 

envolvida na problemática, no caso de sessão individual. 

4. A mediação nas relações de trabalho após a Lei nº 

13.467/2017 

Quando tratamos de Direito é essencial, que observemos os princípios e 

nestes contidos as lacunas da Lei e o Ordenamento. No Direito do Trabalho 

os princípios são estratégias mantenedoras do equilíbrio, que visam diálogo 
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entre o empregado e o empregador, como destaque cita-se o princípio da 

proteção e o da indisponibilidade. Segundo Cassar33, tais princípios não ape-

nas protegem, mas geram equilíbrio e evitam relegação dos direitos do traba-

lhador. 

Interessante perceber, em especial, no princípio da proteção, que o seu 

alcance está não somente na esfera jurídica, mas a sua interpretação ganha 

espaço nas relações trabalhistas cotidianas, no interior dos contratos de tra-

balho e em seus regulamentos, ao passo que foi anunciado como um meio 

de proteção ao trabalhador, como no caso de dúvidas a condição mais favo-

rável deverá ser dada ao trabalhador, o princípio também evoca condições 

objetivas de acordo entre trabalhador e empresa. Deste modo, regulando o 

âmbito trabalhista em seu micro campo extrajudicial. 

Para conjugar os direitos o princípio da indisponibilidade ganhar força 

no resguardo ao componente subjetivo da relação empregado e empregador, 

ao passo que assegura as vantagens e proteções inerentes desse acordo. As-

sim, garante a liberdade de contrato na esfera trabalhista, mas resguarda as 

condições mínimas estabelecidas em Legislação, à exemplo do que explicita 

o Artigo 7º da CF/8834, ou seja, protegendo os direitos trabalhistas de ordem 

pública, tornando-os inegociáveis ou inacordáveis35 e destacando a liberdade 

de acordo necessária ao de ordem privada. 

Os acordos, apesar de se destacarem em certa condição de autonomia e 

liberdade, mesmo sendo a Legislação favorável a isto, não são isentos de con-

flitos, que podem se desenvolver no momento da observância, que aos inte-

ressados em questão entram em dissonância na relação de trabalho, quer seja 

                                                 
33 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho: de acordo com a reforma trabalhista lei 12.467/2017. 

15 ed. Rio de Janeiro; São Paulo: Forense; Método, 2018. 
34 BRASIL, 1988. 
35 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 17 ed. São Paulo: LTr, 2018. 
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no decorrer desta, como após o encerramento das obrigações. Portanto, di-

ante de impasses, a reforma da Legislação Trabalhista (Lei 13.467/2017)36 

aprovou a possibilidade de homologação de acordos extrajudiciais, o que cre-

dita a mediação externa dos conflitos. 

A mediação executada via externa, ou seja, via empresa especializada para 

tal situação, poderá favorecer a amplitude das relações de acordo entre os 

interessados conflitantes, haja vista que o olhar externo se tornaria neutro 

diante da resolução do conflito. O acordo extrajudicial poderá assim, ser ho-

mologado com maior celeridade e objetividade, porém, diferentemente das 

características que norteiam outras formas de resolução de conflitos, como 

por exemplo a arbitragem, o acordo via mediação está sujeito a análise pelo 

juiz homologador, que não tem a obrigatoriedade de conduzir valia ao 

acordo. Portanto, caberá a este observar os requisitos presentes no Artigo 

855 da CLT37, que são a presença de advogado dos interessados com início 

de processo em petição conjunta; impossibilidade de duplicidade de patronos 

e a escolha facultativa, pelo trabalhador, de advogado do seu sindicato de 

categoria. 

Beeber38 trata que passar o acordo extrajudicial por homologação judicial 

é, para esfera trabalhista, ação necessária que valida a condição de existência 

jurídica do acordo, em virtude de tratar-se de direito social protegido, no caso, 

a relação trabalhista. A própria homologação é feita observando os critérios, 

porém sempre reportando aos interessados, em caso de necessidade de ajus-

tes, o que visa, a celeridade e a autonomia decisória dos envolvidos. Neste 

sentido, a presença do mediador no momento do acordo, auxilia na tomada 

                                                 
36 BRASIL, 2017. 
37 BRASIL, 2017.  
38 BEBBER, Júlio César. Reforma trabalhista: homologação de acordo extrajudicial. Reforma Traba-

lhista: Visão, compreensão e crítica, São Paulo: LTr, 2017. 
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de decisões e ampliação do diálogo, conduzindo a brevidade de decisões a 

serem tomadas. 

A homologação dos acordos na esfera trabalhista está ligada ao novo 

instituto, que derivou da Lei nº 13.467/201739, nela está contido o Processo 

Judicial para os acordos extrajudiciais (Arts. 885 B e 885 E). Portanto, a Jus-

tiça do Trabalho passa a ter competência para homologação dos acordos, que 

acontecem antes do ajuizamento de ações, analisando petições conjuntas en-

tre os interessados. 

A reforma veio para garantir a possibilidade de acordos prévios as ações 

trabalhistas, o que anteriormente apenas ocorria dentro dos trâmites de ajui-

zamento. O acordo, segundo a reforma, poderá ser realizado a partir de todo 

o conteúdo contratual, como em parte dele, o que o torna tanto de eficácia 

ampla, quanto restrita. A Justiça do Trabalho poderia, anteriormente, ser aci-

onada de forma meramente ilustrativa, uma vez que, muitas dos interessados 

já estavam em acordo e acionavam o juízo apenas dar luz aos seus interesses, 

o que gerava demandas desnecessárias, abarrotando, cada vez mais, o poder 

judiciário. Com o acionamento apenas para homologação do acordo, poderá 

o judiciário exercer sua chancela sem ampliar desnecessariamente o quantita-

tivo de suas demandas. 

Para esclarecer as diferenças a que se propõe a reforma, se tem que Schi-

avi40 irá classificar a jurisdição contenciosa a partir do pressuposto da lide e 

dos conflitos coercitivamente. A possibilidade de acordos pré-existentes à 

lide, portanto poderá, também, pressupor a existência de um ato mediador, 

haja vista que os interessados deverão estar dispostos a compor um acordo e 

construir juntos uma petição inicial para homologação do mesmo. 

                                                 
39 BRASIL, 2017. 
40 SCHIAVI, Mauro. A reforma trabalhista e o processo do trabalho: aspectos processuais da Lei nº 

13.467/17. São Paulo: LTR, 2017. 
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Observadas as circunstâncias informadas acima, toma-se a mediação 

como ato fundamental de campo neutro para as condições analíticas a que se 

prestará na construção de um acordo. Não obstante, podemos inferir, que a 

Reforma Trabalhista está buscando soluções de menor impacto coercitivo as 

suas decisões, o que caracteriza a abertura a expansão para receber acordos e 

uma subjetiva busca por alianças com os meios extrajudiciais de resolução de 

conflitos, que venham diminuir morosidade jurisdicional, ampliar a autono-

mia entre os interessados e garantir a chancela de direitos. 

Interessante relatar sobre a existência da Comissão de Conciliação Prévia 

(CCP), com observância legal no artigo 625 da CLT41, que seria um instituto 

para tratar da possibilidade de resolução de conflitos anteriores ao ajuiza-

mento, visando, ainda a paridade entre empregados e empregadores, no ato 

de sua representação. A CCP ganhou notoriedade legal, mas sua previsão 

ainda é facultativa, o que a deixa como opção para ser um campo de concili-

ação prévia e construção de acordos. A doutrina majoritária compreende, que 

a sua consulta obrigatória anterior ao ajuizamento de uma ação fere o princí-

pio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, CF)42, o que não a torna um 

pressuposto recursal. 

Por outro lado, uma vez a CCP sendo acionada, os prazos prescricionais 

pelos quais uma futura ação judicial estaria vinculada, ficam suspensos até 

chancela da Comissão, com posterior lançamento de Termo de Acordo ou 

Termo de Malogro, no caso de não acordo. Documentos estes, que deverão 

estar anexos ao pedido de ajuizamento judicial ou ao pedido de homologação 

de acordo posterior. Compreende-se, por fim, que apesar de facultativa a 

CCP é um instrumento de gerenciamento de conflitos, que poderá contribuir 

para a não elevação desmedida de ajuizamentos judiciais. 

                                                 
41 BRASIL, 2017. 
42 BRASIL, 1988. 
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5. A mediação de conflitos e o compliance trabalhista 

Bertoccelli43 traz o compliance enquanto instrumento para dirimir riscos, 

conflitos, que impeçam a continuidade dos interesses entre partes. De tal 

modo, se dará a mediação, que é considerada ferramenta adequada para ma-

nutenção de um relacionamento continuado44, onde será exposto a melhor 

forma de minimizar os impactos conflitivos e chegar a uma solução que agre-

gará ganhos as partes. Deve-se ainda contemplar nessa relação, que a condi-

ção em que se atende é de dirimir conflitos, usando gestão de processos ati-

vos em espaços de tempo e condições específicas e, nesse sentido, a mediação 

poderá ser entendida enquanto compliance. Vale ressaltar, que além, de ser fer-

ramenta significante na pacificação de conflitos, ela se torna paradigmática, 

uma vez que traz em seu bojo a nova cultura da participação e diálogo entre 

as partes45.  

A mediação é ferramenta, que pode estar presente em diversos campos 

de resolução de conflitos, mas para este estudo especificamente será tratada 

enquanto ferramenta de resolução de conflitos trabalhista. Dentro deste 

campo, a mediação já se encontra expressamente compreendida no seu es-

paço, dado o texto da Lei 13.467/201746, em seu Art. 652, alínea f, quando 

compreende que a Vara do Trabalho pode homologar acordo extrajudicial. 

Dando um salto de entendimento para a cultura do diálogo inter partes.  

Apesar da condição de ampliação realizada através da normativa traba-

lhista, vale ressaltar que a mediação não se trata de sinônimo de privação de 

                                                 
43 BERTOCCELLI, 2019, p. 36, grifo nosso. 
44 NUNES, Antônio Carlos Ozório. Manual de Mediação: guia prático da autocomposição. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2016. 
45 CALSING, Maria de Assis; VIVEIROS, Carolina C. Salomão Leal de. Mediação e conciliação: o novo 

CPC e os conflitos trabalhistas. Revista TST, Brasília, v. 82, n. 2, p. 236-258, abr./jun. 2016. 
46 BRASIL, 2017. 
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justiça, mas sim, de ferramenta de ampliação do diálogo na resolução de con-

flitos, bem como uma alternativa a litigância47. Relembra-se ainda o já citado 

Correia48, que trata da compliance enquanto ferramenta potencializadora de di-

álogos, assim, corroborando o instrumento mediação enquanto compliance tra-

balhista. 

Dado o objeto do Direito do Trabalho – a relação trabalhista -, entende-

se por condição comparativa, que se as relações trabalhistas de uma empresa 

podem, à longo prazo, tornarem-se danosas em caso de ausência de um pro-

grama de compliance49, as relações tratadas no Direito do Trabalho podem tor-

narem-se danosas em caso da inexistência de algum instrumento potenciali-

zador de diálogos e orquestrador de decisões não contenciosas, assim, este 

instrumento seria a mediação. 

Guilherme50 dirá que será enquanto ferramenta de resolução de confli-

tos, que a mediação irá aproximar-se da compliance, uma vez que gera respon-

sabilidade de organização, minimização de riscos, benefícios de resolução não 

contenciosa, além de técnicas que podem auxiliar na reparação de danos 

ocorridos. Cueva51 ainda expõe além, que a mediação como ferramenta de 

compliance trabalhista pode auxiliar na organização do comprometimento or-

ganizacional, uma vez que, trata de manutenção das responsabilidades e dos 

compromissos assumidos. 

Um acordo duradouro e respeitado é de fato uma opção viável e social-

mente aceita, dado que nas relações trabalhistas é fundamental o bom relaci-

onamento e a satisfação com as parcerias, assim, uma vez que a compliance 

                                                 
47 BRANDT, Laís Michele; BRANDT JÚNIOR, Lauro. A mediação como forma alternativa para as so-

luções dos conflitos familiares. Prolegómenos, Bogotá, v.21, n.42, 2018.  
48 CORREIA, 2018. 
49 REIS; BORGES; SILVA NETO, 2020. 
50 GUILHERME, 2018. 
51 CUEVA, Ricardo Villas Bôas. Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade. 

São Paulo: Fórum, 2019. 
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poderá desenvolver a adaptação da legislação para a realidade dos acordos 

trabalhistas, a mediação poderá ser ferramenta contenciosa para mediar um 

possível início de conflito entre esses acordos, abrindo maior espaço para 

reconfigurações, ajudando a mantê-los ainda no campo do respeito e do bom 

relacionamento. De fato, “a mediação utilizada como ferramenta para a ins-

tauração de procedimento de compliance contribui para uma mudança positiva, 

relacional, dialógica e que pode durar o tempo adequado e necessário”52. 

A relação mediação e compliance auxiliará no conforto de acordo entre as 

partes envolvidas de tal modo, que ao pensar nos ganhos do trabalhador, 

tem-se que a relação de obrigações clara e exequível zela pelos direitos do 

mesmo, ao passo em que para o empregador, regras como o sigilo inter acor-

dos, que é usado na mediação, pode evitar excesso de exposição e descrédito 

social para empresa, tal como expõe Chadwick53. Novamente, enfatiza-se a 

importância da quebra de paradigmas judicializadores, porém, não se trata de 

bloquear ou servir como impeditivo ao acesso tradicional à justiça, mas ex-

pandir a possibilidade de autonomia entre as partes, trazendo os conflitos 

para a esfera local inter partes, para especificamente tratar de abrir espaço 

particularizado de resolução de conflitos. 

O estímulo a resolução de conflitos trabalhistas por vias não judiciais é 

incentivado no âmbito nacional, mas também internacionalmente, como, por 

exemplo, na Resolução n° 92 da Organização Internacional do Trabalho-

OIT, que trata de métodos consensuais de resolução de conflitos entre em-

pregado-empregador-trabalho. Interessante perceber, que essa perspectiva de 

estímulo traz uma nova visão da condição de trabalhador, que passa a ser 

cada vez menos tutelado pelo Estado e cada vez mais empoderado de seus 

                                                 
52 CANDELORO, Ana Paula P.; RIZZO, Maria Balbina Martins de; PINHO, Vinícius. Compliance 

360º: riscos, estratégias, conflitos e vaidades no mundo corporativo. São Paulo: Trevisan, 2012, p. 30. 
53 CHADWICK, L. Confidencialidade e direito. São Paulo: Saraiva, 2020. 
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interesses. Cabe ainda ressaltar, que o estímulo ao empoderamento não é a 

afastabilidade total da proteção estatal, que poderia ensejar na fragilidade das 

relações trabalhistas e, no lugar de ganhos, ter-se-ia um retrocesso na jurisdi-

ção trabalhista, assim, o que se busca é fortalecer diálogos entre as partes de 

maneira a garantir a permanência de vínculos seguros. 

A mediação traria o campo necessário para a ponderação do conflito, a 

exemplo do que trata Reis, Borges e Neto54 que citam o assédio moral no 

ambiente de trabalho como práticas que podem ter a mediação como meca-

nismo de resgate do diálogo entre as partes envolvidas, visto que a indeniza-

ção nem sempre é a resolução do conflito, que vai reverter os danos vivenci-

ados. A inafastabilidade do Poder Judiciário estaria preservada face a condi-

ção de homologação dos acordos entre as partes, o que auxilia no acompa-

nhamento da questão quantos aos vícios impeditivos de fixação de acordo. 

Ainda segundo Reis, Borges e Neto55 a mediação facilitaria a adaptação 

da realidade trabalhista legal as condições do trabalho prático, no cotidiano 

real dos trabalhadores e das empresas. Essa característica já endossa a medi-

ção enquanto ferramenta de compliance trabalhista, pois gerencia processos e 

relações, que de acordo com Novelli56 deve seguir em duas perspectivas 

“[...]criação de políticas e procedimentos internos de observância à legislação 

(e jurisprudência) laboral e vigilância efetiva (interna e externa) de seu cum-

primento”. 

Neste caso, a mediação passaria ao seu ideal preventivo, que captaria não 

somente o processo de conflitos, mas a atuação de resoluções prévias a estes. 

O diálogo, ferramenta essencial para a execução de uma boa mediação, seria 

                                                 
54 REIS; BORGES; SILVA NETO, 2020. 
55 REIS; BORGES; SILVA NETO, 2020. 
56 NOVELLI, Breno. Implementação de programa de compliance e seus impactos na área trabalhista. 

DireitoNet, 08 maio 2016. 
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o canal de abertura57 para o desenvolvimento de parcerias preventivas e ajus-

tes prévios aos conflitos. Deve-se perceber, que a prática do compliance não é 

substitutiva da legislação trabalhista, mas fundamenta-se em códigos de con-

duta e ética que visam a prevenção de condutas abusivas58. 

Compreendendo a significância de ferramentas de compliance, como a me-

diação a partir de visão moderna de jurisdição, observa-se a importância a ser 

dada para o aprimoramento da prevenção de conflitos e respeito aos acordos 

empoderados pelas partes. A situação sugere o que chamar-se-á aqui de ges-

tão jurídica não contenciosa dos processos de trabalho, uma alusão ao que 

sugeriu Reis, Borges e Neto59, que trataram da união da compliance para a ges-

tão jurídica a partir da mediação. 

Conclusão 

Verifica-se ao longo deste trabalho de pesquisa, a relevância pela busca 

de novas ferramentas para auxiliar a resolução de demandas nas relações la-

borais em meio à crise de eficiência na jurisdição estatal, o aumento de litígios 

trabalhistas, bem como a necessidade de que essas controvérsias sejam resol-

vidas de forma adequada, permitindo um sentimento de satisfação e de con-

templação às partes envolvidas. 

A absorção do compliance no ordenamento jurídico e, mais especifica-

mente, no âmbito trabalhista traz vantagens para empregadores e emprega-

dos, tendo em vista que permite a melhoria do ambiente de trabalho o que 

se reflete no aumento da produtividade laboral e na redução de litígios traba-

lhistas. Além do fato de gerar melhoria para a imagem da empresa junto ao 

                                                 
57 REIS; BORGES; SILVA NETO, 2020. 
58 LAZZARIN, Sonilde Kugel; CAVAGNOLI, Fernanda Onzi. Compliance trabalhista. Revista Fórum 

Justiça do Trabalho, Belo Horizonte, v. 35, n. 417, p. 95-110, set. 2018. 
59 REIS; BORGES; SILVA NETO, 2020. 
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mercado consumidor que costuma enxergar de forma positiva a ética, os va-

lores e a regularidade da atuação da empresa. 

A mediação também traz inúmeras vantagens quando aplicada nas rela-

ções laborais, já que é um mecanismo apto a solucionar controvérsias man-

tendo a confidencialidade, a celeridade e o baixo custo. A preservação da 

imagem da empresa no mercado e a redução das demandas judiciais são vistas 

como as principais consequências da aplicação desse mecanismo. 

Outros pontos importantes na utilização da mediação são a manutenção 

de vínculos e o fortalecimento do diálogo entre os envolvidos no procedi-

mento. Tais características tornam a mediação uma ferramenta ideal para os 

programas de compliance no âmbito trabalhista, tendo em vista que reduz o 

número de demandas judiciais, gera um tratamento adequado dos conflitos 

laborais e cria um ambiente colaborativo na empresa. 

O presente estudo conclui que o emprego da mediação como instru-

mento de compliance nos conflitos trabalhistas no Brasil teria o condão de gerar 

um clima de pacificação na convivência entre os trabalhadores, a melhoria 

dos procedimentos de trabalho e o surgimento de soluções criativas, na me-

dida em que o estabelecimento do diálogo favorece a participação ativa dos 

envolvidos na atividade laboral que passam a se sentir protagonistas dentro 

de suas empresas.  

O estudo evidencia ainda que, dentro de uma visão moderna de acesso 

à justiça e gestão empresarial, a mediação deve ser utilizada como instru-

mento de compliance objetivando a construção de um ambiente ético, possibi-

litando um melhor relacionamento organizacional, a redução do passivo tra-

balhista e consequentemente gerando mais segurança financeira para as em-

presas. 
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