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 Equipe Direito Diário tem a honra de apresentar a 6ª Edição da Revista Direito Diário, 

uma publicação acadêmica com periodicidade trimestral, criada para expandir e 

difundir conhecimento jurídico. 

 

O Direito Diário, criado em 2015, é um portal jurídico virtual que tem como objetivo a 

disseminação de informações e conhecimentos jurídicos. Por meio de variados tipos textuais, 

a Equipe Direito Diário traz constantemente notícias, artigos de opinião, artigos científicos e 

dicas sobre as principais temáticas do mundo Jurídico. 

 

Por intermédio da plataforma virtual, deparou-se com a democratização do acesso ao 

conhecimento, sendo possível abranger as diversas áreas jurídicas, conforme o interesse de 

cada colaborador. 

 

O Direito é o meio pelo qual o Estado organiza a sociedade, então, entendemos por 

bem desenvolver uma ferramenta online na qual fosse possível inserir pessoas, dos mais 

variados contextos sociais, na realidade jurídico-social brasileira. Outro ponto que 

impulsionou o nascimento do Direito Diário foi o desafio constante de se manter bem 

informado sobre os principais acontecimentos jurídicos. 

 

No intuito de ampliar os horizontes do projeto, é lançada a Revista Direito Diário. A 

partir da publicação desse periódico jurídico, o Direito Diário avança mais um passo na 

concretização do seu ideal: promover o desenvolvimento de ideias e a disseminação do 

conteúdo jurídico, com mais seriedade e compromisso, a fim de contribuir para o crescimento 

da sociedade e para o crescimento do próprio Direito como ciência. 

 

O periódico publica artigos, resenhas e monografias (nacional ou internacionalmente) 

com as mais diversas abordagens teóricas e metodológicas, incluindo artigos 

transdisciplinares, de pesquisa aplicada ou que se enquadrem nos campos de pesquisa Direito 



e Desenvolvimento (law& development), Direito e Sociedade (law & society), Direito e Meio 

Ambiente (law & environment), e Direito e Economia (law & economics). Ademais, recebe 

trabalhos sobre Direito nacional, internacional e global; Teoria, Sociologia, Filosofia e 

História do Direito; e sobre ensino jurídico. 

 

Também é possível ter acesso ao nosso conteúdo por intermédio do nosso endereço 

eletrônico (direitodiario.com.br). 

 

Boa leitura a todos e todas! 

 

Bianca Gabriele Collaço1 

Rafael Aguiar Nogueira e Franco2 
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Fernanda Benaion Cardoso 

 
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. A Constituição Federal de 1988 e os Direitos dos Idosos; 
3. Conceitos da Obrigação Alimentar; 4. Quanto à Natureza Jurídica da Obrigação 
Alimentar; 5. Sujeitos da Obrigação; 6. Proteção Conferida pelo Estatuto do Idoso: a 
Obrigação de Alimentar; 7. Considerações Finais; 8. Referências. 
 
RESUMO 
O presente trabalho trata da obrigação de alimentos no Estatuto do Idoso. Tendo em seu 
objetivo discutir sobre alimentos para a pessoa idosa e seu amparo legal à luz do Direito, 
abordando desde a Constituição federal, Código Civil e a própria lei especial a qual se 
refere o assunto. Assim, visa discorrer a respeito da obrigação alimentar do familiar para 
com o idoso, quando esses chegarem a uma idade avançada e não terem como prover a si 
mesmos. A problemática do artigo está para desconhecimento do idoso quanto ao seu 
direito a alimentos diante da família. Conclui-se que o tema é muito importante, e 
contribuir com tal informação ajudará, tendo em vista que muitas dessas pessoas não tem 
o conhecimento sobre essa questão. 
 
Palavras-chave: Alimentos. Estatuto. Lei. Direito Civil. Idoso. 
 
ABSTRACT 
This paper deals with the maintenance obligation in the Elderly's Statute. Its purpose is to 
discuss food for the elderly and their legal protection in the light of the law, from the 
Federal Constitution, Civil Code and the special law to which the subject refers. Thus, it 
aims to discuss about the family member's eating obligation towards the elderly, when 
they reach an advanced age and cannot provide for themselves. The problematic of the 
article is for the elderly to be unaware of their right to food before the family. It follows 
that the topic is very important, and contributing such information will help, given that 
many of these people are unaware of this issue. 
 
Keywords: Foods. Statute. Law. Civil Law. Old man. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Alimentos compreendem todas as necessidades do ser humano, e não apenas a 

subsistência propriamente dita, mais (habitação, vestuário, medicamentos, transporte e 

                                                      
 Acadêmica do Curso de Direito da Universidade Luterana de Manaus - Ceulm-Ulbra. E-mail: 
fernandaruth1970@gmail.com. 
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lazer), pelo princípio da solidariedade familiar, existência de companheirismo, vínculo de 

parentesco ou conjugal entre alimentando e alimentante. 

Esse tema tem sido considerado de grande relevância tanto para sociedade, quanto 

para os operadores do Direito, justamente por tratar a respeito dos direitos dos idosos, que 

se encontram garantidos por lei especial. Importante ressaltar que esse tema se tornou 

embate nas academias, haja vista que esses idosos têm sido esquecidos pelos familiares, 

mesmo sendo os principais autores da família. 

Na família, presencia-se, cotidianamente, desprezo e falta de cuidado com o idoso. 

Muitos acabam até mesmo ficando sem alimentação, roupas e etc. Muitos na sociedade 

acreditam que ser idoso já não é sinônimo de respeito, e muitos o desprezam, de modo 

que o idoso, sofre, dessa forma, preconceitos, seja no ônibus, quando não lhe é cedido o 

lugar para sentar, mesmo que haja garantia por lei, o assento preferencial, seja nos 

bancos, onde é comum observar atendimentos precários, fazendo-lhe esperar nas filas por 

horas em pé, aguardando sua vez. 

Portanto, é um tema que desperta um debate acerca do respeito que se deve ter à 

pessoa da terceira idade. Além disso, nota-se que as leis amparam os direitos aos idosos, 

tanto a Carta Magna de 1988, bem como o Código Civil e o Estatuto do Idoso. A doutrina 

manifesta-se a respeito do tema, tratando a idade como primazia para garantia de seus 

direitos. Na jurisprudência, são notórios casos já consolidados, com relação aos alimentos 

do idoso, sendo pago pela família. 

Entretanto, a temática a ser abordada “a obrigação dos alimentos à luz do Estatuto 

do Idoso”, tendo por objetivo: verificar a bibliografia sobre a obrigação de alimentar os 

idosos; analisar a Constituição Federal, o Direito Civil sobre os alimentos dos idosos; 

apresentar artigos que mencionam sobre o tema supra; e identificar entendimentos 

jurisprudenciais nos Tribunais sobre o tema ora suscitado e o que pode no ordenamento 

jurídico ser aplicado e garantido o direito dos idosos, a respeito dos alimentos.  

Quanto ao método que fundamenta a pesquisa, é o crítico dialético, pautado no 

aporte teórico e metodológico, levantamento bibliográfico em trabalhos de conclusão de 

curso, revistas eletrônicas e leis; e documental através de estatísticas, tabulações, gráficos 

e tabelas; fazendo uma abordagem qualitativa e quantitativa, com coleta de 

jurisprudência, conteúdos jurisprudenciais. 

 

2 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E OS DIREITOS DOS IDOSOS 
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O Estado Constitucional, pensando na sociedade e no cidadão, trouxe consigo 

uma grande conquista para os homens modernos: suas garantias fundamentais. Mas, no 

que tange a sociedade justa e igualitária, esse clamor vem desde a clássica civilização 

romana e grega que já clamavam por mudanças. 

A concretização dos direitos essenciais e comuns levou algum tempo para se 

firmar, de modo a constituir o Estado Constitucional. Nessa ideia, essas constituições 

positivadas, concretizadas em texto, de maneira a vincular todo ordenamento jurídico, 

mostraram-se um instrumento fundamental e ideal para resguardar os direitos essenciais 

dos cidadãos. 

O triunfo do Estado Democrático de Direito foi graças ao entendimento 

contemporâneo de que a Carta Magna tem soberania sobre os demais diplomas legais e 

devem ser asseguradas condições mínimas para subsistência, para que o povo encontre 

condições para o desenvolvimento pessoal e coletivo. 

O Brasil seguiu as revoluções constitucionalistas da França e EUA no século 

XVIII. Já em 1824 a Constituição do Império fez menção a direitos e garantias 

fundamentais e essa tendência seguiu se repetindo nas seguintes.  

Essa proteção jurídica dos indivíduos e ao que concerne ao idoso, está garantida 

na nossa Constituição federal de 1988, em seu art. 1º, incisos II e III, os quais definem os 

princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, quais sejam a cidadania e a 

dignidade humana: “Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

democrático de direito e tem como fundamentos: [...]II - a cidadania; III - a dignidade da 

pessoa humana”. 

A pessoa idosa é um indivíduo com especial peculiaridade, de tal modo que deve 

ser contemplado como prioridade por todos direitos que asseguram a dignidade da pessoa 

humana e sem distinção. Em virtude do idoso quase ser desrespeitado, o constituinte 

esclareceu nas leis e estabeleceu meios ao idoso para que este não sofra discriminação e 

tenha um tratamento mais digno. 

A Carta Magna enfatiza que um dos objetivos de fundamental importância da 

República Federativa do Brasil e a promoção do bem a todos os indivíduos, sem 

preconceito e discriminação a cor, origem, raça, sexo e qualquer outra forma: “Art. 3º - 

Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] IV - promover 

o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação”. 
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Valendo-se da efetividade desses dispositivos, a Constituição federal prevê vários 

direitos inerentes ao idoso. No que se refere à individualização da pena, o idoso, por sua 

idade, também tem amparo na Constituição, conforme 5º, inciso XLVIII, no qual acentua 

que o idoso deve cumprir pena em estabelecimento penal diferente: 

 

CF - Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a 
natureza do delito, a idade e o sexo. 
CF – Art. 203 – A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
CF – 204 – As ações governamentais na área da assistência social serão 
realizadas  com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 
195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:  
| - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas 
gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas 
às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de 
assistência social;  
II - participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. apenado. 

 

Tratando-se de proteção etária, a nossa Magna Carta assegura que o idoso tem 

direito ao seguro social ou aposentadoria, conforme a idade para homens e mulheres, 

além de ser trabalhador urbano ou rural. Prevê-se no seu art. 201: “Os planos de 

previdência social, mediante contribuição, atenderão, nos termos da lei, a: I - cobertura 

dos eventos de doença, invalidez, morte, incluídos os resultantes de acidentes do trabalho, 

velhice e reclusão;”. 

A CF/88 assegura o auxílio de assistência social para a velhice, que não está 

inserido no seguro social, além de garantia de um salário mínimo mensal ao idoso que 

esteja em extrema negatividade para prover a sua manutenção. 

O seio familiar é a base da sociedade, sendo devida a atenção especial do Estado à 

cada membro da família, além de criar maneiras para impedir a violência no âmbito das 

relações, com amparo na Constituição de 1988 no art. 226: “CF – Art. 226 - A família, 

base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. 

Sabe-se que a família tem o dever, junto com Estado e com a sociedade, de 

amparar os idosos, fazendo-lhes participarem das atividades da comunidade, além de 

defenderem arduamente sua dignidade e seu bem-estar, resultando-se no seu direito a 

vida.  
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É importante comentar sobre o direito do idoso maior 65 anos ao transporte 

coletivo gratuito, pois esse direito já estava amparado no art. 230, § 2º da Constituição 

federal: 

 

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos 
transportes coletivos urbanos. O individuo  a partir dos 70 anos exerce o voto 
facultativo, 
o que está descrito pelo Art. 14, II, b de nossa Constituição: 
CF - Art. 14 - A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 
mediante: 
II - facultativos para: 
b) os maiores de setenta anos. 

 

No que tange ao amparo aos alimentos, o constituinte de 1988 ampara a pessoa da 

melhor idade, sendo esse o importante instrumento de partida para a responsabilização da 

família quanto ao idoso, no sentido de lhe assegurar os alimentos, veja-se: 

 

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os 
filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 
enfermidade. 
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 

 

3 CONCEITOS DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR  

 

A categoria alimento, no senso comum, significa tudo àquilo que o ser humano 

necessita consumir de modo que consiga manter-se vivo e, assim, subsistir. Segundo 

Sérgio Buarque de Holanda Ferreira (1999, p.129), alimento “é toda substância que, 

ingerida por um ser vivo, o alimenta ou nutre; é mantimento, sustento, alimentação; 

aquilo que faz subsistir conserva alguma coisa”. Em se tratando de alimentos, no Direito 

sempre haverá a figura do alimentante, que é o que provê os meios de subsistência, e a 

figura do alimentado é quem recebe o alimento. Acerca do assunto bem leciona Venosa 

(2005, p. 375):  

 

O ser humano, desde o nascimento até sua morte, necessita de amparo de seus 
semelhantes e de bens essenciais ou necessários para a sobrevivência. Nesse 
aspecto, realça-se a necessidade de alimentos. Desse modo, o termo alimentos 
pode ser entendido, em sua conotação vulgar, como tudo aquilo necessário para 
sua subsistência.  

  

No que diz respeito ao dever de alimentar e ser alimentado, o direito brasileiro, na 
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constituição federal vigente, consagrou-se o direito da solidariedade familiar. Nesse 

sentido, 

 Segundo Lisboa (2006, p. 59): 

 

Consagrou-se a solidariedade social como objetivo da Republica Federativa do 
Brasil e da sociedade civil, nas relações jurídicas. Conjugando-se essa 
finalidade com a afirmação constitucional segundo a qual a família é a base da 
sociedade e tem proteção especial do Estado, torna-se clara a conclusão 
segundo a qual o principio da solidariedade social abrange a solidariedade 
familiar.  

 

Entende-se que um deve ter afeição e respeito pelo outro,  e nas horas difíceis um 

ajudar o outro conforme a necessidade e a possibilidade. O respeito é a preservação da 

honra subjetiva da pessoa, e, portanto pode ser garantido o direito moral da personalidade 

do alimentando. O respeito e a afeição andam juntos, segundo Lisboa (2006, p. 60): 

 

No seu sentido lato, a afeição e o respeito possuem, conforme definido, um 
sentido diferente. Não são propriamente critérios jurídicos a serem utilizados 
para a fundamentação de solução jurídica dada a um problema familiar. São, na 
verdade, elementos integrantes do principio da solidariedade. familiar, que 
passou a orientar as relações entre os membros das entidades familiares e entre 
parentes a partir da constituição de 1988.  

 

O princípio da solidariedade vem para entender que deve ter o respeito com os 

parentes, devendo ser um pouco mais solidário e os ajudá-los, como diz Lisboa (2006, p. 

61): “O principio da solidariedade serve de fundamento para o dever de respeito pessoal, 

porém nem sempre se achará afeição na conduta solidária, infelizmente realizada muitas 

vezes sem qualquer apreço”.   

Quando se diz respeito à prestação alimentar o autor traz, Lisboa (2006, p.65):  

“Na fixação da prestação de alimentos deve-se observar a binômia necessidade do 

alimentando e a possibilidade da prestadora necessidade do alimentando a ser suprida 

advém da sua falta de recursos para prover á sua própria subsistência”. 

Devemos sempre, quando se trata de prestação de alimentos, observar o binômio, 

porque nem sempre o alimentante tem condições de arcar com as obrigações com o 

alimentando que realmente precisa, então essa obrigação deve se estender aos demais 

parentes.  

Portanto, alimentos devem ser entendidos  como coisa básica, um recurso 

elementar, responsável a propiciar a manutenção da vida, esta última considerada bem de 

maior grandeza, seja qual for a hierarquia, a ciência por meio da qual se possa fazer sua 
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abordagem. (BUZZI, 2004, p. 21).   

 

4 QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR 

 

Trata-se de um direito pessoal extrapatrimonial, e tem um fundamento ético-

social, pois o alimentado não tem interesse econômico, vez que a prestação recebida não 

aumenta seu patrimônio, não servindo também de garantia aos seus credores, sendo por 

sua vez, uma manifestação do direito a vida, que tem o caráter personalíssimo (DINIZ, 

2007, p.98).  

Madaleno (2004, p. 197) diz que “[...] o direito alimentar é de ordem publica, por 

prevalecer o interesse social na proteção e preservação da vida e da família [...]”. Cahali 

(2009, p. 51) entende que é um instituto de ordem pública, “por estar diretamente ligado 

ao direito á vida, inerente a pessoa humana, o acompanhando desde o seu nascimento, 

sendo, portanto inestancável”.  

Diniz (2009, p. 543) enfatiza que o fundamento da obrigação alimentar é o 

principio da preservação da dignidade da pessoa humana, posto no artigo 1°, inciso III da 

Constituição federal 1988, e o da solidariedade familiar, “sendo um dever personalíssimo 

garantido ao alimentante, em razão de parentesco que o liga ao alimentando”.  

Dentre os requisitos da obrigação alimentar, existe o binômio, necessidade e 

possibilidade, ou seja, verificando as necessidades do alimentado e as possibilidades do 

alimentante para estabelecer o valor da prestação, visando à proporcionalidade. “Por isso, 

se começa a falar, com mais propriedade, em trinômio: proporcionalidade-possibilidade-

necessidade” (DIAS, 2009, p. 493).  

Segundo Madaleno (2004, p. 126-127) “o direito aos alimentos, ao lado do direito 

á própria vida, representa um dos dispositivos mais importantes de qualquer legislação”. 

Entende ele, que o direito alimentar “é de ordem publica”, pois prevalece “o interesse 

social na proteção e preservação da vida e da família”. 

 

5 SUJEITOS DA OBRIGAÇÃO 

  

A obrigação de prestar alimentos vem do principio da solidariedade, segundo o 

qual quem não podendo prover sua própria subsistência não pode ser relegado ao 

infortúnio. Desse modo, incumbe ao Estado, à sociedade e à família essa obrigação 

(VENOSA, 2005, p.203).  
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Segundo o artigo 3° da Constituição federal, a obrigação a alimentos é 

fundamenta no principio da solidariedade, que é a base para a organização da sociedade 

brasileira. “A família é base da sociedade (art.226), o que torna seus efeitos jurídicos, 

notadamente os alimentos, vincados no direito/dever de solidariedade” (LÔBO, 2011, 

p.364).  

A relação de parentesco proporciona grande importância, tendo efeitos legais 

relevantes, já que a lei impõe direita e obrigações recíprocos entre os parentes (GOMES, 

2002, p.147). Segundo Venosa (2006, p. 362), “[...] o direito de os filhos maiores pedirem 

alimentos ao pai, não é o pátrio poder que determina, mas a relação de parentesco, que 

predomina e acarreta a responsabilidade alimentícia”.  

Quando se fala em obrigação alimentar entre parentes em linha reta não existem 

limites (DIAS, 2009, p.201). Como reza o art. 1.696. “O direito à prestação de alimentos 

é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação 

nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.”, entretanto o nosso ordenamento 

jurídico reconhece que em linha colateral a obrigação de prestar alimentos limita-se ao 

parentesco em segundo grau.  

No Direito brasileiro, os alimentos legítimos, impostos pela lei devido ao fato de 

existir entre alimentante e alimentado vinculo de família, são devidos somente pelos 

ascendentes (pais, avós, bisavós e outros), pelos descendentes (filho, neto, bisneto e 

outros), pelos irmãos e pelo cônjuge ou convivente, não podendo ultrapassar a linha 

colateral de segundo grau (irmãos), excluindo-se, portanto, os afins (sogros, genro, nora e 

cunhados) e os sobrinhos (WELTER, 2004, p.30). 

Conforme o artigo 1697 do Código Civil, “na falta dos ascendentes cabe à 

obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, 

assim germanos como unilaterais”. Segundo o artigo 1698 do Código Civil, no caso de o 

parente devedor não estiver em condições de contribuir, os parentes de grau imediato 

serão chamados para tal.  

Quanto o Código Civil, Cahali (2009, p.177) diz que se trata de forma confusa, 

pois não realça a origem da obrigação alimentar, se a mesma decorre do poder familiar, 

do parentesco ou do rompimento do casamento ou da união estável. Para Venosa (2005, 

p.221) entende-se que ao longo do tempo houve várias alterações nesse sentido. Por 

exemplo: a Lei n° 6.515/77, que tratou a questão de modo diverso, ao possibilitar a 

transmissão aos herdeiros do devedor da obrigação de prestar os alimentos.  

Antes disso, a obrigação de prestar alimentos não era transmitida aos herdeiros do 
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devedor, conforme exposto no artigo 402 do Código Civil de 1916. A lei n°6.517/77, a 

Lei do Divórcio, trouxe como regra no artigo 23 “a obrigação de prestar alimentos 

transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 1796 do Código Civil” 

(VENOSA, 2005, p. 36).  

O artigo 1700 do Código Civil afirmou a transmissibilidade da obrigação 

alimentar para os herdeiros. Podendo os alimentos ser cobrados do espólio, ou seja, de 

cada um dos herdeiros, visando sempre com as possibilidades destes, como traz o artigo 

1997 do Código Civil, dispõe taxativamente que “a herança responde pelo pagamento das 

dividas do falecido, respondendo cada herdeiro proporcionalmente à parte que lhe couber 

na herança (BRASIL, 2002)”. 

 A obrigação alimentar permanece somente até a partilha, sendo que desse 

momento em diante o direito a alimentos surge por base na solidariedade família. 

Significa que na divisão do espolio, os sucessores do devedor da obrigação não mais 

respondem pelo pagamento desta, havendo liberdade para assumi-la apenas com base na 

solidariedade familiar, ou seja, no dever moral de prover meios de subsistência ao credor 

(DIAS, 2009, p.195). Para Fachin (2003, p.289), a transmissão da obrigação alimentar 

inexiste; o que há na realidade é a transmissão do passivo. 

A obrigação alimentar é intransmissível, sem embargo de responderem os 

herdeiros pelos débitos existentes á época da morte do alimentante. Tal transmissão é do 

passivo e não dos alimentos, nem mesmo entre os cônjuges. Não se trata, portanto, de 

uma exceção à regra da intransmissibilidade (FACHIN, 2003, p. 291).  

Dentro dessa questão para Guerra (1999, p. 231) “todos os alimentos que se 

destinam a assegurar a subsistência de quem os necessita entendem-se como alimentos 

em sentido próprio e deve, por isso mesmo, ser tutelados pelos meios executivos 

especiais”.  

A execução da obrigação alimentar é trazida pelo Código de Processo Civil 

(2015) nos artigos 528 a 533 e pela Lei n ° 5.478/68 em seus artigos 16 a 20. A obrigação 

alimentar pode resultar de quatro fontes. A primeira delas é a lei, pela existência de um 

vínculo de família entre os envolvidos; a segunda fonte é o testamento, mediante legado; 

podendo ainda resultar de sentença judicial condenatória do pagamento de indenização 

para ressarcir danos provenientes de ato ilícito; e, por fim, de contrato (GOMES, 2002, 

p.141). A obrigação se executa por meio de prestações periódicas geralmente em dinheiro 

(CAHALI, 2009, p.203).  

Pelo simples entendimento, nota-se que o instituto dos alimentos transcende a 
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ideia de que estes seriam apenas, grosso modo, arroz, feijão e carne, por exemplo, são 

categóricos ao citar o conceito de acordo com os dizeres de (ORLANDO GOMES apud 

GONÇALVES, p.235) o qual disserta: “alimentos são prestações para satisfação das 

necessidades vitais de quem não pode provê-las por si”.  

Essa definição deve ser entendida e vista de forma mais ampla possível, de modo 

a abranger não só o necessário da subsistência de quem pleiteia, mas também fornecer 

lazer, cultura, vestimentas, medicamentos, instrução educacional, habitação, dentre 

outros.   

A prestação fornecida a uma pessoa, em dinheiro ou em espécie, para que possa 

atender as necessidades de sobrevivência, tratando-se não só de sustento, como também 

de vestuário, habitação, assistência médica em caso de doença, enfim, de todo o 

necessário para atender às necessidades da vida e, em se tratando de criança, abrange o 

que for preciso para sua instrução.     

Nessa sintonia, entende-se por alimentos, segundo (DIAS, 2009, p.204), como 

aquilo que se faz, em tudo, essencial a uma vida com dignidade, de forma a ultrapassar 

qualquer entendimento que diminua sua amplitude ou abrangência, posto ser de 

indubitável importância para o desenvolvimento digno e saudável de qualquer ser 

humano.  

 

6 PROTEÇÃO CONFERIDA PELO ESTATUTO DO IDOSO: A OBRIGAÇÃO 

DE ALIMENTAR 

 

A Lei nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994, regulamentada pelo Decreto nº 1.948 de 

03 de julho de 1996, foi o marco inicial, dando importante valor ao idoso, fazendo com 

que se torne mais forte a política nacional voltada para a terceira idade, bem como 

instituindo princípios, diretrizes e ações do governo.  

No que se refere ao Estatuto do Idoso e sua regulamentação, sabe-se que o artigo 

230 da Constituição federal, assegurou expressamente a sua proteção, fazendo-lhes terem 

o direito a viverem com dignidade, e bem-estar. Dito isso, neste item será discorrido ou 

discutido sobre a obrigatoriedade dos alimentos, os quais estão inseridos na proteção do 

idoso e ao seu bem-estar.                       

Como já citado anteriormente, respectivamente no artigo 229, da CF/88. De 

acordo com Leal (apud Wald, 2004, p.102) a obrigação de alimentos: 
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[...] é uma manifestação de solidariedade econômica que existe em vida entre 
os membros de um mesmo grupo, substituindo a solidariedade política de 
outrora. É um dever mútuo e recíproco entre descendentes e ascendentes e 
entre irmãos, em virtude do qual os que têm recursos devem fornecer 
alimentos, em natureza ou dinheiro, para sustento dos parentes que não tenham 
bens, não podendo prover pelo seu trabalho a própria mantença.  

 

Observa-se acima que a obrigação, no que diz respeito ao alimento, tem como 

ideal a solidariedade, tendo em vista a consideração de que todos devem ter o dever de se 

ajudarem com o intuito de ninguém passar por dificuldades extremas.  

Em relação à previsão dos alimentos para aqueles que são idosos, tem-se 

expressamente na Constituição federal de 1988, no artigo 229, o qual dispõe que “os pais 

têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever 

de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. 

Ao analisar esse artigo, observa-se que deve ocorrer o que chamamos de 

reciprocidade, na qual os pais amparam seus filhos, e, futuramente, são amparados na 

velhice, por seus filhos. 

No Código Civil, houve o mantimento do posicionamento já discutido na doutrina 

e jurisprudência, nos quais todos os parentes que tenham o mesmo grau de parentesco, 

possam vir a dever o alimento, tornando-se dever de todos. 

Quando ocorre a situação em que o parente mais próximo do idoso não possa, de 

certa maneira, arcar com os alimentos, os parentes de grau imediatos têm que ser 

chamados para que haja essa complementação, na medida, como já visto anteriormente, 

de sua possibilidade.  

Sendo assim, esses alimentes, de acordo com o Francisco José Francisco José 

Cahali (2003, p.94), são denominados “alimentos complementares ou suplementares”, 

pois só podem ser exigidos se o alimentando demonstrar a limitação de recursos do 

primeiro obrigado e a possibilidade econômica dos parentes de outra classe. 

É importante ressaltar que, com a chegado do Estatuto do Idoso (Lei 

10.741/2003), todas as construções doutrinárias sobre a impossibilidade acerca da 

solidariedade alimentar fora descontruída, isso porque o artigo 12 deixa claro  quanto à 

obrigação alimentar, a qual deve ser solidária, e que o idoso tem a possibilidade de optar 

os prestadores.  

Dito isso, quando se discute sobre ação de alimentos, e sobre qual pessoa o idoso 

deve exigir, este poderá mover a ação contra um determinado parente, colocando-se o 

valor que seja indispensável para que haja a manutenção da sua condição. Sendo assim, 
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mesmo que não seja o único parente desse idoso, ele deverá prestar os alimentos 

integralmente, porém, futuramente, pode exigir dos demais parentes a divisão do valor 

pago. 

Diante dessa discussão, no Estatuto do Idoso, observou-se que a obrigatoriedade 

de alimentar tem de ter a divisão. No Código Civil, todos os credores devem ser 

chamados para que seja prestado os alimentos, sendo proporcional aos seus recursos e 

assim dispõe: “Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e 

filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em 

grau, uns em falta de outros”. 

No Estatuto do Idoso, expõe contra quem este pretende demandar, aduzindo: “Art. 

11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil” e “Art. 12. A obrigação 

alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores”. 

Sobre a vulnerabilidade do idoso, houve a determinação para que fosse realizada a 

criação de um dispositivo específico, no qual deveria ser tratado sobre assuntos como 

esses, pois se sabe que as pessoas da terceira idade têm condições de risco e se sabe o 

quão a sociedade e a família se abstêm, além do Estado. Sendo assim, o Estatuto do Idoso 

trouxe em seu texto o artigo 3º, o qual dispõe que: 

 

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao laze1; ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária. Somente cabe questionar se a comunidade, a sociedade, o poder 
público e até mesmo a família estão prontos para assumir essa 
responsabilidade.  

 

No Estatuto do Idoso, houve algumas mudanças sobre ação de alimentos. O 

Estatuto dispõe que, ao serem peticionadas ações com relação aos alimentos, deve-se 

analisar o princípio que diz respeito a solidariedade, observando-se, também, a 

reciprocidade, pois, no passado, esses idosos cumpriram com suas funções em relação ao 

poder familiar. 

Em a obrigação alimentar, considerada solidária, podendo ser divisível, Farias e 

Rosenvald (2010, p. 679) afirmam que: 

 

Não se pode olvidar uma importante novidade trazida pela Lei nº 10. 741/03- 
Estatuto do Idoso, reconhecendo especial e prioritária proteção ao idoso. 
Dentro dessa legislação temos a parte que trata sobre alimentos, do art. 11 a 14 
e é possível analisar que o artigo 12 estabelece uma solidariedade obrigacional 
na prestação alimentícia ao idoso. Determina o dispositivo que os prestadores 
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dos alimentos ao idoso respondem solidariamente, podendo, cada um deles ser 
acionado sozinho e responder integralmente pela dívida. 

 

Como toda discussão jurisprudencial, ocorre nesse caso uma divergência quanto 

ao pedido dos idosos com relação aos alimentos para com os filhos. Existe uma parte que 

acredita que todos os filhos devem cumprir com os alimentos, e que esse idoso não deve 

escolher de quem quer receber: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA 
CONTRA UM DOS FILHOS. ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO IDOSO X 
ART. 1.698 DO CÓDIGO CIVIL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO 
ULTERIOR SIMPLES. Nos termos do artigo 1.698 do Código Civil, os 
filhos formam litisconsórcio facultativo ulterior simples nas ações de 
alimentos ajuizadas pelos pais. Para a adequada avaliação do binômio 
alimentar, imperioso que todos os filhos componham o pólo passivo da ação 
de alimentos. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 
70064460041, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 25/06/2015). 
(TJ-RS - AI: 70064460041 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de 
Julgamento: 25/06/2015, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 
Justiça do dia 01/07/2015) 

 

A outra parte, afirma que o idoso tem todo o direito de escolher quem deve prestar 

os alimentos: 

 

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOSCONTRA 
IRMÃ. IDOSO. PRINCÍPIO DA RECÍPROCIDADE. I - O Código Civil 
preconiza o princípio da reciprocidade, garantindo que o direito a alimentos é 
recíproco entre pais e filhos, estende-se aos ascendentes, descendentes e 
irmãos, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns na falta dos 
outros (art. 1.696 do CC). II - Deixando o alimentado de comprovar a 
impossibilidade de seus filhos prestarem os alimentos, deve ser acolhida a 
preliminar de ilegitimidade passiva da irmã, haja vista não ter sido observada 
a ordem de precedência. 
(TJ-MA - APL: 0023082013 MA 0039460-55.2011.8.10.0001, Relator: 
JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 30/01/2014, 
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2014) 

  

Assim sendo, tendo em vista essas discussões jurisprudenciais, não se deve deixar 

de lado a proporcionalidade, segundo a qual se deve analisar a necessidade desse idoso e 

também se o parente, o qual fora escolhido, tem plenas condições de prestar o alimento 

integralmente. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

      

O estudo que foi realizado teve por objetivo a análise da obrigação alimentar do 
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familiar para com o idoso. Diante de todas as informações trazidas na pesquisa, surgiram 

algumas dúvidas quanto ao direito dos pais em perceber alimentos dos filhos.  

Com relação ao principio da solidariedade familiar, vimos que os parentes, filhos 

e irmãos, têm a obrigação de alimentar aquele que está necessitado, entendendo o 

binômio da necessidade e da possibilidade de cada.   

Os alimentos são considerados importância em dinheiro ou prestações in natura, 

como já visto, que a pessoa do alimentante se obriga, por força da lei, a arcar com a 

obrigação alimentar do alimentado. A prestação não é somente para a sobrevivência 

material, mas também a dignidade da pessoa humana, para que no final de sua vida, no 

caso os pais idosos, tenham um resto de vida mais digna e em condições humanas de se 

viver, tendo o mínimo existencial.  

Já que a obrigação alimentar deve ser prestada pelos membros da família, que 

estes sendo parentes consanguíneos ou por afinidade, é gerado um dever legal de 

assistência familiar. Como de regra, sempre a obrigação alimentar foi dos pais para com 

os filhos, mas como uma hora os pais chegam à velhice e se encontram muitas das vezes 

desamparados e excluídos pelos filhos, aqueles têm que procurar apoio nas instituições 

filantrópicas ou no Estado para prover seu sustento. Tal apoio que deveria vir de seus 

filhos que, tendo possibilidade de ajudar os pais e os amparar, em vista do princípio da 

solidariedade familiar.   

A maior questão que se apresenta em nosso ordenamento é como conciliar os 

direitos fundamentais do alimentante e do alimentado, visando à garantia de direitos e a 

continuidade do vínculo e da solidariedade familiar. Ressaltando, um caminho viável é a 

conscientização da importância de os filhos assumirem suas obrigações para com os pais, 

o que implica no dever de oferecer condições dignas de vida.  
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RESUMO 
Devido à grande quantidade de atos que decorrem da Administração Pública, tornou-se 
necessário caracterizá-los, o qual somado com a evolução do Estado resultou com a 
criação deste trabalho. A Administração Pública tem por essência a finalidade de 
proporcionar o bem-estar da coletividade, entre outras, respeitando os direitos e garantias 
fundamentais desta. Os atos administrativos são os meios utilizados pelo Estado, em 
conformidade com a Lei, para concretizar suas finalidades, tendo sido necessário neste 
trabalho conceituar o ato, discriminar seus elementos, revelar seus atributos e detalhar 
suas espécies. Quanto aos aspectos metodológicos, a pesquisa visa, sob o aspecto 
doutrinário, analisar os atos administrativos emitidos no Estado Democrático de Direito. 
Para se chegar ao Estado Democrático de Direito, foi necessário visualizar isoladamente 
o Estado de Direito e o Estado Democrático como características de uma evolução 
histórica do Estado, para que ao final se desvenda a edição dos atos administrativos no 
próprio Estado Democrático de Direito.                   
  
Palavras-Chave: Administração Pública. Atos Administrativos. Estado Democrático de 
Direito. 
 
ABSTRACT 
Due to the large number of acts arising from the Administration, it became necessary to 
characterize them, which coupled with the evolution of the state resulted in the creation 
of this work. The Government is essentially the purpose of providing the welfare of the 
community, among others, respecting the rights and guarantees of this. The 
administrative acts are the means used by the State in accordance with the law, to achieve 
its goals, this work was necessary to conceptualize the act, discriminate against their 
elements, their attributes and reveal details on their species. Methodological terms, the 
research aims, in terms of doctrine to analyze the administrative acts issued in a 
democratic state. To get to the democratic rule of law was necessary to visualize 
separately the rule of law and democratic state as the hallmarks of a historical evolution 
of the state, to the end desvenda the issue of administrative acts in their own democratic 
state. 
 
Keywords: Public Administration. Administrative Acts. Democratic State of Law. 
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A Administração Pública, segundo Náufel (1984), é a que compete ao Governo 

Federal, estadual ou municipal, compreendendo o conjunto de órgãos e atos destinados à 

salvaguarda dos interesses públicos, bem-estar social, garantia dos direitos individuais e 

preenchimento das finalidades do governo em relação ao Estado. Assim realiza suas 

funções por meio de atos jurídicos que recebem a nomenclatura especial de atos 

administrativos. 

Esses atos, por sua natureza, conteúdo e forma, diferenciam-se daqueles emanados 

do Poder Judiciário - decisões judiciais, e do Poder Legislativo – confecções de leis, 

quando realizam suas competências típicas ou específicas.   

O presente mister tem o intuito de vislumbrar o desenvolvimento, ou melhor, o 

desencadear do ato administrativo em face da Constituição Federal de 1988, tendo como 

contrapartida o Estado Democrático de Direito que foi contemplada expressamente por 

esta última. 

Durante o trabalho, buscam-se esclarecer pontos controvertidos, tendo como base 

a doutrina e jurisprudência mais recente e balizada, demonstrando a distinção de Estado 

de Direito e Estado Democrático. Assim como o conceito, os elementos, os atributos e as 

espécies de atos administrativos e a correlação com a edição de atos administrativos no 

Estado Democrático.         

Pretende-se realizar uma abordagem distintiva do que vem a ser ato da 

administração e ato administrativo em decorrência de grandes confusões que gira em 

torno do problema, em que corriqueiramente utilizam-se como sinônimos.  

Portanto, tem-se a frete um tema bastante discutido, mas de forma separada, de 

um lado o ato administrativo e do outro o Estado Democrático de Direito, cabendo neste 

trabalho conjugá-los. 

Os embates que põem em cheque os atos administrativos juntamente com os 

questionamentos sobre o Estado Democrático de Direito, somado a escassez de trabalhos 

onde aglutina as duas questões em um mesmo foco nos levaram a escolha deste tema.  

A sociedade é dinâmica e ultimamente vem sofrendo constantes modificações e se 

encontra saindo do perfil de telespectador e passando a construir sua própria história, 

tudo isto culminando com as diversas formas em que o Estado vem se apresentando com 

o passar dos últimos séculos. 

O perfil do Estado Brasileiro o qual sofreu durante décadas com uma política 

exploratória, sendo os atos administrativos usados exclusivamente como meios de manter 
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a vaidade daqueles que detinham o Poder. Com o nascimento do Estado de Direito, mais 

adiante o Estado Democrático de Direito surge à esperança da população em um Estado 

preocupado apenas no bem-estar de seus “filhos”.      

É nesta perspectiva que se busca engrandecer os debates e as fontes de pesquisas, 

trazendo algo bastante debatido, mas de uma forma inovadora.    

 

2 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

De acordo com Gasparini (2007), a etimologia do vocábulo “administração” 

(manus, mandare, cuja raiz é man), é-lhe natural á ideia de comando, orientação, direção 

e chefia, ao lado da noção de subordinação, obediência e servidão, se se entender sua 

origem ligada a minor, minus, cuja raiz é min. De qualquer modo, a palavra encerra a 

ideia geral de relação hierárquica e de um comportamento eminentemente dinâmico. 

A expressão Administração Pública pode ser encarada com base em dois sentidos, 

objetivo ou subjetivo, a qual dependerá da circunstância em que será empregada a 

palavra, ganhando estas designações distintas. 

De acordo com Carvalho Filho (2008), o sentido objetivo expressa a própria 

atividade exercida pelo Estado por seus órgãos e agentes, caracterizando assim a função 

administrativa, enquanto o sentido subjetivo designa o conjunto de agentes, órgãos e 

pessoas jurídicas que tenham a incumbência de executar as atividades administrativas, 

tendo assim, o sujeito da função administrativa.  

Conforme ensinamentos de Gasparini (2007), o Estado, por ser pessoa criada pelo 

Direito, ou seja, ficção jurídica, não possui vontade nem ação próprias, pois estas são 

qualidades de pessoas naturais. No entanto, são-lhe reconhecidos tais atributos, isto é, um 

querer e um agir que se constituem pela vontade e pela atuação dos agentes públicos.         

O Estado também pode delegar serviço a órgão público de mesma esfera, de 

esferas diferentes, a um particular (descentralização), ou de forma interna 

(desconcentração). Entende-se por esferas: União; Estados; Distrito Federal e Municípios. 

Mas qual o significado, ou melhor, a diferença de desconcentração e 

descentralização de serviços públicos? Segundo Carvalho Filho (2008, p. 322), 

desconcentração é “processo eminentemente interno, significa apenas a substituição de 

um órgão por dois ou mais com o objetivo de melhorar e acelerar a prestação do serviço”, 

já descentralização é “o fato administrativo que traduz a transferência da execução de 

atividade estatal a determinada pessoa, integrante ou não da Administração”.  
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Para Carvalho Filho (2008, p. 323), a descentralização de serviços estatais se dá 

em duas modalidades, a legal (Art. 236 da CF) e negocial, vejamos: “São duas as formas 

básicas através das quais o Estado processa a descentralização: uma delas é a que se 

efetiva por meio de lei (delegação legal) e a outra é a que se dá por negócio jurídico de 

direito público (delegação negocial)”.   

Para manifestar o querer e o agir do Estado em suas diferentes esferas, surgiram 

os órgãos, tendo como alicerce três teorias as quais tentam explicá-lo. São elas: teoria 

subjetiva; teoria objetiva e teoria mista. 

Sobre o conceito de órgãos públicos, Gasparini (2007,p. 49) assevera: 

 

Os órgãos são centros de competência do Estado. Se reunidos sob o critério da 
hierarquia, que é relação de subordinação existente entre os órgãos públicos 
com competência administrativa e, por conseguinte, entre seus titulares, 
compõem a estrutura da Administração Pública e, se somadas suas atribuições, 
constituem a totalidade das competências do Estado. Os Ministérios, por 
exemplo, são órgãos públicos, dado serem centros de competências ou 
atribuições.  

 
Só para esclarecer, os órgãos públicos não são pessoas, mas sim institutos de 

competências criados pelo Direito, são partes da estrutura do Estado, não possuindo 

assim personalidade jurídica. 

    

3 DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Com a Constituição Federal de 1988, a qual proclamou o Estado Democrático de 

Direito, trouxe consigo significantes mudanças quando da edição de atos administrativos 

por parte da Administração Pública, entre estas a obrigatoriedade que têm o 

Administrador de consignar os pressupostos necessários para a validade dos atos, caso 

contrario estará ele contaminado de vício de legalidade, fato que o deixará, como regra, 

sujeito à anulação. 

Neste momento se faz necessário a distinção do que vem a ser atos da 

administração e atos administrativos em decorrência de grandes confusões que gira em 

torno do problema, em que se utilizam como sinônimos. 

Segundo Bandeira de Mello (2007), a Administração Pública pratica diversos atos 

que não são considerados atos administrativos, como: aqueles regidos pelo direito 

privado (exemplo – locação de imóvel); os atos materiais (exemplo – pavimentação de 

uma rua ou mesmo o ministério de uma aula); os atos políticos ou de governo (exemplo - 
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iniciativa de lei), entre outros.  

Assim se podem distinguir atos da administração como todo aquele emanado da 

Administração Pública sem distinções, em sentido geral, enquanto que os atos 

administrativos são apenas aqueles regidos pelo Direito Administrativo.  

 

3.1 Conceito 

 

Quanto ao conceito do que vem a ser ato administrativo, não há uniformidade na 

doutrina, pode nesta oportunidade conceituar como sendo “toda manifestação unilateral 

de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim 

imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor 

obrigações aos administrados ou a si própria” (MEIRELLES, 2008, p.150).  

Já Bandeira de Mello (2007, p. 370/372) conceitua o ato administrativo com base 

em sua extensão, ou seja, dando a este um sentido amplo e um sentido estrito, conforme 

veremos logo abaixo respectivamente: 

 

[...] declaração do Estado (ou de quem lhe faça às vezes – como, por exemplo, 
um concessionário de serviços público), no exercício de prerrogativas públicas, 
manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei a título de 
lhe dar cumprimento, e sujeitos a controle de legalidade por órgão 
jurisdicional. [...] Declaração unilateral do Estado no exercício de prerrogativas 
públicas, manifestada mediante comandos concretos complementares da lei 
(ou, excepcionalmente, da própria Constituição, aí de modo plenamente 
vinculado) expedidos a título de lhe dar cumprimento e sujeitos a controle de 
legitimidade por órgão jurisdicional.  

 
3.2 Elementos 

 

Alguns doutrinadores não se utilizam da expressão “elementos”, mas sim 

“requisitos de validade”, podem encará-los como meros sinônimos, ao passo do que 

importa é saber que são eles os pressupostos necessários para a validade dos atos 

administrativos, e que são extraídos com base no Art. 2º da Lei nº 4.717/65, que regula a 

Ação Popular, in verbis:  

 

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 
artigo anterior, nos casos de: 
a) incompetência; 
b) vício de forma; 
c) ilegalidade do objeto; 
d) inexistência dos motivos; 
e) desvio de finalidade. 
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Assim se tem por certo os elementos do ato administrativo, como: competência; 

forma; objeto; motivo e finalidade. Ao qual se passa a conceituá-los da forma negativa, 

de acordo com o preceituado na Lei nº 4.717/65: 

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições 

legais do agente que o praticou; 

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular 

de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato; 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação 

de lei, regulamento ou outro ato normativo; 

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, 

em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao 

resultado obtido; 

e) o desvio da finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim 

diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.    

O nobre doutrinador Gasparini (2007) acrescenta dois elementos, de conteúdo e 

causa. O conteúdo é aquilo para que o ato se pré-ordena ou a que se destina (exemplo – 

outorga de uso), já a causa é a relação entre motivo e o conteúdo (exemplo – interdição 

de indústria poluente).      

 

3.3 Características ou Atributos 

 

“Os atos administrativos emanam de agentes dotados de parcela do Poder Público. 

Basta essa razão para que precisem estar revestidos de certas características que os 

tornem distintos dos atos privados em geral” (CARVALHO FILHO, 2008, p. 116). 

Assim se tem como características, ou como preferir, atributos dos atos administrativos: a 

Imperatividade; a Presunção de Legitimidade; e a Autoexecutoriedade, de acordo com a 

doutrina majoritária. No entanto, o doutrinador Gasparini (2007) acrescenta mais um, a 

Exigibilidade. 

A Imperatividade ou Coercibilidade trazem o senso de obrigatoriedade, de 

cogência do ato administrativo em prol do interesse público. Assim não pode o interesse 

privado recusar-se ao cumprimento de ordem emanada do ato administrativo que se 

encontra legalmente constituído. 

Presunção de Legitimidade, o ato quando da sua feitura nasce com a presunção, 
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juris tantum, ou seja, uma presunção relativa ou condicionada, que se admite até prova 

em contrário dizer que o ato administrativo está conforme a lei. 

Autoexecutoriedade, logo a realização do ato este está apto a ser executado e 

imediatamente alcançado, não necessitando de autorização para tal finalidade. Isto 

decorre da busca a qual o Estado se propõe a alcança, o interesse público, o bem-estar 

social. Assim, caso fosse necessário buscar a executoriedade de seus atos por meio de 

terceiros, poderia trazer prejuízos ao Estado de forma inimaginável. 

A exigibilidade chega a ser confundido com a autoexecutoriedade, mas esta é a 

qualidade de impelir os particulares a obedecerem as obrigações impostas pelo ato, sem 

necessidade de qualquer ajuda do Poder Judiciário (exemplo – aplicação de multa em 

decorrência de transgressão do ato administrativo). 

 

3.4 Espécies 

 

Entre a multidão de classificações que existem na doutrina sobre as espécies de 

atos administrativos, prefere-se pela de Hely Lopes Meirelles (2007), que será lastreada 

logo abaixo, por ser didático e melhor estruturado para uma compreensão sistêmica.  

Sendo que esta se agrupa em cinco espécies das quais se dissipam várias subespécies, são 

elas:  

I – Atos Administrativos Normativos – são atos que contém um comando do 

Executivo de forma geral, visando da melhor forma a aplicação da Lei. São eles: 

a) decretos são atos que competem única e exclusivamente aos Chefes do 

Executivo, destinados a prover situações individuais e gerais, previstas de forma expressa 

ou não pela legislação pátria. Têm-se duas formas de decreto, o autônomo, que dispõe 

matéria ainda não regulada em lei, e o regulamentar, que visa explicar a lei e facilitar sua 

execução;  

b) regulamentos são postos em vigor através de decretos, para especificar os 

preceitos da lei ou prover situações ainda não previstas em lei;      

c) instruções normativas, atos expedidos pelos Ministros de Estado, Art.87, 

parágrafo único, inciso II, da CF, para a execução de leis, decretos e regulamentos, mas 

que podem ser utilizados por outros órgãos superiores; 

d) regimentos destinam-se a reger o funcionamento de órgãos colegiados e de 

corporações legislativas, tem o escopo para atuar eminentemente interno;  

e) resoluções são expedidas pelas altas autoridades do Poder Executivo, exceto o 
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Presidente da República, por colegiados administrativos, pelos presidentes de tribunais, e 

pelo legislativo;      

f) deliberações são normas (atos gerais) e decisões (atos individuais) decorrentes 

de órgãos colegiados.      

II – Atos Administrativos Ordinários - são atos que tem como objetivo a 

disciplina do funcionamento da Administração e da conduta funcional de seus agentes. 

São eles: 

a) instruções atos escritos e gerais, expedidas pelo superior hierárquico a respeito 

de modo e forma de executar determinado serviço, com a finalidade de assegurar a 

unidade de ações em sua execução; 

b) circulares têm caráter uniforme e por ser necessariamente escrito, expedido a 

um determinado grupo de agentes públicos, incumbidos de certos serviços ou atribuições;  

c) avisos são atos destinados a dar notícia ou conhecimento de assuntos emanados 

dos Ministros de Estado afetos aos seus ministérios; 

d) portarias são de âmbito puramente interno pelos quais os chefes de órgãos, 

repartições ou serviços ordenam determinações gerais ou especificas aos seus 

subordinados, ou ordenam serviços para funções e cargos secundários;  

e) ordens de serviço determinações especiais dirigidas aos responsáveis por 

serviços ou obras públicas, as quais podem autorizar seu início, ou conter imposições de 

caráter administrativo, ou requisitos técnicos para sua realização;      

f) provimentos caráter eminentemente interno, contendo determinações e 

instruções desencadeadas por Corregedores ou pelos Tribunais para regularização e 

uniformização dos serviços, com escopo de evitar erros e omissões na observância da lei; 

g) ofícios são comunicações escritas que basicamente as autoridades fazem entre 

si, mas também podem ser realizadas entre subalternos e superiores e entre 

Administração e particulares, em caráter oficial; 

h) despachos são decisões que as autoridades executivas, legislativa e judiciária, 

sendo estas duas últimas quando no desempenho de suas funções administrativas, 

proferem em papéis, requerimentos e processos afetos a sua apreciação.    

III - Atos Administrativos Negociais – são atos que contém uma declaração de 

vontade do Poder Público coincidente com a pretensão do particular, a qual visa à 

concretização de negócios jurídicos públicos ou à atribuição de certos direitos ou 

vantagens ao interessado. São eles: 

a) licença, ato vinculado e definitivo pelo qual o Poder Público, verificando que o 
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interessado atendeu a todas as exigências impostas pela lei, faculta-lhe o desempenho de 

atividades ou fatos materiais anteriormente vedados ao particular;  

b) autorização, ato discricionário e precário pelo qual o Poder Público torna 

possível ao pretendente a realização de certa atividade, serviço ou utilização de 

determinados bens particulares ou públicos, de seu exclusivo ou predominante interesse 

que a lei condiciona à aquiescência prévia da Administração Pública; 

c) permissão, ato puramente negocial, discricionário e precário, pelo qual a 

Administração faculta ao particular a execução de serviços de interesse público, ou o uso 

especial de bens públicos, a título gratuito ou remunerado, nas condições estabelecidas 

pela Administração;      

d) aprovação, a Administração verifica a legalidade e o mérito de outro ato ou de 

situações e realizações materiais de seus próprios órgãos, de outras entidades ou de 

particulares, dependentes de seu controle, e consente na sua execução ou manutenção; 

e) admissão, ato vinculado pelo qual a Administração verifica a satisfação de 

todos os requisitos legais realizados pelo particular, deferindo-lhe determinada situação 

jurídica de seu exclusivo ou predominante interesse;  

f) visto é o ato pelo qual a própria Administração controla outro ato dela ou de um 

administrado, verificando sua legitimidade formal para dar-lhe exequibilidade;  

g) homologação, controle que a autoridade hierarquicamente superior possui para 

examinar a legalidade e a conveniência de ato anterior da própria Administração, 

podendo também ser de outra entidade ou de particular, para que possa dar-lhe eficácia; 

h) dispensa é o ato que exime o particular do cumprimento de determinada 

obrigação que até então exigida por lei;   

i) renúncia é a liberação definitiva do particular perante a Administração em 

virtude desta ter extinguido unilateralmente um crédito ou um direito próprio;  

j) protocolo administrativo, ato negocial pelo qual a Administração acerta com o 

particular a realização de determinado empreendimento ou atividade ou a abstenção de 

certa conduta, tendo como finalidade interesses recíprocos.   

IV - Atos Administrativos Enunciativos - são atos que enunciam apenas uma 

situação existente, sem qualquer manifestação de vontade da Administração Pública. São 

eles: 

a) certidões são cópias fiéis, de inteiro teor ou resumidas, autênticas de atos 

constantes de processo, livro ou documento que se encontra em órgão ou repartição 

pública;    
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 b) atestados, comprovações realizadas pela Administração de um fato ou uma 

situação de que tenha conhecimento por seus órgãos ou repartições competentes; 

c) pareceres, manifestações escrita de órgãos técnicos sobre determinado assunto 

posto á sua consideração;  

d) apostilas, atos enunciativos ou declaratórios de uma situação anterior criada 

por lei que fora agora concretizado pelo seu descumprimento ou não.   

V - Atos Administrativos Punitivos - são atos que possuem uma sanção imposta 

pela Administração Pública em face daqueles, servidores ou não, que transgredirem 

disposições legais em sentido geral. São eles: 

a) multa, imposição pecuniária imposta ao particular a título de compensação do 

dano presumido da infração que este causara;  

b) interdição de atividade, vedação realizada pela Administração a alguém pela 

prática de atos sujeitos ao seu controle ou que incidam sobre seus bens; 

c) destruição de coisas, ato sumaríssimo perpetrado pela Administração que se 

inutilizam alimentos, substancias, objetos ou instrumentos imprestáveis ou nocivos ao 

consumo ou de uso proibido por lei; 

d) atos punitivos de atuação interna, atos praticados de forma interna tendo como 

objetivo a disciplina de seus agentes, conforme regime jurídico a que pertença. 

 

4 DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

A Evolução do Estado se deu em decorrência das aspirações, ou melhor, da busca 

social de melhores condições de vida por parte da população somada com a ânsia dos 

burgueses (comerciantes) de encontrar novos mercados que pudessem consumir seus 

produtos, sem falar que as classes mais baixas não mais suportavam os desmandos de 

seus governantes, culminando assim com as diversas modificações do Estado.   

Essas mudanças se iniciaram em meados do século XVIII, nesta época a estrutura 

feudal dominava a Europa, ocasião em que começaram a surgir movimentos 

revolucionários que culminaram rompendo com o Estado Feudal para dar lugar ao Estado 

de Direito, onde os novos governantes, assim como o povo, deveriam submeter às leis.  

Todavia, o novo modelo de Estado dava sinais de inoperância, pois os 

governantes manipulavam a feitura das leis em benefício próprio. Assim, os governos 

determinavam como seriam feitas as leis e as cumpriam, instante em que o povo verificou 

que o modelo adotado não fazia sentido. Neste campo emergiu a ideia de que além da 
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obediência a lei, deveria o povo participar de sua feitura de forma mais incisiva, 

obedecendo também aos anseios do povo, tendo nascido aí em meados do século XIX o 

Estado Democrático.         

 O povo ainda não satisfeito devido à democracia ser dinâmica, dada a 

necessidade de se alcançá-la ao máximo, que seria além da obediência às leis, o 

desenvolvimento de um governo do povo, pelo povo e para o povo. Surge aí a o Estado 

Democrático de Direito.          

Assim, segundo Cunha Júnior (2010), a Constituição de 1988 declara ser o Brasil 

um Estado Democrático de Direito, sendo novidade entre o povo, e sintetiza um 

movimento tendente a orientar o Estado de Direito a realizar os postulados da 

Democracia.  Efetivamente, o Estado Democrático de Direito é principio fundamental 

que reúne os princípios do Estado de Direito e do Estado democrático de forma 

indissociável.  

 

4.1 Estado de Direito 

 

O Estado de Direito, segundo Silva (2007, p. 112/113), in verbis: 

 

[...] era um conceito tipicamente liberal; daí falar-se em Estado Democrático de 
Direito, cujas características básicas foram (a) submissão ao império da lei, que 
era a nota primária de seu conceito, sendo a lei considerada como ato emanado 
formalmente do Poder Legislativo, composto de representantes do povo, mas 
do povo-cidadão; (b) divisão de poderes, que separe de forma independente e 
harmônica os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, como técnica que 
assegure a produção das leis ao primeiro e a independência e imparcialidade do 
último em face dos demais e das pressões dos poderosos particulares; (c) 
enunciado e garantia dos direitos individuais. Essas exigências continuam a ser 
postulados básicos do Estado de Direito, que configura uma grande conquista 
da civilização liberal. 
 

A origem do Estado de Direito, conforme Cunha Júnior (2010, p, 512), “está 

vinculada à luta da burguesia contra o absolutismo que dominava até a metade do século 

XVIII. Tinha por bandeira, basicamente, a submissão de todos, sobretudo do Estado, ao 

império da lei; a separação de poderes e a declaração de direito individuais” (2010, p. 

512). 

Mas antes de adentramos ao Estado Democrático se faz necessário comentar que 

houve uma transformação do Estado de Direito em Estado Social de Direito em virtude 

de o primeiro deixar de ser formal, neutro e individualista, transformando-se em Estado 

material ao qual se pretende realizar a justiça social, que tenda a realizar o bem-estar 
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geral. O Estado de Direito, quer como Estado Liberal de Direito quer como Estado Social 

de Direito, nem sempre se caracterizou em Democrático.        

 

4.2 Estado Democrático 

 

Já quanto ao Estado Democrático, pode-se dizer que é o Estado no qual o Poder 

não advém dele próprio, mas sim do povo e é exercido por este, direta ou indiretamente, 

conforme está preceituado no Art. 1º da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, in verbis: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos” (grifo nosso).O Estado Democrático tem como base a 

soberania popular, sendo que nos dias atuais visualiza-se em quase todos os Estados, 

governos ou sociedades a democracia, ou seja, a soberania popular, ao menos 

formalmente. Assim nos contribui as palavras de Bonavides (2003, p. 267): 

 

Nos dias correntes, a palavra democracia domina com tal força a linguagem 
política deste século, que raro o governo, a sociedade ou o Estado que se não 
proclamem democráticos. No entanto, se buscarmos debaixo desse termo o seu 
real significado, arriscamo-nos á mesma decepção angustiante que varou o 
coração de Bruto, quando o romano percebeu, no desengano das paixões 
republicanas, quanto valia a virtude. Mas a democracia que não é mais que um 
nome também debaixo dos abusos que a infamaram, nem por isso deixou de ser 
a potente força condutora dos destinos da sociedade contemporânea, não 
importa a significação que se lhe empresta. 

 

Então se pode dizer claramente que democracia é o regime político pelo qual o 

poder emana do povo e é desempenhado em beneficio do povo pelo povo de forma direta 

ou indireta. Bonavides (2003) faz uma distinção, na história das instituições políticas, de 

três modalidades de democracia: a direta, a indireta e a semidireta ou, simplesmente 

democracia não representativa (direta), e a democracia representativa (indireta ou 

semidireta), sendo esta última dos dias atuais. 

A democracia direta, ao qual teve seu nascedouro na Grécia onde o povo se reunia 

na Ágora (praça pública) para o exercício direto desta democracia, sem necessidade de 

representantes, sendo o voto desencadeado pelo povo naquele momento de reunião, 

decidindo assim o melhor para o Estado (pólis).            

Quanto à democracia indireta, é a qual o povo escolhe seus representantes para a 

vida política direta, que iram decidir e querer em nome deste. O Estado moderno de larga 

base territorial, onde o homem moderno vive sob a égide de um princípio político 
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severamente unificador e visível supremacia, não se enquadrando mais no Estado-cidade 

de outrora, onde o homem livre (cidadão) vivia apenas para as coisas da pólis.  

Já a democracia semidireta, significa o meio-termo entre democracia direta dos 

antigos e a democracia representativa tradicional dos modernos. Onde se tem a 

democracia representativa (indireta) e em outro momento a democracia direta, quando o 

povo exercita determinados institutos como: plebiscito; referendum; e iniciativa popular.       

Desse modo, sem sombra de dúvidas, pode-se dizer que o Estado da República 

Federativa do Brasil adota a democracia semidireta, a qual predomina na maior parte dos 

Estados. 

  

4.3 A edição dos atos administrativos no Estado Democrático de Direito 

 

A Administração Pública e o particular não estão no mesmo pé de igualdade, 

sendo que a Administração detém supremacia e certos privilégios, para que esta possa 

cumprir suas finalidades.   

Estas finalidades estão expressas nos atos administrativos, os quais para serem 

editados precisam de uma série de protocolos os quais já foram abordados outrora, como: 

seu conceito, quais são seus elementos, quais suas características, e o mais importante, 

saber quais espécies de atos existem em nosso ordenamento. Mas não é o bastante para 

poder se exteriorizar um ato, necessário que se faça à vista aos princípios norteadores do 

Direito Administrativo e do Estado Democrático de Direito que fora imposto pela Carta 

Cidadã.           

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, consigo veio, de forma 

expressa, alguns princípios básicos para nortearem a Administração Pública no 

desencadear de seus atos. Mas a doutrina e jurisprudência reconhecem outros princípios, 

fora aqueles consignados na Constituição Federal.     

Já a doutrina moderna ou pós-positivista no estudo da norma jurídica tem 

consignado que esta se faz pela junção de duas categorias, os princípios e as regras. 

Sendo que as regras funcionam de forma disjuntiva, ou seja, um possível conflito entre 

regras será dirimido com base no plano da validade (hierarquia; especialidade; e 

primariedade), uma das regras será tida por nula. Já os princípios não se excluem em caso 

de conflito, mas se ponderam, ou melhor, há o que chamamos de ponderação de valores, 

onde se atribui a um princípio o grau de preponderância sob o outro.   

 O Administrador é obrigado a consignar além dos pressupostos necessários para a 
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validade dos atos, os princípios, caso contrário, ele estará contaminado de vício de 

legalidade, fato que o deixará, como regra, sujeito à anulação.  

São princípios expressos na Constituição Federal de 1988, mais precisamente em 

seu Art. 37, caput, in verbis (grifo nosso): 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte. 

 
Tem como princípios administrativos não consignados, de forma expressa, na 

Constituição, os seguintes: supremacia do interesse público, autotutela, indisponibilidade, 

continuidade dos serviços públicos, segurança jurídica, razoabilidade e o da 

proporcionalidade, entre muitos outros.      

Segundo Carvalho Filho (2008), os princípios revelam diretrizes fundamentais 

para a Administração Pública, de modo que só se poderá considerar válida a conduta 

desta se estiver compatível com eles.  

Por questões de limitação deste trabalho, passa-se a discorre apenas sobre os 

princípios expressos na Constituição Federal de 1988, em seu Art. 37, procurando chegar 

a uma definição mais próxima daquela aceita pela doutrina e jurisprudência majoritária. 

O Princípio da Legalidade reza que todo ato deve ser pautado na lei; Enquanto o 

Princípio da Impessoalidade diz que a administração deve tratar os administrados de 

forma isonômica quando se encontram em idêntica situação jurídica. Já o Princípio da 

Moralidade preza pelos preceitos éticos, pela probidade e pela honestidade de seus 

gestores; Entretanto, o Princípio da Publicidade impõe a total divulgação dos atos da 

Administração Pública, com exceção daqueles acobertados pelo sigilo, tendo em vista a 

possibilidade do controle popular; e O Princípio da Eficiência expõe a necessidade que a 

Administração possui de produzir mais, com rapidez, e de forma econômica em prol dos 

administrados. 

O Princípio Democrático de Direito, o qual possui um status de excelência, dado 

haver saído de um Estado que era apenas de Legalidade, para um que é Democrático e 

Legal, nos revela que o Direito está para a Democracia assim como a Democracia está 

para o Direito, essenciais em suas formas. 

É bom lembrar que os Poderes da República Federativa do Brasil, dentre outras 

funções, possuem a de primar pelo cumprimento deste princípio fundamental. O 

Judiciário tem por função principal resolver os conflitos em decorrência de pretensões 
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resistidas do povo, o Executivo tem por preocupação o cumprimento das leis e com os 

anseios do povo, e o Legislativo, com a confecção de leis democráticas, com a 

participação do povo. 

O verdadeiro Estado Democrático de Direito se faz necessário, dentre tantos 

princípios e garantias fundamentais que o poder emane do povo, de forma direta ou 

indireta, devendo o Estado se preocupar com a Democracia Material (ou Substantiva), 

realizando-se, portanto em sua plena capacidade, sob pena de se operar apenas a 

Democracia Formal (ou Aparente). São nesta perspectiva que devem ser criados e 

materializados os atos administrativos, sob o foco da Democracia Material, sem descurar 

dos princípios que os norteiam.    

 

5 CONCLUSÃO 

 

Após a análise dos pontos previstos para a consecução deste trabalho em relação à 

Administração Pública, aos elementos, atributos e espécies de atos administrativos, 

elencaram-se uma série de doutrinadores aos quais se completam, como José dos Santos 

Carvalho Filho, Celso Antônio Bandeira de Mello, Diogenes Gasparini, entre outros. 

O Estado Democrático de Direito não passou de uma evolução do Estado 

Monárquico para o Estado Político, e este último para os dias atuais, um regime que tenta 

valorizar o povo, por meio de aspirações deste.  

A emissão dos atos administrativos não deve, e, no entanto, não podem fugir dos 

parâmetros impostos pelo novo ordenamento das leis, as quais impetram severas 

punições, sendo a sua nulidade uma delas, e a mais severa, diga-se de passagem, 

responsabilizando-se sempre que possível o agente que a desencadeou.  

Procurou-se mostrar ao máximo o que a Constituição Federal de 1988 trouxe de 

revolucionário para o nosso ordenamento jurídico. Sendo a escolha de tal tema, com 

fulcro em um objetivo maior, a de fomentar a matéria no meio jurídico, pois, se encontra 

um pouco defasada e escassa. Servindo tal artigo cientifico como material base ou 

parâmetro para novas pesquisas na área. 
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RESUMO 
O presente artigo cientifico discorrerá a respeito da dispensabilidade do inquérito policial 
no processo penal brasileiro. No qual, pode se dizer que o inquérito policial visa verificar 
indícios de autoria e prova da materialidade. No entanto, no que tange à fase processual, 
o inquérito policial pode ser dispensável. Os objetivos deste trabalho são verificar o valor 
do inquérito e sua dispensabilidade diante do processo penal, analisando a jurisprudência 
e doutrina a respeito do tema. Quanto à metodologia utilizada, usou-se da pesquisa 
bibliográfica e jurisprudencial, as quais foram essenciais para a elaboração deste artigo, o 
que incluiu livros doutrinários, artigos e a jurisprudência no que tange ao assunto. Desse 
modo, conclui-se que tal inquérito policial pode ser dispensável, desde que o Ministério 
Público já obtenha elementos probatórios suficientes ou se a vitima já tiver provas 
também. 
 
Palavras-chave: Inquérito Policial. Dispensabilidade. Processo Penal. 
 
ABSTRACT 
This scientific article will discuss about the dispensability of the police investigation in 
the Brazilian criminal process. In which it can be said that the police inquiry aims to 
verify evidence of authorship and proof of materiality. However, as regards the 
procedural stage, the police investigation may be unnecessary. The objectives of this 
paper are to verify the value of the investigation and its dispensability before the criminal 
process, analyzing the jurisprudence and doctrine on the subject. As for the methodology 
used, we used bibliographic and jurisprudential research, which were essential for the 
preparation of this article, which included doctrinal books, articles and jurisprudence 
regarding the subject. Thus, it is concluded that such a police inquiry may be dispensable, 
provided that the prosecutor already obtains sufficient evidence or if the victim already 
has evidence. 
 
Keywords: Police Inquiry. Dispensability. Criminal proceedings 
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O inquérito policial é um procedimento adotado pela polícia judiciária para 

realizar a apuração das infrações penais e suas respectivas autorias. Para tanto, procura-

se, por meio deste artigo, analisar a validade do inquérito policial e sua possível 

dispensabilidade, bem como, primeiramente, avaliar a necessidade do inquérito policial 

para dar início à ação penal ou a possibilidade da não utilização desse procedimento.  

Por meio deste trabalho, será apresentado conceito, características, finalidade e 

natureza jurídica do inquérito policial no âmbito do processo penal e tendo como 

referenciais o sistema processual penal. 

Tem como objetivo verificar o valor do inquérito policial, levando em conta seu 

caráter administrativo, informativo e probatório, para, de posse de todas essas 

informações, averiguar com precisão a possível dispensabilidade de tal instrumento no 

que tange à ação penal e seus desdobramentos. 

O presente estudo se delineia com base em pesquisa bibliográfica. A linha teórica 

abordada foi bastante diversificada, com consulta a vários doutrinadores da área 

processual penal, além da consulta à legislação e pesquisa jurisprudencial. 

Percebe-se a relevância da pesquisa empregada em virtude da atualidade e 

profundidade do tema, uma vez que há que se compreender não apenas acerca da hipótese 

da dispensabilidade do inquérito policial, mas em quais casos é recomendável e em que 

medida acarreta prejuízo irreversível ao processo. Tal matéria se mostra de grande valia 

para a sociedade brasileira no que tange à persecução penal, interesse de todos, pois 

permite a proteção dos bens juridicamente tutelados. 

Abordar a questão da dispensabilidade do inquérito policial implica avaliar de 

maneira incisiva seu valor e validade no quadro geral de relações do processo penal e 

seus efeitos na sociedade na qual está inserido. 

 

2 O INQUÉRITO POLICIAL E SEU CONTEXTO HISTÓRICO  

 

De início, ressalta-se a importância de se conhecer a historicidade sobre o 

inquérito policial, para que tenha a possibilidade de se entender sobre a dispensabilidade 

do mesmo dentro do processo penal. Dito isso, sabe-se que, no decorrer da história, 

encontram-se três linhas a serem estudadas em relação ao processo penal: o acusatório, o 

inquisitório e o misto.  

Mehmeri (2007, p.79) preleciona que o processo acusatório foi primeiramente 

desenvolvido na Grécia e em Roma e que tinha como caracterização a não iniciativa do 



43 
 

juiz na ação penal, pois se entendia que tal direito competia à pessoa que sofresse a 

ofensa. 

A respeito do início inquisitório, Mehmeri (2007, p.82) ressalta que teve seu 

início por meio do Direito Canônico, tendo como principal responsável à sua 

determinação o Papa Inocêncio III, em que se observou que a o processo tinha como 

característica a acusação, denúncia e inquirição. 

Quando se tinha a acusação e a denúncia, era possível verificar que havia a 

exposição da prática do delito pelo individuo, nesse sentido era aplicado a pena. Em 

relação à inquirição, iniciava-se por meio de ofício pelo juiz, e com isso o processo já 

tomava conhecimento do crime.  

Mehmeri (2007, p.89) diz também que o processo inquisitório era contraditório, 

público e oral e que, com o aparecimento do Ministério Público, o processo inquisitório 

encaixou-se de forma definitiva.  

Conforme Coulanges (1998, p.92) revela, observou-se que, durante o período 

passado, a antiga população ateniense detinha uma forma de inquérito que tinha o intuito 

de apurar a probidade individual e familiar dos que estavam como eleitos magistrados. 

Portanto, não havia o esboço do contraditório, o qual parecia com o caráter investigativo.  

A respeito da época do direito do romano, sabe-se que os trabalhos de 

investigação para que fosse possível colher as informações ou circunstâncias para se 

saber como ocorreu determinado crime, observou-se o desenvolvimento do sistema 

inquisitivo, no qual, nessas situações, o próprio magistrado direcionava os poderes para 

as vítimas ou parentes destas, tornando-os acusadores.  

Silva (2006, p.73) discorre que, com o passar dos anos, o Estado viu a necessidade 

de se ter o autocontrole, sendo assim, os agentes públicos passaram a ter exclusividade 

nas funções para promover inquisições.  

Dito isso, o inquérito policial veio adquirir suas formalidades, juntamente com os 

direitos fundamentais, com a promulgação do Decreto nº 4.824, de 22 de novembro de 

1871, o qual fora regulamentado a lei nº 2033 de 20 de setembro desse mesmo ano e, por 

conseguinte, permanecendo no código de processo penal. 

 

3 O CONCEITO DE INQUÉRITO POLICIAL 

 

No sistema jurídico brasileiro, ao que concerne à doutrina, esta define o que venha 

ser o conceito de inquérito policial e nesse sentido Tourinho Filho (2013, p.102) define 
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que é o conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária para a apuração de uma 

infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. 

Já nos dizeres de Mirabete (2015, p.101), inquérito policial é todo procedimento 

policial destinado a reunir os elementos necessários à apuração de uma infração penal e 

de sua autoria. 

Para Nucci (2014, p.225), o inquérito policial é um procedimento preparatório da 

ação penal de caráter administrativo, conduzido pela polícia judiciária e voltado à 

colheita preliminar de provas para apurar a prática de uma infração penal e sua autoria. 

Como visto, a investigação preliminar é o exercício desenvolvido pelo órgão do 

Estado, no qual previsto na lei, sendo que após a notícia-crime, a busca de elementos 

probatórios visando à definição de materialidade e autoria delituosas. 

Portanto, nesse mesmo sentido, afirma Lopes Júnior (2008, p. 221) que: 

 

É o modelo adotado pelo Direito brasileiro, que atribui à polícia a tarefa de 
investigar e averiguar os fatos constantes na notícia-crime. Essa atribuição é 
normativa e a autoridade policial atua como verdadeiro titular da investigação 
preliminar. No modelo agora analisado, a polícia não é mero auxiliar, senão o 
titular, com autonomia par decidir sobre as formas e os meios empregados na 
investigação e, inclusive, não se pode afirmar que exista uma subordinação e 
relação aos juízes e promotores. 

 

Portanto, conforme o entendimento desses autores, entende-se que o inquérito 

policial e um procedimento administrativo que visa identificar a autoria e prova da 

materialidade. 

 Nesse sentido, o entendimento legal sobre o inquérito policial previsto no Código 

de Processo Penal, aduz que: “Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades 

policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das 

infrações penais e da sua autoria”. 

Assim, observando acima o artigo supracitado, é possível compreender que o 

inquérito é um procedimento administrativo que apura indícios de autoria e 

materialidade. 

  

4 CARACTERÍSTICAS DO INQUÉRITO POLICIAL E FINALIDADE  

 

No direito processual penal brasileiro, a doutrina trata a respeito de algumas 

característica que tem o inquérito policial. E nesse sentido, Capez (2014, p.231) considera 

o inquérito policial um procedimento escrito, sigiloso e inquisitivo, revestido, ainda, das 
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características de oficialidade, oficiosidade, autoritariedade e indisponibilidade.  

Tourinho (2013, p.210) diz que o inquérito policial é escrito, sigiloso e 

inquisitivo. No entendimento do doutrinador Mirabete (2012, p.170) o inquérito policial é 

escrito, sigiloso e indisponível. 

O Código de Processo Penal, em seu art. 9º, preceitua que: “todas as peças do 

inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste 

caso, rubricadas pela autoridade”.  

No entanto, percebe-se que o inquérito policial é procedimento que deve ser 

materializado, isto é, com seus atos reduzidos a termo. A exigência de ser o inquérito 

policial um procedimento escrito advém de sua finalidade de obter informações, registrar 

e encaminhar ao detentor da ação. 

O ordenamento jurídico brasileiro resguarda o sigilo do inquérito policial. 

Consoante isso, segundo o Código de Processo Penal, no art. 20: “a autoridade assegurará 

no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da 

sociedade”. 

Conforme disposto art. 5, inciso I, do Código de Processo Penal, a oficialidade no 

inquérito policial, prevê que há obrigatoriedade da instauração do inquérito policial 

independente de provocação, pois se refere aos crimes de ação penal incondicionada. 

Contudo, o inquérito policial é instaurado e presidido pela autoridade policial, 

desse modo, cabe ao delegado de polícia instaurar o inquérito, que tem sua função 

amparada por preceito constitucional contido no art. 144, § 4º, da Constituição federal de 

1988. 

No que tange à indisponibilidade, compreende-se que esta está relacionada ao fato 

de que, uma vez instaurado o inquérito policial, a autoridade policial não pode dele 

dispor, ou seja, promover seu arquivamento. Estabelece o Código de Processo Penal no 

seu art. 17: “a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito”. 

O inquérito policial reveste-se, ainda, de um caráter de discricionariedade. Não 

que essa característica lhe seja própria, mas, pelo contrário, decorre do modo como é 

desenvolvida a atividade de investigação pela polícia judiciária. 

As atividades da polícia judiciária, no que tange ao inquérito, devem ser dotadas 

de discricionariedade, ou seja, têm a liberdade de agir ou não e, ainda, tal inquérito deve 

ser nos limites da lei, caso extrapole, entende-se que seja arbitrariedade.   

Portanto, percebe-se que o inquérito policial é inquisitivo. Esse caráter de 

inquisitoriedade decorre de outras características do procedimento policial investigativo, 
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quais sejam da oficiosidade, da discricionariedade e do sigilo, bem como do fato de não 

ser aplicável o princípio do contraditório no âmbito do inquérito policial. 

Quanto à finalidade do inquérito policial, este apresenta duas finalidades básicas, 

que é a apuração da infração penal, ou seja, os indícios de sua autoria e a prova da 

materialidade do crime, assim  embasando  a denúncia ou da queixa. 

Nesse sentido, consoante ao Direito brasileiro, quanto a suas finalidades, 

conforme o art. 4º, caput, do Código de Processo Penal, no qual diz: “A polícia judiciária 

será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e 

terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria”.   

Já no art. 12 do Código de Processo Penal demonstra a segunda finalidade do 

inquérito policial, ao dispor que: “o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, 

sempre que servir de base a uma ou outra”. 

Portanto, percebe-se que o inquérito policial tem por finalidade a busca ou 

verificação do fato ilícito e sua autoria, com finalidade de servir de embasamento à ação 

penal no qual enseja a denúncia ou queixa-crime, bem como outras providências de 

natureza cautelar.  

 

5 A DISPENSABILIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL NO PROCESSO PENAL 

 

O art. 12 contido no Código de Processual Penal nos informa que tanto a denúncia 

quanto queixa devem estar juntas no inquérito, pois uma pode servir de base para outra. 

Para tanto, pode ser compreendido que nem toda vez é necessário o inquérito como base 

para a denúncia ou queixa, uma vez que pode ser dispensável. 

Contudo, o inquérito policial pode ser sim dispensável na propositura da de uma 

ação penal. Nesse contexto, preceitua Capez (2014, p.234) que o inquérito policial não é 

obrigatório na persecução penal, em que pode ser dispensado no caso de o MP ou o 

ofendido ter consigo diversos elementos de modo que possa ser possível apresentar uma 

ação penal.  

Em hipótese do crime de ação penal pública, o próprio Código de Processual 

Penal, preleciona que: “Art. 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do 

Ministério Público, nos casos em que caiba ação penal pública, fornecendo-lhe por 

escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos 

de convicção”. 

Já em sede de crime de ação penal pública condicionada, tendo sua 
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fundamentação encontrada no artigo 39, § 5º, do Código de Processual Penal: “§ 5º O 

órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação forem 

oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a 

denúncia no prazo de quinze dias”. 

De outro modo, o art. 40, do Código de Processo Penal, aduz outras possiblidades 

de dispensa do inquérito: “Art. 40.  Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os 

juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao 

Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia”. 

Ademais, há de se falar também, quando observado, no art. 46, § 1º, o Código de 

Processo Penal, o qual tem a previsão da dispensabilidade do inquérito policial ao dizer 

que: “quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial. Observa-se, no entanto, 

que os arts. 27, 39, § 5º, 40 e 46, § 1º, referem-se nas hipóteses em que caiba a ação penal 

público”.  

Ainda, há outras possibilidades de dispensa de tal procedimento no Código de 

Processo Penal, visto que, se o Ministério Púbico entender que as provas são 

insuficientes, poderá requisitá-las: “Art. 47.  Se o Ministério Público julgar necessários 

maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de 

convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer autoridades ou funcionários 

que devam ou possam fornecê-los”. 

Capez (2014, p.301) entende que, se o ofendido ou seu representante legal obtiver 

os elementos necessários à propositura da ação, poderá iniciá-la, sem necessidade de 

recorrer à polícia para a propositura do inquérito. 

Nos ditames da Lei nº 9.099/95, que recepciona a respeito dos Juizados Especiais 

Civis e Criminais, nas hipóteses de infrações penais de menor potencial ofensivo 

(contravenções penais e crimes apenados com no máximo um ano, salvo, no caso dos 

crimes, se previsto procedimento especial), não haverá instauração de inquérito policial, 

mas simplesmente será lavrado um boletim de ocorrência, denominado “termo 

circunstanciado”. Este será encaminhado ao Juizado Criminal, onde a instrução e o 

julgamento seguirá rito nos moldes da própria Lei nº 9.099/95.  

Pelo exposto, no que tange à obtenção de informações necessárias para a 

propositura da ação penal, compreende-se que o inquérito policial não é o único meio 

para a ação, pois há alternativas previstas na legislação. 

Contudo, ocorreu que o inquérito policial ainda subsiste em alguns casos, pois, 

não é necessária sua abolição totalmente, mas entende-se que adequado seria em cada 
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caso verificar em que momento o mesmo deixa de ser essencial para fomentar a ação 

penal. Pois ocorre que, em casos excepcionais, o ofendido ou seu representante poderá 

dispensar o inquérito. Aí poderá o interessado iniciar desde logo a ação penal privada, no 

entanto é necessária que disponha de elementos para instruir a ação penal. 

Para Greco (2013, p. 129): “Não é uma condição ou pré-requisito, no que tange o 

exercício da ação penal, tanto que pode ser substituído por outras peças de informação 

desde que esta seja o suficiente para sustentar e embasar a acusação”. 

Segundo Capez (2014, p.301), por muitas vezes, em fase de inquérito, há algumas 

falhas, ilegalidades, portanto, em sede processual, deverá o juiz levar em conta o art. 155 

do Código de Processo Penal vigente:  

 

Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão 
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 

 

Como se vê acima, essa é mais uma das possibilidades da dispensa do inquérito, 

uma vez produzidas provas em sede processual e contraditório, poderá ser dispensável. 

Pelo exposto acima, há de salientar que os tribunais de justiça já tem entendido 

dessa maneira, pois, pois o Superior Tribunal de Justiça, também já reconhecem a 

dispensabilidade do inquérito policial, entendimento da suprema corte. 

 

 HABEAS CORPUS’ CRIME DE TORTURA IMPUTADO A DELEGADO 
DA POILICIA CIVIL. INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELO MINISTÉRIO 
PUBLICO. COLHEITA DE DEPOIMENTOS. INEXISTENCIA DE 
NULIDADE. INQUERITO POLICIAL PRESCINDIBILIDADE. 
1.  A teor do disposto no art. 129, VI e VIII da Constituição  Federal, e no art. 
8º, II e IV da lei Complementar nº. 75/93, o Ministério Publico como titular da 
ação penal publica, pode preceder a investigações, inclusive colher 
depoimentos, sendo-lhe vedado, tão somente, presidir o inquérito policial, que 
é prescindível para a propositura da ação penal. 
2. Precedentes desta Corte Superior Tribunal de Justiça. Stj. HC:43030 DF 
2005/0055235-7 RELATOR MINISTRO PAULO GALLOTTI.06/06/2006. 

 

Ao Parquet, cabe ainda a possibilidade de agir de ofício, requisitando documentos 

e informações necessários ao oferecimento da denúncia, o que ocasiona a 

dispensabilidade do inquérito. Esse é o entendimento da STF. 

Nesse sentido, é importante observar o julgado abaixo, veja-se: 

 

Todos sabemos que o inquérito policial, enquanto instrumento de 
investigação  penal, qualifica-se como procedimento administrativo destinado, 
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ordinariamente,  a subsidiar a atuação persecutória do próprio Ministério 
Publico, que é – nas hipóteses de ilícitos penais perseguíveis mediante 
ação  penal de iniciativa publica – o verdadeiro destinatário das diligencias 
executadas pela policia judiciária (STF. RTJ 168/896, Rel  Min Celso de 
Mello. Julgado dia 16 de outubro de 2006. Publicação 18/10/2006. Habeas 
Corpus (HC) 89837) – DF- Distrito Federal. 
 

Corroborando nessa linha de entendimento o colendo Supremo Tribunal Federal 

em sede de ação penal sobre licitação e dispensabilidade do inquérito julgado pelo pleno 

da Corte. 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Inquerito; 1957 PR. Tribunal pleno. 
Ministro carlos veloso. 2005.Processo penal. Ministério publico: 
investigação-inquerito policial. Crime de dispensa irregular de licitação. Lei. 
8.666. arts.224, xiii, 89... i- instaração do inquerito policial não e 
imprescindível a propositura da ação penal publica, podendo o ministério 
publico valer-se de outros elementos para formar sua convicção. II- não há 
impedimento para que o agente do ministério publico efetue a colheita de 
determinado depoimento, tendo conhecimento fático do indicio de autoria e 
prova da materialidade do crime. (STF. Ministro relator Carlos Veloso. 
Publicado 21/05/2001. Inquérito; 1957 PR). 

 

Apesar da reconhecida validade e importância do inquérito judicial verifica-se, 

pelo estudo da legislação processual penal e jurisprudência que tal procedimento não é 

indispensável, o que fica evidente nos diversos casos que não exigem o inquérito.   

De igual modo julgou e entendeu o superior tribunal de justiça em sede de recurso 

ordinário, um habeas corpus que adveio do tribunal de justiça paulista aduzindo e 

entendendo que: 

 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. DELITO 
PERMANENTE. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. 
INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO 
PENAL. DISPENSABILIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. I –[...] II [...] 
III - O inquéritopolicial, por ser peça meramente informativa, não é 
pressuposto necessário para a propositura da ação penal, podendo essa ser 
embasada em outros elementos hábeis a formar a opinio delicti de seu titular 
(Precedentes desta Corte e do c. Pretório Excelso). Recurso desprovido. 
(STJ - Recurso Ordinário em Habeas Corpus. RHC 27031 SP 2009/0208175-8. 
Data de publicação: 07/06/2010. Relator: Min. Celso de Melo). 

 

Ainda, nesse mesmo sentido, em sede de Habeas Corpus, o Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região, compartilha do mesmo entendimento, no qual aduz que:  

 

 

HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE 
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DE DISPENSA DE INQUÉRITOPOLICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
ART. 46 , § 1º , DO CPP . 1. O INQUÉRITOPOLICIAL, EMBORA SE 
APRESENTE COMO INSTRUMENTO VALIOSO PARA O MINISTÉRIO 
PÚBLICO FORMAR A OPINIO DELICTI, COMO TAMBÉM PARA 
FORNECER ELEMENTOS DE PROVA AO MAGISTRADO, 
REPRESENTA SIMPLES PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, NÃO 
ESSENCIAL À VALIDADE DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA ( CPP , 
ART. 46 , § 1º ). 2. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA, 
CASSANDO, EM CONSEQUÊNCIA, A MEDIDA LIMINAR 
ANTERIORMENTE CONCEDIDA. 
(TRF-2. Habeas Corpus. HC 1623 ES 98.02.19499-9. Julgamento 02.10.1998. 
Publicado dia 06.10.1998. Ministro Relator Paulo Barata). 

 

É acertada a ideia de que o ordenamento jurídico Brasileiro concede à autoridade 

policial atribuição para presidir o inquérito policial, contudo essa regra não impede que o 

Ministério Público, que possui o “dominus litis”, desde que com suporte jurídicos 

legitimadores de suas manifestações, determine a abertura de inquérito policial ou de 

outra forma requisite à polícia judiciária  diligências investigatórias, com finalidade de 

promover a investigação penal, bem como todos os elementos necessários  à lucidez da 

verdade real e essências à formação, por ordem do representante do ‘Parquet’.  

Nesse sentido, perceber-se  que o Ministério Público, para oferecer denúncia, não 

se amarra na prévia investigação penal  promovida pela Polícia Judiciária, desde que 

aquele detenha elementos, sob pena de o exercício da tal prerrogativa de acusar se 

transformar em instrumento arbitrário estatal. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A respeito do tema proposto, ficaram claros seus conceitos e definições, bem 

como a aplicação do instituto no direito processual penal. Em nível de conhecimento o 

inquérito policial é compreendido como o conjunto de providências adotadas pela polícia 

judiciária com o intuito de apurar as infrações penais no que diz a respeito à 

materialidade e autoria por meio da juntada de elementos de informação. 

Tal instituto descrito acima tem como suas características por ser escrito, sigiloso, 

inquisitivo e dotado de oficialidade, oficiosidade, autoritariedade, indisponibilidade e 

discricionariedade. Para tanto, não se aplica o princípio do contraditório, no âmbito do 

inquérito policial, uma vez que aquele se dá em sede instrução judicial, promovida pelo 

poder judiciário. 

Compreende-se que o inquérito policial tem algumas finalidades básicas: apuração 

da infração penal e sua autoria; embasamento da denúncia ou queixa. A natureza jurídica 
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de tal instrumento é procedimento.  

É sabido que o sistema jurídico penal Brasileiro adotado é o sistema acusatório, 

entretanto, observando os princípios informativos de tal sistema, verifica-se que o 

instituto inquérito policial não está em consonância com os mesmos, o que dá a entender 

que o inquérito policial não constitui atividade jurídica processual. No entanto é possível 

dizer que o processo penal brasileiro consta de duas fases, a pré-processual, na qual 

ocorre o inquérito, e a processual, constituída pelo rito processual penal propriamente 

dito.  

No que tange à persecução penal, esta é atividade do Estado de perseguição à 

prática criminal, em relação ao fato ilícito em si e a seu respectivo autor; tal atividade é 

feita contra o indivíduo acusado da prática de infração penal no qual será submetida a 

julgamento.  

Com relação ao valor probatório do instituto, várias são as opiniões que giram em 

torno da admissibilidade ou não do inquérito servir de base como prova no processo 

penal. Partindo do pressuposto de que tais provas são pré-processuais, uma vez que tidas 

fora do âmbito jurídico processual, o fato de inexistir o contraditório durante a fase do 

inquérito policial faz tal procedimento administrativo tenha valor relativo como prova 

judicial. 

Contudo, as provas obtidas somente em sede de inquérito não permitirão a 

prolação da sentença condenatória. Entretanto, embora o inquérito policial não possa, 

isoladamente, fundamentar uma sentença condenatória por haver lesão ao princípio do 

contraditório, o procedimento pode integrar o conjunto de provas apto a formar a 

convicção do magistrado, desde que os elementos de prova sejam confirmados durante a 

instrução em juízo. 

Verifica-se da análise da jurisprudência que na maioria dos casos o inquérito 

policial mostra-se imprescindível por constituir a única peça de informação à disposição 

do Ministério Público nos crimes de ação penal pública e à disposição do ofendido nos 

casos de ação penal privada. Todavia, necessário se faz entender que, embora válido para 

esses casos, não constitui o único instrumento apto a fundamentar a propositura da ação 

penal. Esse entendimento permite a contemplação de outras alternativas e menções à 

dispensabilidade na legislação processual penal em vigor. 

Diante do exposto, verifica-se que o procedimento administrativo inquisitorial é 

verdadeiramente dispensável, haja vista existirem meios alternativos para a 

fundamentação e embasamento da denúncia ou queixa.  
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SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Breves Comentários sobre a Concepção Normativa da 
Dignidade da Pessoa Humana; 3. A Influência do Princípio da Dignidade das Pessoas 
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proteção contratual da dignidade do consumidor; 6. Considerações Finais; 7. Referências. 
 
RESUMO  
A inserção da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental da República no 
sistema jurídico pátrio implica na expansão desse valor sobre todos os ramos do Direito, 
dentre os quais o Direito do Consumidor. Com o objetivo de demonstrar as relações que 
se estabelecem nesse fenômeno, busca, por meio do método descritivo e analítico, sob o 
uso da pesquisa bibliográfica e legislativa, demonstrar a influência desse princípio no 
âmbito contratual, substrato natural das relações de consumo. Outrossim, destaca como se 
desvela o princípio da dignidade da pessoa humana no Direito do Consumidor, ao 
fornecer a devida ênfase aos mecanismos de proteção processual e contratual ao sujeito 
hipossuficiente da relação de consumo. Conclui com a percepção de que o princípio é 
deveras importante no ramo consumerista do Direito e contribui para a criação de um 
emaranhado de proteção e garantia de direitos para o cidadão.  
 
Palavras-chave: Princípio Fundamental. Direito dos Contratos. Direito do Consumidor. 
Mecanismos de Proteção. 
 
ABSTRACT  
This paper aims to discuss about the insertion of the dignity of the human person as a 
fundamental principle of the Republic in the national legal system and its implication on 
the expansion of this value over all branches of Law, including Consumer Law. In order 
to demonstrate the relationships that are established in this phenomenon, it seeks, through 
the descriptive and analytical method, using the bibliographic and legislative research, to 
demonstrate the influence of this principle in the contractual environment, natural 
substrate of consumer relations. Moreover, it highlights how the principle of human 
dignity in Consumer Law is unveiled, by giving due emphasis to the mechanisms of 
procedural and contractual protection to the vulnerable subject of the consumer 
relationship. It concludes with the perception that the principle is indeed important in the 
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consumerist branch of Law, and contributes to the creation of a tangle of protection and 
guarantee of rights for the citizen.  
 
Keywords: Fundamental Principle. Contract Law. Consumer law. Protection 
Mechanisms. 
 
1 INTRODUÇÃO  

 

A reflexão sobre o “estado da arte” de qualquer instituto, esteja ele inserto ou não 

na esfera jurídica, sustenta e move a direção de grande parte da produção acadêmica 

atual. O desafio de conhecer aquilo que já foi construído e produzido também é tarefa 

científica. A princípio, parece-nos tarefa menos árdua do que buscar aquilo que ainda não 

foi feito. No entanto, dedicar a atenção a um número considerável de pesquisas já 

existentes, com um conhecimento que cada vez mais se avoluma e chega rapidamente à 

sociedade, divulgando-se por diversos meios de transmissão e com uma notável 

relevância prática, permite-nos levantar e avaliar o conhecimento existente sobre 

determinado tema. Não se busca, com isso, finalizar a discussão sobre o tema, mas abrir 

as portas para novas produções. 

Os direitos dos consumidores são espécie de um gênero mais amplo, que 

corresponde aos direitos humanos e fundamentais. A defesa do consumidor se apresenta 

no rol exemplificativo do artigo 5º da Constituição como direito individual, assim como 

ao disciplinar os princípios que regem a ordem econômica do artigo 170 da Lei Maior. 

Tal rol de direito tem sido positivado de forma gradativa pelas Constituições 

Democráticas dos Estados. No Brasil, com o advento da Constituição de 1988, uma nova 

roupagem se fez obrigatória ao Direito Privado. 

Com esse espírito, o presente trabalho possui como escopo a exposição dos 

direitos consumeristas a partir da reflexão da dignidade da pessoa humana, que constitui 

o princípio basilar da ordem jurídica pátria. Para tanto, buscamos tecer abordagem 

verticalizada acerca do postulado da dignidade da pessoa humana e o seu influxo na 

evolução jurídica dos contratos, estabelecendo novos paradigmas que culminaram na 

concretização do contrato de consumo em sua natureza protetiva. 

Em seguida, trataremos acerca da atuação pontual do postulado da dignidade da 

pessoa humana no microssistema do Direito do Consumidor, como forma da 

proporcionar a equiparação entre o adquirente e o fornecedor. 

Por fim, explicita os mecanismos empregados pelo Código de Defesa do 

Consumidor para a proteção da dignidade humana, visto que tal diploma permitiu uma 
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maior permeabilidade do sujeito consumidor no âmbito dos órgãos judiciários e 

administrativos a fim de conferir a defesa individual ou coletiva dessa categoria. A 

metodologia utilizada foi descritiva e analítica, desenvolvida por meio de pesquisa 

bibliográfica e legislativa, por meio da análise da literatura já publicada em forma de 

livros, periódicos, leis, revistas, e demais publicações. 

 

2 BREVES COMENTÁRIOS SOBRE A CONCEPÇÃO NORMATIVA DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Antes de tecer uma análise sobre o papel da dignidade humana no direito 

consumerista, é necessário estabelecer alguns parâmetros metodológicos objetivos para 

tratar do tema, dada a vasta produção científica que permeia a questão. 

Discorrer sobre o conteúdo da expressão Dignidade da Pessoa Humana é um 

desafio que se impõe a juristas e aplicadores do direito e cresce em importância à medida 

que o gênero humano adquire consciência da irrenunciabilidade de determinados valores. 

Apesar da imprecisão normativa, da dificuldade em se delimitar um sentido e de 

estabelecer um conceito, a dignidade é geralmente abordada como um valor em si 

mesmo, absoluto, universal e inerente à condição de ser humano, cujo respeito está 

atrelado à concretização de direitos e garantias fundamentais. É o que o professor Miguel 

Reale (2001, p. 30) identifica como invariante axiológica. 

A dignidade humana foi elevada a categoria de fundamento da República 

brasileira já no artigo 1º da Constituição federal, com consequente desdobramento sobre a 

aplicação e interpretação de todas as normas que compõem o ordenamento jurídico 

nacional. Com efeito, assinala o professor Rizzatto Nunes (2012, p. 64): “É ela, a 

dignidade, o último arcabouço da guarida dos direitos individuais e o primeiro 

fundamento de todo o sistema constitucional”. 

Essa conquista é resultado de um longo processo histórico que teve o seu ápice no 

segundo pós-guerra, com a derrocada dos regimes totalitários da Alemanha nacional-

socialista e da Itália fascista e que “de outro lado, registra a propagação do modelo 

constitucional soviético, convertido na matriz das Constituições socialistas [...] e na 

técnica constitucional de declaração dos Direitos Individuais” (HORTA, 2010, p. 193). 

Segundo ainda as lições de Raul Machado Horta (2010, p. 193), as constituições 

alemã (1949), italiana (1947), francesa (1946) e espanhola (1978) logo adotaram a 

cláusula de inviolabilidade dos direitos humanos, servindo-se da dignidade da pessoa 
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humana como seu fundamento último, com o objetivo de impedir que se repetissem as 

tragédias vivenciadas nas grandes guerras. 

Com efeito, os novos ideais pós-guerra fomentaram o surgimento de diversos 

tratados internacionais, como o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Convenção Interamericana 

para Prevenir e Punir a Tortura, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher, entre outros. Na oportunidade, destaca-se o 

preâmbulo da Declaração Internacional de Direitos Humanos: “considerando que o 

reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus 

direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 

mundo” (ORGANIZAÇÃO..., 1948, online). 

Constatada a universalidade do tema, é interessante recorrer à realidade de outros 

países, que também fundaram as suas ordens políticas no respeito à dignidade da pessoa 

humana, sobre a sua aplicabilidade jurídica. A Corte Constitucional colombiana 

(COLÔMBIA, 2002, online), por exemplo, elaborou uma síntese jurisprudencial na 

tentativa de relacionar a dignidade humana a um referencial concreto. O Tribunal 

concluiu que, enquanto entidade normativa, a expressão apresenta-se essencialmente a 

partir do seu objeto concreto de proteção e a partir da sua funcionalidade normativa, nos 

seguintes termos: 

 

Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo 
“dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la 
Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana 
entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de 
determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad 
humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia 
(vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los 
bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin 
humillaciones). De otro lado al tener como punto de vista la funcionalidad, del 
enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado tres 
lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio fundante del 
ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad 
como valor. (ii) La dignidad humana entendida como principio constitucional. 
Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo 
(Sentencia T-881/02, Relatoría). 

 

A interpretação que tem sido dada pelo México, por sua vez, é no sentido de que o 

princípio da dignidade humana constitui o eixo a partir do qual são construídos todos os 

direitos humanos, segundo González, Barrera e Ceballos (2016, p. 78).  

Já o Supremo Tribunal Federal brasileiro, adotando linha de sistematização 
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semelhante àquela apresentada pela Corte colombiana, no julgamento da ADI nº319-QO 

de relatoria do Ministro Moreira Alves (apud CUNHA JR., 2013, p. 536-7) ressalta que: 

 

[...] (a dignidade da pessoa humana) implica um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 
de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover a 
sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da 
vida em comunhão com os demais seres humanos. 

 

Sem nos atermos às divergências de cunho metajurídico - apenas em razão do 

escopo desse trabalho - e aproveitando a praticidade da segmentação fornecida pela Corte 

Constitucional colombiana, podemos relacionar cada uma das acepções atribuídas à 

dignidade humana a determinados grupos de direitos humanos e garantias fundamentais.  

A capacidade de autodeterminação e respeito à integridade física e moral do 

indivíduo pode ser facilmente associada aos direitos individuais de liberdade, 

consagrados primeiramente pelas declarações de direitos do século XVIII, que 

usualmente exigem do Estado e da sociedade uma postura abstensiva. E à garantia do 

mínimo existencial podemos relacionar os direitos sociais, cuja conquista foi estampada 

pelas constituições da primeira metade do século XX. Esses direitos encontram-se 

consagrados no artigo 6º da Constituição brasileira e exigem do Estado uma postura 

garantista.  

Por outro lado, quanto à funcionalidade normativa, cumpre ressaltar que a 

dignidade da pessoa humana desempenha um papel fundamental no controle de 

constitucionalidade de normas e de atos do Poder Público, na medida em que representa 

um limite negativo à atuação do Estado em todas as esferas de poder. 

Adotando interpretação apresentada, passemos à análise do impacto jurídico da 

dignidade da pessoa humana no âmbito contratual, natural substrato das relações de 

consumo.  

 

3 A INFLUÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

NOS CONTRATOS 

 

Fatores genéticos, elementos culturais, ideologia, prática social: uma verdadeira 

amálgama determina a unidade comportamental que dá viabilidade para a coexistência 

entre semelhantes em sociedade. No que tange ao ser humano, essa coexistência se 



58 
 

desvela em um par de comportamentos complementares e, de certa forma, antagônicos: a 

luta pela sobrevivência com outros indivíduos – que salta aos olhos nas disputas 

concorrenciais de pessoas que os homens próprios criaram, as jurídicas – e os atos de 

cooperação com o fito de preservar os interesses da coletividade. São ambos bastante 

úteis, e colaboram para a manutenção do contrato, por tantos séculos, como um 

instrumento social viável e palpável de coesão social. 

O contrato é a primazia do acordo. Nas palavras de Gladston Mamede (2010, p. 

3), “não é – e não pode ser – a via da sujeição de um indivíduo (ou grupo de indivíduo) a 

outro indivíduo (ou grupo de indivíduos)”, como resultado do predomínio da força, mas 

é, em verdade, a via da composição: a combinação de interesses e a constituição de 

relações de convergência são o pano de fundo, e ao mesmo tempo, o sustentáculo do 

Direito Contratual. 

Por outro lado, o sistema jurídico em voga nos traz à tona a noção de 

neoconstitucionalismo, pelo qual há uma eficácia expansiva dos valores constitucionais, 

os quais se irradiam por todo o ordenamento e acabam por condicionar a interpretação e 

aplicação do direito infraconstitucional – e, portanto, do Direito Contratual e do Direito 

Consumerista – à realização e à concretização de programas constitucionais que são 

necessários para a garantia de condições de existência mínima e digna, como bem nos 

assevera a doutrina de Dirley da Cunha Júnior (2013, p. 536). Dessa forma, tomando por 

base a adoção da dignidade da pessoa humana como princípio vetor em termos 

constitucionais, sua aplicação no âmbito contratual e, por maior razão, dado o seu caráter 

inegavelmente protetivo, no âmbito consumerista, é mais que programática: é obrigatória. 

Ingo Sarlet (2002, p. 62) nos apresenta precioso conceito de dignidade: 

 

Qualidade instrínseca e distintitiva de cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais 
que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para 
uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-
responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos. 

 

Partindo desses postulados, e tendo a noção de que a Constituição, mais que um 

pacto político, avançou na definição de novos paradigmas jurídicos, salienta-se a 

dignidade da pessoa humana, que somente se estabelece quando se tem a 

sobrevalorização da vida, tomada em sentido amplo, ou seja, tomada tendo por referência 
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os elementos vitais para uma existência íntegra como bases das relações jurídicas 

(MAMEDE, 2010, p. 4). Ora, o contrato, como lócus do acordo, apenas revelará, no 

âmbito consumerista, a noção de dignidade da pessoa humana, se forem dadas aos 

consumidores a garantia de direitos básicos. 

Afinal, como norma de ordem pública e de interesse social, o Código de Defesa 

do Consumidor, diploma básico de proteção consumerista, deve estar consoante os 

princípios fundamentais constitucionais, assegurando a todos a proteção aos direitos 

sociais. É por isso que a oferta deve ser clara, correta, ostensiva e escrita em língua 

portuguesa, e é também por isso que ocorre a vedação da publicidade enganosa, da 

publicidade abusiva, das práticas abusivas, criando-se um invólucro protetivo quanto à 

cobrança de dívidas, que não podem ter caráter de constrangimento ou ameaça, além da 

proteção contratual, objeto central deste tópico. 

Ao trazer limitações à liberdade contratual, numa verdadeira atuação de dirigismo 

estatal, protegeu-se o consumidor hipossuficiente. O conhecimento prévio do conteúdo e 

a redação clara, de forma a facilitar o sentido e alcance são obrigações dos fornecedores 

nos contratos de consumo. 

De mais a mais, o fornecedor vincula-se às declarações de vontade constantes em 

documentos particulares, no que diz respeito às relações de consumo. O pacta sunt 

servanda, princípio basilar dos contratos, é relativizado nas relações de consumo, à 

medida que fatos supervenientes que tornem a avença muito onerosa para o consumidor 

possam ser revisados, ou cláusulas com prestações desproporcionais possam ser 

modificadas, à luz do art. 6º, V, do diploma consumerista. É o que prescreve a teoria da 

quebra da base objetiva dos negócios jurídicos. 

Estabelecidas as linhas gerais acerca da dignidade da pessoa humana e da sua 

influência sobre os contratos, passemos, em revista, à ligação entre o direito do 

consumidor e o referido princípio. 

 

4 DIREITO DO CONSUMIDOR E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Conforme já evidenciado, a Constituição de 1988 representa um verdadeiro marco 

acerca da valorização e inserção dos direitos humanos na ordem jurídica brasileira. Em 

seu artigo 1º, inciso III, apresenta como um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil a dignidade da pessoa humana. A dignidade assumiu, assim, um valor sobrelevado, 

de modo a ser observada por toda a legislação infraconstitucional. 
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Consoante valorosa lição de Rizzatto Nunes (2002, p. 55), ao discorrer sobre a 

temática aqui proposta: 

 

Agora, realmente é a dignidade que dá o parâmetro para a solução do conflito 
de princípios; é ela a luz de todo o ordenamento. Tanto no conflito em abstrato 
de princípios como no caso real, concreto, é a dignidade que dirigirá o 
intérprete - que terá em mãos o instrumento da proporcionalidade – para a 
busca da solução. Assim, por exemplo, o princípio da intimidade, vida privada, 
honra,  imagem da pessoa humana, etc. deve ser entendido pelo da dignidade. 
No conflito entre liberdade de expressão e intimidade é a dignidade que dá a 
direção para a solução. Na real colisão de honras, é a dignidade que servirá – 
via proporcionalidade – para sopesar os direitos, limites e interesses postos e 
gerar a resolução. A isonomia, é verdade, também participará, mas, sem 
sombra de dúvidas, a luz fundamental, a estrela máxima do universo 
principiológico, é a dignidade da pessoa humana. 

 

Nesse sentido, verifica-se que a dignidade da pessoa humana é inerente à condição 

de pessoa, de maneira que se torna imprescindível a sua observância como diretriz, seja 

nas relações jurídicas, seja nas relações sociais, configurando-se como um vértice dos 

direitos fundamentais. 

Assim, ao se criar um mecanismo de defesa ao consumidor, concretizado por 

meio da Lei n. 8.078/90, o antedito princípio não poderia deixar de nortear o aparato de 

proteção consumerista, sendo exteriorizado em diversos dispositivos do Código de 

Defesa do Consumidor. 

Ora, a aplicação do referido princípio tem por escopo a equiparação entre as 

partes da relação de consumo, através de mecanismos que forneçam à parte 

hipossuficiente uma condição de igualdade. 

Para esse fim, o Código de Defesa do Consumidor considera a hipossuficiência 

em seu sentido mais abrangente, englobando não só a hipossuficiência financeira, como 

também técnica.  

Estabelece-se, com isso, que a legislação consumerista parte de uma presunção de 

que o fornecedor possui maior conhecimento técnico que o consumidor e, por essa razão, 

determina a transparência das informações, a proteção contra propagandas enganosas, 

bem como a proibição e coibição de todas as formas de abuso praticadas no mercado de 

consumo. 

O que se busca aqui é, portanto, a promoção de isonomia entre as partes, para que 

haja, assim, a efetivação da dignidade. 

Insta salientar, ainda, que o respeito à dignidade surge de maneira expressa no 

referido diploma como um dos objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo, 
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elencados em seu artigo 4º, que assim dispõe: 

 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, 
saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 
consumo, atendidos os seguintes princípios [...] 

 

Tal sistemática adotada pelo legislador denota que o arcabouço consumerista foi 

produzido com o fim de promover a dignidade sem a qual não seria possível alcançar a 

efetiva qualidade de vida. 

Ademais, é possível vislumbrar o reflexo do princípio da dignidade da pessoa 

humana por meio da previsão de mecanismos, como a inversão do ônus da prova (direito 

básico do consumidor, conforme artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor) e a 

aplicação, em caso de divergência na solução interpretativa do caso concreto, da 

interpretação mais favorável ao consumidor.  

Verifica-se, portanto, que as disposições contidas na legislação consumerista estão 

em plena conformidade com a essência do princípio da dignidade da pessoa humana, ao 

passo que não há sua previsão apenas como objetivo, também sendo inseridos 

mecanismos de concretização do mesmo, contribuindo, assim, para a formação de uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

Vejamos mais detalhadamente qual o aparato consumerista que visa à 

concretização do princípio vetor do ordenamento jurídico pátrio. 

 

5 ESTADO DA ARTE DA PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

NAS RELAÇÕES DE CONSUMO 

 

Através da edição do diploma legislativo próprio - o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8.078/90) - a seara consumerista recebeu aparato especial de 

proteção. O referido diploma legal exalta a dignidade constitucional da pessoa humana, 

fazendo-a inserir em diversos dispositivos. 

Não há dúvida que o microssistema consumerista recepcionou o postulado da 

dignidade da pessoa humana, basta verificar os dispositivos do Código que preveem 

mecanismos legais de promoção da isonomia jurídica entre fornecedores e consumidores. 

É, portanto, na dignidade da pessoa humana que está compreendida a igualdade que 

constitui o grande escopo da legislação protetiva, ante o reconhecimento da 
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vulnerabilidade do consumidor perante o mercado. 

Nessa esteira, o dispositivo que inaugura a Lei n. 8.078/90 preconiza que as 

normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social. 

Assim, evidenciando incontestavelmente a possibilidade de intervenção estatal nas 

relações jurídico-contratuais existentes no mercado de consumo, seja com a adoção de 

medidas legislativas pro vulnerável, seja através do exercício da função jurisdicional, ou, 

ainda, administrativamente, com a regulação e intermediação das relações entre 

consumidores e fornecedores. 

Com efeito, a política nacional de consumo consignada no art. 4º do referido 

diploma legislativo, propõe como objetivos para com o consumidor a promoção do 

“respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 

melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo”.  

Outrossim, o art. 6º da antedita lei dispõe acerca dos direitos mínimos do 

consumidor, aqueles que encontram-se intrínsecos com os direitos fundamentais e com a 

dignidade da pessoa humana. Trata-se, pois, de rol claramente exemplificativo, cuja 

relevância é de tal monta que passamos a transcrever: 

 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: I - a proteção da vida, saúde e 
segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de 
produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; II - a educação e 
divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a 
liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; III - a informação 
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação 
correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos 
incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção 
contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou 
desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no 
fornecimento de produtos e serviços; V - a modificação das cláusulas 
contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em 
razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; VI - a 
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos e difusos; VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com 
vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica 
aos necessitados; VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 
regras ordinárias de experiências; IX - Vetado; X - a adequada e eficaz 
prestação dos serviços públicos em geral. 

 

Assim, visando concretizar os direitos acima elencados, o CDC prevê a utilização 

de instrumentos que de forma direta privilegiam os direitos fundamentais e a dignidade 
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dos consumidores, tanto no âmbito processual quanto no átimo de firmação contratual.  

 

5.1 Mecanismos de proteção processual da dignidade do consumidor 

 

O Código de Defesa do Consumidor normatizou o espírito garantista da Lei Maior 

ao possibilitar o acesso dos consumidores aos órgãos judiciários e administrativos e a 

facilitação da defesa individual ou coletiva desses sujeitos (art. 6º, VII e VIII). 

Assim sendo, partindo do pressuposto da vulnerabilidade do consumidor, a 

existência de todo esse instrumental jurídico em favor dos consumidores permite que eles 

possam participar, juntamente com o poder público, da luta pela efetivação dos seus 

direitos, desenvolvendo assim a sua dignidade como pessoas humanas (art. 1º, III, CF) 

por meio do exercício (concreto) da cidadania (art. 1º, II, CF). 

A priori, a atuação conjunta do PROCON juntamente com as delegacias 

especializadas e as Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor forma uma malha de 

prevenção, investigação e tutela coletiva consumerista. Além disso, a especialização 

desses órgãos torna a defesa dos interesses dos consumidores mais célere e qualificada.      

Ademais, uma vez instaurada ação judicial no âmbito consumerista, o consumidor 

goza de algumas prerrogativas que dirimem a sua vulnerabilidade, tais quais a inversão 

do ônus da prova e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor por 

fatos e vícios dos produtos e serviços à disposição.  

Os dois primeiros privilégios buscam evitar que a dificuldade excessiva na 

produção de provas obste a deflagração de ações por parte dos consumidores, desse modo 

propiciando uma facilidade ao acesso à justiça.  

Portanto, ao especificar normas processuais em seu microssistema, o CDC não 

poupa esforços para a defesa do consumidor em Juízo. Desse modo, o Código admite, 

inclusive, na esfera da defesa dos direitos e interesses do consumidor qualquer 

modalidade de ação. Logo, sempre visando a efetividade das leis abstratas e a garantia 

dos direitos fundamentais e da dignidade do consumidor. 

  

5.2 Mecanismos de proteção contratual da dignidade do consumidor 

 

Em se tratando de proteção contratual, a legislação consumerista integra diversos 

institutos com o propósito de impedir a edição de cláusulas abusivas ou que promovam o 

desequilíbrio contratual, violando assim, a dignidade do contratante.  
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As cláusulas abusivas, geralmente identificadas nos contratos de adesão, são 

aquelas que de alguma forma atenuam a responsabilidade do fornecedor por vícios de 

qualquer natureza dos produtos e serviços, subtraiam do consumidor a opção de 

reembolso de quantia já paga, que estabeleçam a inversão do ônus da prova em prejuízo 

do consumidor, enfim, que estejam em desacordo com o sistema do consumidor.  

Assim, todas essas cláusulas configuram flagrante vilipêndio à dignidade do 

consumidor e, portanto, são nulas de pleno direito. O que demonstra, inclusive, que o 

legislador legitima a mitigação do princípio pacta sunt servanda em prol do 

reconhecimento de uma proteção ao sujeito mais vulnerável nas relações privadas.  

Além disso, a interpretação deve ser mais favorável ao consumidor que assentiu 

ao conteúdo contratual em face do fornecedor, geralmente responsável por redigir as 

cláusulas contratuais e deverá também tomar conhecimento prévio das condições 

contratuais, pois é a informação que irá atenuar no caso concreto a posição de 

inferioridade técnica do consumidor.  

Outrossim, visando erigir a cooperação e solidariedade, bem como a promoção do 

desenvolvimento da personalidade humana nas relações obrigacionais, os contratos de 

consumo também recebem a conformação dos princípios da boa-fé́, do equilíbrio 

econômico e da função social. Tal tríplice principiológica condiciona a autonomia 

contratual a um consumo seguro e consciente. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por intermédio de um processo de revisão literária, análise de textos legislativos e 

julgados, procuramos abordar qual o estado da arte do Código de Defesa do Consumidor 

no que se refere às profundas transformações operadas pela introdução da dignidade da 

pessoa humana, enquanto entidade normativa, nas relações contratuais privadas de 

consumo.  

Para tanto, buscamos as raízes modernas da dignidade da pessoa humana na 

ordem política inaugurada no século XX e analisamos a sua aplicabilidade sob as 

perspectivas do seu objeto de proteção e da sua funcionalidade normativa.  

Percebemos que a concretização do princípio fundante da República Federativa do 

Brasil e do plexo de direitos e garantias que o acompanha, mitigou a utilização dos 

institutos tradicionais do direito privado, como o pacta sunt servanda. Ademais, 

verificamos que a realização da proposta do constituinte exige uma maior intervenção do 
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Estado nas relações sociais. 

Contudo, apesar de toda a proteção legal conferida pelo legislador ao consumidor 

com o advento da Lei 8.078/90, ainda se verificam situações fáticas de afronta ao seu 

patrimônio material e imaterial passíveis de controle pelo Poder Judiciário. 

Refletido o estado da arte da proteção consumerista em sede da legislação 

infraconstitucional, faz-se necessário aprofundar o conhecimento sobre outros modos de 

vivência e percepção da dignidade da pessoa humana em relações privadas e modos de 

sua efetivação. 
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presented. Exploratory, aiming to improve the ideas through information on the theme in 
focus. 
 
KEYWORDS: Tax planning. Fiscal elision limits. Antielisive general rule. 
 

1 INTRODUÇÃO 

A propagação da utilização do planejamento tributário no Brasil ainda é muito 

tímida, apesar de se tratar de instituto jurídico já concebido largamente pela doutrina e 

inclusive classificado como direito fundamental do contribuinte.  

Há uma tênue distinção entre os três seguintes institutos: elisão, elusão e evasão. E 

a diferença se baseia justamente no critério da licitude. Apenas o primeiro é 

integralmente lícito, enquanto que, o segundo importa em simulação e o terceiro 

configura tipo penal. 

A evasão (sonegação) e da elusão (ou elisão ineficaz) são, grosso modo, formas de 

se desviar totalmente ou parcialmente da tributação. Contudo, muitas vezes de forma 

culposa, já que a legislação tributária está de ser simples e transparente. 

Daí uma justificativa primordial para a implementação e difusão de uma cultura 

de planejar a tributação. Aqui se trataria de um cenário de administração tributária 

dialógica, ideal para combater uma temerária tributação oculta. 

A ferramenta apta a concretizar políticas públicas no sentido de uma educação 

fiscal generalizada e cultura participativa no processo de integralização de receitas 

derivadas tributárias é justamente a elisão fiscal. 

Diga-se de passagem a autonomia do planejamento tributário não se condiciona à 

mera busca de lacunas na legislação, mas também uma necessidade do contribuinte em se 

programar antecipadamente, principalmente o brasileiro que não encontra o devido 

retorno dos montantes recolhidos à título de tributo.  

É interessante observar que, como a doutrina considera o planejamento tributário 

um direito fundamental, a teoria correlata a rigor aplica-se ao referido instituto tributário. 

Dessa forma, a priori, não se deveria pensar em restringir a elisão fiscal já que, uma vez 

tido como direito fundamental, a sua aplicação é imediata e sua restrição condicionada a 

salvaguarda de outro direito fundamental. 
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Contudo, além de não se respeitar o campo discricionariedade do planejamento 

tributário, já foram elaboradas várias proposituras no sentido de regulamentar o Art. 116, 

§único, CTN1, que, em outras palavras, iria restringir as estratégias elisivas.  

Nesse tocante, importante é estabelecer uma crítica sobre proposituras legislativas 

como a norma geral antielisiva, mais notadamente sobre o teor dos dispositivos e o 

respectivo alinhamento com a melhor jurisprudência e doutrina correlatas. 

 

2 ASPECTOS GERAIS DA ELISÃO FISCAL 

 

Planejar-se é uma conduta natural do ser humano. Por meio da característica única 

da cognição, o homem busca atender às suas necessidades e consequentemente assegurar 

a sua sobrevivência em todos os ângulos possíveis. E o prisma econômico, universo no 

qual está inserido o Direito Tributário, não é exceção. 

Não por acaso a economia precede todas as outras as ciências humanas, incluindo 

a sociologia de Comte, como destaca Almeida (2012, p. 53): 

 

A procura do estatuto epistemológico (episteme, ciência) das ciências humanas 
ou sociais desenvolveu-se com muitas dificuldades. Era-lhe negado o caráter 
de cientificidade, ora porque só são conside- rados científicos os métodos 
baseados nas ciências da natureza, ora porque o método era desconhecido. 
A primeira ciência humana, comportamental ou social a se de- senvolver foi a 
economia, considerada a mãe das ciências humanas ou sociais. Adam Smith no 
século XVIII foi um dos primeiros a explicar o funcionamento de um sistema 
econômico em termos matemáticos, embora com muitos conceitos ainda não 
esclarecidos. Entre o fim do século XVIII e o início do século XIX, Malthus 
introduziu a dinâmi- ca do crescimento da população na análise econômica. 
Karl Marx, já no século XIX, inseriu em seus conceitos todo o conjunto de 
fatos humanos. 
Outra ciência humana que surgiu no século XIX foi a sociologia, com Augusto 
Comte. Seguiram-se as demais ciências sociais, como a etnologia, a história, a 
geografia, a psicologia. 

 

A ciência jurídica que encontrou, já no século XX, em Kelsen, a sua autonomia, 

também irá viabilizar o planejamento pelos indivíduos, prontamente garantindo o direito 

a programar condutas. Inclusive é o que se observa positivado na Constituição Federal de 

1988, mais notadamente nas regras (como classifica Alexy) de limitações ao poder de 

tributar. A essência da anterioridade anual e nonagesimal, por exemplo, é justamente 

                                                      
1 Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus 
efeitos: 
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados 
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. 
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possibilitar a programação e a adequação prévia diante do advento de inovações na 

legislação que culminem no aumento do aspecto quantitativo da exação tributária. 

Contudo, a necessidade de se planejar não paira por si só na pesada carga 

tributária. O panorama brasileiro aduz a outra característica adicional: o baixo retorno das 

quantias pagas a título de tributos que deveriam ser revestidas em políticas públicas de 

implementação de direitos fundamentais. É exatamente esse sentido que se extrai do 

estudo intitulado Carga tributária/PIB X IDH: Cálculo do IRBES (Indíce de Retorno de 

Bem Estar à Sociedade) 2017 (INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E 

TRIBUTAÇÃO, 2017, adaptado).2 

                                                      
2 

DESCRIMINAÇÃO IRBES - ÍNDICE DE RETORNO AO 
BEM ESTAR DA SOCIEDADE 

RANKING  ANO 
2014  

ANO 
2014  

ÍNDICE 
OBTIDO  

RESUL- 
TADO  

RESUL- 
TADO  

30 PAÍSES DE 
MAIOR 
TRIBUTAÇÃO  

C.T 
SOBRE 
O PIB  

IDH  IRBES  RANKING  RANK. 
ANTERIOR  

SUIÇA  26,60% 0,93 163,46 1º 4º 
CORÉIA DO 
SUL  

24,60% 0,898 163,04 2º 2º 

ESTADOS 
UNIDOS  

26,00% 0,915 162,88 3º 3º 

AUSTRÁLIA  30,80% 0,935 159,06 4º 1º 
IRLANDA  29,90% 0,916 158,48 5º 5º 
CANADÁ  30,80% 0,913 157,19 6º 7º 
JAPÃO  30,30% 0,891 155,89 7º 6º 
NOVA 
ZELÂNDIA  

32,40% 0,913 155,35 8º 8º 

ISRAEL  31,10% 0,894 155,23 9º 9º 
REINO UNIDO  32,60% 0,907 154,61 10º 10º 
ALEMANHA  36,10% 0,916 151,35 11º 15º 
ESPANHA  33,20% 0,876 151,28 12º 13º 
ESLOVÁQUIA  31,00% 0,844 151,09 13º 12º 
URUGUAI  27,40% 0,793 150,90 14º 11º 
REPÚBLICA 
TCHECA  

33,50% 0,87 150,43 15º 17º 

NORUEGA  39,10% 0,944 150,28 16º 18º 
ARGENTINA  32,20% 0,836 149,03 17º 19º 
ESLOVÊNIA  36,60% 0,880 147,71 18º 20º 
LUXEMBURGO  37,80% 0,892 147,35 19º 21º 
GRÉCIA  35,90% 0,865 147,24 20º 16º 
ISLÂNDIA  38,70% 0,899 146,91 21º 14º 
BÉLGICA  40,40% 0,890 144,19 22º 25º 
ÁUSTRIA  41,00% 0,885 143,08 23º 23º 
DINAMARCA  43,90% 0,923 142,97 24º 28º 
FINLÂNDIA  41,80% 0,883 141,99 25º 29º 
FRANÇA  42,60% 0,888 141,49 26º 24º 
ITÁLIA  41,60% 0,873 141,37 27º 26º 
SUÉCIA  42,70% 0,907 141,15 28º 22º 
HUNGRIA  38,50% 0,828 141,11 29º 27º 
BRASIL  33,65% 0,755 140,48 30º 30º 
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Depreende-se que, de fato, o Brasil encontra-se entre os maiores ônus tributários 

do mundo. Entretanto tal não é suficiente para que provoque a vontade nos indivíduos de 

se programar no intuito de suprir as necessidades da vida cotidiana, de ter garantidos seus 

direitos sociais, que são aqui relevantes para determinação do índice de desenvolvimento 

humano.  

A prova dessa premissa é a de que as supracitadas estatísticas mostram que países 

com uma carga tributária superior a brasileira conseguem manter um IDH bem mais 

elevado que o nosso. Isso em uma sistemática de tributação padrão, sem a necessidade de 

adesão a regimes especiais nem um planejamento tributário para suprir carências.  

Logo, em face do mau direcionamento dos recursos públicos auferidos das 

receitas tributárias, o planejamento tributário se constitui como uma ferramenta 

indispensável para a manutenção dos direitos fundamentais no Brasil. Já que, diante da 

insuficiência do orçamento público em completar esse dever, fica a coletividade 

compelida a fazê-lo com recursos próprios. 

Na seara tributária é perfeitamente possível a incidência de situações jurídicas 

simuladas. Temos caso clássico contido no dispositivo do Art. 156 §2º I CF.3 Aqui o 

contribuinte do ITBI abusa da forma legal prevista para a imunidade do imposto e realiza 

a transmissão, integralização ou incorporação de bens e/ou, assim como modificação ou 

extinção da estrutura societária visando apenas fuga da obrigação tributária principal, 

desprovido de qualquer propósito negocial. 

O mesmo se afirma para a dissimulação, para a qual podemos citar como 

exemplar o cenário em que se arquiteta uma venda fantasiosa quando, na verdade, se trata 

de uma doação. Dessa maneira, visa-se obter uma alíquota menor a título de ITBI que, no 

caso do município de Fortaleza é de 3% (três por cento) para as transmissões que não 

envolvam o SFH, segundo o Art. 306 II CTMFOR4. Enquanto que o ITCD, no caso do 

Estado do Ceará, pode chegar até 8% (oito por cento), nos moldes do Art. 16 I d, II d da 

Lei Estadual 15.812/15.5 

                                                                                                                                                              
 Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. 2017. Adaptado pelo autor. 

3Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
§ 2º O imposto previsto no inciso II: 
I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em 
realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão 
ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra 
e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; 
4As alíquotas a serem aplicadas sobre a base de cálculo do ITBI são:  
II - 3% (três por cento) nas demais transmissões.  
5Art.16. As alíquotas do ITCD, considerando-se o valor da respectiva base de cálculo, são: 
I - nas transmissões causa mortis: 
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Como a regra do Art. 110 CTN obsta que a legislação tributária altere o conceito, 

matéria e alcance dos institutos de natureza civil, a simulação e dissimulação de negócios 

jurídicos tributários obedecem a seguinte distinção delineada por Monteiro (2003, p. 

254): “[...] em ambas, o agente quer o engano; na simulação, quer enganar sobre a 

existência de situação não verdadeira, na dissimulação, sobre a inexistência de situação 

real. Se a simulação é um fantasma, a dissimulação é uma máscara”.6 

O planejamento fiscal é íntegro, transparente e lícito. Constitui-se no plano prático 

como um meio de interpretação da legislação tributária no intuito de reduzir ao máximo 

possível a carga tributária. O manuseio desse valioso instrumento transpassa o mundo 

jurídico, não se limitando tão somente à apreciação da norma positivada, mas como 

também tomando como aliado a gestão de negócios. Nesse sentido, corrobora Andrade 

Filho (2015, p. 21): 

 

A elisão fiscal, segundo a concepção que adotamos, é atividade licita de busca 
e    identificação de alternativas que, observados os marcos da ordem jurídica, 
levem a uma menor carga tributária. Essa atividade, também chamada 
“planejamento tributário”, requer o manejo competente de duas linguagens: a 
do direito positivo e a dos negócios, e, portanto, não se restringe à descoberta 
de lacunas ou “brechas” existentes na legislação. O planejamento tributário 
envolve o manejo inteligente dessa complexidade que é o direito positivo e do 
mundo dos negócios. 

 

Por isso a elisão fiscal não se resume tão somente ao preenchimento de brechas 

legais, pois estas podem vir a ser supridas pelo legislador ou até mesmo pelos juízes no 

exercício de sua competência. O planejamento tributário persiste mesmo após serem 

preenchidas as lacunas da lei. O ato de planejar remete a ideia de arquitetar, organizar ou 

planificar algo. O objeto sobre o que se planeja pode mudar, mas esse fato não é 

                                                                                                                                                              
a) 2% (dois por cento), até 10.000 (dez mil) Ufirces; 
b) 4% (quatro por cento), acima de 10.000 (dez mil) e até 20.000 (vinte mil) Ufirces; 
c) 6% (seis por cento), acima de 20.000 (vinte mil) e até 40.000 (quarenta mil) Ufirces; 
d) 8% (oito por cento), acima de 40.000 (quarenta mil) Ufirces; 
II – nas transmissões por doação: 
a) 2% (dois por cento), até 25.000 (vinte e cinco mil) Ufirces; 
b) 4% (quatro por cento), acima de 25.000 (vinte e cinco mil) e até 150.000 (cem mil) 
Ufirces; 
c) 6% (seis por cento), acima de 150.000 (cinquenta mil) e até 250.000 (duzentas e 
cinquenta mil) Ufirces; 
d) 8% (oito por cento), acima de 250.000 (duzentas e cinquenta mil) Ufirces; 
6A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de 
direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos 
Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar 
competências tributárias. 
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suficiente para extinguir o planejamento por si só. Portanto, se o objeto muda então o 

planejamento muda também. É precisa e verdadeira a referida proposição lógica. 

Logo, ao trazer essa premissa para o plano tributário, independentemente do 

advento de inovações legislativas, quaisquer que seja seu teor, sempre haverá a 

possibilidade de estudar ou programar condutas. Ainda bem que principalmente em se 

tratando de matéria tributária, pois o conteúdo deste ramo jurídico é bastante amplo no 

sentido de uma produção diária de normas elevada. 

Dados pesquisa mais recente (encerrada com dados até 30/09/2017) do IBPT 

intitulada “Quantidade de normas editadas no Brasil: 29 anos da Constituição Federal de 

1988” (INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO, 2017, 

adaptado).7 Esta se dá no intuito preponderante de confirmar o quantitativo descomunal 

de normas tributárias e o seu percentual referente ao total de normas gerais federais, 

estaduais e municipais editadas desde o advento da Constituição Federal de 1988 (2017, 

p. 3-6): 

O planejamento tributário é deveras essencial diante da excessiva legislação 

brasileira, principalmente em se tratando do rol normativo envolvendo IRPF, IPI e ICMS. 

Além do que essa descomedida quantidade de regras e princípios gera também uma 

                                                      
7 

QUANTIDADE DE NORMAS EDITADAS - 29 ANOS DA CF DE 1988 
NORMAS FEDERAIS GERAIS TRIBUTÁRIAS 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1 1 
EMENDAS CONSTITUCIONAIS 

DE REVISÃO 
6 - 

EMENDAS CONSTITUCIONAIS 97 16 
LEIS DELEGADAS 2 - 

LEIS COMPLEMENTARES 101 45 
LEIS ORDINÁRIAS 5.731 1.137 

MEDIDAS PROVISÓRIAS 
ORIGINÁRIAS 

1.412 237 

MEDIDAS PROVISÓRIAS 
REEDITADAS 

5.491 1.674 

DECRETOS FEDERAIS 12.292 1.659 
NORMAS COMPLEMENTARES* 139.506 26.787 

TOTAL 164.639 31.556 
MÉDIA POR DIA 16,11 3,09 

MÉDIA POR DIA ÚTIL 23,14 4,44 
TOTAL DE NORMAS 

EDITADAS  
GERAIS 

 
TRIBUTÁRIAS 

FEDERAL 164.639  31.556  
ESTADUAL  1.549.106  117.282  
MUNICIPAL  3.965.412  228.728  

TOTAL 5.679.157  377.566 
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Adaptado pelo autor. 
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enorme insegurança jurídica e um indesejado retardo burocrático nas demandas 

tributárias. 

 
3 LIMITES DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

A primeira e mais evidente restrição à irradiação plena da elisão fiscal é 

justamente a limitação temporal. Não há que se falar em planejamento tributário depois 

da concretização do fato gerador. Logo, a elisão fiscal orbita no plano abstrato da 

hipótese de incidência.  

Deve-se estar claro que a ocorrência da conduta elisiva é rigorosamente anterior à 

consumação do fato gerador. Consequentemente prévio a qualquer procedimento de 

autuação, fiscalização e processo administrativo ou judicial tributário.  

Caso contrário, se trataria da sonegação fiscal, esta que ocorre necessariamente 

após a concretização do fato gerador. Nesse sentido, se posiciona Crepaldi (2012, p. 5): 

 

Vale observar que um planejamento tributário indevidamente elaborado pode 
gerar uma evasão fiscal, em vez da elisão fiscal. A evasão fiscal também reduz 
a carga tributária, mas por meios ilegais, e é classificada como crime de 
sonegação fiscal. A distinção entre elisão fiscal (lícita) e evasão fiscal (ilícita) 
reside no fato de que, na evasão ocorre a ocultação e o disfarce e o profissional 
evita que o Fisco tome conhecimento da ocorrência do fato gerador. Na elisão, 
o profissional busca meios legais para evitar que o fato gerador da obrigação 
tributária aconteça. [...]  

 

Como se depreende, não há qualquer ilicitude na conduta de se desviar da 

incidência de uma norma, seja ela tributária ou de qualquer outra natureza. É uma 

faculdade intrínseca ao jurisdicionado se amoldar ao padrão estabelecido pelo texto 

normativo, assim como também observar e discutir seu escopo pelos meios que o 

ordenamento jurídico dispõe. 

A segunda se trata de um aspecto interpretativo. Formalmente o planejamento 

tributário irá se valer das lacunas legais de maneira a exercer uma dinâmica furtiva ao 

rigor exigido pela hermenêutica literal, tal como expressa o Art. 111 CTN8. 

A predominância de dispositivos como o supracitado não são de se estranhar em 

se tratando do ramo tributário que, em sua essência, é predominantemente legalista. 

                                                      
8Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 
II - outorga de isenção; 
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 
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Logo, se não há tributo sem lei, então todos os fatos e relações jurídicas tributárias estão 

permeadas por dispositivos legais em sentido estrito.  

Como todos os fatos e relações jurídicas tributárias são, via de regra, balizadas 

pelo diploma legal, então a legislação tributária não consegue acompanhar no mesmo 

ritmo as mudanças culturais nem as transformações dos valores sociais. Diga-se de 

passagem, nenhuma vertente da ciência jurídica consegue, ainda mais a tributária. 

Portanto, sob a perspectiva material, a elisão fiscal não pode se ater tão somente a 

uma interpretação gramatical fria e imutável. O Direito Tributário deve sim acompanhar 

as mudanças valorativas da sociedade. Nesse sentido, concorda Paulo                            

Bonavides (2010, p. 478-479): 

 

A objeção mais pesada que as reflexões de Smend suscitam com o respeito à 
técnica interpretativa dos formalistas do positivismo é indubitavelmente aquela 
referente à frieza ou indiferença com que eles, violentando a norma jurídica, 
costumam aplicá-la fora do conjunto no qual cobre seu preciso sentido. Trata-
se, segundo Smend, de uma singular ilusão desses formalistas esperar que a 
norma jurídica em toda a parte se sujeite à mesma interpretação e emprego, não 
importando sua conexidade com o direito público ou com o direito privado, 
com o direito formal ou com o direito material, com o direito político ou com o 
direito técnico [...]. 

 

Como a teoria de Smend coloca em destaque o conteúdo valorativo da 

Constituição, esta deve refletir as aspirações da sociedade que tutela. Como a lei 

fundamental brasileira o Direito Financeiro e Econômico como todo, incluindo assim o 

Tributário, estes ramos não se eximem de acompanhar as modificações no contexto 

social, como bem coloca Lima (2010, p. 45): 

 

Como já analisado, as instituições jurídicas, como valores culturais que são, 
espelham os anseios da sociedade a qual elas regem. O direito como norma 
aplicada ao fato, incorpora a mutabilidade social e transforma-se, a fim de 
exercer a sua primordial função, qual seja: concretizar o valor de justiça nas 
relações sociais.  

 

Portanto, pelos motivos supracitados, parece ser mais adequado, principalmente 

diante de hard cases, a adoção de métodos integrativos como o científico-espiritual da 

Constituição, ao se utilizar do instrumento do planejamento tributário.  

Diante de dúvida quanto à interpretação da legislação tributária do IRPF, o 

contribuinte pode consultar o fisco, imprimindo assim a conotação prática interpretativa 

ao planejamento tributário. Contudo esse instrumento deve obedecer aos requisitos 
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formais e materiais elencados pelos Arts. 3º, 3º-A da IN RFB 1.396/13, que parece 

englobar um número mínimo de situações fáticas possíveis, longe da amplitude ideal.9 

Por fim, tem-se o aspecto material que será representado pelo instituto 

denominado “substrato econômico”. Tal instituto advém da Teoria do Propósito Negocial 

(Business Purpose Theory) anunciada pela Suprema Corte Americana desde o primeiro 

meado do século XX. Contudo, a incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro da 

referida teoria carece de uma atenção maior quanto aos alicerces no qual se solidificou o 

Direito brasileiro, como bem atenta Lima (2010, p. 96): 

 

Nesse sentido, fica evidente que a Teoria da Utilidade Negocial foi 
desenvolvida no sistema jurídico anglo-saxão, em que se prevalece a tradição 
jurisprudencial e consuetudinária nas resoluções dos conflitos, não havendo a 
imprescindibilidade de norma legal positivada. Logo, por esta teoria, possível é 
a desconsideração, para efeitos fiscais, de negócios jurídicos lícitos, porém sem 
justificativa econômica, o que torna a interpretação econômica dos direitos 
tributário e contratual seu fundamento basilar. 
Deve-se, portanto, ter muita cautela ao propor a aplicabilidade da Teoria da 
Utilidade Negocial no ordenamento jurídico brasileiro; pois, por estar este 
fundado no sistema jurídico de origem romano-germânico, é tradicionalmente 
condicionado à legalidade, especialmente quando se disciplina relação entre os 
sujeitos tributários. Logo, incorporar conceitos indeterminados e subjetivos, 
como a intencionalidade da conduta contribuinte, e institutos extrajurídicos, 
como o econômico e o social, para promover a tributação, é por em risco a 
estrita legalidade e a segurança jurídica do sistema tributário brasileiro. 

 

Trata-se da verificação de uma conduta comercial no contribuinte, uma maneira 

de organizar-se no plano abstrato da hipótese de incidência para não concretizar o fato 

gerador ou suavizá-lo por meio de um objetivo que aperfeiçoe a atividade empresarial 

exercida e não tão somente buscar evadir-se da responsabilidade tributária. Esta última 

conduta sim configuraria o crime de sonegação fiscal. Até mesmo a tentativa de simular o 

planejamento tributário é indesejável e constitui a chamada elusão ou elisão ineficaz. 

Referido critério substancial direciona o planejamento tributário a perseguir não 

tão somente uma otimização tributária, mas também um aperfeiçoamento operacional no 

sentido de reduzir custos logísticos, um aprimoramento preventivo no tocante a evitar 
                                                      
9Art. 3º A consulta deverá ser formulada por escrito, conforme os modelos constantes nos Anexos I a III a 
esta Instrução Normativa, dirigida à autoridade competente da Coordenação mencionada no caput do art. 
7º e apresentada na unidade da RFB do domicílio tributário do consulente. 
Art. 3º-A Além dos requisitos previstos neste Capítulo, a consulta deverá conter as informações 
estabelecidas no § 1º deste artigo quando os dispositivos da legislação tributária e aduaneira ou os fatos a 
que será aplicada a interpretação solicitada, indicados conforme o inciso IV do § 2º do art. 3º, abrangerem 
uma das matérias a seguir: 
I - preços de transferência; 
II - o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (Padis); ou 
III - estabelecimento permanente. 
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futuras demandas judiciais com o fisco e, por último, é claro, um upgrade financeiro que 

irá potencializar elementos financeiros e contábeis do contribuinte tais como a margem 

de lucratividade, a incrementação no ativo circulante, redução do passivo, aumento do 

patrimônio líquido, dentre outros. 

A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais exige a 

configuração do substrato econômico para a regular constituição da elisão fiscal. Não 

estando presente o instituto do substrato econômico, o planejamento tributário torna-se 

abusivo e a teoria do propósito negocial negada, como bem entende o CARF: 

 

ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.                                
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas  
de  amortização  do  ágio,  prevista  no  art.  386  do  RIR/1999,  requer  a  
participação de uma pessoa jurídica investidora originária, que efetivamente  
tenha  acreditado  na   "mais  valia"  do  investimento  e  feito  sacrifícios  
patrimoniais para sua aquisição. Inexistentes  tais  sacrifícios,  notadamente  
em  razão  do  fato  de  alienantes  e       adquirentes  integrarem  o  mesmo  
grupo  econômico  e estarem  submetidos  a  controle  comum,  evidencia-se  a  
artificialidade  da  reorganização  societária  que,  carecendo  de  propósito     
negocial  e  substrato  econômico,  não  tem  o  condão de autorizar o 
aproveitamento   tributário do ágio que pretendeu criar. 
No que tange  ao  ponto  central  do  mérito,  a  decisão  recorrida  manteve  os  
autos de infração lavrados pela Fiscalização. As autuações se fundamentaram 
no           entendimento de  que a contribuinte  deduziu indevidamente,  no ano 
-calendário  2010,  de  seu lucro  real e  da  sua  base  de  cálculo  da  CSLL,  
despesas  relativas  à  amortização  de  ágio  contabilizado  em  operações  
societárias          caracterizadoras  de  planejamento  tributário  abusivo,  
praticadas  entre  empresas  pertencentes ao mesmo grupo, sem propósito 
negocial e sem substrato econômico. 
Além disso, para que ocorra a efetiva aquisição de um investimento,  com o 
correspondente surgimento do ágio, é imprescindível a existência de substrato          
econômico  à sua  realização,  ou  seja,  de  transação  econômica  que               
materialize  o        valor  de   aquisição  ao  mesmo  tempo pago pelo 
adquirente e recebido pelo           alienante. (Acórdão 9101003.078. Relator: 
Rafael Vidal de Araújo. Julgamento: 12/09/2017). 

 

Assim como também em vários outros acórdãos do CARF como no 9101-003.011 

(Publicação: 14/09/2017), 1401-001.901 (Publicação: 08/08/2017), 1402-002.450 

(Publicação: 06/07/2017), 9101-002.449 (Publicação: 07/10/2016), 9101-002.427 

(Publicação: 04/10/2016), 1202-000.883, (Publicação: 16/08/2013), 1402-001.144 

(Publicação: 18/01/2013), 1402-001.143 (Publicação: 11/01/2013), 1402-001.144 

(Publicação: 18/01/2013), 1202-00156 (Publicação: 28/09/2009), 107-08.030 

(Publicação: 08/06//2005). 

 

4 A TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS APLICADA À ELISÃO FISCAL 
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Que os direitos fundamentais podem entoar uma irradiação capaz de frear 

condutas do Estado não é de se espantar, inclusive em se tratando de atos administrativos 

oriundos do Poder de Tributar. Interessante observar que tal breque pode se dar tanto de 

maneira imediata quanto mediata ou, se preferir, direta ou indiretamente. 

A forma mediata ou indireta configura-se quando outros direitos fundamentais, 

que não expressamente ligados às disposições constitucionais sobre ordem financeira e 

economicamente e, portanto, alheios à tributação, influem no Poder de Tributar, de forma 

a limitá-lo. Para ilustrar, exemplifica-se com a liberdade de crença e de religião citado 

por Marmelstein (2016, p. 110): 

 

Dentro do mesmo contexto, o constituinte brasileiro estabeleceu ainda a 
imunidade tributária dos “templos de qualquer culto” (art. 150, inc. VI, b). Essa 
limitação constitucional ao poder de tributar tem como finalidade impedir que 
o Estado, por meio da tributação, torne a liberdade religiosa tão onerosa a 
ponto de embaraçar o seu exercício. Esse benefício fiscal, de acordo com o 
STF, deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas, também, 
o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades 
essenciais das entidades nelas mencionadas.  

 

Assim como a inviolabilidade de domicílio (Marmelstein. 2016. p. 154):  

 

Desse modo, por exemplo, um escritório de contabilidade ou de advocacia, ou 
um consultório médico ou odontológico, onde alguém exerce profissão ou 
atividade, também estaria protegido pela cláusula de inviolabilidade do 
domicílio, pelo menos no que se refere à área não aberta ao público. Assim, 
hipoteticamente, se um agente de fiscalização tributária deseja ingressar em um 
escritório de contabilidade para obter determinado documento que lá esteja, 
deverá obter o consentimento do dono do escritório. Se o proprietário do 
escritório não consentir, só obtendo uma ordem judicial o agente poderá entrar 
a força.  

 

Já a forma imediata ou direta, como a semântica do termo sugere, constitui-se 

quando direitos fundamentais intrínsecos à ordem econômica e financeira agem para 

limitar o Poder de Tributar. Admitir a referida vertente significa concomitantemente 

adotar a acepção que pagar tributo é um direito fundamental, a qual nos parece deveras 

correta, sem excluir o formato indireto. 

A doutrina corrobora com esse entendimento e diz mais: tal enfoque é mudar o 

panorama, o ponto de vista adotado. Arrecadar para manter um Estado prestador de 

condutas positivas de cunho social é importante, é de interesse público, contudo esse não 

é o foco principal. A Administração Pública não deve ser a protagonista, mas sim o 

contribuinte. É para atender as demandas da sociedade que as receita públicas, as quais se 
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inserem os tributos, são auferidas e, posteriormente, aplicadas pelo Estado. Nesse sentido, 

coloca Branco (2012, p. 15-16): 

 

Não há textualmente na Constituição menção à existência de direitos 
fundamentais dos contribuintes ou a um “Estatuto Funda- mental dos 
Contribuintes”. Isso, contudo, não impede que o tema dos direitos 
fundamentais dos contribuintes ganhe cada vez mais espaço no discurso 
jurídico contemporâneo, seja na doutrina, seja nas decisões dos tribunais.[...] 
Ao influenciar o modo de interpretar e aplicar toda e qualquer norma jurídica, 
posicionando-se como conceito central do ordena- mento jurídico, os direitos 
fundamentais acabam por operar verdadeiro deslocamento do direito público. 
Se antes se via o direito a partir do Estado, a partir da sedimentação do discurso 
dos direitos fundamentais, muda-se o ponto de vista. Tem-se o direito, seja 
público ou privado, pensado do ponto de vista do cidadão, com variadas 
implicações daí decorrentes. 
O sistema tributário certamente também não poderia ficar de fora desse 
processo. No discurso tributário, essa mudança de enfoque se observa, por 
exemplo, na substituição da expressão “limitações constitucionais ao poder de 
tributar” por “direitos fundamentais dos contribuintes”. A comparação entre as 
expressões registra uma     mudança de perspectiva. Em lugar de enxergar a 
norma do ponto de vista do Estado, representada como limite (que conforma o 
exercício de uma competência), passa-se a vê̂-la também da perspectiva do 
contribuinte, para quem representa ou confere um direito subjetivo. 

 

Tão primordial ou talvez mais do que pagar ou não pagar é como pagar tributo. É 

policiar-se para não desobedecer às limitações constitucionais ao Poder de Tributar, mais 

notadamente as expressas pelo Art. 150 CF. Apesar de que a restrição mais atuante e 

relevante ao imposto objeto deste estudo reside no princípio da capacidade contributiva, 

consubstanciado pelo Art. 145 §1º CF. 

A relativização dos supracitados direitos fundamentais deve fortificar a elisão 

fiscal. Tal justamente pelo fato de que o planejamento tributário é um instrumento capaz 

de assegurar direitos fundamentais que preconizem a uma razoável e justa tributação. 

Portanto, quando não efetivados os ditames constitucionais e quando omissa a legislação 

tributária, começa o papel do planejamento tributário. Suprimir as condutas elisivas 

importa em deixar desguarnecidos os direitos fundamentais do contribuinte. 

Pagar é tributo também é dever fundamental. Não tão somente pela ideia de 

homenagear e solidificar o Estado, como também pelo robustecimento da tributação 

isonômica. Como é cediço, o princípio da igualdade também tem vasta incidência no 

Direito Tributário. Logo máximas incorporadas em vários ordenamentos jurídicos, 

incluindo o alemão e o brasileiro, como “todos são iguais perante a lei” e “direitos iguais 

para os iguais e direitos desiguais para os desiguais” são aplicáveis aos institutos que 

integram a presente seara.  
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Muito se fala em direitos fundamentais, mas pouco se discuti em deveres 

fundamentais. Direitos e deveres são dois lados de uma mesma moeda: a existência de 

um direito pressupõe o cumprimento de um dever, seja nas relações horizontais entre 

particulares, quanto na vertical com o Estado.  

Fala-se muito nas posturas positivas e negativas que o Estado deve adotar para 

assegurar direitos de todas as dimensões, os chamados deveres estatais de tutela 

(Staatliche Schutzpflichten), entretanto não se dá muito ênfase nem se atribuem efeitos 

normativos aos deveres fundamentais autônomos dos particulares. Classificação essa 

estabelecida por Dimoulis e Martins (2014, p. 2014): 

 

e) Deveres autônomos dos particulares. A Constituição estabelece deveres de 
determinadas categorias da população, como a educação enquanto dever da 
família (art. 205 da CF). 
Nesses casos, o dever fundamental obriga os particulares a uma atuação posi- 
tiva. Seu intuito é contribuir para a implementação de direitos fundamentais de 
terceiros. Mas não se pode afirmar, simetricamente, que os terceiros possuam o 
direito fundamental de exigir o cumprimento do dever diretamente pelo 
particular. Como reiteradamente se disse nesse capítulo, não há direitos 
fundamentais cujos destinatários passivos exclusivos sejam particulares (e não 
o Estado). 
As normas que estabelecem deveres autônomos dos particulares costumam ter 
baixa densidade normativa. No nosso exemplo, a Constituição não indica o que 
a “família” deve fazer para promover a educação de seus membros, quais 
integrantes da família devem assumir essa obrigação e como; se a família deve 
se limitar a cuidar da formação de seus integrantes, se já é suficiente matricular 
os jovens em instituições de ensino ou se a própria família deve lhes propiciar 
conhecimentos etc. Enquanto essas dúvidas não forem respondidas mediante 
legislação específica, o dever permanece sem relevância normativa. Dito de 
outra maneira, é necessária a intermediação do legislador, que é o primeiro e 
crucial destinatário das normas definidoras de deveres fundamentais. 

 

Trazendo o raciocínio acima para o âmbito tributário, não pode determinado 

contribuinte ou responsável exigir o cumprimento de obrigação tributária, seja principal 

ou acessória, de outro sujeito passivo. Isso porque nem há no Título VI da Constituição 

Federal de 1988 qualquer dispositivo expresso que imponha à sociedade, a exemplo dos 

artigos 194 e 195 CF, o dever fundamental de pagar tributo. 

Logo a fiscalização fazendária é deveras individual, apesar de que o não 

cumprimento da obrigação tributária acarreta prejuízos difusos à coletividade. Já que o 

não recolhimento de tributos pelo contribuinte A resulta em um desfalque no orçamento 

público e, consequentemente, prejuízo para o contribuinte B em relação aos seus direitos 

fundamentais a serem prestados pelo Estado. E esse contribuinte B não pode exigir 

diretamente o cumprimento da exação pelo contribuinte A, no máximo, alertar a 

autoridade administrativa. 
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Baseado nas premissas que norteiam a melhor doutrina que baliza a isonomia para 

os direitos fundamentais em geral, Alexy (2008, p. 408-410) elabora a seguintes 

fórmulas: 

 

Se não houver uma razão suficiente para a permissibilidade de um tratamento 
desigual, então, o tratamento igual é obrigatório. 
.................................. 
Se não houve razão suficiente para a permissibilidade de um tratamento igual, 
então, é obrigatório um tratamento desigual. 
.................................. 
Se houve razão suficiente para o dever de um tratamento desigual, então, o 
tratamento desigual é obrigatório. 

 

Portanto, como o princípio da isonomia tributária é aplicável ao planejamento 

tributário, poderíamos perfeitamente passar a tributação pelo scanner das supracitadas 

premissas. Em se tratando da tributação do imposto de renda pessoa física e a sempre 

criticada tabela progressiva mensal, as alíquotas vigentes a título de IRPF poderiam muito 

bem ser modificadas em razão das fórmulas 2 e 3. Considerando que há razão suficiente 

para tal, inclusive propositura legislativa nesse sentido, a necessidade de modificação 

paira nas desigualdades econômicas e sua variada listagem de classes, as parcelas a 

deduzir estão longe de tributar igualitariamente as diversas faixas financeiras. 

Submetendo agora a elisão fiscal ao crivo da moderna hermenêutica valorativa, 

observamos que o planejamento tributário é mais justificável ainda. Tal porque a 

metodologias tradicionais de interpretação são incapazes no sentido de conferir uma 

tutela plena aos direitos fundamentais. Nesse sentido, ensina Paulo Bonavides (2010, p. 

607): 

 

Os direitos fundamentais, em rigor, não se interpretam; concretizam-se. A 
metodologia clássica da Velha Hermenêutica de Savigny, de ordinário aplicada 
à lei e ao Direito Privado, quando empregada para interpretar direitos 
fundamentais, raramente alcança decifrar-lhes o sentido. 
Os métodos tradicionais, a saber, gramatical, lógico, sistemático e histórico, 
são de certo modo rebeldes a valores, neutros em sua aplicação e por isso 
mesmo impotentes e inadequados para interpretar direitos fundamentais. Estes 
se impregnam de peculiaridades que lhes conferem um caráter específico, 
demandando técnicas ou meios interpretativos distintos, cuja construção e 
emprego gerou a Nova Hermenêutica. 
Com acuidade, Hans-Joachim Koch assinalou a complexidade e peculiaridade 
na interpretação dos direitos fundamentais, destacando a necessidade de 
considerar os seguintes aspectos, indubitavelmente de extrema relevância: o 
círculo de proteção que deve envolver cada direito fundamental, as respectivas 
reservas de lei, as normas legais preenchedoras dessas reservas, as normas 
jurídicas infralegais, sobretudo os decretos, as normas de legislação 
procedimentais e de competência e os demais mandamentos da Constituição, 
tais como o pertinente ao princípio do Estado do Direito.  
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Como a supracitada doutrina cita, o mandamento de otimização máximo é 

concretizar no plano fático os direitos fundamentais. A interpretação consoante com a 

efetivação das garantias primordiais deve prevalecer sobre a hermenêutica que os 

restrinja. Daí o porquê da admissibilidade da elisão fiscal, pois ela é um instrumento 

resultante dessa irradiação de plenitude dos direitos fundamentais. 

Além do que a força normativa dos direitos fundamentais instala-se inclusive 

perante o fisco e particulares, como ratifica Häberle (1991, p. 265-266): 

 

A isso se acrescente – diz ele – a eficácia mediata frente a terceiros, quer dizer, 
sua eficácia também diante de particulares, bem como para efeitos fiscais, e 
suas consequências em relações de status especial [...]. 
A eficácia real dos direitos fundamentais para todos os cidadãos substituiu a 
eficácia formal clássica dos direitos civis. Novos direitos fundamentais, sociais 
e culturais, estabelecidos em numerosas constituições e textos internacionais de 
direitos humanos, resultaram deste impulso. 

 

Portanto corroborando com o que já foi dito acima quanto à matéria sobrepujar a 

forma. Daí cogita-se, ao menos, uma hipótese em que, para efetivar direitos 

fundamentais, o planejamento tributário pode prevalecer inclusive sobre a norma 

positivada. Desde, é claro, que perfeitamente legítimo e consoante com os princípios 

basilares da ordem jurídica na qual se insere. 

Como se vê, os valores sociais estão em foco, portanto é seguro afirmar que 

tributação deve estar alinhada aos seus anseios dos contribuintes sobre os quais ela 

incide. Em outras palavras, deve estar em harmonia com o Volksgeist, o sentimento 

nacional do conjunto de todos os sujeitos passivos tributários. Esse “espírito do povo” 

aqui no Brasil, na seara tributária, nos parece residir justamente na sensação de retorno 

dos valores recolhidos em cumprimento à imposição compulsória pecuniária. As 

estatísticas consolidam essa afirmativa, conforme se vê na pesquisa intitulada Carga 

Tributária/PIB x IDH – Cálculo do Índice de Retorno de Bem Estar à Sociedade – IRBES 

de 2017.10 

                                                      
10Pelo sexto ano consecutivo, o Brasil é o país com pior retorno à população nas esferas federal, estadual e 
municipal, quando comparado aos 30 países que possuem as maiores cargas tributárias do mundo, em 
relação às áreas de saúde, educação e segurança. Os dados são do estudo realizado neste ano pelo Instituto 
Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). 
O estudo “Carga Tributária/PIB x IDH – Cálculo do Índice de Retorno de Bem Estar à Sociedade – 
IRBES”, concluído no mês de março, leva em consideração a carga tributária em relação ao PIB, ou seja, 
toda a riqueza produzida no País, e o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, que mede a qualidade de 
vida da população. 
O destaque desta edição é a Suíça, que no último estudo figurava em quarto lugar e agora aparece na 



83 
 

Portanto o contribuinte brasileiro não é insatisfeito pelo pesado ônus tributário por 

si só, mas sim pelo duvidoso e insuficiente investimento efetivo de seus montantes para a 

implementação de direitos fundamentais. Tanto é verdade que cidadãos regidos por 

outros sistemas tributários, com carga mais pesada ainda que a brasileira, apresentam 

índices maiores de satisfação em face do retorno real dos tributos arrecadados e 

consequente manutenção de índices de desenvolvimento humano (IDH) elevados.  

Os defensores de uma eventual reforma tributária utilizam dados dessa pesquisa 

como base para enxugar o rol de tributos hoje instituído no ordenamento jurídico pátrio, 

do qual alguns citam o imposto de renda como exação inicial e fundamental para 

concretização de tal anseio. 

 

5 CRÍTICA ÀS PROPOSITURAS DA DENOMINADA NORMA GERAL 

ANTIELISIVA 

 

Como não houve ainda a regulamentação da chamada norma geral antielisiva 

(Art. 116 §único CTN), considerando as frustradas tentativas do Executivo Federal por 

meio das MPV´s 66/02, 685/15 e do Congresso Nacional através das proposituras PL CD 

536/07 e PL SF 537/15 ainda em trâmite.11 A rigor, o contribuinte é livre para planejar o 

pagamento de tributos em um plano de constitucionalidade e legalidade, desde que 

configurados os aspectos temporal, interpretativo e material da elisão fiscal.  

Eventuais inovações no sentido de sustar tal discricionariedade são temerárias e 

deveras passíveis de controle de constitucionalidade e ou legalidade pelo Judiciário. 

                                                                                                                                                              
liderança, como o país que, mesmo com uma carga tributária não tão elevada, de (26,90%) consegue 
oferecer à população serviços públicos de qualidade. Já a Austrália que era líder do ranking, passou a 
ocupar a quarta posição, ficando atrás da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. 
O Brasil, mesmo com arrecadação altíssima (33,65% do PIB, em 2014 ), não consegue aplicar esses 
recursos de forma que a população tenha um melhor retorno desses valores, ficando atrás, inclusive, de 
países da América do Sul, como Uruguai e Argentina. 
O levantamento aponta que, apesar de terem cargas tributárias muito próximas à do Brasil, no ano de 2014, 
a Espanha com (33,20%) ocupa a 12ª posição; a República Tcheca com (33,50%) assume a 15ª; e Grécia 
com (35,90%) que mesmo em 20º lugar, estão muito à frente do País no que se refere à aplicação de 
recursos em benefícios dos seus cidadãos. 
11Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus 
efeitos: 
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais 
necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; 
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos 
termos de direito aplicável. 
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados 
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. 
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Sendo assim, procedendo-se a uma análise das medidas que já externadas, levantamos as 

seguintes críticas. De início propõe-se uma refutação semântica. Constitui-se uma atecnia 

a utilização do termo “antielisivo” ou “anti-elisão” como se depreende dos procedimentos 

propostos pela revogada MPV 66/02.12  

 

PROCEDIMENTOS RELATIVOS À NORMA GERAL ANTI-ELISÃO 
Art. 13.  Os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de 
dissimular a ocorrência de fato gerador de tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos de obrigação tributária serão desconsiderados, para fins 
tributários, pela autoridade administrativa competente, observados os 
procedimentos estabelecidos nos arts. 14 a 19 subseqüentes. 
Parágrafo único.  O disposto neste artigo não inclui atos e negócios jurídicos 
em que se verificar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

 

Em uma interpretação gramatical, o prefixo “elis” pode fazer menção tanto à 

elisão quanto à elusão fiscal. Esta última, também chamada de elisão ineficaz, ao 

contrário do planejamento tributário, não é admitida, pois é extrínseca ao plano da 

licitude. Além do que, como uma das próprias denominações sugere, visa dissimular uma 

elisão fiscal regular e legítima, no intuito de tão somente reduzir ou fugir da tributação. 

Como se vê citado acima, denota-se claramente que o Chefe do Executivo, na 

verdade, planejou elidir a elusão fiscal e não o planejamento tributário. Além do que o 

seu Art. 14 já intentou regulamentar os pressupostos da elisão, inclusive definindo-os. 

Logo, tacitamente acatando a admissibilidade no mundo jurídico tão somente do 

planejamento tributário, já que para a evasão ou sonegação fiscal há o ramo misto do 

Direito Penal Tributário e sua legislação correlata específica para inibir tais condutas. 

Portanto é, no mínimo, capciosa a utilização banalizada do termo “elisivo” quando se 

tratar de norma geral inerente. 

Passando-se agora a um exame material da norma geral antielisiva, mais 

notadamente as imposições propostas pela MPV 685/02 e PL CD 536/07 que são 

preponderantemente metodológicos ou procedimentais.  

                                                      
12Art. 14.  São passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que visem a reduzir o valor de 
tributo, a evitar ou a postergar o seu pagamento ou a ocultar os verdadeiros aspectos do fato gerador ou a 
real natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. 
§ 1º  Para a desconsideração de ato ou negócio jurídico dever-se-á levar em conta, entre outras, a ocorrência 
de: 
I - falta de propósito negocial; ou 
II - abuso de forma.  
§ 2º  Considera-se indicativo de falta de propósito negocial a opção pela forma mais complexa ou mais 
onerosa, para os envolvidos, entre duas ou mais formas para a prática de determinado ato. 
§ 3º  Para o efeito do disposto no inciso II do § 1º, considera-se abuso de forma jurídica a prática de ato ou 
negócio jurídico indireto que produza o mesmo resultado econômico do ato ou negócio jurídico 
dissimulado. 
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Há de se ponderar quanto ao seu conteúdo ou, ao menos em relação à imprecisão 

dele, quando se sabe que o entendimento adotado pela jurisprudência e doutrina pátrias, 

no tocante à interpretação econômica do direito, é de que a matéria sobrepõe à forma. 

Esse entendimento advém da doutrina alemã e nesse sentido se posiciona o STJ, por meio 

do REsp 696745-CE, relator: Min. Luiz Fux, julgamento: 07/06/2005: 

 

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ABONO CONCEDIDO EM 
ACORDO COLETIVO. CARÁTER SUBSTITUTIVO DE REAJUSTE 
SALARIAL. NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO DE 
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO SUPRESSÃO DE 
DIREITO TRABALHISTA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO-
INCIDÊNCIA. 
1. O imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da 
disponibilidade econômica ou jurídica da renda (produto do capital, do trabalho 
ou da combinação de ambos) e de proventos de qualquer natureza (art. 43, do 
CTN). 
[...] 
4. Interpretação econômica que se impõe, uma vez que a realidade econômica 
há de prevalecer sobre a simples forma jurídica. [...] 
Ademais, utilizando-se da denominada interpretação econômica, do art. 43 do 
CTN, infere-se que desvirtuaria a sua ratio essendi o entendimento defendido 
pelos recorrentes, uma vez que a realidade econômica há de prevalecer sobre a 
simples forma jurídica. 

 

Assim como Hugo de Brito Machado (2003, p. 102-104): 

 

De acordo com a denominada interpretação econômica, admitida por alguns 
juristas no Brasil, influenciados por doutrinadores alemães, deve o intérprete 
considerar, acima de tudo, os efeitos econômicos dos fatos disciplinados pelas 
normas em questão. Na relação jurídica tributária há uma relação econômica 
subjacente, e esta é que deve ditar o significado da norma. Por isto, no 
anteprojeto do atual Código Tributário Nacional, elaborado por Graça Aranha e 
Rubens Gomes de Souza, chegou a figurar um dispositivo determinado que 'a 
interpretação da legislação tributária visará a sua aplicação não só aos atos ou 
situações jurídicas nela nominalmente referidas como também àqueles que 
produzem ou seja suscetíveis de produzir resultados equivalentes.  
Não há dúvida de que o tributo é uma realidade econômica. A relação tributária 
é de conteúdo econômico inegável. Não se pode, entretanto, afastar os métodos 
de interpretação, e os meios de integração, para buscar o sentido da regra 
jurídica só e exclusivamente tendo em vista os efeitos econômicos dos fatos 
envolvidos na relação de tributação. Tal atitude implicaria negar o Direito 
afetando a segurança que o mesmo empresta às relações humanas na sociedade.  

 

A tendência das normas que trazem a definição dos institutos que são por elas 

balizados no seu próprio bojo poderia ter sido seguida pelos legisladores da norma geral 

antielisiva.  Diferentemente de como a MPV 66/02 propôs, as proposituras posteriores 

sequer trouxeram os pressupostos para configuração de um planejamento tributário 

legítimo nem tampouco o definiram objetivamente.  
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Peca o legislador por deixar tão abstrato e desprovido de consistência normativa, a 

dita norma geral antielisiva, pois na prática, continuariam a critério da autoridade 

administrativa competente, os critérios adotados para desconsiderar atos ou negócios 

jurídicos que visem dissimular, como já programado no Art. 116 §único CTN. É 

temerária essa situação, pois somente o fisco é dotado de presunção de legitimidade em 

razão de sua prerrogativa pública, ficando o sujeito passivo em situação bastante 

desfavorável no que tange a matéria probatória.    

Estando os dois institutos: tanto elisão quanto elusão fiscal, bem delineados pela 

dita norma geral antielisiva, as disposições e procedimentos fiscais envolvendo a análise 

da hipótese de incidência e concretização do fato gerador, estariam objetivamente 

delineados e melhor pacificados. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o planejamento tributário não opera tão somente diante de lacunas 

legais. O ato de programar condutas é intrínseco a ser humano, porquanto persiste diante 

da norma devidamente positivada, uma vez que é perfeitamente natural que o contribuinte 

procure se amoldar aos ditames legais estabelecidos. Além do mais, o próprio legislador, 

ao editar normas como as que concedem isenção e outros benefícios fiscais, já manifesta 

interesse na ocorrência da elisão fiscal.  

Constata-se que, estatisticamente, o ramo do Direito Tributário apresenta uma 

excessiva produção de normas que, a rigor, são desnecessárias em quantidade para 

direcionar as condutas. Quando em análise aos estudos específicos do Instituto Brasileiro 

de Planejamento e Tributação, a seara tributária representa quase 25% (vinte e cinco por 

cento) da média diária de normas gerais editadas desde a promulgação da Constituição de 

1988.  

Fato esse que configura uma obstrução substancial ao regular desempenho do 

planejamento tributário, prejudicado pela gigante insegurança jurídica e indesejado 

retardamento burocrático oriundo desse massivo quantitativo de normas. 

Verifica-se que os limites aplicáveis à elisão fiscal não são absolutos, ou seja, 

todos eles são relativizados, quais seja o aspecto temporal, interpretativo e material. O 

primeiro quando se realiza planejamento tributário após a concretização do fato gerador. 

Por exemplo, tal é mais comumente observado na declaração anual da pessoa física, 



87 
 

quando se pode optar pela tributação legal ou desconto simplificado de 20% (vinte por 

cento).  

O segundo quando se vê que o método de interpretação científico-espiritual não é 

empregado na prática. Uma vez que, se devidamente seguida a referida técnica de 

hermenêutica constitucional, a interpretação das normas tributárias deve ser feita de 

modo a acompanhar o contexto social em que se inserem. No caso do Brasil, equalizar 

melhor a tributação em todas as classes econômicas, não tão somente concentrando-a nas 

mais baixas. 

O terceiro aspecto: o material, apesar de amplamente adotado pelo ordenamento 

jurídico pátrio em aceitação a teoria norte-americana. Sendo assim, o substrato 

econômico é exigido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), como 

pressuposto indispensável para a constituição de uma elisão fiscal legítima, nos casos em 

que se esteja presente o propósito negocial, tais como nos ganhos de capital.  

Em outras palavras, em situações em que o intuito pelo lucro equipara a pessoa 

física à jurídica, esta última sendo sempre passível da exigência do propósito negocial 

para que se consubstancie a elisão fiscal. 

Observa-se que os direitos fundamentais possuem uma irradiação que reflete 

sobre todo ordenamento jurídico, não sendo logicamente o direito tributário exceção a 

esse alcance. E que a teoria correlata, cuja essência assegura a efetivação dos direitos 

fundamentais dos indivíduos não parece ser o objetivo principal, mas sim a manutenção 

das receitas do Estado, segundo reflexo do estudo sobre a Carga Tributária/PIB x IDH – 

Cálculo do Índice de Retorno de Bem Estar à Sociedade – IRBES de 2017. Tal mantém o 

Brasil na última posição entre os 30 (trinta) países que mais arrecadam. 

Averígua-se que após três (MPV´s 66/02, 685/15 e PL CD 536/07) tentativas, a 

dita “norma geral antielisiva” não teve ainda seu texto aprovado pelo Congresso 

Nacional. A quarta (PL SF 537/15) e mais recente propositura, ainda em trâmite, 

mantém-se as atecnias das predecessoras, tais quais a utilização do termo “antielisivo” 

que, a nosso ver, deveria ser mais corretamente aplicado “elusivo”, e a carência de 

objetividade do substrato material do teor dos dispositivos sugeridos.  

Uma vez que esses últimos são preponderantemente procedimentais, não havendo 

elencadas hipóteses em que se configuram cada um dos institutos e ainda ficando bem a 

critério subjetivo da autoridade fiscal a dissimulação ou não de negócios jurídicos. 

É, no mínimo, útil estudar as possibilidades de planejar a sua tributação. Apesar 

da gestão empresarial não está tão fortemente presente em todas as circunstâncias 
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ensejadoras do ganho de renda para pessoa física, quanto estaria paras pessoa jurídica, 

ainda sim convém ser um planejador ativo, já que como mostra o supracitado estudo do 

IBPT, o tributo no Brasil é de alto custo, mas pouco benefício. 
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SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. A função social da posse e a função social da propriedade; 
3. A função social da posse como garantia de acesso aos direitos fundamentais à moradia 
e ao trabalho; 4. A função social da posse e sua concretização na ação de reintegração de 
posse; 4.1. Jurisprudência brasileira acerca do tema; 5. Conclusão; 6. Referências.  
 
RESUMO 
A função social da posse trata-se de instrumento jurídico recente, não se confundindo 
com a função social da propriedade, instituto este bem mais antigo e dotado de 
características particulares. A função social da posse surge enquanto garantidora e 
mantenedora de dois direitos fundamentais sociais, quais sejam o direito à moradia e ao 
trabalho, daí não há como negar sua importância. Nota-se, inclusive, que vêm 
aumentando na jurisprudência a quantidade de precedentes que invocam tal instituto em 
sua fundamentação, principalmente quanto às ações possessórias. Dessa forma, objetiva-
se aqui, primeiramente, demonstrar as diferenças entre as funções sociais da posse e da 
propriedade e, em seguida, acentuar a importância de tais direitos fundamentais 
mencionados para esta primeira. Por último, trazer jurisprudência brasileira, 
especialmente quanto à concretização da função social da posse nas ações de reintegração 
de posse, a fim de exemplificar o tema.  A vertente teórico-metodológica a que se filia a 
investigação é predominantemente jurídico-sociológica. É dedutiva quanto ao método de 
abordagem. Em relação aos procedimentos de pesquisa, é preponderantemente 
bibliográfica e documental.  
 
Palavras-chave: Função social da posse. Função social da propriedade. Direitos sociais. 
Ação possessória. 
 
ABSTRACT 
A social function of possession is a recent legal instrument, not to be confused with a 
social function of ownership, the institute is much older and endowed with particular 
characteristics. The social function of increasing tenure while guaranteeing and 
maintaining two fundamental social rights, which are the rights to housing and work, so 
there is no denying its importance. It also notes that there is jurisprudence and the number 
of precedents invoking the institute in its reasoning, especially regarding the possessive 
actions. Thus, the objective here is to demonstrate, demonstrate differences between the 
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social functions of property and property, and then highlight the importance of 
fundamental fundamental rights for the former. Finally, bring Brazilian jurisprudence, 
especially regarding the realization of the social function of possession in actions of 
repossession, an end of example or theme. The theoretical-methodological aspect that 
affiliates the research is predominantly legal-sociological. It is deductive as to the 
approach method. Regarding research procedures, it is predominantly bibliographic and 
documentary. 
 
Keywords: Social function of possession. Social function of property. Social rights. 
Possessory action. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A função social da posse tem tomado cada vez mais espaço no ordenamento 

jurídico brasileiro, sendo mais frequentemente encontrada na jurisprudência do que na 

doutrina. Trata-se de um instrumento jurídico recente que, apesar de não estar 

expressamente evidenciado no Código Civil brasileiro, é garantia constitucional. Não 

deve ser confundida com a função social da propriedade, instituto esse mais antigo e 

evidente no ordenamento brasileiro. 

A garantia aos direitos fundamentais (sociais) à moradia e ao trabalho encontra-se 

como a justificativa para a função social da posse, tendo a partir daí inclusive uma maior 

efetivação do valor da dignidade da pessoa humana (MOTA; TORRES, 2013). Tendo em 

vista a importância de tal instituto, não pode-se deixar de levar em consideração algumas 

das formas judiciais de contestação utilizadas para a proteção da posse, quais sejam as 

ações possessórias, tratando aqui mais especificamente da ação de reintegração de posse. 

A ação de reintegração de posse consta no art. 1.210 do Código Civil e nos art. 

560 à 566 do Código de Processo Civil de 2015. Serve para reintegrar a coisa ao 

possuidor que foi tomada de forma injusta, por meio de esbulho, privando-o de exercer a 

posse ainda que temporariamente (RIZZARDO, 2014). A jurisprudência brasileira tem 

constantemente utilizado da função social da posse para embasar suas decisões em 

diversos julgamentos sobre direitos reais. Questiona-se, dessa forma, como se caracteriza 

a relação entre a função social da posse e a ação de reintegração de posse no ordenamento 

brasileiro? 

A escolha do tema surgiu diante do ineditismo do mesmo no meio acadêmico, 

considerando que é um tema que vem sendo tratado com mais afinco na última década. A 

importância de sua discussão advém da relação existente com os direitos fundamentais, já 

que a defesa de tais direitos nunca deixa de ser necessária para a sociedade. Além disso, 
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enquanto gerador do valor da dignidade da pessoa humana e garantidor dos direitos à 

moradia e ao trabalho, contribui para o fortalecimento de um Estado Democrático de 

Direito, que é o qual vivenciamos atualmente.  

 

2 A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E A FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE 

  

O direito de propriedade remete à antiguidade clássica, mas a criação do instituto 

pertence à época moderna (CANOTILHO, 1992). Por volta do século XVIII, a separação 

entre direito público e direito privado era nítida, de modo que a proteção dos códigos 

civis da época concentrava-se na propriedade e as normas estatais voltavam-se para 

resguardar a liberdade econômica dos indivíduos (CANOTILHO, 1992). 

Dos fatores que influenciaram para inserção da perspectiva social no direito de 

propriedade, vale citar primeiramente a transição do Estado Liberal para o Estado Social, 

que trouxe significativas mudanças ao cenário individualista citado anteriormente, 

chamando atenção para a acentuação das desigualdades sociais e fazendo com que o 

Estado agora desenvolvesse políticas mais socioeconômicas (JELINEK, 2006). Um 

pouco mais adiante, tem-se então uma atenuação cada vez maior da dicotomia entre 

direito público e direito privado, de modo que a função social da propriedade pode ser 

vista como uma das consequências do fenômeno da publicização do direito privado 

(JELINEK, 2006). 

Na ordem constitucional brasileira o interesse social da propriedade aparece de 

forma implícita na Constituição de 1934 e depois de modo mais direto na Constituição 

1946 (FERREIRA, 2007), ainda que não na forma da expressão “função social da 

propriedade”. Na Constituição de 1967 “pela primeira vez, efetivamente a propriedade é 

tratada tanto no capítulo dos direitos e garantias individuais quanto no título da ordem 

econômica e social, o que representa uma mudança profunda no conceito do instituto” 

(FERREIRA, 2007, p. 187). 

A Constituição de 88 eleva o direito de propriedade à categoria de fundamental. 

No art. 5º, o inciso XXII afirma que “é garantido o direito de propriedade” e o inciso 

XXIII que “a propriedade atenderá a sua função social”. A Constituição Cidadã 

contempla ainda tal princípio ao longo de outros temas do texto normativo, como no 

título VII, capítulo I “dos princípios gerais da atividade econômica” e no capítulo II “da 

política urbana”. O art. 1228, §1º do Código Civil também deixa expressa a finalidade 

social do exercício do direito de propriedade.  
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Realizadas tais considerações iniciais, no que consiste, ao final das contas, afirmar 

que a propriedade possui (deve possuir) função social? 

Chalhub explica que “a qualificação da propriedade pela sua função social não 

implica supressão dos poderes inerentes à propriedade, nem importa em negação da 

propriedade privada; antes, importa em legitimação da propriedade privada” 

(CHALHUB, 2003). Significa que os caracteres absolutista e individualista antes 

presentes no exercício do direito de propriedade são agora limitados por direitos e 

obrigações impostas pelo Estado, sem retirar, no entanto, os elementos da propriedade 

privada (PICAZO, apud, MOZOS, 1993, p.197, apud, CHALHUB, 2003). 

Já a função social da posse trata-se de instituto bem mais recente, extraído das 

inovações do Código Civil de 2002. Diferente da função social da propriedade, aquela 

primeira pode ser mais facilmente detectada, ainda que não esteja explícita na legislação 

como esta última. Dessa maneira, tem-se a função social da posse como forma, por 

exemplo, de “[...] atender as exigências de moradia, de aproveitamento do solo, bem 

como aos programas de erradicação da pobreza, elevando o conceito da dignidade da 

pessoa humana a um plano substancial e não meramente formal” (ALBUQUERQUE, 

2002, p.40). Nota-se que do texto constitucional retira-se, indiretamente, a necessidade do 

exercício da função social na posse para efetivação de direitos fundamentais sociais como 

a moradia e o trabalho. 

Mota e Torres (2013, p. 279, grifo nosso) esclarecem que: 

  

Portanto, a função social do instituto da posse é estabelecida pela necessidade 
social, pela necessidade da terra para o trabalho, para a moradia, ou seja, para 
as necessidades básicas que pressupõem a dignidade do ser humano. Neste 
sentido, a função social da posse não significa uma limitação ao direito de 
posse, mas a exteriorização do conteúdo imanente da posse. Isso nos permite 
uma visão mais  ampla  do  instituto,  de  sua  utilidade  social  e de sua 
autonomia, em alguns  aspectos, diante de outros institutos jurídicos, como por 
exemplo, o direito de propriedade. 

 
Importante ressaltar essa limitação apontada pelo autor e já citada anteriormente, 

trata-se pois de um dos critérios essenciais para diferenciação de ambas funções sociais.  

 

3 A FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE COMO GARANTIA DE ACESSO AO 

DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA E AO TRABALHO 

 

Não sendo relevante para o presente trabalho as diversas discussões quanto as  

classificações dos direitos sociais, far-se-á breves considerações acerca dos direitos 
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fundamentais. 

A emenda constitucional nº 26 de 14/02/2000 alterou a redação do art. 6º da 

Constituição de 88, elencando enquanto direitos sociais “a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados” (BRASIL, 2015). Enquanto 

direitos fundamentais, recebem atenção indispensável no ordenamento jurídico.  

Os direitos fundamentais dividem-se em três dimensões (SARLET, 2012), 

havendo quem fale ainda em quarta e quinta dimensões. A primeira se refere aos direitos 

de caráter negativo, tendo em vista que exigem uma abstenção do Estado perante seu 

exercício. Tratam-se, p.ex., do direito à liberdade, à vida, à liberdade política, etc. Os 

direitos sociais encaixam-se nos de segunda dimensão, quais sejam os de caráter positivo, 

já que exigem uma prestação fática por parte do Estado. Por fim, os direitos de terceira 

dimensão fazem referência à titularidade coletiva ou difusa, como p.ex. o direito ao meio 

ambiente sadio. 

O contexto de crise social pós Revolução Industrial no séc. XIX, tendo em vista o 

ápice do capitalismo, fez com que o Estado adotasse uma postura mais interventiva na 

sociedade de modo a buscar solucionar as desigualdades sociais (SARLET, 2012).  Daí 

uma garantia jurídica, os direitos sociais, a fim de asseverar o compromisso do Estado 

com a justiça social, visando-se a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Dessa forma, aliou-se a concepção de mínimo existencial ao princípio da 

dignidade da pessoa humano buscando garantir aos indivíduos o mínimo necessário para 

uma existência digna, sendo a moradia um dos direitos que devem ter seu mínimo 

existencial atendido. Sobre o tema, Rangel e Silva (2009, p. 65) corroboram que: 

 

O direito de ter uma moradia digna tem o mesmo grau de importância dos 
direitos à vida e à saúde, pois se completam e se refletem diretamente na 
personalidade dos atores sociais, abrangendo a esfera moral e material – 
certamente não se pode conceber dignidade em um ser humano vagando nas 
ruas sem moradia digna. 

 

O Estatuto da Cidade, lei nº 10.257/2001, é um exemplo de concretização desse 

direito, tendo em vista que regula a política urbana prevista nos art. 182 e art. 183 da 

Constituição Federal (RANGEL; SILVA, 2009). 

No mesmo contexto pós Revolução Industrial temos a busca por uma concepção 

social do trabalho, tendo em vista os diversos abusos sofridos pelos trabalhadores da 

época como as jornadas excessivas e as condições insalubres de trabalho. O art. 170 da 
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Constituição afirma que o trabalho e a livre iniciativa são os fundamentos da ordem 

econômica, mas como observa Schmitz: “O Estado deve garantir uma existência digna ao 

trabalhador e impedir que seja avaliado somente em seu aspecto econômico, como um 

‘elemento a mais no processo produtivo, e não como um valor a ser preservado na 

sociedade’” (SCHMITZ, 2012). Os direitos sociais inseridos na ordem constitucional 

visam garantir essa existência digna. 

Tendo em vista a breve base constitucional assentada para demonstração da 

fundamentalidade dos direitos à moradia e ao trabalho, vale indicar algumas passagens 

infraconstitucionais que nos revelam enquanto condições para efetivação da função social 

da posse. 

O exemplo mais visível encontra-se no código civil de 2002, mais 

especificamente no livro III “Do Direito das Coisas”, título I “da posse”, capítulo II “da 

usucapião”. Em todas as espécies de usucapião citadas neste capítulo é possível notar a 

moradia habitual e/ou a realização de obra/serviço/investimento como requisito para o 

pleito da usucapião, que trata-se de modo de aquisição da propriedade. No entanto, ainda 

que a função social da posse seja instituto criado recentemente, tem como notar sua 

aplicação em legislação anterior à própria Constituição de 88: o Estatuto da Terra, lei nº.  

4504/1964, tratou da possibilidade de reconhecer como legítimas as posses manifestadas 

através de cultura efetiva e morada habitual de terras devolutas federais (MOTA; 

TORRES, 2013, p. 281). 

 

4 A FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE E SUA CONCRETIZAÇÃO NA AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

 

Há duas concepções majoritárias na doutrina quanto à natureza da posse: a 

primeira trata-se da Teoria Subjetiva, desenvolvida pelo jurista alemão Savigny com base 

no direito romano, e afirma, de maneira geral, que a posse era exteriorização do direito de 

propriedade (RIZZARDO, 2014, p. 19). Já a Teoria Objetiva trouxe maior dependência 

ao instituto, desenvolvida pelo jurista alemão Ihering, afirma que a posse é um direito, 

“constitui um interesse juridicamente protegido [...]. Quando não coexiste com o direito 

de propriedade, assim mesmo ela aparenta, o exterioriza” (RIZZARDO, 2014, p. 21). 

Dessa forma, quando o possuidor exerce um dos poderes pertencentes à 

propriedade, esse se presume proprietário, sendo facultado a possibilidade de repelir 

quaisquer agressões ao seu poder de posse (FARIAS; ROSENVALDI, 2015, p. 156). É 
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neste cenário que se encontram os interditos possessórios, formas jurisdicionais de 

proteção da posse. Trata-se aqui especificamente da ação de reintegração de posse. 

A ação de reintegração de posse consta no art. 1.210 do Código Civil e nos arts. 

560 a 566 do Código de Processo Civil de 2015. O art. 561 do CPC/2015 elenca os 

requisitos a serem demonstrados para que seja cabível a ação de reintegração de posse. 

Ela prevê a restituição da posse em caso de esbulho, ou seja, a perda do poder físico sobre 

a coisa (FARIAS; ROSENVALDI, 2015, p. 170). Essa perda pode ser ainda total ou 

parcial e, diferente do que comumente costuma-se pensar, não ocorre apenas em caso se 

violência, mas também de precariedade e clandestinidade. 

A seguir, citam-se alguns julgados da jurisprudência brasileira nos Tribunais de 

Justiça sobre ações de reintegração de posse com o intuito de demonstrar como a função 

social da posse tem sido utilizada pelos julgadores. 

  

4.1 Jurisprudência brasileira acerca do tema 

 

Neste primeiro exemplo, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, as autoras Praia 

da Ribeira Empreendimentos Imobiliários Ltda e Amorim Participações e Construções 

Ltda ajuizaram ação de reintegração  de posse em face de Cesar Ricardo Costa Reis, 

afirmando serem as legítimas possuidoras da área, tendo em vista que o réu teria 

adquirido a propriedade de um terceiro que não tinha legitimidade para celebração do 

contrato de compra e venda. Ficando provado que tal terceiro era sim legítimo, além de 

outros fatores do caso, a sentença julgou improcedente o pedido das autoras. Em apelação 

cível, o desembargador relator Sidney Hartung manteve a decisão da sentença, negando 

provimento ao recurso. No relatório, deixa clara a importância da função social da posse 

exercida pelo apelado: 

 

[...] Nesse  diapasão,  a  disputa  de  quem  tem  a  melhor posse  deve  vencer  
o  Apelado,  pois  ainda  que  não  tenha  estabelecido moradia  na  área,  
contratou  funcionários  para  cercar  e limpar  o local,  ainda que  não  fizesse  
isso  com  a  frequência  que  deveria,  em  detrimento dos Apelantes  que  se  
declaram  possuidores  e  proprietários,  mas  deixaram  por largo  período  de  
tempo,  ou  seja,  vários  anos,  o  imóvel  abandonado,  sem contratar  ninguém  
para  cercá-lo  ou  sequer  manter  sua  limpeza  e conservação. A intenção do 
legislador constitucional é a de proteger o  possuidor  e  o  proprietário  que  
exercem  a  função  social  da  posse  ou  da propriedade, trazendo o art. 186 
parâmetros para o juiz avaliar se tal função social está sendo realmente 
cumprida. O Código Civil de 2002 traz evidências no seu artigo 1.228, §1º do 
que seria essa função social, como tornar produtiva a terra e a preservação do 
meio ambiente. A própria Constituição da República no seu art. 183 demonstra 
que a moradia é o auge do cumprimento da função social da posse, uma vez 
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que lhe dá o direito de adquirir a propriedade [...]  
(TJ-RJ - APL: 00036157220098190003, Relator: Desembargador Sidney 
Hartung Buarque, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/08/2013,  
Data de Publicação: 09/08/2013). 

 

Neste outro caso, também no TJRJ, a autora Jucirenia Ferreira Marinho ajuizou 

ação de reintegração de posse em face de Casa Nossa Empreendimentos e Participações 

Ltda., tendo em visto que o imóvel onde residia foi arrematado pela ré em processo 

falimentar. Ocorreu que houve indeferimento da petição inicial sob alegação de que não 

havia interesse processual, afirmando-se que a demanda deveria ser ajuizada na vara 

empresarial. Em apelação cível, o desembargador relator Marcos Alcino de Azevedo 

Torres afirma ser a função social da posse um dos fundamentos pelos quais estava correta 

a pretensão da autora, havendo sim o interesse processual. 

                                                   

A autora comprovou exercer a posse sobre determinado bem imóvel para fins 
de sua residência. [...] Vale destacar, que a função social  da posse exercida 
pela autora não pode ser considerada irrelevante. Muito pelo contrário, a 
função social foi erigida  a  um  dos  pilares  do  ordenamento  jurídico  
vigente,  sendo  merecedora  de proteção  

(TJ-RJ - APL: 00536155320128190203, Relator: Desembargador Marcos 
Alcino de Azevedo Torres, Décima Nona Câmara Cível, Data de Julgamento: 
23/08/2013, Data de Publicação: 28/08/2013). 

  

No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em apelação cível de 

ação de reintegração de posse que tem como apelante (autor) Joaquim Viana de Medeiros 

Gomes e apelado (réu) R. B. Refeições ltda Me e Outros, tem-se um exemplo de inversão 

do caráter originário da posse, onde a função social da posse foi utilizada para negar 

provimento à apelação do réu. Em ementa, afirma o desembargador relator Luciano 

Moreira Vasconcellos que: “Inerte o autor, por mais de 05 (cinco) anos, em tomar 

providências para reaver o bem, sujeita-se à perda da proteção de sua posse sobre o bem 

em face do ocupante que destina efetiva função social à posse”. Além disso, em 

fundamentação à sua decisão afirma que: “Diante da nova visão constitucional da posse, 

a função social da propriedade é extensiva à posse, na qual se prestigia o direito à 

moradia como direito fundamental de índole existencial, à luz do princípio da dignidade 

da pessoa humana” (TJ-DF - APC: 20120111021477, Relator: Desembargador Luciano 

Moreira Vasconcellos, Quinta Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Data de 

Publicação (DJe): 19/03/2014, pág: 176). 

Tem-se, assim, apenas alguns exemplos de julgados da jurisprudência brasileira 

com o objetivo de demonstrar que os Tribunais já utilizam a função social da posse como 
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fundamentação para efetivação de direitos fundamentais. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Por muito tempo o aspecto econômico da propriedade fora o único a ser 

significantemente considerado, sendo sua função social tratada no ordenamento brasileiro 

enquanto garantia individual apenas na Constituição de 67.  

O exercício dos direitos de propriedade e de posse estão intimamente ligados, no 

entanto, nota-se que não se confundem. A limitação que o Estado exerce sobre ambas é 

um aspecto essencial para exercer a diferenciação entre a função social que exercem.  

Ainda que não seja um instituto muito discutido pela doutrina, a função social da 

posse não passa despercebida pela sociedade, já que se trata de garantia constitucional e, 

mais que isso, instrumento para efetivação de direitos sociais. Tal fato verifica-se no 

momento em que se analisam alguns julgados da jurisprudência brasileira e se percebe 

que os Tribunais já vêm adotando a função social da posse em determinadas matérias. 
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SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. “O gênero como uma construção social”; 2.1. “Teoria 
queer: uma desconstrução sexual”; 3. “A Lei nº 11.340/06 e o gênero feminino”; 3.1. “A 
Aplicação da Lei Maria da Penha às mulheres transexuais”; 3.2. “Os tribunais superiores 
e a admissão da proteção legislativa às mulheres transexuais”; 4. Conclusão; 5. 
Referências. 
 
RESUMO 
A lei n° 11.340/06 trouxe mecanismos para coibir a violência contra a mulher no âmbito 
doméstico e para proteção das vítimas. Decorre de um cenário social condizente, em que 
a inovação legislativa foi amplamente aceita e consagrada pela sociedade civil. A mesma 
não define o que é ser mulher, mas faz acepção a proteção referente ao gênero feminino. 
Com isso é que há hoje no Judiciário brasileiro e entre os operadores do direito, 
divergência quanto à aplicação de tal norma às transexuais femininas, visto se tratar de 
mulheres não biologicamente nascidas, mas que socialmente desempenham um “papel” 
de mulher. Busca-se, então, trabalhar os conceitos de identidade sexual, à luz das 
modernas teorias de gênero e abordar a aplicabilidade à mulher transexual da proteção 
oferecida pelo diploma legal em estudo, a partir de uma ótica garantista e baseada no 
escopo de efetivação de direitos fundamentais. A vertente teórico-metodológica a que se 
filia a investigação é predominantemente jurídico-sociológica. É dedutiva quanto ao 
método de abordagem. Em relação aos procedimentos de pesquisa, é preponderantemente 
bibliográfica e documental.  
 
Palavras-chave: Lei nº 11.340/06. Gênero feminino. Isonomia. Dignidade da pessoa 
humana.  
 
ABSTRACT 
Law No. 11,340/ 06 provided mechanisms to curb violence against women at home and 
to protect victims. It stems from a consistent social scenario in which legislative 
innovation has been widely accepted and consecrated by civil society. It does not define 
what it is to be a woman, but it does mean the protection regarding the female gender. As 
a result, there is a divergence today in the Brazilian Judiciary and among legal operators 
regarding the application of this rule to female transsexuals, since they are women not 
biologically born, but who socially play a “role” as women. Therefore, we seek to work 
on the concepts of sexual identity in the light of modern gender theories and address the 
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applicability to transgender women of the protection offered by the legal diploma under 
study, from a guaranteeing perspective and based on the scope of the realization of 
fundamental rights. The theoretical-methodological aspect to which research is affiliated 
is predominantly juridical-sociological. It is deductive as to the approach method. 
Regarding research procedures, it is predominantly bibliographic and documentary. 
 
Keywords: Law No. 11.340/06. Feminine gender. Isonomy. Dignity of human person. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A transexualidade trata-se de situação na qual um indivíduo biologicamente 

nascido como um sexo; se vê e se identifica como pertencente ao outro (ARAUJO, 

LEITE, LOPES, 2015). A transexualidade e a travestilidade são experiências identitárias 

socialmente construídas, da mesma forma que a identidade de homens e mulheres. 

Entretanto, ao serem formadas em resistência às normas de gênero, são socialmente 

marginalizadas e acabam ficando vulneráveis a violências físicas e simbólicas (CRUZ; 

SOUZA, 2015). Segundo Berenice Bento (2008, p. 18): “a transexualidade é uma 

experiência identitária, caracterizada pelo conflito com as normas de gênero”. 

As transexuais femininas, biologicamente nascidas como homens, mas 

identificadas por si mesmas e pela sociedade como mulheres, pertencem ao gênero 

feminino, assim como as mulheres biologicamente nascidas.  Com isso é que se discute 

hoje acerca da aplicabilidade da lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006, às mulheres 

transexuais. A supracitada lei fora elaborada com o intuito de coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. Já em vigor, com o intuito de suprir o 

vácuo legislativo quanto à situação de vulnerabilidade em que essas mulheres se 

encontram, a lei cria mecanismos de proteção à mulher, como a assistência à vítima de 

violência doméstica e a elaboração de medidas protetivas às mesmas (BRASIL, 2006).   

O presente artigo fará uma abordagem sobre a noção de gênero como construção 

social e a teoria queer como uma desconstrução sexual, a Lei Maria da Penha e a sua 

aplicação quanto às transexuais femininas e por último os precedentes jurisprudenciais 

favoráveis e a admissão da proteção legislativa às mulheres transexuais. 

Para elaboração do artigo, a metodologia utilizada na pesquisa quanto à 

abordagem se dá de forma indutiva, pois busca a ampliação do aparato teórico acerca do 

assunto, partindo de premissas mais restritas e particulares em busca de conclusões gerais 

(DIAS; GUSTIN, 2010).  

De acordo com a distinção oferecida por Antônio Carlos Gil (2002), podemos 
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classificar a metodologia quanto ao objeto da pesquisa como exploratória, pois visa 

promover a familiaridade com o problema em questão, visa tratá-lo e torná-lo mais claro. 

Explora-se aqui o tema em questão principalmente por meio do procedimento 

bibliográfico, pois se utiliza como base para o desenvolvimento da pesquisa material já 

elaborado sobre o tema, constante em livros e artigos científicos sobre o assunto (GIL, 

2002), além de ser também classificada como de levantamento, pois busca recolher 

informações decorrentes da análise de certo grupo de pessoas e assim desenvolver 

conclusões específicas (GIL, 2002). 

Além disso, podemos classificar a pesquisa quanto à vertente metodológica como 

jurídico-social, pois trabalha a análise jurídica em consonância com um ponto de vista 

social, tratando o direito como fenômeno decorrente essencialmente dos parâmetros e 

conceitos da sociedade em que está inserido (DIAS; GUSTIN, 2010).  

 

2 O GÊNERO COMO UMA CONSTRUÇÃO SOCIAL 

 

Muitos consideram que a sexualidade é algo que todos, mulheres e homens, 

possuam "naturalmente". Ao acreditar nessa ideia, fica sem sentido argumentar a respeito 

de sua dimensão social e política ou a respeito de seu caráter construído. A sexualidade 

seria algo "dado" pela natureza, inerente ao ser humano. No entanto, pode-se entender 

que a sexualidade envolve rituais, linguagens, fantasias, representações, símbolos, 

convenções, etc., processos profundamente culturais (LOURO, 2000, online).  

Antes do século XIX, a "homossexualidade" existia, mas "homossexual" não. 

Embora a homossexualidade tenha existido em todos os tipos de sociedade, em todos os 

tempos, e tenha sido, sob diversas formas, aceita ou rejeitada, como parte dos costumes e 

dos hábitos sociais dessas sociedades, somente a partir do século XIX e nas sociedades 

industrializadas ocidentais é que se desenvolveu uma categoria homossexual (LOURO, 

2000, online). 

O modelo de homossexual que emergiu no século XIX tentou explicar mulheres e 

homens homossexuais nos mesmos termos, como se tivessem uma causa e características 

comuns. De fato, o modelo era extraordinariamente baseado na homossexualidade 

masculina e nunca foi diretamente aplicável às mulheres. As lésbicas fizeram parte de um 

cotidiano de relações próximas, sem que houvesse uma identidade lésbica distintiva 

claramente desenvolvida até este século (VINICIUS apud LOURO, 2000, online). 

Na medida em que a sociedade civil nos países ocidentais se torna mais complexa, 
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mais diferenciada, mais autoconfiante, as comunidades lésbica e gay têm se tornado uma 

parte importante desta sociedade. Cada vez mais, a homossexualidade se torna uma 

opção, ou uma escolha, a qual os indivíduos podem seguir de um modo que era 

impossível numa sociedade mais hierárquica e monolítica (ARRUDA, 2002, online). 

A inscrição dos gêneros feminino ou masculino nos corpos é feita, sempre, no 

contexto de uma determinada cultura e, portanto, com as marcas dessa cultura. As 

possibilidades da sexualidade das formas de expressar os desejos e prazeres também são 

sempre socialmente estabelecidas e codificadas (ARRUDA, 2002, online).  

A transexualidade e a travestilidade são experiências identitárias socialmente 

construídas, da mesma forma que a identidade de homens e mulheres. Entretanto, ao 

serem formadas em resistência às normas de gênero, são socialmente marginalizadas e 

acabam ficando vulneráveis a violências físicas e simbólicas (SILVA, 2014, online). 

Os homossexuais, bissexuais e heterossexuais são formas de orientação sexual, o 

travesti e o transexual referem-se à identidade de gênero do indivíduo, ou seja, é quando a 

busca pelo prazer e a satisfação se dá de maneira diferente da normal. As travestis, 

diferentemente das drags-queens, não vivem personagens, ainda que, como aquelas, 

denunciem (mesmo que sem uma intencionalidade) que o gênero é sempre construção e 

aprendizado (SILVA, 2014, online).  

No caso do transexual, há uma incompatibilidade objetiva, pois este tem um 

inconformismo com o sexo que nasceu. Se for homem, não aceita que é homem, e se 

mulher, não aceita que é mulher. Para Maluf (2010, p. 254), o transexual “é o indivíduo 

que apresenta um desvio psicológico que o faz acreditar pertencer ao sexo oposto ao sexo 

biológico originário”. 

Portanto, o sexo é biológico, gênero é social. E o gênero vai além do sexo: que 

importa na definição do que é ser homem ou mulher não são os cromossomos ou a 

conformação genital, mas a auto-percepção e a forma como a pessoa se expressa 

socialmente. 

 

2.1 Teoria queer: uma desconstrução sexual 

 

Trata-se de uma teoria sobre o gênero que aduz que a orientação sexual e a 

identidade sexual, ou de gênero, dos indivíduos são o resultado de um constructo social e 

que, portanto, não existem papéis sexuais essencial ou biologicamente inscritos na 

natureza humana, antes, formas socialmente variáveis de desempenhar um ou vários 
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papéis sexuais. (LOBO, 2013, online)  

Guacira Louro (2004, online) utiliza-se particularmente dos pressupostos da teoria 

da desconstrução elegendo esse procedimento metodológico como forma de 

desestabilizar os binarismos conceituais e linguísticos imbricados em nossa cultura 

(homem e mulher, heterossexualidade e homossexualidade, etc.). Essa desconstrução 

permite que, ao serem fragmentados, cada um desses polos mantenha vestígios um do 

outro, sendo interdependentes e não opostos. E é nessa desconstrução da oposição 

heterossexualidade e homossexualidade que se fundamenta a proposta dos teóricos 

queers. 

Para Butler, o gênero opera num sistema de normas e as performances de gênero 

partem dessas normas para se concretizarem em consonância ou para as tentarem 

ressignificar, no caso de performances subversivas de gênero como sejam o drag ou as 

afirmações queer (OLIVEIRA; NOQUEIRA, 2009, online). Essa perspectiva da 

performatividade implica, pois, uma particular atenção ao modo como as subjetividades 

se constroem a partir de normas. No caso do gênero, essas normas incluem a constituição 

de identidades, tidas como essenciais, constantes e imutáveis, assentes num esquema 

binário e dimórfico que as constrói em masculino e feminino. Mas incluem também um 

regime de heterossexualidade hegemônica, constitutivo dessa ordem de gênero e que 

regula a produção de sujeitos sexualmente diferenciados e heterossexuais (OLIVEIRA; 

NOQUEIRA, 2009, online). 

É no plano da contestação a essa heteronormatividade que surgem as 

contestações queer (em inglês, pode ser traduzido como estranho, esquisito, mas também 

como um insulto dirigido a homossexuais e transexuais). Esse termo que é inicialmente 

uma injúria visa interpelar e inferiorizar quem por esse termo é nomeado. A 

ressignificação a que esse termo foi sujeito implicou uma reapropriação da historicidade 

desse termo, citando esse passado injurioso, mas através da ressignificação, o termo passa 

a ter uma carga de contestação coletiva. (OLIVEIRA; NOQUEIRA, 2009, online).  

 

3 A LEI N° 11.340/06 E O GÊNERO FEMININO 

 

No âmbito do direito de família, vigora o princípio da intervenção mínima 

(BARBOSA, 2014, online). Conforme o artigo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, 

contudo, “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” 
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(BRASIL, 1988). 

A violência contra a mulher e até mesmo o feminicídio, na sociedade brasileira, 

têm demonstrando uma situação alarmante, a partir da qual se fez necessária a criação 

legislativa com vistas a coibir tais condutas. Culminou daí a edição da lei n° 11.340 

(BRASIL, 2006), conhecida como Lei Maria da Penha, que tem como escopo a 

prevenção e punição da violência doméstica contra a mulher. É, portanto, essa lei 

destinada à proteção da mulher, devido à sua vulnerabilidade constatada na convivência 

doméstica. 

 O gênero feminino, ao qual se refere a lei, diferentemente do sexo, apresenta um 

caráter político, embasado em construções sociais e culturais (SCOTT, 1992, apud 

ARAUJO; LEITE, LOPES, 2015, online). Sendo assim, quem nasce biologicamente 

macho, mas desempenha socialmente um papel de fêmea, pertence ao gênero feminino. 

Sendo, portanto, uma mulher, e desempenhando esse papel na sociedade, por óbvio 

constata-se que as transexuais femininas estão sujeitas às mesmas vulnerabilidades no 

âmbito doméstico que as mulheres biologicamente nascidas. Negar a aplicabilidade da 

referida legislação de proteção, portanto, iria de encontro aos ideais constitucionais de 

promoção da isonomia e da dignidade da pessoa humana (BRASIL, 1988). 

 

3.1 A Aplicação da Lei Maria da Penha às mulheres transexuais 

 

Conforme nota técnica emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB, 

2014) quanto ao âmbito de incidência da referida lei, esta se refere ao gênero feminino, 

não se restringindo apenas ao sexo feminino. Sendo, portanto, plenamente aplicável às 

transexuais femininas. 

Segunda Maria Berenice Dias (2010, online, grifo nosso):  

 

[...] Lésbicas, transexuais, travestis e transgêneros, que tenha identidade 
com o sexo feminino estão ao abrigo da Lei Maria da Penha. A agressão 
contra ela no âmbito familiar constitui violência doméstica. Ainda que parte da 
doutrina encontre dificuldade em conceder-lhes o abrigo da Lei, descabe deixar 
à margem da proteção legal aqueles que se reconhecem como mulher. 
Felizmente, assim já vem entendendo a jurisprudência [...]. 

 

As diferenças relacionadas a gênero, etnia, raça, idade, dentre outras, constituem 

uma diversidade, que proporciona ao Brasil uma grande riqueza cultural e social. 

Todavia, quando as riquezas se transformam em desigualdades, surge a violação dos 
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direitos. Consequentemente, essas pessoas, que se encontram em condições diferentes, 

tornam-se vulneráveis. Como exemplo, pode-se citar as mulheres, os idosos, os gays, 

dentre outros. Esses grupos são chamados de grupos vulneráveis (DIAS, 2010, online).  

É partindo do princípio da igualdade ou isonomia, da dignidade da pessoa humana 

e da liberdade sexual que esses grupos buscam o reconhecimento de seus direitos. Pois, 

antes de serem humanos, são sujeitos de direitos. Destarte, não teria sentido sancionar 

uma lei, que tivesse como objetivo a proteção apenas de um determinado sexo biológico 

(DIAS, 2010, online). 

Assim, diz-se que é baseada no gênero, pelo fato dessa violência se referir às 

características sociais, culturais e políticas impostas a homens e mulheres e não às 

diferenças biológicas entre homens e mulheres. Desse modo, a violência de gênero não 

ocorre apenas de homem contra mulher, mas pode ser perpetrada também de homem 

contra homem ou de mulher contra mulher (SILVA, 2014, online). No caso da legislação 

em estudo, o escopo é a proteção da mulher contra a violência no âmbito doméstico, 

independentemente de orientação sexual e independentemente de esta mulher ter nascido 

com os cromossomos XX ou XY. 

 

3.2 Os tribunais superiores e a admissão da proteção legislativa às mulheres 

transexuais 

 

A jurisprudência atual dos tribunais vem começando a dar os primeiros passos 

para que se consolide o entendimento sobre a extensão da aplicabilidade da Lei n° 

11.340/06 às mulheres trans. Como demonstra o voto de Ely Amioka, desembargadora 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, relatora de recente julgado que trata de caso de 

violência doméstica a transexual feminino que ainda não fora submetido a mudança de 

sexo e que sofreu violência no âmbito doméstico e viu indeferida pelo juízo de origem a 

aplicabilidade da proteção prevista na Lei Maria da Penha ao seu caso. A 

desembargadora entendeu pela extensão dessa proteção a quem biologicamente pertence 

ao sexo masculino, mas se identifica como pertencente ao gênero feminino, assumindo 

esse papel e estando em situação de vulnerabilidade, não podendo se ver afastada a 

aplicabilidade da lei Maria da Penha para sua proteção. Também fez ressalva importante 

ao assumir que o reconhecimento da transexualidade e a possibilidade de aplicação da 

referida lei independe de intervenção cirúrgica de mudança de sexo. 
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MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS 
PROTETIVAS. IMPETRANTE BIOLOGICAMENTE DO SEXO 
MASCULINO, MAS SOCIALMENTE DO SEXO FEMININO. VIOLÊNCIA 
DE GÊNERO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. SEGURANÇA 
CONCEDIDA. […] A lei em comento deve ser interpretada de forma 
extensiva, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. 
Assim é que a Lei nº 11.340/06 não visa apenas a proteção à mulher, mas sim à 
mulher que sofre violência de gênero, e é como gênero feminino que a 
IMPETRANTE se apresenta social e psicologicamente. Tem-se que a 
expressão “mulher”, contida na lei em apreço, refere-se tanto ao sexo feminino 
quanto ao gênero feminino. O primeiro diz respeito às características 
biológicas do ser humano, dentre as quais GABRIELA não se enquadra, 
enquanto o segundo se refere à construção social de cada indivíduo, e aqui 
GABRIELA pode ser considerada mulher. [...] Ressalte-se, por oportuno, que o 
reconhecimento da transexualidade prescinde de intervenção cirúrgica para 
alteração de sexo. Os documentos acostados aos autos, como acima 
mencionado, deixam claro que a IMPETRANTE pertence ao gênero feminino, 
ainda que não submetida a cirurgia neste sentido (TJ-SP - MS: 
20973616120158260000 SP 2097361-61.2015.8.26.0000, Relator: Ely 
Amioka, Data de Julgamento: 08/10/2015, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data 
de Publicação: 16/10/2015). 

 

O mesmo entendimento é demonstrado pelo voto do Desembargador Júlio Cezar 

Gutierres, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em que aduz que toda mulher que 

sofre violência em âmbito familiar deverá se ver protegida pela Lei 11.340/06, 

independente da relação de parentesco com o(a) agressor(a) e independentemente do seu 

sexo biológico. 

 

HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA 
- APLICABILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - 
INTELIGÊNCIA DO ART. 19 DA LEI 11.340/06. - Quanto ao sujeito passivo 
abarcado pela lei, exige-se uma qualidade especial: ser mulher, 
compreendidas como tal as lésbicas, os transgêneros, as transexuais e as 
travestis, que tenham identidade com o sexo feminino. Ademais, não só as 
esposas, companheiras, namoradas ou amantes estão no âmbito de abrangência 
do delito de violência doméstica como sujeitos passivos. Também as filhas e 
netas do agressor como sua mãe, sogra, avó ou qualquer outra parente que 
mantém vínculo familiar com ele podem integrar o pólo passivo da ação 
delituosa (TJ- MG- HC:  1.0000.09.513119-9/000. Relator: Desembargador 
Júlio Cézar Guttierrez, Data de julgamento: 24/02/2010, 4° Câmara Criminal, 
Data de publicação: 30/03/2010, grifo nosso). 

 

Citemos também um interessante precedente advindo do juízo singular, da 1ª Vara 

Criminal da Comarca de Anápolis, Justiça de Goiás (2011), acerca da aplicabilidade da 

Lei Maria da Penha a transexual feminina que passou por cirurgia de redesignação 

sexual, mas não alterou seu nome no registro civil e fora vítima de violência doméstica 

por seu companheiro. No caso em questão, o Ministério Público se posicionou pela 

remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, por entender tratar-se de pessoas do 

mesmo gênero. Entretanto, fora determinada pelo juízo a aplicação da Lei Maria da 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
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Penha e a impossibilidade de remeterem-se os autos ao juizado especial criminal 

(BRASIL, 2011). A juíza Ana Cláudia Veloso Magalhães pontua uma série de princípios 

constitucionais que legitimam seu entendimento: isonomia, dignidade da pessoa humana 

e liberdade (em seu desdobramento correspondente à liberdade sexual) são algumas das 

bases constitucionais que sustentam sua decisão: 

 

[...] Conferir à ofendida tratamento jurídico que não o dispensado às 
mulheres (nos casos em que a distinção estiver autorizada por lei), 
transmuda-se no cometimento de um terrível preconceito e discriminação 
inadmissível, em afronta inequívoca aos princípios da igualdade sem distinção 
de sexo e orientação sexual, da dignidade da pessoa humana e da liberdade 
sexual, posturas que a Lei Maria da Penha busca exatamente combater […]. 
Desta forma, apesar da inexistência de legislação, de jurisprudência e da 
doutrina ser bastante divergente na possibilidade de aplicação da Lei Maria da 
Penha ao transexual que procedeu ou não à retificação de seu nome no registro 
civil, ao meu ver tais omissões e visões dicotómicas não podem servir de óbice 
ao reconhecimento de direitos erigidos à cláusulas pétreas pelo ordenamento 
jurídico constitucional. Tais óbices não podem cegar o aplicador da lei ao 
ponto de desproteger ofendidas como a identificada nestes autos de processo 
porque a mesma não se dirigiu ao Registro Civil de Pessoas Naturais para, 
alterando seu assento de nascimento, deixar de se identificar como Alexandre 
Roberto Kley e torna-se 'Camille Kley' por exemplo! Além de uma 
inconstitucionalidade uma injustiça e um dano irreparáveis! O apego à 
formalidades, cada vez mais em desuso no confronto com as garantias que 
se sobrelevam àquelas, não podem me impedir de assegurar à ora vítima 
TODAS as proteções e TODAS as garantias (BRASIL, 1° Vara Criminal da 
Comarca de Anápolis do Tribunal de Justiça de GOIÁS. Processo n° 
201103873908. Juíza ANA CLAUDIA VELOSO, Data de julgamento: 
23/09/2011, grifo nosso). 

 

4 CONCLUSÃO  

 

O conceito de gênero mostra-se fundamental na discussão acerca do desempenho 

dos papéis socialmente construídos e destinados a homens e mulheres, suas 

representações e disparidades oriundas do sistema de organização social conhecido como 

patriarcado. Historicamente a transexualidade vem sendo percebida como uma patologia 

de transtorno de gênero; compreendendo esse transtorno como uma inadequação do 

gênero da pessoa com o seu sexo biológico (ARAUJO, LEITE, LOPES, 2015). 

No que concerne à transexualidade, entende-se que se trata de situação onde um 

indivíduo biologicamente nascido como um sexo, se vê e se identifica como pertencente 

ao outro. As transexuais femininas, biologicamente nascidas como homens, mas 

identificadas por si mesmas e pela sociedade como mulheres, pertencem, portanto, ao 

gênero feminino, assim como as mulheres biologicamente nascidas. 

A Lei Maria da Penha tem como objetivo a proteção à integridade física, psíquica, 
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moral, patrimonial e sexual do sexo biológico mulher, independente de sua orientação 

sexual, bem como do gênero feminino. Deste modo, não abranger a Lei Maria da Penha a 

lésbicas, travestis, transexuais seria afrontar os princípios constitucionais da igualdade, da 

Liberdade sexual e da dignidade da pessoa humana (SILVA, 2014). .  

A Lei Maria da Penha não cria qualquer restrição as transexuais e travestis, 

tampouco exige prévia retificação do registro civil ou cirurgia de adequação de sexo, e, 

no que a lei não restringe, não cabe ao intérprete fazê-lo. Estabelecida proteção da mulher 

como gênero, e não como sexo, mostra-se plenamente aplicável à violência doméstica 

praticada contra transexuais e travestis do gênero feminino. 

Com isso é que se deve assegurar uma interpretação teleológica do âmbito de 

incidência da Lei Maria da Penha, que seleciona como elemento de discriminem o gênero 

feminino, e não o sexo; seja pelo caráter inclusivo e de reparação das desigualdades 

socioculturais no ambiente doméstico e familiar, aplica-se às situações de violência 

doméstica e familiar sofridas por transexuais e travestis do gênero feminino. 

No âmbito do judiciário brasileiro, apesar das divergentes correntes doutrinárias 

em voga, vem se assentando um entendimento jurisprudencial no sentido da aplicação da 

lei às transexuais femininas. Isso demonstra uma maior sensibilidade do órgão julgador, 

que ultrapassa as prerrogativas meramente formais e dá vazão a uma maior efetividade 

prática à referida lei.  

Portanto, entende-se que a Lei Maria da Penha deve ser aplicada às lésbicas, aos 

travestis e aos transexuais, pois o que de fato a citada lei busca é mais do que proteger o 

sexo biológico mulher; é proteger todos aqueles que se comportam como mulheres, 

exercendo seu papel social. 
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Thainara de Brito Araujo 

 
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Visão geral e crítica sobre o tema; 3. Aspectos 
constitucionais acerca da liberdade de expressão; 4. Código Civil e princípios envolvidos; 
5. Conclusão; 6. Referências. 
 
RESUMO 
Ao longo desse trabalho, visamos abordar as biografias realizadas sem autorização prévia 
do biografado, o que tem sido uma questão bastante discutida nos últimos anos por 
intelectuais, pessoas famosas e comuns e, também, um tema bastante explorado pela 
mídia. A imprensa vem polemizando cada vez mais acerca do tema em questão, o qual 
trata do embate eminente que se encontra nos artigos 20 e 21 do Código Civil e a 
liberdade de expressão assegurada a todos os brasileiros pela Constituição Federal de 
1988. As discussões acerca do que pode ou não ser veiculado a respeito de alguém, 
considerando a proporção que uma informação pessoal pode trazer, são importantes para 
entendermos os limites acerca do que pode ou não ser divulgado.  As principais vertentes 
dessa discussão são a intimidade e a privacidade. As definições dessas duas são a chave 
para chegar à conclusão de que as biografias são autorizadas e necessárias desde que 
respeitem certos limites pessoais. A vertente teórico-metodológica a que se filia a 
investigação é predominantemente jurídico-sociológica. É dedutiva quanto ao método de 
abordagem. Em relação aos procedimentos de pesquisa, é preponderantemente 
bibliográfica e documental.  
 
Palavras-chave: Biografias. Intimidade. Liberdade. 
 
ABSTRACT 
Throughout this work, we aim to address biographies taken without prior authorization 
from the biographer, which has been a much discussed issue in recent years by 
intellectuals, famous and common people, and also a subject widely explored by the 
media. The press has been increasingly controversial about the issue in question, which is 
the imminent clash found in articles 20 and 21 of the Civil Code and the freedom of 
expression guaranteed to all Brazilians by the Federal Constitution of 1988. The 
discussions about what may or may not be conveyed about someone considering the 
proportion that personal information may bring are important in understanding the limits 
on what may or may not be disclosed. The main strands of this discussion are intimacy 
and privacy. The definitions of these two are the key to the conclusion that biographies 
are authorized and necessary as long as they respect certain personal boundaries. The 
theoretical-methodological approach to which research is affiliated is predominantly legal 
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and sociological. It is deductive as to the approach method. Regarding research 
procedures, it is predominantly bibliographic and documentary. 
 
Keywords: Biographies. Intimacy. Freedom. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

As biografias são obras destinadas a expor geralmente a vida pública ou privada 

do biografado, correspondendo, em sua maioria, a informações de interesse público da 

coletividade mediante fatos relevantes acerca de alguém notório na sociedade. 

Entretanto, quando tais obras são realizadas sem o consentimento do biografado, 

este, muitas das vezes, sente-se lesado pela exposição de sua vida privada sem 

autorização prévia, que são garantias determinadas pelo Código Civil. Assim, muitas 

pessoas públicas que já sofreram ou são “alvos” potenciais desse tipo de biografia têm 

vindo a público declarar o repúdio à mesma, tendo os repressores dessas obras 

basicamente se baseado nos artigos 20 e 21 do Código Civil brasileiro. 

Ao mesmo tempo, os defensores das biografias argumentam sobre a 

inconstitucionalidade desses artigos, citando noções e princípios constitucionais e 

ideológicos do nosso Estado democrático de direito, principalmente relacionando-os com 

a censura e liberdade de expressão, considerando a relevância pública de aspectos 

privados da vida de certos cidadãos. 

Enfim, muito vêm se tratado sobre o tema, especialmente após a efetivação do 

Código Civil de 2002, visto que esses artigos, assim como toda legislação 

infraconstitucional, também se baseiam em princípios constitucionais, devidamente 

expressos nos artigos X e XXVIII do artigo 5°, sendo este o mesmo artigo que, no seu 

inciso IX condena a censura e legitima a liberdade de expressão (BRASIL, 1988). 

Há de se tratar então do equívoco hermenêutico contido nos princípios 

constitucionais usados para legitimar a repressão às biografias sem autorização prévia e 

da inconstitucionalidade presente no desrespeito a um dos princípios básicos e pilares no 

regimento de todo Estado brasileiro. 

Para elaboração do artigo, a metodologia utilizada na pesquisa quanto à 

abordagem se dá de forma indutiva, pois busca a ampliação do aparato teórico acerca do 

assunto, partindo de premissas mais restritas e particulares em busca de conclusões gerais 

(DIAS; GUSTIN, 2010).  

De acordo com a distinção oferecida por Antônio Carlos Gil (2002), podemos 
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classificar a metodologia quanto ao objeto da pesquisa como exploratória, pois visa 

promover a familiaridade com o problema em questão, tratá-lo e torná-lo mais claro. 

Explora-se aqui o tema em questão principalmente por meio do procedimento 

bibliográfico, pois se utiliza como base para o desenvolvimento da pesquisa material já 

elaborado sobre o tema, constante em livros e artigos científicos sobre o assunto, além de 

ser também classificada como de levantamento, pois busca recolher informações 

decorrentes da análise de certo grupo de pessoas e assim desenvolver conclusões 

específicas (GIL, 2002). 

Além disso, podemos classificar a pesquisa quanto à vertente metodológica como 

jurídico-social, pois trabalha a análise jurídica em consonância com um ponto de vista 

social, tratando o direito como fenômeno decorrente essencialmente dos parâmetros e 

conceitos da sociedade em que está inserido (DIAS; GUSTIN, 2010). 

 

2 VISÃO GERAL E CRÍTICA SOBRE O TEMA 

 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade dos artigos 20 e 21 da Lei 406/2002 do 

Código Civil proposta pela Associação Nacional dos Editores de Livros, no qual afirmam 

a inconstitucionalidade na proibição dos artigos citados (STF, 2012, online) e o Projeto 

de Lei 393/2011 idealizado pelo deputado Newton Lima, no qual tenta legitimar a 

publicação de biografias sem a necessidade de autorização prévia, são hoje as principais 

investidas legais contra a questão.  

A Constituição de 1988, no seu artigo 220, extinguiu a censura ao afirmar que: “a 

manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 

processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição” (BRASIL, 1988, online). Conforme 

os seguintes parágrafos: 

 

§ 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação 
social, observado o disposto. § 2º - É vedada toda e qualquer censura de 
natureza política, ideológica e artística (BRASIL, 1988, online). 

 

Com isso, faz-se crer que a repressão à publicação de material informativo é 

totalmente inconstitucional, visto que, ao presumir que não fira moralmente o biografado, 

essas obras são de cunho informativo e de interesse da coletividade. 

É de conhecimento de todos que as biografias são métodos importantíssimos para 

poder se entender e traçar o perfil histórico da época. As biografias não autorizadas, por 
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sua vez, acabam trazendo algo a mais, algo novo, que pode não ser bem visto sob a ótica 

do personagem em questão, mas pode trás uma importância histórica inestimável. 

Como exemplo temos a biografia não autorizada de Adolf Hitler, feita por Ian 

Kershaw, que revelou a real relação de controle entre ele e seu regime, ou até mesmo a de 

Mahatm Ggandhi, realizada por Joseph Lelyveld, a qual trouxe à tona que o ícone 

pacifista já participara efetivamente de três esforços de guerra, nas quais fora como 

voluntário (SETTI, 2013, online). Assim demonstra-se a importância histórica deste tipo 

de literatura e o quanto ela pode influenciar no pensamento acerca da época. 

Benjamim Moster, autor da biografia de Clarice Lispector, argumenta que os 

movimentos de repressão às biografias não autorizadas se assemelham à “questão de se 

eu posso falar em público coisas que talvez não agradem outra gente. Esse é o 

fundamento” (MOSTER, 2013, online). 

Nos países onde a democracia é mais madura e aprimorada, como os Estados 

Unidos, Espanha e Reino Unido, veta-se qualquer dispositivo legal que possa ser usado 

para legitimar algum meio de restrição de liberdades e qualquer tipo de censura. No caso 

das biografias não  autorizadas, caso o biografado se sinta lesado, cabe a ele apenas o 

amparo da legislação penal do país contra acusações difamatórias ou caluniosas 

(MARANHÃO, 2013). 

No âmbito da jurisprudência nacional, o Supremo Tribunal Federal, a mais alta 

instância do judiciário brasileiro, possui entendimento sedimentado em sede de 

repercussão geral, conferindo uma interpretação limitativa ao referido princípio quando 

sopesado, no caso concreto, com outros direitos fundamentais. Vejamos o que dispõe o 

referido aresto, publicado em 03 de setembro de 2015: 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DIREITOS DOS ANIMAIS E 
RELEVANTE PREJUÍZO COMERCIAL A EVENTO CULTURAL 
TRADICIONAL. RESTRIÇÕES A PUBLICAÇÕES E DANOS MORAIS. 
PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida impôs 
restrições a publicações em sítio eletrônico de entidade de proteção aos 
animais, que denunciava a crueldade da utilização de animais em rodeios, 
condenando-a ao pagamento de danos morais e proibindo-a de contactar 
patrocinadores de um evento específico, tradicional e culturalmente importante. 
2. Constitui questão constitucional da maior importância definir os limites da 
liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia 
jurídica, como os da inviolabilidade da honra e da imagem, bem como fixar 
parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida 
e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras 
consequências jurídicas. 3. Repercussão geral reconhecida (RE 662055 RG / 
SP - SÃO PAULO, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, Relator(a):  
Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 27/08/2015, Órgão Julgador:  
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Tribunal Pleno - meio eletrônico, publicado em: DJe-173, 03/09/2015). 
 

Assim, para a corte suprema, a restrição à liberdade de expressão em certos casos 

não configura censura, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, mas medida eficaz para 

se preservar os outros direitos fundamentais envolvidos na questão. Dessa forma, é 

necessário um juízo de ponderação entre os princípios envolvidos, para se chegar à 

solução mais justa ao caso, não podendo a liberdade de se expressar ser utilizada como 

substrato teórico para lesões desrazoáveis a outros direitos e garantias individuais, tais 

como a intimidade, honra e a dignidade. 

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, parece seguir a mesma inteligência da 

corte suprema, afastando uma visão absoluta na aplicação do referido direito, mas 

baseando-se na técnica da ponderação de princípios. De forma exemplificativa, segue o 

seguinte julgado-modelo: 

 

AGRAVO  INTERNO  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  
EXERCÍCIO  REGULAR  DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO    
JORNALÍSTICA.    EXCESSO   IDENTIFICADO.   DANO   MORAL 
CARACTERIZADO.   QUANTUM   INDENIZATÓRIO.  REVISÃO.  
NECESSIDADE  DE REEXAME  DE  PROVAS.  DECISÃO  MANTIDA.  
RECURSO  DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do Código 
de Processo Civil de 2015 o fato   de   o   col.   Tribunal   de  origem,  embora  
sem  examinar individualmente   cada  um  dos  argumentos  suscitados  pela  
parte recorrente,  adotar  fundamentação  contrária  à pretensão da parte, 
suficiente  para decidir integralmente a controvérsia. 2. No caso, o Tribunal  a  
quo  concluiu  que  a matéria jornalística extrapolou o direito   de  informar.  
Nessas  hipóteses,  há  dano  moral  a  ser indenizado,   conforme   consagrado   
pela  jurisprudência  do  STJ. Impõe-se,  portanto, a aplicação da Súmula 7 
desta Corte, visto que, identificado  abuso  no direito de informação, é inviável 
revolver a prova  apreciada  no  acórdão  impugnado (...) (AgInt nos EDcl no 
AREsp 1217527 / DF, T4 - QUARTA TURMA, Relator: Ministro LÁZARO 
GUIMARÃES, data do julgamento: 11/09/2018, Data da publicação: DJe 
17/09/2018). 

 

Além disso, é possível se perceber em alguns julgados da corte suprema e da corte 

cidadã uma tendência de separar o direito à liberdade de expressão e os direitos da 

personalidade quando ao momento da sua incidência, de modo que  (CARVALHO, 2010, 

online): 

 

[...] de acordo com essa segunda forma de julgar, tanto no entender do STF 
como no do STJ, os momentos de incidência das garantias fundamentais são 
diversos, ou seja, primeiro admite-se a ampla e irrestrita liberdade de expressão 
sendo absolutamente vedada a censura prévia. Depois se avalia a forma como o 
direito foi exercido e se alguém se sentiu atingido na sua dignidade pela 
manifestação de outrem. 
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3  ASPECTOS CONSTITUCIONAIS ACERCA DA LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO 

 

Segundo Bernardo Fernandes (2015, p. 373), é possível conceituar o direito à 

liberdade de manifestação de pensamento e de expressão como a: 

 
[...] tutela (proteção) constitucional a toda mensagem passível de comunicação, 
assim como toda opinião, convicção, comentário, avaliação ou julgamento 
sobre qualquer temática, seja essa relevante ou não aos olhos do interesse 
público, ou mesmo dotada - ou não- de valor. [...] Certo é que a aferição da 
prática deve ser contextualizada, ou seja, analisada à luz de um caso concreto, 
não cabendo (a priori) uma delimitação absoluta sobre o exercício da liberdade 
de expressão (por exemplo: artística) ou a falta dela. 

 

A Constituição da República, no artigo 5°, inciso IV, assegura que a manifestação 

de pensamento é livre (BRASIL, 1988). Logo, o indivíduo deve ter sua expressão 

garantida pelo Estado, porém a expressão deve respeitar sempre a imagem do outro. 

É importante destacar que, assim como a Constituição assegura o direito de livre 

expressão, ela também garante o direito de resposta quando por alguma eventualidade o 

indivíduo sentir-se ofendido com algo que for publicado a respeito de sua vida, direito 

esse que é encontrado no inciso VI do referido artigo (BRASIL, 1988). 

Já o inciso IX (artigo 5°) nos traz expressamente designado que, no Brasil, “é livre 

a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença” (BRASIL, 1988).  

O inciso X, ainda no artigo 5° da Constituição, por sua vez, prevê que são 

invioláveis os direitos à vida privada, à honra, etc. neste artigo há uma necessidade maior 

de atenção no que diz respeito à diferença entre vida privada e intimidade. Apesar dos 

conceitos e os dois terem um significado próximo, não é a mesma coisa. Partindo de uma 

análise inicial, a diferença básica é que a intimidade rejeita qualquer interferência, 

enquanto a vida privada trata da interferência do conhecimento público (VICENTINI, 

2014). 

A intimidade seria a parte da vida que a pessoa tem poder legal. Estudando os 

conceitos básicos dos dois, fica claro que a intimidade é algo além da privacidade, ou 

seja, um espaço que não deve ser violado, como os segredos, planos, ou seja, tudo aquilo 

que o indivíduo não deseja que seja globalizado (DONEDA, 2009). Já a privacidade é 

algo mais extenso e que fica a cargo da pessoa decidir se pode ser compartilhado ou não 
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(VICENTINI, 2014). 

Nessa esteira, ensina Bernardo Fernandes (2015, p. 423), que: 

 

Para muitos constitucionalistas, ainda, é possível traçar uma distinção entre 
direito à privacidade e o direito à intimidade. O primeiro é o direito à vida 
privada, no qual se estabelecem os relacionamentos familiares, de lazer, 
negócios, amorosos, etc. Já a intimidade seria um núcleo ainda menor, que 
perpassa e protege relações mais íntimas ou pessoais. Se no primeiro as 
relações pessoais devem ser ocultadas do público (preservadas), no segundo 
temos uma proteção até mesmo contra atos das pessoas mais próximas a nós. 

 

Entretanto, com a ideologia de classificação da personalidade humana em esferas, 

Cordeiro (apud WINIKES, 2009, online) nos traz uma visão mais abrangente, que se 

apresenta aqui em ordem decrescente de amplitude e crescente de proteção, quais sejam: 

 

[...] uma esfera pública (própria de políticos, actores, desportistas ou outras 
celebridades, ela implicaria uma área de condutas propositalmente acessível ao 
público, independentemente de concretas autorizações); uma esfera individual-
social (reporta-se ao relacionamento social normal que as pessoas estabelecem 
com amigos, colegas e conhecidos); uma esfera secreta (abrange o âmbito que 
o próprio tenha decidido não revelar a ninguém; desde o momento em que ele 
observe a descrição compatível com tal decisão, esta esfera tem absoluta 
tutela); uma esfera íntima (reporta-se à vida sentimental ou familiar no sentido 
mais estrito – cônjuge e filhos-; têm uma tutela absoluta, independentemente de 
quaisquer prévias decisões, nesse sentido, do titular considerado; elas são 
dispensáveis). 

 

Entretanto, a classificação que nos pareceu mais plausível para efetivação da ideia 

central da teoria das esferas foi a de José Adércio Leite Sampaio, dividindo a 

personalidade em três esferas: esfera mais interna, esfera da vida privada, e esferas 

sociais e públicas, sendo a esfera mais interna a mais protegida (correspondendo à 

intimidade) e essa última correspondendo efetivamente as ações dos indivíduos que 

afetam ou são de interesse da coletividade (SAMPAIO apud WINIKES, 2009, online).  

Sendo assim, as biografias das pessoas públicas não feririam o direito 

constitucional sobre a intimidade e vida privada, ao passo que não devem infringir essas 

esferas da personalidade humana (com ênfase na intimidade), mas uma parcela que é de 

interesse da sociedade, pois a pessoa do biografado representa, também, uma figura 

pública. 

 

3.1 As contradições entre os direitos da personalidade e a liberdade de expressão 

 

A antinomia, citada por Bobbio em sua Teoria do Ordenamento Jurídico, diz 
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respeito à presença de incompatibilidade entre normas de um ordenamento jurídico 

(2011, p.87). Bobbio apresenta uma classificação das antinomias, as quais podem ser 

antinomia de princípio, antinomia de valoração e antinomia teleológica. Acerca da 

antinomia de princípio, na qual se classifica o assunto debatido neste trabalho, Bobbio 

(2011, p. 94-95) explica que: 

 

Fala-se de antinomia no direito com referência ao fato de que um ordenamento 
jurídico pode ser inspirado em valores contrapostos (ou ideologias opostas) 
[...]; em consequência, um ordenamento que se inspira em ambos os valores, 
diz-se que repousa sobre princípios antinômicos. Nesse caso, pode-se falar de 
antinomias de princípio. As antinomias de princípio não são propriamente 
antinomias jurídicas, mas podem dar lugar a normas incompatíveis. 

   

A incompatibilidade discutida por muitos entre os direitos da personalidade e a 

liberdade de expressão dá-se principalmente pelo fato de que muitas das vezes são 

extrapolados os limites do acesso à informação de situação privadas. O inciso IX do 

artigo 5º da Constituição afirma que, como já foi mostrado anteriormente: IX - é livre a 

expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença (BRASIL, 1988). 

A publicação de biografias são exemplos de expressão da atividade intelectual, 

mas quando publicadas sem autorização (caracterizando um tipo de censura ou licença) 

ferem os direitos à intimidade e a privacidade do biografado, que são garantidos por sua 

vez no inciso X do mesmo artigo. 

O artigo 20 do Código Civil (BRASIL, 2002) garante em relação aos direitos da 

personalidade que: 

 

Art. 20: Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da 
palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa 
poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que 
couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se 
destinarem a fins comerciais. 

 

No entanto, o caput do artigo 220 da Constituição (BRASIL, 1988) declara ainda 

que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer 

forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 

Constituição”. 

Mais uma vez é explícito o não impedimento da manifestação do pensamento por 

qualquer restrição. No entanto, quando se volta e observa-se o disposto na Constituição, 
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nota-se novamente o embate entre os incisos IX e X do artigo 5º (BRASIL, 1988). 

Apesar das plenas garantias à liberdade de expressão nos incisos IV e IX do artigo 

5º e no caput do artigo 220, a proteção aos direitos da personalidade são garantidos ainda 

nos artigos 12 e 21 no Código Civil (BRASIL, 2002): 

 

Art. 12: pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 
personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções 
previstas em lei. Art. 21 – a vida privada é inviolável, e o juiz, a requerimento 
do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer 
cessar ato contrário a esta norma.  

 

Levando em consideração que o Brasil é um país que adota a supremacia 

constitucional, a Constituição apresenta-se como norma suprema do ordenamento 

jurídico, estando as demais normas infraconstitucionais submetidas a ela.  

Conforme ensina Bobbio (2011, p. 49): 

 

As normas de um ordenamento não estão todas no mesmo plano. Há normas 
superiores e normas inferiores. As inferiores dependem das superiores. 
Subindo das normas inferiores àquelas que se encontram mais acima, chega-se 
a uma norma suprema, que não depende de nenhuma outra norma superior e 
sobre a qual repousa a unidade do ordenamento. Essa norma suprema é a 
norma fundamental. Cada ordenamento possui uma norma fundamental, que dá 
unidade a todas as outras normas, isto é, faz das normas espalhadas e de várias 
proveniências um conjunto unitário que pode ser chamado de ordenamento. 

 

Desta feita, o artigo 20 do Código Civil pode apresentar-se como inconstitucional 

diante dos incisos referentes à liberdade de expressão, todavia, está em consonância com 

as garantias dos direitos de personalidade. 

É comum, no entanto, visualizar a liberdade à manifestação como submetida ao 

direito da personalidade, a fim de garantir os direitos individuais. Farias (apud 

MOREIRA, 2008, p.127-135) demonstra que “a liberdade de expressão e informação não 

é absoluta, pois encontra limites. Entre os limites à plena liberdade de expressão e 

informação, estão presentes os direitos da personalidade supramencionados [...]”. Branco 

e Mendes (2012, p.392) ainda ressaltam tal opinião ao afirmar que “a garantia da 

liberdade de expressão tutela, ao menos enquanto não houver colisão com outros direitos 

fundamentais e com outros valores constitucionalmente estabelecidos [...]”. 

Sobre o tema Amaral e Gushiken (2010, p.05) afirmam que: 

 

Os direitos da personalidade nascem com o próprio homem e, ao longo de sua 
vida, são essenciais à pessoa humana para que sua dignidade seja protegida de 
eventuais ataques da imprensa e também da sociedade. Em regra, iniciam-se 
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com o nascituro e cessam com a morte. 
 

Sendo assim, nota-se que as pessoas célebres não se encontram fora desse cenário, 

isso porque, por mais que seus feitos contribuam para a formação cultural-histórica de um 

povo, é possível explorá-los sem necessariamente adentrar em sua vida íntima e privada, 

utilizando-se disso ainda comercialmente – e nesse caso, sem autorização. 

 

4 CÓDIGO CIVIL E PRINCÍPIOS ENVOLVIDOS 

 

A Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 do Código Civil Brasileiro legitima o 

uso de biografias apenas mediante autorização do biografado ou da família deste. 

Portanto, as informações sobre as personalidades históricas só poderiam ser publicadas 

com autorização prévia. Conforme se vislumbra nos artigos abaixo: 

 

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da 
palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa 
poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que 
couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se 
destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de 
ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os 
ascendentes ou os descendentes. 
Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento 
do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer 
cessar ato contrário a esta norma  (BRASIL, 2002). 

 

Esses artigos tomam como base constitucional os incisos X e XXVIII do artigo 5° 

da Constituição Federal, que afirmam: 

 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação. [...] XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a) 
a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da 
imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de 
fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que 
participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações 
sindicais e associativas (BRASIL,1988). 

 

Entretanto, esses princípios constitucionais acabam por se chocar diretamente com 

o art. 5º, inciso IX, que também faz parte dos direitos e deveres fundamentais presentes 

na Constituição de 1988. Explicita o referido inciso: “IX- é livre a expressão da atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou 

licença” (BRASIL, 1988). 
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Portanto, ao mesmo tempo em que a Constituição brasileira garante a privacidade 

do indivíduo, ela também garante o direito à informação e à liberdade de expressão. 

Segundo Danielle Regina Vicentini (2014, online), o direito à vida privada é 

absoluto e intransmissível. Entretanto, a vida privada de cada indivíduo também 

apresenta uma esfera pública, que se encontra de acordo com a função social que este 

exerça. 

 A proteção à vida privada é um direito fundamental do nosso estado democrático 

de direito, entretanto deve ser tratada de maneira menos rígida no que diz respeito a 

personalidades de interesse público e coletivo, sem, é claro, deixar de protegê-las contra 

ofensas, afirmativas caluniosas e difamatórias (VICENTINI, 2014). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Com o presente artigo, pôde-se demonstrar a importância histórica e cultural das 

biografias, de modo que ajudam a traçar o perfil histórico de cada época, o que é de 

grande valor social. De tal forma, não é possível que, com base numa suposta afronta à 

intimidade e vida privada, seja reprimida a divulgação de tal material, sendo tal ato 

inconstitucional.  

No entanto, é importante destacar que o direito à liberdade de expressão em que se 

baseiam as biografias não autorizadas não é absoluto, de modo que eventual afronta à 

imagem, honra, intimidade, ou quaisquer dos direitos da personalidade do indivíduo 

podem dar ensejo à reparação civil e, inclusive, penal. Da mesma forma, a Constituição 

quando garante o direito à liberdade de expressão também o faz quanto ao direito de 

resposta, que pode ser manuseado pelo biografado como defesa por ataques, inverdades, 

ou lesões a seus direitos. 

Dessa forma, por todo o exposto, verifica-se que a censura prévia à publicação de 

uma biografia não autorizada não tem amparo no ordenamento jurídico nacional. No 

entanto, eventuais danos aos direitos extrapatrimoniais do biografado poderão ser 

arguidos em juízo, de modo que o Judiciário deverá prestar um juízo de ponderação entre 

os direitos envolvidos, buscando a melhor e mais justa solução para o caso concreto, que 

menos traga prejuízos a cada um desses direitos, sendo a limitação à liberdade de se 

expressar, nesse caso, constitucional. 
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RESUMO 

A presente pesquisa visa abarcar o tema do feminicídio, introduzido no Brasil pela Lei n° 
13.104/2015. Inicialmente, se propõe a definir a modalidade criminosa e traçar um 
aparato geral sobre a proteção conferida à mulher pelo direito brasileiro. Logo em 
seguida, demonstram-se os índices de violência de gênero e expõe a misoginia cultural 
presente no país. Por fim, trabalha-se a referida lei e a questão da sua afronta ao princípio 
da isonomia, demonstrando a inexistência de ofensa a qualquer direito ou garantia 
fundamental. A vertente teórico-metodológica a que se filia a investigação é 
predominantemente jurídico-sociológica. É dedutiva quanto ao método de abordagem. 
Em relação aos procedimentos de pesquisa, é preponderantemente bibliográfica e 
documental.  
 

Palavras-chave: Feminicídio. Lei n° 13.104/2015. Princípio da igualdade. 
 

ABSTRACT 

This research aimed to cover the theme of feminicide, introduced in Brazil by Law nº 
13.104/2015. Initially, it proposes to define the criminal modality and outline a general 
apparatus on the protection afforded to women by Brazilian Law. Soon after, it 
demonstrates the rates of gender violence and exposes the cultural misogyny present in 
the country. Finally, it deals with this law and the question of its affront to the principle 
of equality, demonstrating that there is no offense against any fundamental right or 
guarantee. The theoretical-methodological aspect to which research is affiliated is 
predominantly juridical-sociological. It is deductive as to the approach method. 
Regarding research procedures, it is predominantly bibliographic and documentary. 
 

Keywords: Femicide. Law No. 13.104 / 2015. Principle of equality. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

                                                      
 Graduada em Direito pela Unidade de Ensino Superior Dom Bosco. Graduada em Inglês pelo instituto 
YES- Your English School. Graduada em Francês pela WIZARD. Advogada. Email: 
thainarabritoadvocacia@gmail.com. 



128 
 

Em março de 2015 fora aprovado pelo Congresso Nacional e posteriormente 

sancionado pela então presidente Dilma Roussef o então Projeto de Lei do Senado de nº 

292 de 2013 (PL 8305/2014), agora entendido como a Lei n° 13.104/2015 (BRASIL, 

2015). Esse instituto jurídico alterou a redação do artigo 121 do Código penal de 1940 

(BRASIL, 1940) para a inclusão do feminicídio como modalidade qualificada do crime 

de homicídio. A inovação legislativa fora definida como o homicídio contra a mulher 

motivado por condição do sexo feminino (BRASIL, 2015). 

Ainda baseando-se em conceitos estritamente legais, considera-se o feminicídio 

um crime hediondo, haja a vista a denominação de homicídios qualificados como tais, 

dada pelo artigo 1°, inciso I da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. (BRASIL, 1990) 

Atuando conjuntamente com a lei de violência doméstica, outra inovação 

legislativa voltada exclusivamente às mulheres, entende-se previamente o escopo 

legislativo em dar ênfase à violência corriqueira sofrida pelas mulheres nem território 

brasileiro, vindas principalmente do seu companheiro ou cônjuge e no âmbito familiar, 

numa sociedade ainda envolta em resquícios patriarcais.  A redação dada pela lei n° 

13.104/2015 ao tipo penal dito define as possibilidades de ocorrência do crime pela 

condição feminina o homicídio ocorrido em âmbito familiar, além do ocorrido contra a 

mulher pelo simples fato da vítima pertencer ao sexo feminino (BRASIL, 2015), sendo, 

indubitavelmente, uma modalidade de crime de ódio.  

Entretanto, essa lei é certamente muito controvertida. Muitos se questionam 

acerca da necessidade de tal, e da eficácia conglobante da norma, admitindo-se a 

possibilidade de tratar-se de uma lei “simbólica” (FIGUEIREDO; HIRECHE, 2015). 

Sobre esse direito penal simbólico, entende-se que tratar-se-ia de inovação legislativa que 

não fora criada para ser efetivo, para ter efeitos reais, mas para cumprir uma função 

meramente política. (SANTOS apud FIGUEIREDO; HIRECHE,  2015) 

Além disso, muito se debate acerca da inconstitucionalidade da norma, visto 

supostamente ferir o princípio da isonomia ao oferecer uma substancial diferenciação 

relativamente a pessoas em situações similares (MACIEL FILHO, 2014).  Sendo assim, o 

presente artigo se propõe a debater a seguinte questão: de que forma se relacionaria a 

criação de tal norma com o princípio constitucional da isonomia? 

Por tratar-se de recente inovação legislativa, além de vista a relevância social, se 

mostra importante a aferição de um enfrentamento axiológico, social e jurídico acerca da 

questão, a fim de justificar e esclarecer a importância jurídica de tal instituto e a 

necessidade social de uma tipificação diferenciada à prática da conduta. Ademais, a 
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pesquisadora se identifica com o tema em estudo devido principalmente a, como mulher, 

fazer parte do segmento social ao qual o tipo penal visa proteger. 

Para elaboração do artigo, a metodologia utilizada na pesquisa quanto à 

abordagem se dá de forma indutiva, pois busca a ampliação do aparato teórico acerca do 

assunto, partindo de premissas mais restritas e particulares em busca de conclusões gerais 

(DIAS; GUSTIN, 2010). Busca-se a observação dos fatos particulares acerca do 

feminicídio e da violência quanto à mulher no Brasil, com intuito de se chegar a uma 

generalização quanto à necessidade de tipificação da mesma.  

De acordo com a distinção oferecida por Antônio Carlos Gil (2002), podemos 

classificar a metodologia quanto ao objeto da pesquisa como exploratória, pois visa 

promover a familiaridade com o problema em questão, visa tratá-lo e torná-lo mais claro. 

Explora-se aqui o tema em questão principalmente por meio do procedimento 

bibliográfico, pois se utiliza como base para o desenvolvimento da pesquisa material já 

elaborado sobre o tema, constante em livros e artigos científicos sobre o assunto (GIL, 

2002), além de ser também classificada como de levantamento, pois busca recolher 

informações decorrentes da análise de certo grupo de pessoas e assim desenvolver 

conclusões específicas (GIL, 2002). 

Além disso, podemos classificar a pesquisa quanto à vertente metodológica como 

jurídico-social, pois trabalha a análise jurídica em consonância com um ponto de vista 

social, tratando o direito como fenômeno decorrente essencialmente dos parâmetros e 

conceitos da sociedade em que está inserido (DIAS; GUSTIN, 2010). Daí que a 

problemática da tipificação do feminicídio vem a ser trabalhada indissociavelmente com 

o aspecto social a que representa.  

 

2 O FEMINICÍDIO E A TUTELA JURÍDICA DE PROTEÇÃO À MULHER NO 

BRASIL 

 

Inicialmente, nos cabe aqui tentar estabelecer o conceito de feminicídio. Extraído 

da própria letra da lei, o feminicídio pode ser conceituado como o homicídio contra a 

mulher por motivações da condição de gênero (BRASIL, 2015). Encontra respaldo legal 

no ordenamento jurídico brasileiro no 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006, conhecida como 

“Lei Maria da Penha”, quando houver menosprezo ou discriminação da mulher em razão 

de seu gênero ou, mais especificamente, no parágrafo segundo do artigo 121 do Código 

Penal, como modalidade qualificada do crime de homicídio. 
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Dispõe o mencionado artigo que 

 
Art. 121. Homicídio qualificado. (...) § 2o. Feminicídio: (...)  VI - contra a 
mulher por razões da condição de sexo feminino: (...) § 2o-A Considera-se que 
há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I - violência 
doméstica e familiar; II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.  

 

Deve-se, primordialmente, estabelecer uma diferenciação entre o feminicídio e o 

femicídio, duas modalidades parecidas, mas com uma característica essencialmente 

diferenciadora. Comumente confundidos, o feminicídio se diferencia do femicídio pois, 

enquanto aquele se caracteriza como simples homicídio de mulher, este pressupõe o 

homicídio de mulher mas motivado pelo gênero da vítima, envolvendo ódio ou 

menosprezo à condição da vítima de pertencente ao sexo feminino (SILVA, 2015). 

Quantos aos sujeitos, entende-se tratar de crime comum em relação ao autor (pode 

ser praticado por qualquer pessoa, inclusive mulher) e crime própria em relação à vítima 

(apenas mulheres). É daí que surge o questionamento acerca da possibilidade de estender-

se a aplicabilidade de tal norma às mulheres transexuais.  

Parte da doutrina admite tal extensão, visto a necessidade de aceitação social da 

condição de sexo feminino da mulher transexual, como condição satisfativa de dignidade 

(VASCONCELOS, 2015). Por outro lado, entende-se que não se aplica às mulheres 

transexuais, mesmo que constante no seu registro civil, visto visar abarcar a condição de 

vulnerabilidade e hipossuficiência própria de quem nasce biologicamente mulher, o que, 

em regra, não existe na figura da mulher que nasce biologicamente homem (SILVA, 

2015). Filiamo-nos à segunda posição. Apesar da violência contra a classe LGBT 

alcançar índices alarmantes no Brasil, a lei em estudo refere-se estritamente à mulher, 

biologicamente nascida, baseando-nos nos argumentos supramencionados.  

 

2.1 Índices de violência de gênero e a misoginia cultural brasileira 

 

Segundo pesquisa realizada pela Secretaria de Reforma do Judiciário do 

Ministério da Justiça do governo federal (CHRYSSAFIDIS; COUTO; 

GIANNATTASIO; MACHADO; MATSUDA; PRYZBYLSKI; SILVA; TOZI, 2015), 

além do Brasil, quatorze países da América Latina dispõem de leis reguladoras do crime 

de feminicídio, quais sejam: Argentina (2012), Bolívia (2013), Chile (2010), Colômbia 

(2008), Costa Rica (2007), Equador, El Salvador (2012), Guatemala (2008), Honduras 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121%C2%A72vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121%C2%A72a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121%C2%A72a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121%C2%A72a
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(2013), México (2012), Nicarágua (2012), Panamá (2011), Peru (2011) e Venezuela 

(2014). Também há, em outros países, a discussão acerca da tipificação da lei.  

Registra-se que, no Brasil nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010 foram 

assassinadas no país acima de 92 mil mulheres, 43,7 mil só na última década. Nas 

capitais das unidades federativas os índices são mais elevados. A taxa média dos estados 

no ano de 2010 foi de 4,4 homicídios cada 100 mil mulheres, a taxa das capitais foi de 

5,1. São Luís ocupa a 12° posição (WAISELFISZ, 2012). 

Estudo realizado por Julio Waiselfisz (2012), mapearam-se os dados sobre 

violência contra a mulher, a partir dos dados obtidos pelo Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SNAN) do Ministério da Saúde. Aponta que dentre os casos de 

atendimentos relativos à violência doméstica, sexual e outras violências, duas entre cada 

três vítimas pertenciam ao sexo feminino.  

Este estudo também apontou para a preponderância do ambiente doméstico como 

principal localidade de ocorrência das violências. No início da vida da mulher, os 

principais agressores são os pais. Após atingida uma certa idade, há uma mudança 

progressiva do sujeito ativo da violência, que passa a ser desempenhado pelo cônjuge ou 

companheiro, em sentido amplo. Após os 60 anos, esse papel passa a ser desempenhado 

pelos próprios filhos (WAISELFISZ, 2012). 

Podemos notar então que, numa sociedade essencialmente paternalista, a situação 

de vulnerabilidade e hipossuficiência da mulher vai mudando de titular. Nas primeiras 

fases da vida, encontra-se na figura paterna. A partir daí, progressivamente é substituída 

pela figura do cônjuge, até atingida a velhice, onde a autoria da violência contra a mulher 

passa a pertencer aos próprios filhos. Isso demonstra a misoginia cultural presente no 

território brasileiro.  

A mulher, desde sempre vista sob ótica de inferioridade se comparada à figura 

masculina, ainda hoje sofre com a segregação. O Brasil apresenta hoje um dos maiores 

índices de feminicídio do mundo, refletindo uma forte tendência do país à tolerância 

quanto à violência contra as mulheres. Essa tolerância, falivelmente encoberta, se mostra 

principalmente com a tendência de culpabilização das vítimas acerca da violência que 

sofreram (WAISELFISZ, 2012). Este fenômeno reflete o arcabouço social em que se 

insere a violência contra a mulher no Brasil, reforçando a posição de vulnerabilidade e 

hipossuficiência que ocupam.   

A mulher, desde sempre vista sob ótica de inferioridade se comparada à figura 

masculina, ainda hoje sofre com a segregação. O feminicídio existe e deve ser tipificado 
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como tal, visto o escopo do direito penal de prevenção. Utopicamente, entende-se que 

pode sim vir a tornar-se uma lei simbólica. Entretanto, hoje se faz necessária tal inovação 

legislativa. 

 

3 A LEI N° 13.104/2015 E A SUA SUPOSTA AFRONTA À ISONOMIA 

 

A edição da Lei 13.104/2015 deu ensejo a uma série de críticas. Dentre elas, pode-

se considerar principalmente três: a afronta aos princípios da taxatividade, da lesividade e 

principalmente, a suposta afronta ao princípio da isonomia. Cabe-nos, então, explanar 

sobre cada um deles. 

Primordialmente, têm-se a noção da legalidade obrigatória dos tipos penais. O 

direito penal teria escopo de trazer seguridade à sociedade. Para isso, o povo transmitiu 

ao Estado o poder punitivo, sob o ônus de privação ao direito fundamental à liberdade 

(GRECO, 2014). Entretanto, justamente por tratar de limitação a direito fundamental é 

que se aduz o princípio da estrita legalidade acerca do tipo penal, de onde o princípio da 

taxatividade é desdobramento óbvio (YAROCHEWSKY, 2014).  

O direito penal deve ser taxativo, ou seja, o legislador deve expressamente 

mencionar as condutas que visa abarcar, não se admitindo fazer uma interpretação 

extensiva dos ditames do legislador penal. Este é o primeiro ponto controvertido acerca 

da lei do feminicídio, visto que a denominação “condições do sexo feminino” trariam 

uma afronta a tal princípio (YAROCHEWSKY, 2014).  Refuta-se, entretanto, essa 

posição visto tratar-se aqui de elemento normativo do tipo penal, ou seja, parte essencial 

da tipificação do crime que requer uma interpretação. Não fere, entretanto, o princípio da 

taxatividade. 

Em segundo lugar, tem-se a suposta não incidência de lesividade (FIGUEIREDO, 

2015). Atente-se que a pressuposição de lesividade da conduta se mostra elemento 

intrínseco das normas de direito penal, o que decorre em uma limitação de sua 

aplicabilidade, visto que condutas que não lesem a nenhum bem juridicamente tutelado 

não podem ser objetos de sanção punitiva penal (GRECO, 2014). O caráter simbólico de 

tal lei redundaria nessa falta de lesividade e, portanto, inconstitucionalidade da 

qualificadora. Entretanto, mostra-se uma crítica falha, pois parece-nos óbvio depreender 

que o bem juridicamente tutelado aqui seria a vida da mulher.  

Por fim, e como tema central deste trabalho, têm-se a suposta afronta à isonomia. 

Inicialmente, cabe destacar que o princípio da isonomia está presente na Constituição da 

http://www.conjur.com.br/2014-dez-26/leonardo-yarochewsky-feminicidio-retrocesso-busca-igualdade#author
http://www.conjur.com.br/2014-dez-26/leonardo-yarochewsky-feminicidio-retrocesso-busca-igualdade#author
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República Federativa do Brasil em várias passagens, como art. 5°, caput; art. 5°, I; art. 7°, 

XXX e XXXI; arts. 170, 193, 196 e 205 (BRASIL, 1988). Dessa forma, a carta maior 

assegura a igualdade entre todos, independentemente de etnia, gênero, religião, etc. 

Assegura a Constituição Federal brasileira que: 

 
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações, nos termos desta Constituição . 

 

Numa primeira ótica a respeito da suposta afronta à isonomia constitucionalmente 

estabelecida trazida pela lei 13.104/2015 e sua consequente inconstitucionalidade, 

entende-se que o texto da lei já traria intrinsecamente uma discriminação à figura da 

mulher ao, supostamente, o texto da lei tratar de oferecer uma concepção inferiorizada da 

mulher em relação à figura masculina (YAROCHEWSKY, 2014).  

Em segundo plano, se apresenta a efetiva “afronta” à isonomia, baseado na 

distinção oferecida pelo tipo penal. Ora, o crime de homicídio tem como bem jurídico a 

vida humana, não importa o gênero. Não poderia então, haver uma qualificadora sobre a 

vida de pessoa de sexo feminino, pois assemelhar-se-ia a um sobrepeso de um bem 

jurídico sobre o outro, em outras palavras, para os críticos da tipificação do feminicídio, a 

lei passa a considerar que a vida da mulher valeria mais que a do homem (OLIVEIRA, 

2015). 

Além disso, afirma-se ainda que como já fora demonstrado nesse trabalho, o 

termo “mulher” deve ser entendido de forma restrita, não se estendendo à transexuais. 

Com isso, a morte de pessoa do sexo masculino, ou mulher transexual, assim como 

demais condições psicológicas de gênero, motivados pela condição do gênero a que 

pertencem não se enquadram no tipo penal, o que geraria uma desigualdade latente e 

desvalor da vida humana (YAROCHEWSKY, 2014). Entretanto, cabe-nos agora 

demonstrar o equívoco presente neste raciocínio.  

O princípio da isonomia trata-se de desdobramento fundamental dos valores 

democráticos. Devido à manutenção do poder sob as classes dominantes, em muitas fases 

da história dos povos esse princípio norteador das relações humanas fora interpretado de 

forma a dar fortalecimento as distinções de classe e em detrimento dos mais abastados 

(D’OLIVEIRA, 2010). 
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Tal princípio, partindo-se da concepção clássica Aristotélica, não pode ser 

interpretado como similaridade da igualdade crua. A noção da isonomia no nosso estado 

democrático de direito está essencialmente ligada à ideia de promoção da igualdade, a 

partir de medidas efetivas que visem proporcionar a igualdade entre homens e mulheres, 

e outras parcelas distintas presentes no convívio social (FERNANDES, 2015). 

Conforme ensina Bernardo Fernandes (2015, p. 399): 

 

a preocupação do constitucionalismo contemporâneo no tocante ao princípio da 
igualdade tem sido de diferenciar discriminação (ou discriminação arbitrária e 
absurda) e diferenciação (que para alguns poderia ser intitulada de 
discriminação adequada e razoável). Enquanto as diferenciações (ou 
discriminações lícitas, não absurdas) se mostram como mecanismos 
necessários à proteção das minorias, excluídas da condição de participação na 
tomada de decisões institucionais (igualdade procedimental), as discriminações 
(ilícitas) são elementos arbitrários e, por isso mesmo, lesivos à própria 
igualdade. 

 

Desta feita, é baseando-se nesse princípio que se justifica a necessidade da criação 

de tal norma, e não o contrário. Não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo, a 

mulher se encontra em uma posição de particular vulnerabilidade, formada pelo meio 

social. A violência contra a mulher por motivação do gênero teria então, uma particular 

notoriedade, o que justificaria a adoção de um aditivo normativo na punição do ato. 

(CENSORI, 2014) 

Segundo Toledo Vásquez (apud CENSORI, 2014, p.27, tradução livre)  

 
 
o argumento subjacente que justificaria o agravamento das sentenças nesses 
casos é que a violência contra as mulheres - cometida por homens - não afetaria 
apenas a vida, a integridade física, psíquica ou a liberdade sexual, mas que 
haveria um elemento adicional que é dado precisamente pela discriminação e 
subordinação implícita na violência de que são vítimas, o que proporcionaria 
uma vantagem aos injustos cometidos pelo agressor.1 

 

Deve-se entender então que, a qualificadora presente na caracterização do crime 

de feminicídio não traz afronta aos princípios constitucionais supracitados. Destarte, se 

faz preciosa a lição oferecida por Rui Barbosa (apud D’OLIVEIRA, 2010, online), ao 

ensinar que “a regra da igualdade não consiste senão em tratar desigualmente os desiguais 

                                                      
1 Tradução livre de: “el argumento de fondo que justificaría el agravamiento de las penas en estos casos, es 
que la violencia contra las mujeres –cometida por los hombres-, no sólo afectaría la vida, la integridad 
física, psíquica o su libertad sexual, sino que existiría un elemento adicional que se encuentra dado 
precisamente por la discriminación y subordinación implícita en la violencia de que ellas son víctimas, lo 
cual dotaría de un plus al injusto cometido por el agressor.” 
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na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcional e desigualdade 

natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade.” 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A violência de gênero é algo que assola nosso país. A sociedade brasileira, de 

raízes extremamente patriarcais, ainda na era pós-moderna encontra espaço para esse tipo 

de segregação baseadas em questões biológicas. O feminicídio é uma importante 

modalidade de conduta típica. Por trazer características específicas ao crime de 

homicídio, deve prevalecer sobre ele na incidência das condições determinantes previstas 

para caracterização (GRECO, 2014, p.30). 

A mulher detém especial atenção conferida pelo direito penal, visto a incidência 

real de crimes com características específicas relacionadas ao gênero, como os descritos 

na Lei de Violência doméstica (BRASIL, 2006). A lei n° 13.104/2015 (BRASIL, 2015), 

entretanto, traz uma proteção a mais e não se confunde com aquela. 

A prática do feminicídio é corriqueira em todo o mundo, entretanto, esse quadro 

se mostra ainda mais preocupante em países sub-desenvolvidos. Estudo recente afirma 

que o Brasil é o sétimo país num hanking de 84 na incidência de feminicídio, além de 

que, também aponta que entre 2001 e 2011 ocorreram mais de 50 mil feminicídios em 

todo o território nacional (WAISELFISZ, 2012). Esse quadro mostra a situação 

preocupante em que se encontra o Brasil acerca da violência contra a mulher. 

Para Rogério Greco, a finalidade da lei penal seria a proteção dos bens jurídicos 

mais relevantes, assim quando não é possível essa proteção por outros ramos do direito 

(GRECO, p.2, 2014). Sendo assim, o direito penal escolheria os temas mais relevantes no 

meio social para, a partir das normas e penas, buscar a proteção do mesmo.  

No contexto brasileiro, entendemos então que a criação de uma modalidade 

normativa especificamente dedicada a alterar o contexto do crime de homicídio na 

situação especial descrita, não fere o princípio da isonomia, ademais, atua em favor da 

promoção do mesmo.   
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RESUMO 
O direito processual penal é um ramo de direito que, como todos os outros, se relaciona 
intrinsecamente às disposições constitucionais. Por se tratar de instrumento regulador do 
poder punitivo estatal, se faz ainda mais necessária a intensa observância das garantias 
constitucionais no decorrer do processo penal. E é por esta ótica garantista que fora 
aprovada a Lei n° 13245/16 que, dentre outras inovações, aduz como essencial a presença 
do advogado em certos momentos da investigação preliminar. O novo diploma legal só 
reforça o direito dos advogados acessarem os autos da investigação e, também, de 
acompanharem todas as oitivas na fase investigativa, sob pena de nulidade absoluta. O 
sistema processual penal se divide em dois grandes sistemas: O inquisitorial e o sistema 
acusatório. O sistema inquisitorial tem como principal característica a concentração das 
funções de julgar, acusar e defender em uma pessoa só; não há aqui, portanto, que se falar 
em contraditório. Já o sistema acusatório, por outro lado, tem por principal característica 
a divisão das funções de acusar, julgar e defender por diferentes sujeitos. Busca-se, então, 
trabalhar aspectos acerca da efetivação dos direitos fundamentais no processo penal, 
discutir o sistema processual vigente em sede de investigação preliminar e por fim as 
efetivas mudanças trazidas pela lei n° 13.245 de 2016 na investigação criminal. A 
vertente teórico-metodológica a que se filia a investigação é predominantemente jurídico-
sociológica. É dedutiva quanto ao método de abordagem. Em relação aos procedimentos 
de pesquisa, é preponderantemente bibliográfica e documental.  

 
Palavras-chave: Direito Processual Penal. Direitos Fundamentais. Sistemas processuais 
penais. 
 
ABSTRACT 
Criminal procedural law is a branch of law that, like all others, is intrinsically related to 
constitutional provisions. As it is a regulatory instrument of the state punitive power, the 
intense observance of constitutional guarantees in the course of criminal proceedings is 
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even more necessary. And it is from this guaranteeing point of view that Law No. 
13245/16 had been approved which, among other innovations, add as essential the 
presence of the lawyer at certain times of the preliminary investigation. The new legal 
diploma only reinforces the right of lawyers to access the file and also to follow all 
hearings in the investigative phase, under penalty of absolute nullity. The criminal 
procedural system is divided into two major systems: the Inquisitorial and the accusatory 
system. The inquisitorial system has as its main feature the concentration of the functions 
of judging, accusing and defending in one person; There is therefore no point here in 
speaking of contradiction. The accusatory system, on the other hand, has as its main 
feature the division of functions of accusing, judging and defending by different subjects. 
Therefore, we seek to work on aspects of the enforcement of fundamental rights in 
criminal proceedings, to discuss the procedural system in force in the preliminary 
investigation and finally the effective changes brought by law No. 13.245 of 2016 in 
criminal investigation. The theoretical-methodological aspect to which research is 
affiliated is predominantly juridical-sociological. It is deductive as to the approach 
method. Regarding research procedures, it is predominantly bibliographic and 
documentary. 
 
Keywords: Criminal procedural law. Fundamental rights. Criminal procedural systems. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo fará uma abordagem sobre aspectos relevantes acerca da 

efetivação dos direitos fundamentais no processo penal, discutindo o sistema processual 

vigente, em sede de investigação preliminar, e, por fim, as efetivas mudanças trazidas 

pela lei n° 13.245 de 2016 na investigação criminal. 

O direito processual penal é um ramo do Direito que, como todos os outros, 

relaciona-se intrinsecamente às disposições constitucionais. Por se tratar de instrumento 

regulador do poder punitivo Estatal, se faz ainda mais necessária a intensa observância 

das garantias constitucionais no decorrer do processo penal. E é por esta ótica garantista 

que fora aprovada a Lei n° 13245/16 que, dentre outras inovações, aduz como essencial a 

presença do advogado em certos momentos da investigação preliminar, sendo sua falta 

causa de nulidade ao ato processual praticado.  

É entendido por certa parte da doutrina que na investigação preliminar não vigora 

o sistema acusatório, mas o investigatório. Isso se traduz na não observância das garantias 

constitucionais do contraditório e, consequentemente, ampla defesa. Daí é que surge um 

grande contraponto quanto a ótica tradicional de parte da doutrina processualista 

brasileira e as inovações trazidas pela nova lei por considerar-se que a mesma impõe o 

contraditório em certos atos em sede de investigação criminal preliminar. 

O interesse inicial pela temática se deu a partir dos aspectos relevantes acerca a 
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efetiva mudança da Lei 13.245/2016 na investigação criminal. A nova lei vem para 

fortalecer e conferir ainda mais credibilidade ao inquérito policial, sabidamente o 

principal instrumento de apuração de infrações penais dentro da sistemática processual 

brasileira. 

Para tanto, a metodologia utilizada na pesquisa quanto à abordagem se dá de 

forma indutiva, pois busca a ampliação do aparato teórico acerca do assunto, partindo de 

premissas mais restritas e particulares em busca de conclusões gerais (DIAS; GUSTIN, 

2010).  

De acordo com a distinção oferecida por Antônio Carlos Gil (2002), podemos 

classificar a metodologia quanto ao objeto da pesquisa como exploratória, pois visa 

promover a familiaridade com o problema em questão, visa tratá-lo e torná-lo mais claro. 

Explora-se aqui o tema em questão principalmente por meio do procedimento 

bibliográfico, pois se utiliza como base para o desenvolvimento da pesquisa material já 

elaborado sobre o tema, constante em livros e artigos científicos sobre o assunto (GIL, 

2002), além de ser também classificada como de levantamento, pois busca recolher 

informações decorrentes da análise de certo grupo de pessoas e assim desenvolver 

conclusões específicas (GIL, 2002). 

Além disso, podemos classificar a pesquisa quanto à vertente metodológica como 

jurídico-social, pois trabalha a análise jurídica em consonância com um ponto de vista 

social, tratando o direito como fenômeno decorrente essencialmente dos parâmetros e 

conceitos da sociedade em que está inserido (DIAS; GUSTIN, 2010).  

 

2 PROCESSO PENAL E CONSTITUIÇÃO: OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

COMO BASE DA ESTRUTURA JURÍDICA BRASILEIRA 

 

A racionalidade penal ocidental moderna aduz sobre a lei penal por uma estrutura 

normativa telescópica, justapondo uma norma de sanção (a pena, resposta direta ao ato 

delituoso) e de comportamento (abster-se de fazer algo ou, no viés inverso, ser obrigado a 

realizar certa conduta) (PIRES, 2004). A partir de meados do século XVIII, ganha força a 

pena aflitiva e o sistema penal passa a ser delineado como “essencialmente punitivo, em 

que o procedimento penal hostil, autoritário e acompanhado de penas aflitivas é 

considerado o melhor meio de defesa contra o crime” (PIRES, 2004, online). Com isso é 

que a pena poderia ser entendida como um mal de reação a um primeiro mal (mal de 

ação), correspondente à prática do crime (PIRES, 2004). Consequentemente, o processo 
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penal seria a forma de concretizar esse segundo mal. 

A institucionalização dos direitos e garantias fundamentais na carta magna 

brasileira de 1988 traçou um novo sol sobre o direito brasileiro como um todo. Hoje no 

Brasil, qualquer ato normativo ou não que vá de encontro com as perspectivas 

constitucionais ou, mais especificamente, com os direitos fundamentais (que fazem parte 

do núcleo duro da constituinte) podem e devem ser rebatidos com ações específicas que 

visem sua nulidade.  

Conforme ensina Bobbio (1982, p. 49), 

 
As normas de um ordenamento não estão todas no mesmo plano. Há normas 
superiores e normas inferiores. As inferiores dependem das superiores. 
Subindo das normas inferiores àquelas que se encontram mais acima, chega-se 
a uma norma suprema, que não depende de nenhuma outra norma superior e 
sobre a qual repousa a unidade do ordenamento. Essa norma suprema é a 
norma fundamental. Cada ordenamento possui uma norma fundamental, que dá 
unidade a todas as outras normas, isto é, faz das normas espalhadas e de várias 
proveniências um conjunto unitário que pode ser chamado de ordenamento. 
 

Na esfera do processo penal não é diferente. Conforme leciona Cintra, Dinamarco 

e Grinover (2014, p.97, grifo nosso): 

 

Todo o direito processual, como ramo do direito público, tem suas linhas 
fundamentais traçadas pelo direito constitucional (...) e o direito processual 
penal chega a ser apontado como direito constitucional aplicado às 
relações entre autoridade e liberdade. 

 

Dessa forma, o direito processual constitucional se traduziria em uma dupla 

abrangência: “(a) a tutela constitucional dos princípios fundamentais da organização 

judiciária e do processo e (b) (...) a jurisdição constitucional” (CINTRA; DINAMARCO; 

GRINOVER, 2014,p. 98). 

Dessa forma é que se entende que o Estado, no exercício do seu poder punitivo, 

também deve ser encarado como provedor de segurança jurídica àqueles sob as quais atua 

o seu poder punitivo (ROIG, 2016, p. 202). Os princípios na execução da pena, por 

exemplo, devem ser analisados de modo que não restrinjam direitos ou como forma de 

justificar maior rigor na punição do apenado, assim como, de maneira diversa, deverá ter 

uma interpretação pro homine, sempre sendo suscitada a aplicação que amplie o exercício 

de um direito (ROIG, 2016, p. 29-30). 

 Daí que podemos citar como exemplo o princípio da individualização da pena 

que sempre deve ser sobrepesado em favor do indivíduo na fixação do regime (IDEM, p. 
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312); a proibição do reformatio pro societae, decorrente do princípio da remorfatio in 

pejus, que impede o agravamento da situação do acusado quando não há uma oposição 

formal da acusação do prazo legal (IDEM, p. 314). Isso demonstra a preocupação estatal 

acerca da efetivação dos direitos e garantias fundamentais em sede do processo penal 

brasileiro pós Constituição Federal de 1988. 

As prestações positivas que incumbe ao Estado quanto aos acusados pode ser 

definida como “dever de cuidado” (FOLEY, 2011, p. 130). Este dever do Estado 

brasileiro quanto ao praticante de ato tipificado como delituoso pode ser encontrado em 

diplomas internacionais dos quais o Brasil é signatário, tais quais o Pacto Internacional 

dos Direitos econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), o Protocolo Adicional à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanas em Matéria de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador), o Pacto Internacional dos Direitos Civis 

e Políticos (PDCP), a Convenção Americana de Direitos Humanas, etc., (FOLEY, 2011) 

assim como em legislações nacionais, como o Código Penal, o Código de Processo Penal 

e a Lei de Execução Penal.  

 

2.1 A nova hermenêutica processualista penal 

 

Além da ligação intrínseca existente entre direito processual e constitucional, que 

pode ser visualizada, por exemplo, nos princípios que guiam o processo penal (CINTRA; 

DINAMARCO; GRINOVER, 2014, p.97.), tais quais a presunção de inocência, o 

contraditório e a ampla defesa e a motivação das decisões judiciais (LOPES JR, 2005), 

faz-se necessário também uma nova hermenêutica constitucional direcionada às normas e 

aos instrumentos do direito processual penal. Essa nova hermenêutica baseada nos 

direitos e garantias fundamentais trata de um novo paradigma de atuação do direito 

processual penal nas sociedades contemporâneas (GIACOMOLLI, 2015, p.12). 

Segundo Expõe Giacomolli (2015, p.12) 

 

As práticas criminais brasileiras, salvo raras exceções, estão enclausuradas na 
esfera ordinária do processo penal, permanecendo impermeáveis às novas 
metodologias e à complexidade das exigências contemporâneas; permanecem 
reféns de uma compreensão paleopositivista, gerada pela inflação legislativa, 
pela perda da referência constitucional e convencional humanitárias, bem como 
pela ausência da esperada capacidade reguladora do direito, encapsulada no 
tempo. 

 

Portanto, o aplicador do direito, partindo dessa nova hermenêutica, deve entender 
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pela ruptura da ótica ora vigente relativa às normas processualistas penais, deixando de 

ser consideradas meramente como normas reguladoras da ação punitiva estatal, e 

passando agora a serem entendidas como um direito promovedor e transformador 

(WUNDERLICH apud LOPES JR, 2005). Sendo assim, com esse novo paradigma é que 

“os processualistas contemporâneos têm se orientado por uma tutela constitucional do 

processo, tendo o processo como instrumento a serviço da ordem constitucional” 

(WUNDERLICH apud LOPES JR, 2005, p. 41, grifo do autor). 

 

3 OS SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS E A LEI N° 13.245/16 

 

De forma geral, podemos dividir os sistemas processuais penais em dois grandes 

sistemas: o inquisitorial e o sistema acusatório. O sistema inquisitorial tem como 

principal característica a concentração das funções de julgar, acusar e defender em uma 

pessoa só; não há aqui, portanto, que se falar em contraditório, sendo a figura do acusado 

considerada um mero objeto e não sujeito. Já o sistema acusatório, por outro lado, tem 

por principal característica a divisão das funções de acusar, julgar e defender por 

diferentes sujeitos (LIMA, 2016, p.38). 

O sistema processual acusatório “arcaico” predominava até o século XII, 

entretanto, em meados do século XII até o XIV fora dando lugar ao processo inquisitorial 

(LOPES JR, 2016, p.41). Neste sistema, a prisão do acusado no curso do processo era a 

regra. O meio de apreciação de provas era tarifado, adotando um peso diferenciado para 

cada espécie de prova. Não há que se falar aqui em imparcialidade, visto que se 

concentram nas mãos de uma única pessoa, quem seja, o juiz, as funções de produção e 

julgamento das provas. Predominou este sistema até meados do século XIX, em que, com 

o advento da Revolução Francesa e os novos ideais de valorização da dignidade da 

pessoa humana, este sistema processual fora sendo superado e o processo penal fora 

ganhando caraterísticas acusatórias (LOPES JR, 2016, p.42). 

No sistema processual acusatório da atualidade existe fundamentalmente um  

afastamento da figura do julgador sobre a produção das provas, que agora é função 

incumbida às partes, o que dá maior efetividade à busca por imparcialidade do juiz e 

ainda, garante o contraditório, aos olhos do devido processo legal constitucionalmente 

instituído; (LOPES JR, 2016, p.43). A Constituição Federal brasileira impõe quanto ao 

processo penal, portanto, o sistema acusatório, ao exigir a separação das funções de 

acusar e julgar, a estabelecer as regras do devido processo penal estabelecendo assim a 
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necessidade de imparcialidade do juiz, além de estabelecer como regra o contraditório 

(LOPES JR, 2016, p. 45). 

 

3.1 Sistema processual misto e investigação preliminar: o “problema” do 
contraditório 

 

A despeito da opção do legislador constitucional em considerar o acusatório como 

o sistema vigente no processo penal no Brasil, ampla doutrina convencionou considerar o 

sistema processual penal brasileiro contemporâneo como misto, detendo, portanto, 

características próprias de ambos os sistemas já mencionados (LOPES JR, 2016, p.45). É 

assim que se entende pela presença do caráter inquisitório na fase pré-processual, ou seja, 

na investigação preliminar, e a vigência do sistema acusatório e toda a fase processual 

(englobando o processo de conhecimento e execução). Entretanto, doutrinariamente há 

divergências quanto ao sistema presente na fase preliminar, principalmente no inquérito 

policial.  

Por um lado, autores consideram a investigação preliminar como fase de 

procedimento inquisitorial. É o que sustenta Renato Brasileiro de Lima (2016, p.122) ao 

considerar a investigação preliminar como mero ato administrativo, do qual não pode 

diretamente ocorrer uma sanção punitiva estatal, sendo, portanto, inexigível nessa fase 

processual a presença do contraditório e ampla defesa.  

Por outro lado, parte da doutrina difere ao afirmar que o direito ao contraditório e 

à ampla defesa proferidos no inciso LV do artigo 5° da Constituição Federal se estendem 

à fase preliminar. Neste sentido, o incremento da referida lei em estudo no ordenamento 

jurídico brasileiro trabalha em cima da necessidade de “que se acabe com essa visão 

reducionista acerca da investigação criminal, sempre tratada como um procedimento 

inquisitivo, sem qualquer compromisso com os direitos fundamentais das pessoas 

envolvidas nesta indispensável fase da persecução penal” (SANNINI NETO, 2016, 

online). 

 

3.2 As mudanças trazidas pela lei n° 13245 de 2016 na investigação criminal 

preliminar 

 

A lei n 13.245/16, que alterou o artigo 7° do Estatuto da Ordem dos Advogados, 

trouxe uma inovação legislativa afetando diretamente a fase preliminar de investigação 
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criminal. Desta feita, a referida lei dispõe que (BRASIL, 2016): 

 

Art. 1º. O art. 7º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Ordem dos 
Advogados do Brasil), passa a vigorar com as seguintes alterações: ‘Art. 7º 
XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir 
investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de 
qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, 
podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital; XXI - 
assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena 
de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, 
subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele 
decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso 
da respectiva apuração: a) apresentar razões e quesitos; b) (VETADO) § 10. 
Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o 
exercício dos direitos de que trata o inciso XIV. § 11. No caso previsto no 
inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado 
aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não 
documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da 
eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. § 12. A inobservância 
aos direitos estabelecidos no inciso XIV, o fornecimento incompleto de autos 
ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no 
caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional por 
abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o 
intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do 
advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente.’ (...). 

 

Alguns doutrinadores têm sustentado que a Lei 13.245/16 tornou obrigatória a 

presença do advogado na fase investigativa (BRASIL, 2016). Contudo, não é essa a 

interpretação que deve prevalecer, pois em nenhum momento a aludida lei fala que é 

obrigatória a presença do advogado na fase investigativa preliminar, apenas diz que é 

direito do advogado assistir o seu cliente segundo o inciso XXI do art. 7° da lei citada 

anteriormente (SILVA, 2016). 

O novo diploma legal só reforça o direito dos advogados acessarem os autos da 

investigação e, também, de acompanharem todas as oitivas na fase investigativa, sob pena 

de nulidade absoluta. Vale dizer, caso o advogado postule à autoridade investigante por 

“assistir” o seu cliente investigado durante a apuração de infrações e haja indeferimento 

do aludido pleito, haverá nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, 

subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes 

ou derivados, direta ou indiretamente (SILVA, 2016). 

O artigo 7º, inciso XIV da Lei 13.245/16 prevê a inserção da expressão “em meio 

físico ou digital” (BRASIL, 2016), no que se refere à tomada de notas por parte do 

advogado, ao compulsar os autos do inquérito policial (BRASIL, 2016). Essa atualização 

legal vai ao encontro do atual estágio tecnológico da sociedade. Portanto, se alguém tinha 

dúvida se que um advogado poderia ou não fotografar documentos dos autos com um 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/L8906.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/L8906.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/L8906.htm#art7xiv.
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/L8906.htm#art7xxi
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/L8906.htm#art7xxi
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/L8906.htm#art7%C2%A710
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/L8906.htm#art7%C2%A710
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celular, por exemplo, essa dúvida não persiste mais. Nada mais lógico, afinal, se a ideia é 

ampliar a participação da defesa durante a investigação, qualquer meio compatível que 

facilite esse trabalho deve ser aceito (GARCEZ, 2016). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Com as alterações produzidas pela lei 13.245/16, o legislador demonstra um maior 

comprometimento com a persecução penal preliminar, conferindo contornos mais 

transparentes e democráticos à fase inicial da formação da culpa, pautada pelos direitos e 

garantias fundamentais, como deve ser em um país que se constitui num Estado 

Democrático (e Constitucional) de Direito. Nos termos do artigo 7º, inciso XXI, 

alínea a da Lei 8.906/1994 (redação dada pela Lei 13.245/2016) a utilização do termo 

“assistir” não se resume ao mero acompanhamento pelo defensor, mas sim em prestar 

total assistência ao investigado, possibilitando inclusive à apresentação “razões e 

quesitos” (NAVARRO, 2016). 

O direito à assistência de advogado na fase inquisitorial é constitucionalmente 

previsto desde 1988, pelo menos nos casos de prisão, nos termos do artigo 5º, inciso 

LXIII, da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Dessa forma, é necessário referir que se 

nem a existência de uma norma constitucional permitiu cogitar-se o afastamento do 

caráter inquisitivo do inquérito policial, não seria uma lei ordinária que iria fazê-lo ao 

estabelecer o mesmo direito já constitucionalmente assegurado (GARCEZ, 2016).  

Devemos reconhecer que as alterações produzidas pela Lei 13.245/16 de forma 

alguma acarretaram a transformação do inquérito policial em um procedimento 

acusatório com reflexos de inquisição, mas, ao contrário, amplia determinadas garantias 

do sistema acusatório a um procedimento inquisitorial. Ou seja, o inquérito policial, a 

exemplo das outras formas de investigação preliminar, continua sendo um procedimento 

inquisitivo, mas com uma carga maior de garantismo penal (GARCEZ, 2016). 
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