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APRESENTAÇÃO 
 
 

 Equipe Direito Diário tem a honra de apresentar mais uma edição da Revista Direito 

Diário, uma publicação acadêmica com periodicidade bimestral, 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 

A 
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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 

 

                                                      
1 Pós-Graduada em Direito Tributário. Bacharela em Direito pela Universidade Federal do Ceará (2015). 
Advogada. 
2 Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará (2017). Diretor Conselheiro do Grupo de Estudos em 
Direito e Assuntos Internacionais, programa vinculado à Universidade Federal do Ceará. Advogado. 

https://direitodiario.com.br/
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ELISÃO FISCAL COM BASE NA SEGREGAÇÃO DE 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

 
José Eudson Mota Félix* 

 
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. A livre iniciativa e concorrência como princípios 
fundamentadores do planejamento tributário; 3. Crítica ao transplante da teoria do propósito 
negocial para o ordenamento jurídico brasileiro; 4. A estratégia de segregação das atividades 
econômicas e sua aplicação na prática; 5.Conclusão; 6. Referências. 
 
RESUMO 
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) tem admitido 
amplamente a segregação das atividades econômicas dos contribuintes como estratégia de 
planejamento tributário legítimo. E esse posicionamento não foi desconstituído por ações 
judiciais ao longo do tempo. No entanto, apesar da praxe administrativa e da ausência de 
jurisprudência desfavorável, ainda se verifica no bojo da doutrina o estabelecimento de limites 
à elisão fiscal, mais notadamente o que tange a teoria do propósito negocial. Quando que as 
únicas restrições cabíveis ao planejamento tributário devem ser a verificação do caráter prévio 
e a natureza legítima da (re)estruturação societária do sujeito passivo. Dessa forma, conclui-se 
que a business purpose theory não está bem traduzida para o contexto tributário brasileiro e 
que a aplicação da estratégia de segregação das atividades econômicas vem sendo aplicada 
gradativamente. A metodologia de pesquisa adotada foi dedutiva, quanto ao método 
científico. Fundamental, quanto à finalidade. Observacional, quanto à natureza. Qualitativa, 
quanto à forma de abordagem do problema. Exploratória, quanto aos objetivos. Bibliográfica 
e documental, quanto aos procedimentos técnicos. Longitudinal, quanto ao desenvolvimento 
no tempo. 
 
Palavras-Chave: Planejamento tributário. Legitimidade. Livre iniciativa. Propósito negocial. 
Segregação de atividades econômicas. 
 
ABSTRACT 
Administrative Council of Tax Appeals´ jurisprudence has widely admitted the segregation of 
taxpayers' economic activities as a legitimate tax planning strategy. This position has not been 
discussed by lawsuits over time. However, despite the administrative practice and the absence 
of unfavorable jurisprudence, the establishment of limits to tax avoidance is still in the spirit 
of the doctrine, most notably the business purpose theory. In fact, the only applicable 
restrictions on tax planning should be the previous and lawful nature of taxpayers´ corporate 

                                                           
* Pesquisador no Grupo de Tributação Ambiental (GTA) da Universidade Federal do Ceará - UFC (2019). 
Pesquisador no Grupo de Estudo Finanças Públicas Contemporâneas da Universidade Federal do Ceará - UFC 
(2019). Mestrando em Direito e Desenvolvimento na Universidade Federal do Ceará - UFC (2019-2020). 
Pesquisador no Grupo de Estudo e Pesquisa em Direito Administrativo e Tributário (GEPDAT) da Universidade 
de Fortaleza - UNIFOR (2018). Especialista em Direito e Processo Tributários pela Universidade de Fortaleza - 
UNIFOR (2018). Servidor Público na Justiça Federal do Ceará - JFCE (2015). Bacharelado em Direito pela 
Universidade de Fortaleza - UNIFOR (2015). Monitor voluntário pelo Programa de Monitoria Voluntária 
(PROMOV) da Universidade de Fortaleza - UNIFOR (2014). Servidor Público no Município de Fortaleza 
(2008). E-mail: eudsonmota@edu.unifor.br 

mailto:eudsonmota@edu.unifor.br
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(re)structuring. Thus, it is concluded that business purpose theory is not well translated into 
the Brazilian taxation context and that application of economic activities segregation´s 
strategy has been applied gradually. Research methodology adopted was deductive, regarding 
the scientific method. Fundamental, as to purpose. Observational, as to nature. Qualitative, in 
relation to how to approach the problem. Exploratory, as to the objectives. Bibliographic and 
documentary, regarding technical procedures. Longitudinal, in relation to development in 
time. 
 
Keywords: Tax planning. Legitimacy. Free enterprise. Negotiating purpose. Economic 
activities´ segregation. 
 
1 INTRODUÇÃO 

A tramitação do processo 11516.002462/2004-18, Acórdão 103-23.357 (Estaleiro 

Kiwi Boats Ltda. X 4ª Turma DRJ Florianópolis-SC), em grau de recurso voluntário perante o 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão colegiado, paritário e integrante 

da estrutura do hoje, Ministério da Economia, representou um ponto importante no que tange 

estratégias de planejamento tributário.  

Com o deslinde do feito no feito contencioso administrativo é possível se observar que 

há a possibilidade de aperfeiçoar a carga tributária de um dado grupo econômico por meio da 

segregação das atividades ora exercidas apenas por uma pessoa jurídica. 

No caso concreto, o contribuinte Estaleiro Kiwi Boats Ltda. intentava comprovar que a 

constituição de uma empresa coligada, denominada Estaleiro Schaefer Yatchs Ltda. não 

configurava hipótese de elusão ou evasão fiscal. 

Em essência, o objeto social do grupo econômico em questão era a construção, 

reforma, compra, venda, importação e exportação de embarcações e projetos náuticos. Assim 

sendo, alguns dos sócios primitivos da sociedade mais antiga (Kiwi Boats) se retiraram e 

ingressaram na direção da mais recente (Schaefer Yatchs). 

Os sócios que constituíram a nova pessoa jurídica incorporaram no objeto social da 

nova empresa, apenas os serviços e materiais atinentes à montagem, acabamento e 

manutenção das embarcações náuticas. 

Sendo assim, à luz dessas informações, o sujeito passivo argumentou e comprovou que 

não se tratava de simulação dos negócios jurídicos envolvidos na modelação societária do 

grupo econômico, mas sim estratégia empresarial de redução de custos.  

No caso em tela, os sujeitos passivos conseguiram segregar suas atividades finalísticas 

devidamente classificadas no contrato social. E é fato que desde a publicação do supracitado 

caso paradigma, a jurisprudência do CARF tem aceitado abertamente a possibilidade da 

segregação de atividades.  

http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf
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Logo, em razão da jurisprudência favorável, não resta dúvidas que tal conduta importa 

em planejamento tributário legítimo. Entretanto, esse entendimento pacificado parece não 

convencer a parte da doutrina que defende a imposição de limites as estratégias de 

planejamento tributário, mais notadamente à exigência que os negócios jurídicos demonstrem 

um propósito negocial. 

Inclusive no caso paradigmático, um dos argumentos da autoridade fiscal era 

justamente o de que os contribuintes não demonstravam a contento a otimização da atividade 

econômica, mas tão somente a busca pela redução da carga tributária. 

Pelos fundamentos que serão expostos nos capítulos seguintes, o trabalho intentará 

demonstrar que a exclusiva minoração do ônus tributário também importa em planejamento 

fiscal legítimo e que a aplicação da teoria americana do propósito negocial ao ordenamento 

jurídico deve ser analisada com vistas à adequação ao contexto nacional.  

 

2 LIVRE INICIATIVA E CONCORRÊNCIA COMO PRINCÍPIOS 

FUNDAMENTADORESDO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

A livre iniciativa é fundamento gravado no texto constitucional como princípio basilar 

da ordem econômica. Sob a perspectiva material, o cânone não se restringe tão somente à 

liberdade de iniciativa econômica, ou seja, à procura pela melhoria nas condições de 

existência. 

Aqui se trata de uma percepção mais ampla e que abarca outras liberdades além da 

iniciativa econômica desamarrada, tais como a autonomia para se constituir, extinguir, alterar, 

associar e gerir.1 

E é nesse tópico de amplitude que o princípio mais interessa ao objeto deste trabalho. 

Será que o Estado tributante poderia impor restrições à livre iniciativa dos agentes 

econômicos de se auto-organizar? 

                                                           
1 Dir-se-á, contudo que o princípio, enquanto fundamento da ordem econômica, a tanto se reduz. Aqui também, 
no entendo, isso não ocorre. Ou – dizendo-o de modo preciso –: livre iniciativa não se resumo, aí, a “princípio 
básico do liberalismo econômico” ou a “liberdade de desenvolvimento da empresa”, apenas – à liberdade única 
do comércio, pois. Em outros termos: não se pode visualizar no princípio tão somente uma afirmação do 
capitalismo. Insisto em que a liberdade de iniciativa econômica não se identifica apenas com a liberdade de 
empresa. Pois é certo que ela abrange todas as formas de produção, individuais ou coletivas, e – como averba 
Antonio Sousa Franco – “as empresas são apenas as formas de organização com características substancial e 
formal (jurídica) de índole capitalista”. Assim, entre as formas de iniciativa econômica encontramos, além da 
iniciativa privada, a iniciativa cooperativa (art. 5º, XVIII e, também, art. 174, §§3º, 4º), a iniciativa 
autogestionáriae a iniciativa pública (arts. 173 e 177). Quanto à iniciativa pública, observa Antonio Sousa 
Franco, reportando-se ao art. 61 da Constituição da Portugal, para dizer que ele “não fala em iniciativa pública, e 
com razão: pois a iniciativa do Estado e de entidades públicas não poderia caber em nenhuma forma de direitos 
do homem ou direitos fundamentais. (GRAU, 2010, p. 204) 
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O que é possível se observar no plano fático é que o fisco já tentou, por diversas vezes 

(MP 66 de 2002, PLC 536 de 2007, MP 685 de 2015, PLS 537 de 2015), regulamentar o 

artigo 116, §único, do Código Tributário Nacional, que permite que a autoridade 

administrativa desconsidere atos e negócios jurídicos que dissimulem a ocorrência dos 

elementos constitutivos da obrigação tributária. 

Verifica-se que o dispositivo estabelece alcance tão somente às condutas que venham 

a ensejar evasão ou elusão fiscal. Elisão fiscal é diferente, importa em planejamento tributário 

legítimo e, portanto, fora do campo de aplicação de eventuais normas gerais anti-elisivas. 

No entanto, a redação das frustradas proposituras legislativas intentava estabelecer 

deveres aos contribuintes que planejassem a sua tributação. Caso aprovado, a nova legislação 

obrigaria aos agentes econômicos que submetessem seus projetos de planejamento tributário à 

prévia apreciação da administração. 

Tais políticas flagrantemente iriam de encontro direto com os preceitos da livre 

iniciativa. Posto que não há que se restringir, mesmo que no contexto tributário, a liberdade 

de se auto-organizar. Ela está inserida no bojo do princípio da atividade econômica em tela. 

Antes os tributos fossem cobrados de maneira diferenciada, até majorada, seria melhor 

do que inviabilizar a liberdade de se auto estruturar. Além do que, considerando que atos 

salvaguardados pela livre iniciativa são lícitos, seria deveras incompatível que o tributo 

atuasse como seu instrumento coator quando sequer pode figurar com sanção por ato ilícito. 

No mesmo tom segue o princípio da livre concorrência que, apesar de possuir previsão 

própria no rol do artigo 170 da Constituição Federal de 1988, está acobertado pelo campo de 

aplicação da livre iniciativa econômica. 

A amplitude adotada para a livre iniciativa serve também à livre concorrência. Aqui, 

do mesmo modo, há de considerar uma pluralidade de óticas sobre as quais o princípio se 

manifesta, mais notadamente no que tange à frenagem dos abusos do poder econômico2 e o 

estabelecimento de condições iguais de competitividade.3 

                                                           
2 Deveras, não há oposição entre o princípio da livre concorrência e aquele que se oculta sob a norma do §4º do 
art. 173 do texto constitucional, princípio latente, que se expressa como princípio da repressão aos abusos do 
poder econômico e, em verdade – porque dele é fragmento – compõe-se no primeiro. É que o poder econômico é 
a regra e não a exceção. Frustra-se, assim, a suposição de que o mercado esteja organizado, naturalmente, em 
função do consumidor, A ordem privada, que o conforma, é determinada por manifestações que se imaginava 
fossem patológicas, convertidas porém, na dinâmica de sua realidade, em um elemento próprio a sua constituição 
natural. (Ibid., p. 211) 
3 Mais uma vez recorro à exposição de Tércio Sampaio Ferraz Júnior: “A livre concorrência de que fala a atual 
Constituição como um dos princípios da ordem econômica (art. 170, IV) não é a do mercado concorrencial 
oitocentista de estrutura atomística e fluida, isto é, exigência estrita de pluralidade de agentes e influência isolada 
e dominadora de um ou uns sobre outros. Trata-se modernamente, de um processo comportamental competitivo 
que admite gradações tanto de pluralidade quanto de fluidez. É este elemento comportamental – a 
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E da mesma maneira, adequa-se perfeitamente ao contexto tributário. A aplicação da 

livre concorrência, enquanto sistema inibidor de abusos econômicos, pode-se voltar 

perfeitamente aos entes tributantes, que estão claramente em status financeiro superior aos 

contribuintes. 

Quando em atuação da sua faceta da competitividade, a livre concorrência fixa justo 

cenário de iguais oportunidades aos contribuintes. Todos dispõem, por exemplo, do direito ao 

planejamento tributário. 

Não seria deveras justo que o sujeito passivo que adote uma postura mais ativa, que 

pesquise, estude e aplique à legislação tributária ao seu favor, tivesse que arcar com o mesmo 

ônus de que se mantém em uma postura passiva, desatenta e ou acomodada, tão somente à 

espera de notificação dos fatos geradores que venha a concretizar.  

Em ambos os vieses, a livre concorrência encontra pertinência para o objeto deste 

trabalho ao se colocar a seguinte indagação simétrica: poderia o Estado, com a utilização do 

poder de tributar, restringir o direito à livre concorrência dos contribuintes? 

E dessa forma, a livre concorrência se coloca como garantia da liberdade de exercício 

da atividade econômica pelos contribuintes, posto que não é razoável a eles impor um ônus 

maior quando lhes forem tangíveis meios de se conquistar uma menor tributação4. 

Nesse diapasão também ecoam frequentes manifestações da autoridade fiscal no 

sentido de exigir um propósito negocial para os atos e negócios jurídicos que o contribuinte 

realize com o fito de planejar a sua tributação. Tais exposições serão a seguir criticadas. 

                                                                                                                                                                                     

competitividade – que define a livre concorrência. A competitividade exige, por sua vez, descentralização de 
coordenação com base de formação dos preços, o que supõe livre iniciativa e apropriação privada dos bens de 
produção. Neste sentido, a livre concorrência é forma de tutela do consumidor, na medida em que 
competitividade induz a uma distribuição de recursos a mais baixo preço. De um ponto de vista político, a livre 
concorrência é garantia de oportunidades iguais a todos os agentes, ou seja, é uma forma de desconcentração de 
poder. Por fim, de um ângulo social, a competitividade deve gerar extratos intermediários entre grandes e 
pequenos agentes econômicos, como garantia de uma sociedade mais equilibrada”. (Ibid., p. 212) 
4 A garantia constitucional da livre concorrência constitui ponto de graves divergências na relação 
Fisco/contribuinte. Essa garantia, na verdade, assegura aos cidadãos ampla liberdade para se dedicar a atividades 
econômicas. Somada à garantia da liberdade do exercício profissional, implica a todos assegurar o direito de 
exercerem suas atividades, seja elas econômicas ou profissionais, da forma que melhor lhes parecer. É 
inteiramente inadmissível, porque contrária ao sentido dessas liberdades, a ideia de que no desempenho de 
atividades econômicas ou profissionais o cidadão está obrigado a optar pela forma que implique maior ônus 
tributário. Como assevera Ives Gandra da Silva Martins, apoiado na doutrina de Sacha Calmon Navarro Coêlho, 
“nenhuma autoridade fiscal pode impor, a qualquer cidadão brasileiro ou residente no Brasil, a proibição de 
constituir sociedade, mesmo para atuar em área que pessoas físicas possam fazê-lo, sem violentar o art. 170, 
parágrafo único, da CF”. [Ives Gandra da Silva Martins, “Princípio da livre iniciativa – liberdade de associação 
e exercício profissional – inaplicabilidade da norma antielisão em face dos princípios da estrita legalidade e da 
tipicidade fechada em matéria tributária – Supremacia da Constituição” (parecer), Interesse Público 33/235, 
Porto Alegre, Fórum, 2003]. Para conseguir condições que lhe permitam competir no mercado, o cidadão só não 
pode violar a lei. Pode, sim, escolher as formas de agir que sejam menos gravosas do ponto de vista tributário. A 
escolha contrária é que seria absurda, até porque contrária à própria natureza das coisas. E como a liberdade de 
fazer essas escolhas é de todos, evidentemente é compatível, sim, com a livre concorrência (MACHADO, 2009, 
p. 137) 
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3 CRÍTICA AO TRANSPLANTE DA TEORIA DO PROPÓSITO NEGOCIAL AO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Em essência, a teoria da utilidade ou propósito negocial (business or corporate 

purpose theory)5, prega que atos e negócios jurídicos que resultem em redução da carga 

tributária, devem estar munidos, além do objetivo de economia fiscal, de uma finalidade 

comercial.  

Então, a rigor, de acordo com a supracitada teoria, os particulares não podem praticar 

condutas de otimização de custos quando estes tenham natureza exclusivamente tributária. A 

redução da carga tributária seria uma mera consequência acessória do objetivo principal que é 

de essência extratributária. 

Numerosas manifestações são postas favoravelmente à teoria, contudo a tese por ela 

preconizada não transparece a mais perfeita harmonia com o direito ao planejamento 

tributário.6 

                                                           
5 A Teoria da Utilidade Negocial como possível instrumento de desconsideração de negócio jurídico realizado 
em planejamentos tributários se deu, inicialmente, mediante decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos da 
América, em sete de janeiro 1935, no caso que ficou denominado Gregory & Helvering, em que se discutia a 
validade jurídica de uma reorganização societária. Era imputada a falta de propósito negocial nas operações de 
venda e posterior dissolução de uma corporação norte-americana. A Suprema Corte Norte-Americana (1935, p. 
01), em seu julgado, assim se manifestou: “By means which the law permits, a taxpayer has the right to decrease 
the amount of what otherwise would be his taxes, or altogether to avoid them”. Ou seja, por meios que a lei 
permite, o contribuinte tem o direito de diminuir o que outrora seriam seus impostos, ou evitá-los 
completamente. Estaria, assim, o contribuinte juridicamente garantido ao realizar o seu planejamento tributário, 
desde que seja por meio lícito. Manifesta-se, ainda, a Suprema Corte (1935, p. 02) ao expressar que “the question 
for determination is whether what was done, apart from the tax motive, was the thing which the statute 
intended”, ou seja, a questão determinante é se o que foi feito, além da motivação fiscal, era o que se pretendia o 
estatuto (lei). Logo, além da economia tributária, o propósito comercial do negócio jurídico deveria ser também 
existente, sob pena de este ser juridicamente desqualificado para incidência da tributação evitada. (CAMINHA, 
p. 145-146)  
6 Nos estudos a respeito do planejamento tributário não são raras as manifestações no sentido de que a opção do 
contribuinte por determinada forma de realizar seus negócios, de exercer sua atividade econômica, depende de 
um propósito negocial, ou pelo menos, de um motivo não tributário. Autores respeitabilíssimos, de grande 
destaque no mundo jurídico em nosso País – como é o caso de Marco Aurélio Greco -, sustentam que a validade 
ou licitude da escolha de uma forma para a prática de atos ou negócios jurídicos depende de um propósito não 
tributário – o que significa, em outras palavras, que o contribuinte não tem o direito de optar por determinada 
forma para a prática de um ato ou negócio jurídico se sua motivação for exclusivamente tributária. A referida 
doutrina sustenta, em síntese, não existir um direito ao planejamento tributário – tese com a qual não podemos, 
de nenhum modo, concordar. No ordenamento jurídico brasileiro é indiscutível a existência do direito do 
contribuinte ao planejamento tributário, que se caracteriza pelo procedimento desenvolvido com o objetivo de 
evitar ou reduzir o ônus tributário, dentro do campo da licitude. É certo que existem práticas preconizadas por 
alguns com o nome de “planejamento tributário” que ultrapassam os limites da licitude. Práticas abusivas, que 
não merecem o nome de “planejamento tributário”, porque, na verdade, consubstanciam verdadeiras fraudes – 
situando-se, portanto, no campo da ilicitude. Isto, porém, não quer dizer que não exista o direito ao planejamento 
tributário, que é, a rigor, atividade distinta da fraude fiscal. Direito subjetivo do contribuinte de escolher para a 
prática de suas atividades a forma que seja menos onerosa do ponto de vista tributário, desde que se mantendo no 
campo da licitude. (MACHADO, 2019, P. 83-84) 



14 

Revista Direito Diário, Fortaleza, vol. 3, n. 2, mai./jun. 2020. 
ISSN 2595-1408 

O direito ao planejamento tributário, como já exposto, encontra fundamento nos 

princípios da livra iniciativa e concorrência. Além do que, encontra embasamento também em 

outras fontes7 de direito tributário. 

Sendo assim, estando o propósito negocial conflitante com os preceitos de 

planejamento tributário no Brasil, potencialmente também estará em dissonância com os 

fundamentos jurídicos intrínsecos ao referido direito do contribuinte. 

Basta que se verifique a aplicabilidade da supracitada teoria com vistas às essas fontes 

peculiares ao planejamento tributário. Posto isso, a crítica aqui tecida quanto à adequação do 

propósito negocial ao ordenamento jurídico pátrio reside nos seguintes pontos: 

1) A teoria carece de poder normativo. Apesar de aplicada com frequência por 

autoridades fiscais e seguida por parte da doutrina, ainda não foi devidamente incorporada ao 

ordenamento jurídico pelo devido processo legislativo. Vale salientar que, para os países que 

aplicam a teoria da utilidade negocial com coerência e uniformidade, já há lei8 interna editada 

e com base em critérios congruentes com o cenário fático e jurídico em torno da promulgação. 

O que não ocorre no Brasil, em face às frustradas proposituras legislativas que tentaram editar 

uma norma geral anti-elisiva ou anti-abuso (NGAA). Sendo assim, é deveras desarrazoado 

prevalecer a aplicação de um instituto que, oficialmente, não emana poder vinculante em 

detrimento de um direito com base em normativos vinculantes. 

2) O planejamento tributário é direito do contribuinte, possui normatividade e, por 

consequência, dotado de caráter vinculante. Como corolário ao tópico anterior, a elisão fiscal 

                                                           
7 Entendido que o fundamento jurídico do planejamento tributário é a base oferecida pelo ordenamento jurídico 
para sua prática, podemos afirmar que no ordenamento jurídico brasileiro vigente a existência desse fundamento 
é indiscutível. O exame da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional revela que o planejamento 
tributário tem efetivo fundamento jurídico nas garantias concernentes à livre iniciativa econômica, no princípio 
da legalidade em geral, no princípio da legalidade tributária e na inadmissibilidade de tributação por analogia. 
(Ibid., p. 85) 
8 O manejo abusivo do planejamento tributário fez brotar o ativismo administrativo, tal qual já aconteceu nos 
demais países. No Brasil, a reação da Administração Tributária aconteceu, primeiramente, com a fiscalização e 
depois com os órgãos administrativos julgadores, acompanhando o caminhar do mundo. Só que, enquanto nos 
demais países se buscou um critério próprio, que guardasse conexão com o respectivo sistema jurídico, inclusive 
estabelecimento procedimentos específicos, tudo dentro de um contexto e depois tipificado em lei, a opção 
brasileira foi importar, de forma acrítica, todos os critérios utilizados em vários países e passar a aplicar 
indiscriminadamente todas as figuras existentes, como a seguir será mostrado. Essa cópia, muitas vezes, 
cometendo os mesmos equívocos já corrigidos alhures, deu-se por meio do pinçamento de figuras apartadas do 
contexto do sistema em que estavam situadas. A partir daí chegou-se ao momento atual de falta de coerência e de 
uniformidade de critério com que estão sendo cobrados tributos e julgados os respectivos processos pelos 
tribunais administrativos, relativamente ao planejamento tributário. Tudo sob o argumento de serem construídos 
precedentes, como a intenção de flexibilizar a tradição do civil law e buscar uma aproximação com o common 
law. Nada de novo com relação a isso também. Vale lembrar que, nos EUA, sede do common law, no ano de 
2010, foi aprovada uma lei tipificando o critério da substância sobre a forma e do propósito negocial, cuja 
finalidade era corrigir as distorções que resultaram do combate ao abuso no planejamento tributário por meio de 
simples precedentes. Igualmente, no Reino Unido, desde o ano de 2009, está se processando discussão 
semelhante. (GRUNPENMACHER; CAVALCANTE; RIBEIRO, 2012, p. 478-479). 
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está garantida aos sujeitos passivos haja vista que possui fundamento jurídico em fontes 

primárias, inclusive de status constitucional. Um dos dispositivos é justamente a legalidade 

geral consubstanciada pelo artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Na sua faceta 

voltada para o particular, é cediço que os indivíduos estão livres para fazer tudo o que a lei 

não proíbe. Logo, como não há lei que vede o planejamento tributário, ele é indubitavelmente 

legítimo. A mesma autenticidade por ser obtida com a legalidade tributária, prevista no artigo 

150, inciso I, da Constituição Federal de 1988. É estabelecido que os entes federados 

precisam editar lei em sentido estrito para criar ou aumentar tributos. Acontece que enquanto 

não editada a respectiva lei majoradora, nada impede que o contribuinte permaneça na 

situação de menor ônus fiscal. Aliás, mesmo que advinda a lei que aumente a exação, ainda 

sim o contribuinte pode buscar-se manter em carga tributária menor nas situações que não 

foram abarcadas pela nova lei. O artigo 108, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional, 

também corrobora com esse entendimento ao vedar o emprego da analogia para exigir tributo 

não previsto em lei ou, como dito, em situações que a lei não alcance ou discipline. 

3) A jurisprudência do CARF quanto à adoção do propósito negocial não é feita de 

modo uniforme e discriminado. Diferentemente do que acontece com a segregação de 

atividades econômicas, os acórdãos do CARF trazem, por vezes, julgamentos diversos em 

situações equivalentes, seja pró ou contra contribuinte. Uma das principais utilidades da 

jurisprudência, que é justamente uniformizar objetivamente o entendimento reiterado sobre 

determinada matéria, fica prejudicada por juízos de valores mormente subjetivos, que não 

trazem segurança jurídica nem para os contribuintes nem para o fisco e não encontram sequer 

embasamento na legislação tributária pátria. Verifica-se também uma divergência no modo de 

aplicação da teoria da utilidade negocial, dentre as câmaras que compõe o conselho.9 Outro 

agravante é que, além do propósito negocial, o CARF adota também indiscriminadamente 

outros critérios importados das legislações estrangeiras para outras matérias10. Fato esse que 

                                                           
9 Na Segunda Câmara da Primeira Seção do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a pesquisa 
teve como resultado três ocorrências relacionadas à desconsideração de negócio jurídico pretensamente elisivo. 
Os acórdãos evidenciados foram 203 -08043(19/03/2002), 201-80498(15/08/2007) e 102- 47127(19/10/2005). 
Assim como na Primeira Câmara, nesta também há aplicação indireta dos critérios da Teoria da Utilidade 
Negocial, havendo, como se pode exemplificar com este último acórdão, a utilização parcial do critério 
“propósito negocial”, conforme abaixo se evidencia. Da pesquisa na Terceira Câmara da Primeira Seção, 
resultou duas decisões nas quais estão expressas a aplicação direta da Teoria da Utilidade Negocial, 
especificamente, do seu critério de aferimento do propósito negocial (business purpose test). (CAMINHA, Op. 
cit., p. 156-157) 
10 Aqui serão apresentados alguns exemplos de acórdão do CARF que utilizaram indiscriminadamente e sem 
uniformidade, contra e a favor do contribuinte, várias figuras jurídicas e critérios adotados por outros países para 
a rejeição de atos e de negócios abusivos, sem que exista uma previsão correspondente na lei tributária brasileira. 
Foi a constatação de tal fato que instigou a pesquisa desenvolvida neste trabalho sobre o tema planejamento 
tributário, com o objetivo de contribuir para o aprofundamento do debate acerca da necessidade de uma NGAA 
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transparece a tendência em mitigar o direito ao planejamento tributário em razão da apuração 

de irregularidades na ação fiscal referente a determinados sujeitos passivos. 

4) A teoria do propósito negocial foi transplantada11 e não traduzida12 para o contexto 

brasileiro. Primeiramente, a teoria nasceu em um país de status econômico e sistema tributário 

diversos do brasileiro. Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), os Estados Unidos, que se trata de uma economia já desenvolvida e 

industrializada, tributa mais a renda do que o consumo. Já o Brasil, um país cuja economia 

ainda está em desenvolvimento, tributa mais o consumo do que a renda. A importação de uma 

ideia do hemisfério norte não necessariamente trará efetividade para o sul. Um instituto de um 

dado ordenamento jurídico não obrigatoriamente irá funcionar em outro. São fatos e contextos 

diferentes que originaram o dado instrumento a ser importando e que pode desencadear 

                                                                                                                                                                                     

que estabeleça parâmetros que laborem para uma maior previsibilidade e segurança dos contribuintes e das 
autoridades fiscais. 
CRITÉRIO ADOTADO ACÓRDÃOS 
Abuso de direito 108-05.748/1999 
Abuso de forma 101-95.552/2006; 204-02.895/2007; 9101-00.359/2009; 

9101-00.528/2010 
Ato anormal de gestão 103-21.847/2005 
Capacidade contributiva 101-96.029/2007; 104-21.498/2006 
Dissimulação 107-09.470/2008 
Fraude à lei e abuso de direito 107-09.470/2008; 107-09.587/2008; 9101-00.528/2012 
Negócio jurídico indireto 103-21.046/2007; 101-94.340/2003; 107-08.837/2006; 

1401-00.155/2010 
Operações estruturadas em sequência (step 
transactions) e ausência de motivação 
extratributária 

104-20.749/2005; 104.21.497/2006; 1401-00.155/2010 

Planejamento tributário 101-95.442/2006; 104-21.675/2006; 1102-00.408/2011; 
1401-00.155/2010 

Propósito negocial 104-21.498/2006; 103-23.290/2007; 107-09.423/2008;   
01-0591/2008 

Substância sob a forma 101-94.340/2003; 101-95.409/2006 
 (GRUNPENMACHER, Op. cit. p. 488). 
11 Over the last two decades, debates in comparative law have been centered around these questions concerning 
the way transfer processes work, their operation, and their effects. The assumption that legal transfer is a simple 
process has been questioned time and again, and several scholars have criticized the term “transplant” as being 
too ‘smooth.’18 Taking up the medical metaphor that underlies the term “legal transplant,” they emphasized that 
organs could be either accepted or rejected by the body to which they were transplanted – taking up foreign law 
offers a much broader variety of reactions. There are quite a number of alternatives to the term ‘transplant’ that 
have been proposed by comparativists. The term transfer, which has been in use since the 19th century, is still 
the most prominent.(FOLJANTY, 2015, p. 4) 
12 Over the past couple of years, the concept of translation has increasingly been used in order to highlight the 
idea that intercultural contacts do not take place between closed-off, opposing entities. While in translation 
studies a cultural turn took place, as a result, cultural studies underwent a “translational turn.”40 Translation has 
become a key term in describing what happens in intercultural encounters. The concept is, when used in this 
way, understood in a very broad sense. It is no longer confined to literal translations, but suggests understanding 
the transfer of practices, symbols, or artifacts also as processes of translation. In doing so, many aspects of the 
discussion relevant to literal translation might inspire further reflections on processes of intercultural encounters 
in general. In the arguments that follow, I will be making use of the concept of translation in this broad sense and 
will examine to what extent the application of this concept for describing intercultural entanglements in the field 
of law might prove useful. (Ibid, p. 8) 
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resultados diferentes no ordenamento jurídico receptor. Boa parte, talvez até todo o 

ordenamento jurídico tenha sido criado com base em ideias e sistemas estrangeiros. Contudo, 

o motivo primordial de ainda serem adotados é que surtiram efeitos positivos. Caso contrário, 

de certo, já teriam sido expurgados do sistema jurídico nacional. No caso do transplante da 

teoria da utilidade negocial para o Brasil, a discrepâncias já começam nas origens. A teoria 

nasceu de um caso jurisprudencial da Suprema Corte americana, enquanto que no Brasil 

sequer ganhou notoriedade nas vias judiciais. O sistema americano segue o modelo anglo-

saxão, em que prevalece a jurisprudência e os costumes. Já o sistema brasileiro foi inspirado 

no sistema romano-germânico, o qual é ditado imprescindivelmente pela positividade.13 A 

teoria da utilidade negocial é adotada uniformemente no contexto americano, enquanto que no 

brasileiro ainda se busca sua uniformização. 

Felizmente a má adequação da teoria do propósito negocial ao ordenamento jurídico 

brasileiro não foi entrave para o sucesso da aplicação prática da segregação de atividades 

econômicas dos contribuintes, amplamente admitida pela jurisprudência do CARF, como se 

reprisará a seguir. 

 

4 A ESTRATÉGIA DE SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS E SUA 

APLICAÇÃO NA PRÁTICA 

A jurisprudência do CARF tem admitido amplamente a possibilidade da segregação de 

atividades. Esse fato pode ser observado em vários acórdãos: 1201-002.148 (DOU: 

16/08/2018), 3301-004.486 (DOU: 24/04/2018), 1301-002.493 (DOU: 07/08/2017), 1302-

001.986 (DOU: 10/10/2016), 3302-003.138  (DOU: 04/04/2016), 3403-002.854 (DOU: 

03/04/2014), 3301-002.053  (DOU: 16/10/2013), 3301-002.052  (DOU: 16/10/2013), 1101-

000.954  (DOU: 14/10/2013), 3402-001.908  (DOU: 23/10/2012), 1101-000.417  (DOU: 

27/01/2011), 201-81306  (DOU: 06/08/2008). 

                                                           
13 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 pôr em risco a estrita legalidade e a segurança jurídica do 
sistema tributário brasileiro. (CAMINHA, op. cit., p. 147). 

http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
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Como já exposto, com base na livre iniciativa e concorrência, os contribuintes podem 

perfeitamente modelar a sua estrutura societária de forma que se enquadre no cenário que lhes 

resultará o menor ônus tributário possível. 

Organizar as atividades econômicas que são prestadas com vistas à obtenção da mais 

suave14 carga tributária por si só já deve ser considerada uma otimização negocial, ainda mais 

em se tratando do sistema tributário brasileiro, o qual o tributo é mais custo do que benefício, 

o retorno do que se é recolhido aos cofres público não é auferido de maneira proporcional. 

Além do mais, planejar a tributação não é tarefa fácil para os contribuintes brasileiros, 

haja vista que a legislação tributária é tida como muito complexa. Por isso, obter a otimização 

das suas obrigações tributárias, em meio à massiva quantidade de normas fiscais que, por 

vezes, são demasiadamente burocráticas e inconstitucionais, é deveras um preço justo para os 

sujeitos passivos que conseguem, por meio da análise apurada, utilizá-las a seu favor. 

Então, nesse afã, há de se parabenizar os contribuintes que têm utilizado, e 

devidamente ratificado pela jurisprudência do CARF, a divisão das atividades econômicas 

que são por eles prestados para otimizar o seu ônus tributário.  

Trata-se de uma estratégia sagaz que se amolda brilhantemente à tendência da menor 

tributação no sistema pátrio. Quando em análise aos regimes especiais e tratamento 

diferenciado que ordenamento jurídico confere aos pequenos contribuintes, fica evidente que 

a inclinação do ente tributante é onerar de maneira mais favorável as microempresas e 

empresas de pequeno porte, como se vê no artigo 146, inciso III, alínea d, da Constituição 

Federal de 1988. 

E não poderia ser diferente, pois é a tendência melhor condizente com os preceitos 

irradiados pelo princípio da capacidade contributiva, esculpido pelo artigo 145, §1º, da 

Constituição Federal de 1988. Para os que podem contribuir mais, uma maior tributação. Para 

                                                           
14 FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESQUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. RECURSO DE 
OFÍCIO NEGADO. O desmembramento, em pessoas jurídicas distintas, das atividades de produção e 
distribuição, por si só, não é uma simulação, com o intuito único e exclusivo de reduzir artificialmente a carga 
tributária. Em sua peça recursal, em tópico que alega a nulidade do auto de infração e que será objeto de 
apreciação mais adiante, a recorrente enfrentou os argumentos da fiscalização, que tinham como objetivo 
demonstrar que os negócios com a Faugher foram simulados e não tinham substância econômica, tendo visado 
simplesmente a redução da carga tributária: i) Cita os Acórdãos CARF n.º 3403002.519 e 3402001.908, em que 
foram inadmitidas desconsiderações de negócios jurídicos semelhantes ao em tela, isto é, desmembramento de 
atividades de industrialização e comercialização. Não configuraria ilícito organizar a atividade da forma menos 
onerosa, sob o ponto de vista fiscal, desde que restasse comprovado que a revendedora existia de fato e praticava 
as atividades em benefício próprio. As duas outras decisões trazem o posicionamento que acima externei no 
sentido de que não é ilícito organizar ou reorganizar as atividades, com o fim único e exclusivo de reduzir a 
carga tributária, desde que as unidades de negócios e os atos jurídicos praticados sejam reais e não falsos, 
simulados: (BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 3301-004.486. Relator: Marcelo 
Costa Marques d´Oliveira, julgamento: 22 de março de 2018, DOU: 24 de abril de 2018, fls. 993, 1008, 1010). 
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os que podem contribuir menos, uma menor tributação. Não há colocação mais simplória e 

objetiva para representar a justiça fiscal. 

Dessa forma, nada impede que os grandes contribuintes possam abrir mão de 

rendimentos ou lucros maiores para que possam se enquadrar no regime mais benéfico dos 

pequenos contribuintes.  

Não se trata de conduta maliciosa ou imoral, mas sim de perspicácia e humildade por 

parte dos administradores das empresas. Um ditado napoleônico expressaria muito bem a 

estratégia da segregação atividades econômicas: “divide ut regnes”. 

Ao se implementar a estratégia das atividades empresariais, os grupos econômicos 

notaram que a eles era mais prejudicial permanecer atrelado ao regime fiscal ordinário, 

próprio para os grandes contribuintes.  

Sendo que ao final de cada competência, a administração há de dividir entre si e de 

todo modo, tanto os dividendos quanto as despesas. Dessa forma, mais prático seria conferir a 

cada um dos administradores a respectiva quota parte de bônus e ônus integrantes à totalidade 

de atividades exercidas pelo grupo econômico.  

Aceitando reduzir-se a um patamar econômico menor, a pessoa jurídica originária 

agora se dividirá e dará lugar a várias pessoas jurídicas derivadas, tantas quanto forem 

necessárias para alcançar a melhor tributação. 

Desse modo, pelo menos, mantém-se o mesmo quantitativo de lucro, que seria 

auferido a cada um dos administradores majoritários e, ao mesmo tempo, reduz-se uma boa 

parcela do passivo, mais notadamente aquela referente às obrigações tributárias.  

Além do que, ao exercer separadamente cada atividade do grupo econômico, a 

eficiência logística e competitividade das empresas aumentam consideravelmente15, o que 

pode importar, inclusive, um acréscimo nos dividendos originais. 

Ressalte-se que argumentos como a instalação das pessoas jurídicas derivadas em uma 

mesma praça16, não é suficiente para desconstituir a legitimidade do planejamento tributário 

com base na segregação das atividades econômicas. 

                                                           
15 Rechaçou-se a insinuação de ausência de propósito negocial na segregação das atividades econômicas do 
Grupo Avon, com redução dos custos, permitindo a especialização das atividades e, com isso, aumentando a 
competitividade das empresas. Explica que, ao tempo da cisão, aumentou-se a arrecadação de PIS, de COFINS, e 
de CPMF, o que demonstraria que a reorganização societária não se deu com o fim de economia de tributos. 
(BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 3403-002.854. Relator: Alexandre Kern, 
julgamento: 26 de março de 2014. DOU: 03 de abril de 2014, fls. 1926). 
16 SIMULAÇÃO — INEXISTÊNCIA — Não é simulação a instalação de duas empresas na mesma área 
geográfica com o desmembramento das atividades antes exercidas por uma delas, objetivando racionalizar as 
operações e diminuir a carga tributária. A meu sentir, disso não se desincumbiu o fisco. A falta de 
aprofundamento da ação fiscal faz com que os fatos apontados como indícios de simulação, quais sejam, a 
instalação das duas empresas na mesma área geográfica e as alterações dos seus objetivos sociais, reservando-se 
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Assim como a ausência de propósito negocial que, com base nas críticas já postas, 

mesmo invocada pela jurisprudência do CARF, não tem sido fator robusto o suficiente para 

anular a estratégia de segregação de atividades econômicas, devidamente comprovada a 

autenticidade dos atos e negócios jurídicos ensejadores. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A jurisprudência do CARF tem admitido amplamente a segregação de atividades 

econômicas como uma estratégia de planejamento tributário legítimo, desde que sejam 

verídicos os atos e negócios jurídicos em torno da cisão das sociedades originárias. 

Os cânones constitucionais da livra iniciativa e concorrência não são respeitados como 

deviam ser. Tratam-se de princípios basilares da atividade econômica e, por isso, aplicáveis 

ao direito tributário, tendo em vista que está inserido no que se entende por ordem econômica. 

Os entes tributantes não podem impor restrições à livre iniciativa dos contribuintes, 

uma vez que essa conduta, quer importe em carga tributária menor, quer importe em carga 

tributária maior, é direito fundamental dos agentes econômicos e, portanto, passível de sua 

fruição na melhor proporção possível. 

A vedação do exercício do direito ao planejamento tributário viola o princípio da livre 

concorrência, na sua dupla faceta, seja aquela que restringe os abusos dos detentores do poder 

econômico, seja aquela que estabelece a competitividade entre os agentes econômicos em 

igualdade de condições. 

A violação à primeira face justifica-se pelo fato de que o ente tributante é 

flagrantemente detentor de poder econômico e, portanto, em condição superior e desigual aos 

contribuintes. Daí a necessidade de se preservar a livre iniciativa ao planejamento tributário, 

pois, caso contrário, a tributação estaria atuando como barreira e não impulsionador da 

atividade econômica. 

A violação à segunda faceta justifica-se pelo fato de que é deveras justo que os 

contribuintes que se proponham a estudar e planificar a sua tributação possam alcançar um 

                                                                                                                                                                                     

a uma a fabricação do casco e à outra os serviços de montagem da embarcação, possam ser tidos como 
desdobramento da atividade antes exercida por uma delas, objetivando racionalizar as operações e minorar a 
carga tributária. A conclusão diversa chegaria se a fiscalização comprovasse que a e presa desqualificada não 
mantinha registros e inscrições fiscais próprias, que não possuía quadro próprio de empregados, que não 
celebrava negócios, que não emitia documentação, que não mantinha escrituração fiscal relativa a seus negócios. 
(BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 103-23.357. Relator: Paulo Jacinto do 
Nascimento, julgamento: 23 de janeiro de 2008, DOU: 15 de maio 2008, fls. 1, 8). 
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menor ônus tributário do que aqueles que se mantém em uma postura inerte quanto aos fatos 

geradores que possam ser concretizados. 

A teoria do propósito negocial teve lugar em contexto e sistema tributário bem 

diferente do que se verifica no Brasil. Por isso a sua utilização carece tanto de uma melhor 

adequação à realidade brasileira, quanto de parâmetro normativo em face da ausência de 

legislação específica, mais notadamente uma norma geral que venha a regular medidas de 

combate ao abuso ao exercício do direito ao planejamento tributário. 

O direito ao planejamento tributário no Brasil possui uma vinculação normativa bem 

mais densa do que a teoria da utilidade negocial. O fundamento daquele bebe na fonte da 

Constituição Federal e do Código Tributário Nacional, enquanto que a teoria de origem 

americana ainda busca positivação no ordenamento jurídico brasileiro. 

Tendo em vista a dicotomia transplante x tradução, a forma desuniforme e os critérios 

com que o CARF tem utilizado a teoria do propósito negocial nos seus acórdãos, denota que a 

ideia estrangeira não foi adequadamente traduzida para o contexto brasileiro.  

A teoria do propósito negocial se trata de um transplante, pois as frustradas 

proposituras legislativas representam a prova cabal de que a maneira que se intenta incorporar 

as ideias estrangeiras quanto à matéria não encontrou salvo conduto no entendimento 

parlamentar. 

Em análise aos vários acórdãos que culminaram com aceitação da segregação de 

atividades econômicas como estratégia legítima de planejamento tributário, observa-se que 

vários fatores não foram suficientes para a sua desconstituição. 

Mesma localização geográfica das novas pessoas jurídicas cindidas, a exclusiva 

otimização de custos de natureza tributária e, até mesmo, a ausência de propósito negocial, 

não dispõe de robustez suficiente para ilidir a segregação de atividades econômicas com vistas 

à melhoria fiscal. 

A única exigência contundente e uniforme que se verifica é que os atos e negócios 

jurídicos que ensejem à segregação das atividades empresariais sejam autênticos, verídicos, 

pois caso contrário estaria configurado a simulação.   

 

6 REFERÊNCIAS 

 
BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 103-23.357. Relator: Paulo 
Jacinto do Nascimento, julgamento: 23 de janeiro de 2008, DOU: 15 de maio de 2008. 
Disponível em: 



22 

Revista Direito Diário, Fortaleza, vol. 3, n. 2, mai./jun. 2020. 
ISSN 2595-1408 

<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaC
arf.jsf>. Acesso em: 16 de março de 2020. 
 
________. Acórdão 3301-004.486. Relator: Marcelo Costa Marques d´Oliveira, julgamento: 
22 de março de 2018, DOU: 24 de abril de 2018, Disponível em:  
<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaC
arf.jsf>. Acesso em: 21 de março de 2020. 
 
________. Acórdão 3403-002.854. Relator: Alexandre Kern, julgamento: 26 de março de 
2014, DOU: 03 de abril de 2014, Disponível em:  
<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaC
arf.jsf>. Acesso em: 21 de março de 2020. 
 
CAMINHA, Uinie. LIMA, Elisberg Francisco Bessa. Planejamento tributário para 
empreendedores. Fortaleza. Universidade de Fortaleza. 2014. Biblioteca digital UNIFOR. 
Acesso em: 19 de março de 2020.  
 
FOLJANTY, Lena. Legal Transfers as Processes of Cultural Translation: on the 
Consequences of a Metaphor. Max Planck Institute for European Legal History Research 
Paper Series, No. 2015-09. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=2682465>. Acesso em: 
19 de março de 2020. 
 
GRUNPENMACHER, Betina Treiger; CAVALCANTE, Denise Lucena; RIBEIRO, Maria de 
Fátima. QUEIROZ, Mary Elbe. Novos horizontes da tributação: um diálogo luso-brasileiro, 
Coimbra, Almedina, 2012. 
 
MACHADO, H. B. Direitos fundamentais do contribuinte e a efetividade da jurisdição. 
São Paulo, Atlas, 2009. 
 
________. Introdução ao planejamento tributário. 2. ed. São Paulo, Malheiros, 2019. 
 

*Submetido em 24 mar. 2020. Aceito em 25 mai. 2020. 

https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf


23 

Revista Direito Diário, Fortaleza, vol. 3, n. 2, mai./jun. 2020. 

ISSN 2595-1408 

 
FUNDAMENTOS PARA A REPULSA AO DEVER FUNDAMENTAL 

DE PAGAR TRIBUTOS 

 
José Eudson Mota Félix* 

 
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Os dois lados de uma mesma moeda; 3. Uma comprovação 
estatística da má utilização das receitas tributárias; 4. Soluções para a repulsa à obrigação 
tributária; 5.Conclusão; 6. Referências. 
 
RESUMO 
É notório que a obrigação tributária brasileira está dentre as maiores cargas fiscais no globo. 
Fato esse quepode conduzir à opinião geral de que o principal fator motivador para o 
descumprimento do ônus tributário é o pesado fardo de recolher os tributos e cumprir as 
respectivas prestações positivas e acessórias. Contudo, há estudo realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), intitulado “IRBES: índice de retorno ao 
bem-estar social”, que pode apontar o contrário. Com base em cálculo envolvendo o 
percentual da tributação incidente sobre o Produto Interno Bruto (PIB) de cada uma das trinta 
nações com as maiores cargas tributárias no mundo, e o Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) de cada uma delas, foi possível se chegar a um índice que representa a medida em que 
os benefícios oriundos das receitas tributárias recolhidas retornam aos contribuintes. O Brasil 
atingiu o pior índice, fato que o mantém na 30ª colocação. Desse modo, conclui-se que o 
elevado aspecto quantitativo do tributo, por si só, não é o principal motivo justificador da 
inadimplência tributária, mas sim a proporção com que os benefícios que podem ser obtidos 
com o pagamento dos tributos retornam a quem os paga. A metodologia de pesquisa adotada 
foi dedutiva, quanto ao método científico. Fundamental, quanto à finalidade. Observacional, 
quanto à natureza. Qualitativa, quanto à forma de abordagem do problema. Exploratória, 
quanto aos objetivos. Bibliográfica e documental, quanto aos procedimentos técnicos. 
Longitudinal, quanto ao desenvolvimento no tempo. 
 
Palavras-chave: Carga tributária. Retorno ao bem-estar social. Diretos e deveres 
fundamentais.  

 
ABSTRACT 
It is notorious that the Brazilian tax obligation is among the largest tax burdens in the globe. 
This fact may lead to the general opinion that the main motivating factor for non-compliance 
with the tax burden is the heavy burden of collecting taxes and fulfilling the respective 
positive and ancillary benefits. However, there is a study conducted by the Brazilian Institute 
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of Planning and Taxation (IBPT), entitled "IRBES: index of return to social well-being", 
which may point the opposite way. Based on a calculation involving the percentage of 
taxation levied on gross domestic product (GDP) of each of the thirty nations with the highest 
tax burdens in the world, and the Human Development Index (HDI) of each one of them, it 
was possible to reach an index that represents the extent to which the benefits arising from the 
tax revenues collected return to taxpayers. Brazil reached the worst index, a fact that keeps it 
in 30th place. Thus, it is concluded that the high quantitative aspect of the tax, by itself, is not 
the main reason justifying the tax default, but rather the proportion with which the benefits 
that can be obtained with the payment of taxes return to those who pay them. The research 
methodology adopted was deductive, regarding the scientific method. Fundamental, as to 
purpose. Observational, as to nature. Qualitative, as to how to approach the problem. 
Exploratory, as to the objectives. Bibliographic and documentary, regarding technical 
procedures. Longitudinal, as to development in time. 
 
Keywords: Tax burden. Social welfare return. Fundamental rights and duties. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

 A cada ano que passa a arrecadação com tributos no Brasil atinge recordes. O 

impostômetro não deixa mentir. O exercício financeiro de 2019 fechou com uma arrecadação 

de exatamente R$ 2.504.853.948.529,48 (dois trilhões, quinhentos e quatro bilhões, 

oitocentos e cinquenta e três milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e 

nove reais e quarenta e oito centavos).  

Diante de números tão expressivos, surge questionamentos elementares, até mesmo 

entre os homens médios: “por que ainda falta dinheiro para investir na efetivação de direitos 

fundamentais? No que é utilizado todas as receitas que são integralizadas”? 

Apontamentos que podem ser feitos a priori reside nos elevados níveis de corrupção 

na administração pública ou ao pagamento da dívida interna acumulada. Contudo, nenhum 

deles representa um nexo juridicamente aceitável para fundamentar a extinção ou exclusão do 

crédito tributário. 

Afinal, não é deixando de recolher a sua quota parte que a sociedade vai ajudar a 

extirpar os ilícitos e déficits financeiros que permeiam à realidade contemporânea da 

administração pública. Muito pelo contrário, é com as receitas derivadas provindas dos 

particulares que as instituições permanentes autônomas, os órgãos de controle interno e 

externo se mantém e ajudam a assegurar os valores intrínsecos ao Estado Democrático de 

Direito. 

Um motivo mais contundente parece residir nos poucos benefícios que são auferidos 

pelos sujeitos passivos que cumprem as suas obrigações tributárias nos prazos legais. Afinal, 
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as receitas tributárias também devem ser investidas na prestação e garantia dos direitos 

fundamentais.  

Seria como comparar os direitos fundamentais a um produto que se é comercializado. 

Caso o comprador adiante a parcela a ser paga na compra desse dado produto e simplesmente 

não o recebe, não é de se estranhar que suspenda o pagamento das parcelas vincendas ou 

desista da aquisição do produto e manifeste interesse na restituição dos valores pagos. 

Com o tributo, essa lógica também se aplica. Quando os sujeitos passivos pagam em 

dia as prestações pecuniárias que a eles são impostas compulsoriamente, o mínimo que 

esperam é ter acesso a serviços públicos de qualidade que lhe propiciem o pleno gozo dos 

direitos fundamentais pelos quais pagaram. 

O tributo é preço social, é o custo da aquisição dos direitos fundamentais. Por isso, o 

retorno que os tributos trazem ao bem-estar social dos contribuintes está intimamente 

conectado ao contentamento desses em cumprir as suas obrigações tributárias. Eventual 

descontentamento que pode sim ensejar à inadimplência fiscal. 

Daí a pertinência do estudo desenvolvido pelo IBPT. Com os números e índices que já 

são peculiares à seara tributária, fica mais evidente constatar que à medida que são auferidos 

benefícios oriundos das receitas tributárias criam e influenciam uma repulsa ao dever 

fundamental de pagar tributos no Brasil. 

Mais detalhadamente será esmiuçada essa relação entre a obrigação tributária e o 

retorno ao bem-estar social. Entretanto, antes disso é pertinente expor que o tributo, além de 

um direito, é também dever fundamental. 

 

2 OS DOIS LADOS DE UMA MESMA MOEDA 

 

Preliminarmente, classificar o tributo como direito fundamental pode causar uma 

certeza estranheza. Ora, a ideia primma facie que se tem quando divaga sobre direitos é que 

são vantagens, bônus, e não ônus. 

Colocar uma obrigação como direito, de fato, transparece incongruência. Aqui, na fase 

tributária, o particular é quem será o titular de deveres, o sujeito incumbido de cumprir 

obrigações de pagar e fazer e não receber prestações positivas do Estado. 

Isso, por enquanto, pois quando os tributos são devidamente integralizados ao 

patrimônio do ente fiscal, aí sim a lógica se inverte. As prestações pecuniárias passam a 

alcunha de receitas financeiras. 
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E a partir dessas receitas, que compõem o orçamento, é que o Estado se posiciona 

como sujeito concretizador de prestações de políticas públicas e o contribuinte passa a figurar 

como beneficiário, já que pagou o custo dos seus direitos fundamentais. 

Essa seria uma das várias consequências oriundas da transição do Estado Liberal de 

Direito para o Estado Social de Direito. Com o Estado executor de prestações positivas, 

percebe-se que os direitos fundamentais estão em destaque. 

Não por acaso, a maioria esmagadora das Constituições pós-segunda guerra mundial, 

aponta o holofote para os direitos fundamentais e os coloca no patamar mais alto de 

relevância, ao lado da temática de organização e manutenção do Estado.  

Isso se deve ao fato de que todas elas se inspiraram no artigo 16º da Declaração de 

Direitos do Homem e do Cidadão de 17891. O texto do documento internacional inclusive 

serve de fundamento para o que se entende por conceito ideal de Constituição. 

E as páginas da história dos Estados autoritários ou absolutistas ajudam a fortificar o 

destaque aos direitos fundamentais, já que neles era comum a ocorrência da supressão desses 

e a imposição de deveres, tidos por vezes como excessivos e arbitrários. 

Tamanha a repulsa pela opressão desarrazoada dos direitos fundamentais, pelo trauma 

de abusos e arbitrariedades violadoras dos preceitos mais fundamentais da humanidade, que 

os Estados posteriores ao absolutismo, deram seguimento a essa valoração. 

Mais notadamente o Estado Liberal de Direito, que sucedeu o absolutismo e o 

combateu fervorosamente, principalmente no que tange ao robustecimento dos direitos 

individuais, civis e políticos. Aqueles amplamente considerados como de primeira dimensão.  

Contudo, a forma extremista com que os protegeu é justamente o fator que dá forma à 

crítica sobre a teoria dos direitos fundamentais. Com ela, muito se reconheceu os direitos dos 

particulares e as respectivas garantias das liberdades individuais, como forma de limitar o 

Estado ilimitado. 

Entretanto, esse reconhecimento foi feito de uma forma isolada, sem considerar todos 

os fatores necessários para o pleno exercício dos direitos conquistados. Grosso modo, a teoria 

liberalista coloca um cenário em que aos indivíduos só se atribuem bônus e não ônus. 

Sem considerar que para a sua regular fruição, os direitos fundamentais podem 

demandar toda uma logística coletiva2 envolvendo muitas vezes não só o Estado prestador de 

                                                           
1Art. 16.º A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos 
poderes não tem Constituição. 
2 O entendimento adequado dos deveres fundamentais rejeita simultaneamente os extremismos de um 
liberalismo que só reconhece direitos e esquece a responsabilidade comunitária dos indivíduos e de um 
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ações positivas, mas também os outros indivíduos que devem se abster de violar os direitos 

dos seus semelhantes. 

Afinal, há um ditado popular que diz: “o seu direito acaba onde começa o dos outros”. 

É justamente para elucidar que direitos fundamentais não são ilimitados nem irrestringíveis. E 

sua extensão vai até onde não violar o direito fundamental alheio, surgindo a partir daí, talvez 

o dever mais fundamental de todos: o de preservar os direitos fundamentais. 

Mas isso não significa afirmar que os deveres fundamentais são meros instrumentos de 

asseguração dos direitos fundamentais. Aí estaríamos falando das garantias constitucionais e 

não dos deveres, que possuem autonomia. 

O conceito de deveres fundamentais vai além do exclusivo posicionamento passivo do 

Estado ou de terceiros. Outros aspectos3no que tange ao posicionamento dos deveres 

fundamentais podem ser extraídos do seu preceito material. 

Nota-se, para tanto, que tais aspectos mais parecem contribuir para o esquecimento 

dos deveres fundamentais, já que suas delineações são postas tão em função dos direitos 

fundamentais e da correlação com os deveres.  

Contudo, isso deve significar não uma relação de preponderância, mas sim uma 

relação de complementaridade. Os deveres fundamentais são tão ligados aos direitos 

fundamentais não por figurar como meros desdobramentos da dinâmica em torno desses, mas 

sim por ser parte deles.  

E a recíproca é verdadeira: os direitos fundamentais também são parte dos deveres. 

Ambos desempenham uma relação de mútuo respeito e integração. Em outras palavras, são 

dois lados inseparáveis de uma mesma moeda. 

Verifica-se que é difícil desvincular um do outro. Para cada direito que existe e sempre 

haverá um dever que o complete na mesma proporção e classificação. Como dito, há uma 

autonomia independente do plano4 pelo qual ela é irradiada. 

                                                                                                                                                                                     

comunitarismo que dissolve a liberdade individual numa teia de deveres (rectius, funções). (NABAIS, 2009, p. 
673) 
3 É, no entanto, possível apurar um conceito material aproximativo ou tipológico de deveres fundamentais. Estes, 
enquanto deveres jurídicos do homem e do cidadão que, por determinarem a posição fundamental do indivíduo, 
têm especial significado para a comunidade, configuram-se como posições jurídicas passivas, autónomas, 
subjectivas, individuais e permanentes e essenciais. Com base nestas notas típicas do conceito de deveres 
fundamentais, fácil se torna distingui-los de figuras próximas a que se assemelham, ou com as quais, por vezes, 
são confundidos. Assim deles são de distinguir os deveres constitucionais organizatórios (que mais não são do 
que competências constitucionais de exercício obrigatório ou vinculadas quanto ao an), os limites aos direitos 
fundamentais, os deveres correlativos de direitos fundamentais (que são o aspecto passivo destes), as garantias 
institucionais de deveres fundamentais (que constituem figuras exclusivamente objectivas), as sujeições 
constitucionais (consequência directa dos poderes constitucionais), os ónus, as <as tomadas a cargo de serviços> 
e as tarefas constitucionais stricto sensu (Ibid., p. 674). 
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Com o advento do Estado Social de Direito e do Estado Democrático de Direito, 

parece ter havido uma acentuação do esquecimento da temática dos deveres fundamentais. 

Contudo, esse olvidamento é meramente aparente, pois de certo, os deveres fundamentais não 

foram suprimidos por essas novas fases do constitucionalismo. 

O que acontece é que durante elas houve o surgimento de novos direitos fundamentais. 

Seja no plano constitucional ou no legal, determinações expressas em normas positivadas 

foram editadas pelos representantes do povo. 

E o fato de um direito fundamental constar expresso ou explícito por norma 

vinculante, não necessariamente implica afirmar que o respectivo dever fundamental também 

vai estar explícito. No próprio texto que promulgar o direito fundamental, pode ser extraída a 

previsão implícita do dever fundamental a ele vinculado. 

O mesmo pode ocorrer se a positivação inicial for em relação ao dever fundamental. 

Aqui novamente a recíproca é verdadeira. Dada a autonomia e tipicidade já retratada, o 

legislador pode estabelecer expressamente um dever fundamental sem que 

concomitantemente traga escrito também o seu respectivo direito fundamental. Aqui agora o 

que demanda um trabalho de interpretação é o direito fundamental, dada o caráter implícito. 

Agora trazendo toda a teoria dos deveres fundamentais para a seara tributária5, é fácil 

de perceber que do tributo ecoa tanto direitos quanto deveres fundamentais. A analogia da 

moeda e suas duas caras é bem perspicaz, já que tributo é dinheiro, é prestação que se paga 

em pecúnia. 

Veja-se, por exemplo, o princípio constitucional da legalidade tributária. Ele 

estabelece que não deve haver tributo lei. Aqui, inicialmente consta expresso um dever o 

Estado tributante. Contudo, pode-se extrair o direito fundamental implícito que, para a edição 

da lei tributária, a voz dos contribuintes vai ser escutada por intermédio dos seus 

representantes eleitos. 

Tome-se agora a anterioridade tributária. Como a Constituição impede que o fisco 

institua ou majore tributo no mesmo exercício financeiro ou antes de decorridos noventa dias, 

                                                                                                                                                                                     
4 Os deveres fundamentais obedecem ao princípio da tipicidade ou da lista constitucional, sendo de considerar 
apenas como tais os constantes, de forma expressa ou implícita, da constituição. Esta ideia é válida mesmo face a 
constituições que, atento o seu texto, parecem conter ao menos prima facie, verdadeiras cláusulas gerais de 
deverosidade social. Os deveres extraconstitucionais substancialmente idênticos aos deveres constitucionais hão-
de assim ser havidos como deveres legais. (Ibid., p. 675).  
5 Como dever fundamental, o imposto não pode ser encarado nem como um mero poder para o estado, nem 
como um mero sacrifício para os cidadãos, constituindo antes o contributo indispensável a uma vida em 
comunidade organizada em estado fiscal. Um tipo de estado que tem na subsidiariedade da sua própria acção 
(económico-social) e no primado da autorresponsabilidade dos cidadãos pelo seu sustento o seu verdadeiro 
suporte. Daí que se não possa falar num (pretenso) direito fundamental a não pagar impostos. (Ibid., p. 679). 
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por preclusão lógica surge o direito a não surpresa dos contribuintes. Em poder exigir que a 

cobrança do novo tributo ou do antigo majorado só se dê somente no exercício financeiro 

subsequente ou após decorrido o período da noventena.  

E detalhe interessante, esses deveres estão inseridos em um rol da Constituição 

intitulado: “Limitações ao poder de tributar”. Repara-se que, desde o Estado Liberal, quando 

se falou em limitar o poder do Estado, importou-se ao mesmo tempo em dizer que direitos 

foram reconhecidos. 

O que se pretende dizer aqui é que a terminologia direito ou dever fundamental, apesar 

de autônomas, é variável, pois são duas metades integrantes de um mesmo todo. São os dois 

lados da mesma moeda que, se observada de uma determinada posição, não exclui a 

existência do outro lado.  

As limitações ao poder de tributar, quando fitadas pelo sujeito ativo, importam em 

obrigações. Agora, quando observadas pelo sujeito passivo, manifestam-se como direitos 

legítimos. Tudo depende do ponto de vista. 

Como o tributo é o custo6 para a implementação dos direitos sociais, ele representa, ao 

mesmo tempo, tanto direito fundamental quanto dever fundamental, cujos destinatários 

podem ser tanto os contribuintes quanto os entes fiscais. 

Para os contribuintes, caso cumpram a obrigação tributária, o dever fundamental de 

pagar tributos, surge o direito fundamental de receber as prestações positivas do Estado, ao 

mesmo tempo de exigi-las ativamente. “Se pago, logo exijo”. Essa é a filosofia intrínseca à 

questão. 

Por parte do Estado, há o direito de auferir as receitas públicas derivadas tributárias 

das quais detém competência tributária. Uma vez auferidas e devidamente integralizadas ao 

orçamento público, daí sim surge o dever de empenhá-las em prestações que resultem na 

implementação dos direitos dos contribuintes. 

O sentido em que se desenvolve a fase tributária e orçamentária é o mesmo, há apenas 

um a possibilidade de exercer um duplo enfoque com vistas aos direitos e deveres 

fundamentais decorres relação jurídico-tributária: 

 

                                                           
6Não há Estado Social sem fluxo econômico e, claro, sem uma correspondente atividade financeira compatível 
com os inevitáveis custos das prestações sociais, isto é, não há como admitir um regime de socialidade 
assentado, tão-somente, na fundamentalidade dos direitos, mas, sobretudo, na exigibilidade deles em função dos 
condicionantes político e econômicos de uma sociedade; (CAVALCANTE, 2015.) 
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Fonte: HEINEN, 2015, p. 143. 
 

Direitos e deveres que equivalem a custos e benefícios. A questão que se aborda à 

seguir é justamente uma distorção nessa equação econômica que pode ser verificada no 

Sistema Tributário Nacional brasileiro. 

 
3 UMA COMPROVAÇÃO ESTATÍSTICA DA MÁ UTILIZAÇÃO DAS RECEITAS 

TRIBUTÁRIAS 

 

Como exposto, o tributo figura, ao mesmo tempo, como direito e dever fundamental 

do contribuinte e do Estado. A exação é o custo social7 para a efetivação das prestações 

positivas que irão assegurar as garantias individuais e coletivas. 

E como na equação econômico do custo x benefício, deve haver uma relação 

proporcional entre direitos e deveres. A extensão do bônus deve ser na mesma medida do 

respectivo ônus.  

Logo, como o tributo é o preço que se paga para a implementação dos direitos sociais, 

o mínimo que se espera é que, uma vez regularmente adimplida a obrigação tributária, todos 

os direitos os quais o contribuinte pagador é destinatário sejam prestados satisfatoriamente.  

Entretanto, nada é tão simples assim. Quem dera o recolhimento das receitas 

tributárias por si só assegurasse a implementação de todos os direitos que os contribuintes 

dispõem, contudo há uma série de variantes que infligem a desarmonia na equação do custo x 

benefício. 

Por exemplo, quem paga deve ter acesso aos direitos decorrentes do tributo. No 

entanto, o Estado deve prestar os direitos a todos, inclusive os comprovadamente pobres, que 

não possuem condições de arca com o ônus tributário. 

                                                           
7 O aforismo “Tributos são o preço da liberdade” não é, portanto, nenhum palavreado. E verdadeiro permanece 
também o que Robert Wagner, outrora prefeito de New York, disse: “Tributos são o preço da civilização. Não 
existem na selva.”  (TIPKE, 2012, p 44). 
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Dessa forma, os contribuintes pagadores acabam arcando com a obrigação tributária 

não só em prol de si mesmo, mas também em função dos hipossuficientes que, segundo a 

legislação tributária, estarão acobertados por alguma hipótese de desoneração, seja imunidade, 

isenção, não-incidência ou até mesmo benefícios ou incentivos fiscais. 

O célebre trocadilho do “se pago, logo exijo”, não se aplica em todos os casos. Há 

aqueles que só “comem8” os tributos, mas não pagam por eles. Em outras palavras, usufruem 

dos mesmos direitos prestados pelo Estado, cabendo-lhes inclusive exigi-los, porém sem a 

necessidade de recolher a prestação pecuniária compulsória. 

Outro exemplo está na própria classificação dos tributos. Há espécies cujo destino de 

arrecadação não é vinculado e outras que são. Diga-se de passagem, que, três das cinco 

espécies existentes, não tem destinação específica. 

Sendo assim, grosso modo, nem o contribuinte pagador, nem o “comedor de tributos”, 

possuem uma certeza absoluta de que usufruirão diretamente dos benefícios oriundos das 

receitas que foram pagas, pois elas vão integrar o erário e ser utilizadas de maneira geral, 

indiscriminada. 

Veja que se trata justamente das três espécies clássicas, quais sejam: impostos, taxas e 

contribuições de melhoria. Essas, previstas na redação original do Código Tributário Nacional 

de 1966, quando ainda se adotava a teoria tripartite.  

E não por acaso, são elas as três espécies com destinação de arrecadação não 

vinculada, pois estão em harmonia com outro dispositivo de redação original9 do CTN de 

1966, que prevê que a natureza jurídica do tributo não é desqualificada pela destinação legal 

do produto de arrecadação.  

                                                           
8 De fato, muitos políticos tentaram no passado, sobretudo antes das eleições se tornar amados como Políticos do 
tax and spend. Eles alimentaram muitos cidadãos beneficiários ou gratuitamente tais (taxeater), que podem 
decidir uma eleição, à custa dos contribuintes (taxpayer). Por outro lado também o Estado Social não excessivo 
necessita de muito dinheiro, mas também alcançar além da égalité de droit uma certa égalité de fait, acima de 
tudo buscar maior igualdade de oportunidade e o mantimento da paz social. Pretende ser mais do que o Estados 
dos mínimos, que apenas protege a liberdade e a propriedade. Tudo considerado na perspectiva do trabalhador 
social, não admira que jovens delinquentes sejam enviados em viagens para países estrangeiros, que cidadãos 
preceptores de subvenções (taxeater) geralmente são desmotivados e mimados que preferem subvenções sociais 
ao trabalho e cessem de cuidar responsavelmente de si mesmos. A “legislação social” não pode “por meio de 
presentes imprudentes” – assim se expressa Josef Isensee – “criar o tipo do parasita social e além disso 
adormecer a vontade de produzir e a moral do trabalho”. Posto que os contribuintes não podem reagir 
constitucionalmente contra os excessos do Estado do Bem-Estar Social, é razoável opor limites à tributação e 
consequentemente ao Estado Social. O Estado Social se baseia nos impostos. Tributos que não são arrecadados 
não podem ser utilizados para financiar excessos sociais (Ibid., p. 45-47) 
9Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo 
irrelevantes para qualificá-la: 
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei; 
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação. 
Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. 
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E o produto auferido pela arrecadação das receitas oriundas dessas três espécies 

clássicas é justamente o montante mais expressivo no orçamento público brasileiro. Não por 

acaso, são as exações que incidem com mais frequência no cotidiano. 

Dotadas destinação vinculada apenas as outras duas espécies: contribuições especiais e 

empréstimos compulsórios, que apesar de também representarem montantes consideráveis, 

ainda estão bem aquém das outras três espécies. 

Contudo, este capítulo se propõe a expor um agravante adicional que é peculiar ao 

Sistema Tributário Nacional brasileiro. Trata-se de uma comprovação estatística de que as 

receitas tributárias não são revertidas satisfatoriamente para os direitos mais básicos do 

cidadão brasileiro. 

Para melhor elucidar, é necessário tecer considerações propedêuticas sobre a pesquisa 

na qual se fundamenta a premissa posta. Trata-se do estudo intitulado: “Carga tributária/PIB 

X IDH: Cálculo do IRBES (Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade)”, desenvolvido 

pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). 

Ao mensurar os trinta países com a carga tributária mais elevada, o estudo do IBPT 

objetiva quantificar também a medida com que os numerários arrecadados estão sendo 

revertidos em serviços públicos que promovam o bem-estar social. 

Para tanto, foram utilizados e comparados dois macros indicadores: a carga tributária 

sobre o Produto Interno Bruto (PIB), conforme dados da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), de 

acordo com informações obtidas junto ao Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). 

O método de cálculo do primeiro parâmetro foi dividir o total da arrecadação tributária 

auferida em todo o país pelos entes fiscais de todas as esferas, em um dado ano, pelo valor do 

PIB do mesmo exercício financeiro.  

O resultado é exposto em percentuais de modo a se expor a parcela que a carga 

tributária representa no quantitativo anual de bens e serviços produzidos no país. Por 

exemplo: PIB = R$ 6.000.000.000.000,00; Carga tributária (CT) = R$ 2.000.000.000.000,00 

≡ CT÷PIB = 33,33% 

O método de cálculo do segundo parâmetro é baseado em dados econômicos e sociais 

adotados pelo PNUD desde 1993. Esses dados são comparados com fatores que medem a 

riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade, dentre outros.  
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Desse modo é possível padronizar a avaliação e medição da qualidade de vida 

paralelamente ao grau de desenvolvimento econômico. O IDH é medido de 0 a 1. Quanto 

mais próximo de 1, maior o grau de desenvolvimento humano. 

Dessa maneira, o IRBES é o resultado da soma da carga tributária sobre o PIB com o 

IDH, ambos ponderados em termos percentuais. Obtidos os IRBES de cada país, é possível se 

montar uma tabela com o ranking que representa o resultado final. 

Abaixo estão expostos o ranking final de quatro edições do estudo, considerando para 

cada edição, com exceção da edição 2017, acarga tributária sobre o PIB e o IDH do exercício 

financeiro retrasado ou aquele obtido no ano anterior ao da publicação da edição: 

Edição 2012 

DESCRIMINAÇÃO ÍNDICE DE RETORNO AO BEM-ESTAR SOCIAL 

DA SOCIEDADE 

RANKING 

30 PAÍSES DE 

MAIOR 

TRIBUTAÇÃO 

ANO 

2010 

ANO  

2011 

ÍNDICE 

OBTIDO 

RESULTADO 

C.T 

SOBRE 

PIB 

IDH IRBES RANKING 

AUSTRÁLIA 25,90% 0,929 164,18 1º 

ESTADOS UNIDOS 24,80% 0,910 163,83 2º 

CÓREIA DO SUL 25,10% 0,897 162,38 3º 

JAPÃO 26,90% 0,901 160,65 4º 

IRLANDA 28,00% 0,908 159,98 5º 

SUÍÇA 29,80% 0,903 157,49 6º 

CANADÁ 31,00% 0,908 156,53 7º 

NOVA ZELÂNDIA 31,30% 0,908 156,19 8º 

GRÉCIA 30,00% 0,861 153,69 9º 

ESLOVÁQUIA 28,40% 0,834 153,23 10º 

ISRAEL 32,40% 0,888 153,22 11º 

ESPANHA 31,70% 0,878 153,18 12º 

URUGUAI 27,18% 0,783 150,30 13º 

ALEMANHA 36,70% 0,905 149,72 14º 

ISLÂNDIA 36,30% 0,898 149,59 15º 

ARGENTINA 29,00% 0,797 149,40 16º 

REPÚBLICA 

TCHECA 

34,90% 0,865 148,39 17º 

REINO UNIDO 36,00% 0,863 146,96 18º 

ESLOVÊNIA 37,70% 0,884 146,79 19º 

LUXEMBURGO 36,70% 0,867 146,49 20º 
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NORUEGA 42,80% 0,943 145,94 21º 

ÁUSTRIA 42,00% 0,885 141,93 22º 

FINLÂNDIA 42,10% 0,882 141,56 23º 

SUÉCIA 44,08% 0,904 141,15 24º 

DINAMARCA 44,06% 0,895 140,41 25º 

FRANÇA 43,15% 0,884 140,52 26º 

HUNGRIA 38,25% 0,816 140,37 27º 

BÉLGICA 43,80% 0,886 139,94 28º 

ITÁLIA 43,00% 0,874 139,84 29º 

BRASIL 35,13% 0,718 135,83 30º 

Fonte: IBPT. Carga Tributária/PIB x IDH: Cálculo do IRBES (Índice de 

Retorno de Bem Estar à Sociedade), 2012. Adaptado pelo autor. 

 

Edição 2015 

DESCRIMINAÇÃO ÍNDICE DE RETORNO AO BEM-ESTAR SOCIAL 

DA SOCIEDADE 

RANKING 

30 PAÍSES DE 

MAIOR 

TRIBUTAÇÃO 

ANO 

2013 

ANO  

2013 

ÍNDICE 

OBTIDO 

RESULTADO 

C.T 

SOBRE 

PIB 

IDH IRBES RANKING 

AUSTRÁLIA 25,90% 0,933 162,91 1º 

CÓREIA DO SUL 24,80% 0,891 162,79 2º 

ESTADOS UNIDOS 25,10% 0,914 162,33 3º 

SUÍÇA 26,90% 0,917 161,78 4º 

IRLANDA 28,00% 0,899 158,87 5º 

JAPÃO 29,80% 0,890 156,73 6º 

CANADÁ 31,00% 0,902 156,48 7º 

NOVA ZELÂNDIA 31,30% 0,910 155,44 8º 

ISRAEL  30,00% 0,888 155,41 9º 

REINO UNIDO  28,40% 0,892 152,99 10º 

URUGUAI 32,40% 0,790 151,91 11º 

ESLOVÁQUIA  31,70% 0,830 151,51 12º 

ESPANHA 27,18% 0,869 151,38 13º 

ISLÂNDIA  36,70% 0,895 150,25 14º 

ALEMANHA  36,30% 0,911 150,23 15º 

GRÉCIA  29,00% 0,853 148,98 16º 

REPÚBLICA 

TCHECA 

34,90% 0,861 148,97 17º 
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NORUEGA 36,00% 0,944 148,32 18º 

ARGENTINA  37,70% 0,808 147,80 19º 

ESLOVÊNIA 36,70% 0,874 146,97 20º 

LUXEMBURGO 42,80% 0,881 144,69 21º 

SUÉCIA  42,00% 0,898 141,15 22º 

ÁUSTRIA  42,10% 0,881 141,01 23º 

FRANÇA 44,08% 0,884 140,69 24º 

BÉLGICA  44,06% 0,881 140,21 25º 

ITÁLIA 43,15% 0,872 140,13 26º 

HUNGRIA 38,25% 0,818 139,80 27º 

DINAMARCA 43,80% 0,900 139,52 28º 

FINLÂNDIA 43,00% 0,879 139,12 29º 

BRASIL 35,13% 0,744 137,94 30º 

Fonte: IBPT. Carga Tributária/PIB x IDH: Cálculo do IRBES (Índice de 

Retorno de Bem Estar à Sociedade), 2015. Adaptado pelo autor. 

 

Edição 2017 

DESCRIMINAÇÃO ÍNDICE DE RETORNO AO BEM-ESTAR SOCIAL 

DA SOCIEDADE 

RANKING 

30 PAÍSES DE 

MAIOR 

TRIBUTAÇÃO 

ANO 

2014 

ANO  

2014 

ÍNDICE 

OBTIDO 

RESULTADO 

C.T 

SOBRE 

PIB 

IDH IRBES RANKING 

SUÍÇA  25,90% 0,933 163,46 1º 

CÓREIA DO SUL 24,80% 0,898 163,04 2º 

ESTADOS UNIDOS 25,10% 0,915 162,88 3º 

AUSTRÁLIA 26,90% 0,935 159,06 4º 

IRLANDA 28,00% 0,916 158,48 5º 

CANADÁ  29,80% 0,913 157,19 6º 

JAPÃO 31,00% 0,891 155,89 7º 

NOVA ZELÂNDIA 31,30% 0,913 155,35 8º 

ISRAEL  30,00% 0,894 155,23 9º 

REINO UNIDO  28,40% 0,907 154,61 10º 

ALEMANHA  32,40% 0,916 151,35 11º 

ESPANHA 31,70% 0,876 151,28 12º 

ESLOVÁQUIA 27,18% 0,844 151,09 13º 

URUGUAI  36,70% 0,793 150,90 14º 

REPÚBLICA 36,30% 0,870 150,43 15º 
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TCHECA 

NORUEGA  29,00% 0,944 150,28 16º 

ARGENTINA  34,90% 0,836 149,03 17º 

ESLOVÊNIA 36,00% 0,880 147,71 18º 

LUXEMBURGO 37,70% 0,892 147,35 19º 

GRÉCIA 36,70% 0,865 147,24 20º 

ISLÂNDIA 42,80% 0,899 146,91 21º 

BÉLGICA      42,00% 0,890 144,19 22º 

ÁUSTRIA  42,10% 0,885 143,08 23º 

DINAMARCA  44,08% 0,923 142,97 24º 

FINLÂNDIA 44,06% 0,883 141,99 25º 

FRANÇA  43,15% 0,888 141,49 26º 

ITÁLIA  38,25% 0,873 141,37 27º 

SUÉCIA 43,80% 0,907 141,15 28º 

HUNGRIA 43,00% 0,828 141,11 29º 

BRASIL 35,13% 0,755 140,48 30º 

Fonte: IBPT. Carga Tributária/PIB x IDH: Cálculo do IRBES (Índice de 

Retorno de Bem Estar à Sociedade), 2017. Adaptado pelo autor. 

 

Edição 2019 

DESCRIMINAÇÃO ÍNDICE DE RETORNO AO BEM-ESTAR SOCIAL 

DA SOCIEDADE 

RANKING 

30 PAÍSES DE 

MAIOR 

TRIBUTAÇÃO 

ANO 

2017 

ANO  

2018 

ÍNDICE 

OBTIDO 

RESULTADO 

C.T 

SOBRE 

PIB 

IDH IRBES RANKING 

IRLANDA       22,80% 0,938 168,51 1º 

AUSTRÁLIA  27,80% 0,939 162,85 2º 

SUÍÇA  28,50% 0,944 162,47 3º 

ESTADOS UNIDOS 27,10% 0,924 162,38 4º 

CÓREIA DO SUL 26,90% 0,903 160,82 5º 

JAPÃO  30,60% 0,909 157,08 6º 

CANADÁ 32,20% 0,926 156,68 7º 

NOVA ZELÂNDIA 32,00% 0,917 156,15 8º 

REINO UNIDO  33,30% 0,922 155,08 9º 

ISRAEL 32,70% 0,903 154,15 10º 

NORUEGA  38,20% 0,953 152,08 11º 

ESPANHA 33,70% 0,891 151,98 12º 
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ALEMANHA  37,50% 0,936 151,44 13º 

ISLÂNDIA  37,70% 0,935 151,12 14º 

REPÚBLICA 

TCHECA 

34,90% 0,888 150,35 15º 

ESLOVÁQUIA 32,90% 0,855 149,84 16º 

ESLOVÊNIA  36,00% 0,896 149,76 17º 

URUGUAI 29,30% 0,804 149,65 18º 

ARGENTINA  31,30% 0,825 149,13 19º 

LUXEMBURGO  38,70% 0,904 147,34 20º 

ÁUSTRIA  41,80% 0,908 144,11 21º 

DINAMARCA     43,50% 0,929 143,94 22º 

FRANÇA 41,50% 0,901 143,86 23º 

SUÉCIA 44,00% 0,933 143,71 24º 

GRÉCIA  39,40% 0,870 143,64 25º 

FINLÂNDIA 43,30% 0,920 143,41 26º 

HUNGRIA  37,70% 0,838 142,88 27º 

BÉLGICA 44,60% 0,916 141,57 28º 

ITÁLIA 42,40% 0,880 141,04 29º 

BRASIL 34,25% 0,759 140,13 30º 

Fonte: IBPT. Carga Tributária/PIB x IDH: Cálculo do IRBES (Índice de 

Retorno de Bem Estar à Sociedade), 2019. Adaptado pelo autor. 

 

Como se vê nas quatro edições do estudo, o Brasil sempre estava na pior colocação. 

Isso significa que, dentre as nações com maior carga tributária, a República Federativa do 

Brasil é aquela que menos retorna os valores das receitas tributárias arrecadadas em prol do 

bem-estar da sociedade. 

O Brasil fica inclusive atrás de outros países integrantes do Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL), como a Argentina e o Uruguai que, com realidade social e cultural 

semelhante, economia menos potente e carga tributária sobre o PIB menor, consegue IDH e, 

consequentemente IRBES mais elevado. 

Uma menor carga tributária sobre o PIB também pode ser verificada nos países que 

sempre se mantiveram no top 5 do ranking. Nações como Austrália, Irlanda, Coréia do Sul e 

Estados Unidos precisaram de uma CT sobre PIB abaixo dos 30% (trinta por cento) para obter 

os IRBES mais altos. E o Brasil, com CT sobre PIB em torno dos 35%, mantém a última 

posição. 

Também há aspectos positivos na análise estatística do IRBES brasileiro. Primeiro, 

observa-se que o Brasil, além da última colocação, também manteve constante a sua CT sobre 
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o PIB. E mesmo assim, o que se notícia na mídia são quebras de recordes na arrecadação. Tal 

denota que o fisco brasileiro otimizou a fiscalização de um modo que, conseguiu arrecadar 

mais sem ter que instituir novos tributos nem majorar os já existentes. 

Segundo, a última colocação não importou dizer que o IDH brasileiro não tem 

evoluído nos anos das pesquisas. O contrário, apesar de tímidos, os números mostram que os 

fatores de riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida e natalidade no Brasil têm 

resultado em uma melhoria na qualidade de vida do brasileiro. 

Terceiro, com o ranking, cria-se um perfil ideal a ser perseguido. As nações que estão 

no topo podem servir de modelo para os que estão abaixo delas, como o Brasil. E com base 

nos aspectos, soluções para sanar a repulsa que o contribuinte brasileiro desenvolve ao pagar 

tributo são expostas a seguir. 

 

4 SOLUÇÕES PARA A REPULSA À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

De imediato, sanar os fatores políticos e extrajurídicos que permeiam a repulsa ao 

cumprimento da obrigação tributária seria o método de solução direto e definitivo, contudo o 

trabalho aqui se reserva a buscar ferramentas inseridas no campo de aplicação do Direito 

Tributário. 

A primeira delas é observar como funciona o sistema tributário dos países que estão no 

topo. Tentar extrair a forma com que eles conseguem reverter as receitas tributárias em prol 

do bem-estar da sociedade. 

Poder-se-ia contestar que se basear na realidade de países com cultura e economia tão 

distinta do Brasil não seria solução. Contudo dentre os top 5, sempre estava os Estados 

Unidos, maior economia mundial e detentor de ordenamento jurídico que já foi inspiração 

para o desenvolvimento do direito em uma das fases constitucionalismo brasileiro. 

Segundo, modelos tributários como do Estados Unidos, baseiam-se 

preponderantemente na renda e não no consumo, como se vê nos gráficos abaixo traçados 

pela OCDE:  
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E como se vê também nos gráficos da arrecadação do México e da Argentina, a 

tributação do consumo parece ser uma característica atinente aos países em desenvolvimento 

econômico. Tanto o é que, países industrializados como EUA e Reino Unido, tributam mais a 

renda. 

Há de se analisar se uma mudança na concentração da tributação no Brasil, resultaria 

em um melhor retorno dos tributos recolhidos. É algo que pode ser estimado, mas cabalmente 

comprovado tão somente na prática. 

De certo, importaria em dois grandes consequentes: 1) um impulso nos níveis de 

produção e consumo dada a redução da carga tributária sobre eles; 2) uma participação mais 

ativa do contribuinte ao longo de todo processo de arrecadação, uma vez que a sua renda ou 

propriedade estará sendo tributada em maior proporção. 

Ambos os consequentes podem contribuir para o aumento do IRBES, seja dando mais 

liberdade à economia e aos agentes econômicos para atuar nos setores carentes pela má 

reversão das receitas tributárias, seja difundido uma cultura de controle social das finanças 

públicas pelos contribuintes que passarão a sofrer tributação majorada da renda e propriedade. 

Terceiro, otimizar a fiscalização e arrecadação dos tributos com destinação vinculada. 

No caso do sistema tributário brasileiro, seria focar exclusivamente na tributação por meio das 

contribuições especiais. 

Não por acaso, é a espécie que figura como objeto da maior parte dos processos de 

execução fiscal no judiciário brasileiro. Além do que, é também a espécie mais sonegada ao 

se observar os maiores devedores. 
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Somado a isso, aprimorar a tributação sobre exações que possuem um destino de 

arrecadação vinculado, é mais do producente do que se concentrar nas espécies com destino 

não vinculado, já que as chances destas últimas resultarem em retorno ao bem-estar da 

sociedade é bem menor. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O pagamento do tributo engloba no seu bojo, ao mesmo tempo, tanto um direito 

quanto dever fundamental para ambas as partes envolvidas na relação jurídico-tributária. 

Tudo depende do ponto de vista, do ângulo em que se enfoca essa relação jurídica. 

Os contribuintes devem cumprir a obrigação tributária principal e pagar os respectivos 

valores devidos. Concomitantemente a isso, possuem o direito às garantias individuais e às 

prestações positivas propiciadas pelo Estado. 

Já os entes tributantes, possuem o direito a recolher os numerários que serão 

posteriormente integralizados ao erário. Simultaneamente, devem utilizar as receitas 

tributárias auferidas, não só para manter-se, mas também efetivar as prestações positivas cujos 

particulares são os destinatários.  

Em observação aos estudos publicados pelo IBPT, que quantificaram a medida com 

que as receitas tributárias retornam ao bem-estar da sociedade, é possível constar que a 

elevada carga tributária por si só não é motivo justificar para a uma repulsa ao pagamento de 

tributos. 

Aliado a um nível elevado de tributação, deve estar uma má gestão e utilização das 

receitas tributárias, que, mesmo quando cobradas em uma maior medida, encontram aceitação 

dos contribuintes que conseguem auferir um respectivo retorno em níveis satisfatórios. 

Além de implementar condutas que combatam as principais causas ensejadoras do pior 

índice de retorno ao bem-estar da sociedade, uma revisão no sistema tributário nacional 

brasileiro é essencial para melhor a posição no ranking das maiores cargas tributárias. 

Uma reforma que analise uma possível mudança na fonte de riqueza a ser tributada, e 

o destino de arrecadação das espécies tributárias existentes no ordenamento jurídico, pode ser 

a solução para a classificação que o Brasil tem se situado em todas as edições da pesquisa.  
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HEURÍSTICAS EM TORNO DA ANÁLISE FUNCIONAL DA 

ORDEM JURÍDICA 

 
José Eudson Mota Félix* 

 
 
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Aspectos gerais; 3. Complementaridade entre funções; 4. 
Insuficiência das funções protetora e repressora; 5. A predominância da função repressora; 6. 
Relação entre normas e sanções; 7. Continência da função promocional sobre as funções 
positiva e negativa; 8. Conexão da função promocional com a ordem econômica; 9. 
Conclusão; 10. Referências. 
 
RESUMO 
A migração do Estado Liberal para o Estado Social, por si só, não resultou no advento da 
concepção funcionalista do Direito. Apesar de figurar como importante evento, não foi a 
condição necessária e suficiente para a criação das diversas funções da ordem jurídica. Na 
verdade, elas já existiam latentes no mundo fático, apenas não eram utilizadas, observadas 
nem difundidas como na contemporaneidade. Aqui não se trata de um cenário novo, mas sim 
de um antigo relido e observado sob uma nova ótica. E, em meio às várias funções que a 
ordem jurídica assume ou assumirá, surgem também heurísticas que precisam ser verificadas 
para o aperfeiçoamento da teoria funcionalista em meio a uma série de tendências e 
problemas a ela intrínsecos. Dessa forma, conclui-se que a análise funcional do direito é 
contagiada por heurísticas que podem indicar a utilização dispensável de algumas funções da 
ordem jurídica assim como também apontar perspectivas sobre elas que são adotadas de 
maneira equivocada. A metodologia de pesquisa adotada foi dedutiva, quanto ao método 
científico. Fundamental, quanto à finalidade. Observacional, quanto à natureza. Qualitativa, 
quanto à forma de abordagem do problema. Exploratória, quanto aos objetivos. Bibliográfica 
e documental, quanto aos procedimentos técnicos. Longitudinal, quanto ao desenvolvimento 
no tempo. 
 
Palavras-chave: Análise funcional do Direito. Ordem jurídica. Heurísticas intrínsecas. 
 
ABSTRACT 
Migration from Liberal State to Social State did not result in the advent of law´s functionalist 
conception by itself. Despite being an important event, it was not the necessary and sufficient 
condition for the creation of several functions of legal order. In fact, they already existed, 
latent in factual world. They just were not used, observed or disseminated as in 
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contemporaneity. There is not a new scenario here, but an old one reread and observed from a 
new perspective. In the midst of the several functions that legal order can assumes or will 
assume, heuristics arise and need to be checked for the improvement of functionalist theory, 
that presents a series of intrinsic tendencies and problems. Thus, it is concluded that 
functional analysis of law is permeated by heuristics that may indicate the expendable use of 
some functions of legal order just like point out perspectives on them that are adopted in a 
misguided way. Methodology adopted was Deductive, in relation to scientific method. 
Fundamental, in relation to purpose. Observational, in relation to nature. Qualitative in 
relation to problem´s approach. Exploratory, in relation to objectives. Bibliographic and 
documentary, in relation to technical procedures. Longitudinal, regarding development in 
time. 
 
Key words: Functional analysis of law. Legal order. Intrinsic heuristics. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Tradicionalmente, principalmente quando entendido como técnica, o Direito opera sob 

o ponto de vista da função protetora e repressiva. Ambas igualmente insuficientes para 

atender aos fins propostos com o advento do Welfare State.    

O cenário trazido pelo Estado social, ao contrário do que ocorreu no Estado liberal, 

compatibiliza-se melhor com condutas de incentivo. Normas clássicas de desestímulo e seus 

respectivos comandos negativos (proibições) são intrínsecas ao liberalismo.1  

Daí a insuficiência da função protetora, por exemplo, que se ocupa primordialmente da 

tutela dos atos lícitos, e da função repressiva, que se preocupa, antes de mais nada, com a 

coibição de práticas tidas como ilícitas por uma dada ordem jurídica. 

No mesmo sentido de insuficiência, pode-se apontar a função repressiva. Apesar de 

ainda dominante (BOBBIO, 2007, p. 7) no seio da sociedade, mais notadamente na noção 

rudimentar do plain man2, que, por exemplo, alimenta a ideia de que a mera manifestação em 

qualquer procedimento judicial, acarretar-lhe-ia o risco de ser preso, há um patente 

desprestígio às normas de organização e prevenção.  

Para fugir da concepção grosseira supracitada, é importante a distinção entre termos 

importantes como: comandos e proibições, prêmios e castigos, sanções positivas e negativas. 

Dessa forma, fica-se bem claro, talvez até mesmo para uma mente como um mínguo senso 

jurídico, de que não só de sanções de privação da liberdade opera o Direito. A ciência jurídica 

pode se fazer valer, respeitar e obedecer de outras formas.  

                                                           
1A função típica da ordem jurídica do Estado Liberal é de garantir a paz social, com base na previsão dos valores 
reputados interessantes socialmente e da repressão às condutas contrárias aos valores previamente estabelecidos. 
Prevalece a ideia de restrição da atuação do Estado e proteção da liberdade individual. (MATIAS, 2009, p.70) 
2Homem médio. (COASE, 1937, p. 386). 
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É essencial observar que as referidas funções clássicas não estabelecem uma relação 

de sobreposição. Em outras palavras, não se auto excluem, mas sim, aplicam-se 

concomitantemente. 

 Nesse diapasão, é possível que uma dada norma opere com mais de uma das 

finalidades supracitadas e ao mesmo tempo. Esta é uma boa razão para lembrarmos por que a 

norma é tão mais densa e rica do que o enunciado normativo em si.  

Bobbio, com a sua peculiar lógica, nos oferece ao menos quatro situações diferentes: 

1) comandos reforçados por prêmios, 2) comandos reforçados por castigos, 3) proibições 

reforçadas por prêmios e 4) proibições reforçadas por castigos. 

Daí a relevância do tema proposto. A análise das heurísticas em torno da teoria 

funcional do Direito pode revelar as inclinações e falhas que as diversas vertentes apresentam. 

Dessa forma, o estudo do tema ganha importância para que essas distorções sejam saneadas e 

o correto entendimento sobre a utilização das funções da ordem jurídica seja sedimentado. 

A seguir, serão expostas as perspectivas genéricas sobre o tema, acompanhadas pela 

explanação específica sobre cada heurística em particular. 

 

2 ASPECTOS GERAIS  

 

A transição entre os Estados de Direito3 (liberal, social, democrático) é um fator 

categórico que fortemente influenciou a ciência jurídica em vários aspectos. A regulação da 

economia e o impulsionamento do princípio da solidariedade seriam bons exemplos disso.  

A perspectiva funcionalista da ordem jurídica teve como gatilho justamente a 

passagem do Estado Liberal para o Estado Social de Direito. Aqui emerge a relevância da 

função jurídica em razão do seu potencial e do crescente interesse em torno da sua utilização. 

Com a mudança na postura do Estado, que deixou tão somente de adotar posturas 

negativas e passou a cumprir prestações positivas, o Direito passa a ser encarado sob outra 

ótica. Deixa-se de preocupar inteiramente com a estrutura, de como ele é feito, e passa a se 

intentar para a sua função, ou seja, para que ele serve. 

                                                           
3A valorização exacerbada do indivíduo, que no âmbito do direito importava na garantia da liberdade puramente 
formal, ensejou a gestação de nova concepção de Estado, o Estado Social, decorrente de modificação 
superestrutural do Estado Liberal Burguês. A mudança de paradigma do Estado Liberal para o Estado Social foi 
significativa, importante para a correção de rumo da economia, mas insuficiente para atender às necessidades da 
complexa sociedade contemporânea e garantir a liberdade e igualdade materiais (MATIAS, 2019, p. 72-73, 75.)  
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Daí o terreno fértil para a evolução da teoria estrutural, robustamente representada por 

Kelsen, para a teoria funcional. Com essa nova roupagem, o Direito passa a ser encarado 

também como técnica, como instrumento que irá balizar a atuação estatal e que adota como 

diretrizes as garantias individuais e coletivas. 

Contudo, há de ressaltar que a teoria estrutural assegura mobilidade (BOBBIO, 2007, 

p. 53-54), objetividade, neutralidade e eficácia ao ordenamento jurídico. Enquanto que a 

teoria funcional, em meio ao seu potencial de atingir postas finalidades, pode dar ensejo ao 

acoplamento da Política sobre o Direito. A utilização da técnica permeada por contrastes 

ideológicos (BOBBIO, 2007, p. 55-56). 

Sendo assim, resta estremecida a teoria sociológica da ordem jurídica em dois pontos: 

1) Direito como subsistema do sistema social, e 2) Direito como fenômeno social além das 

questões do Estado.4  

De todo modo, a análise funcional não excluiu a estrutural.  Tratou-se apenas de mero 

olhar para a finalidade da ordem jurídica, ao lado da sua estrutura. E essa vista simultânea 

pode se dar a qualquer tempo. O que há de novo no que tange as teorias supracitadas é a 

utilização da função promocional da ordem jurídica.  

 
3 COMPLEMENTARIDADE ENTRE AS FUNÇÕES 

 

Em uma crítica terminológica à teoria dos direitos fundamentais, Lima (2004, p. 171-

182) coloca que é temerário adotar a nomenclatura “geração” dos direitos fundamentais, pois 

passa a ideia de que as gerações posteriores substituem as anteriores.   

Nesse mesmo sentido, é interessante verificar se a relação entre as várias funções da 

ordem jurídica, desenvolvidas ao longo do tempo, ocorrem de forma supletiva ou cumulativa. 

Haverá entre elas uma relação de circularidade ou de exclusão?  

                                                           
4 Por teoria sociológica do direito entendia-se, naquela época, uma teoria que via no direito uma produção da 
sociedade em todas as suas formas, e não apenas uma produção do Estado, e que, assim, tinha uma incidência 
direta sobre o problema das fontes. Teoria sociológica do direito era sinônimo, ao menos na Itália (mas também 
na França, se pensarmos na teoria da instituição de Renard, na teoria do direito social de Gurvitch, que 
posteriormente, viria a tornar-se um dos maiores representantes do renascimento da sociologia jurídica), de 
teoria da pluralidade dos ordenamentos jurídicos. Enquanto o alvo das teorias sociológicas do direito é, hoje, o 
formalismo, o alvo das teorias sociológicas de ontem era o estadismo. Historicamente, o pluralismo jurídico, do 
qual Gurvitch foi o mais fervoroso defensor, fora uma das tantas manifestações da falsa crença, comum tanto aos 
liberais radicais quanto aos socialistas libertários, de que o desenvolvimento da sociedade industrial teria por 
efeito uma diminuição das funções do Estado, um tipo de reabsorção do Estado pela sociedade civil. O que 
aconteceu foi exatamente o contrário. Para quem queira considerar o direito como fenômeno social, o problema 
do pluralismo perdeu grande parte de seu interesse. Com o enorme aumento das funções do Estado na passagem 
do Estado liberal para o Estado social, o problema fundamental para uma teoria sociológica do direito, isto é, 
para uma teoria que considere o direito como um subsistema do sistema social geral, é o de verificar se, 
paralelamente, não foram aumentadas e mudadas as funções do direito, e entenda-se, do direito estatal, o que 
explica o imprevisto surgimento e a rápida difusão da perspectiva funcionalista (BOBBIO, 2007, p. 83). 
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A primeira opção parece ser mais plausível. Até mesmo porque a verificação 

apriorística já dá sinais para uma ligação de simultaneidade. Para tanto, basta observar os 

quatro possíveis cenários colocados por Bobbio e já citados anteriormente. 

Nada impede que uma dada função da ordem jurídica, independente de qual ela seja, 

contenha em seu bojo os quatros cenários. É claro que a caracterização de cada uma delas se 

dá pela preponderância de um cenário em detrimento do outro, porém aquele cenário menos 

contemplado ainda sim estará operante, só que em um menor grau. 

O cenário preponderante atua como a regra geral, e presumidamente desejado pelos 

valores contidos em uma dada ordem jurídica, sejam eles preconizados por comandos ou 

proibições.  

Contudo, a regra sempre deixa espaço para exceção, dada sua incapacidade de 

contemplar todas as situações possíveis. Daí, resta construído o ambiente propício para a 

atuação do cenário minoritariamente desejado. Falha a regra, opera-se a ressalva. 

Desobedecido o comando, aplica-se o castigo. Contrariada a proibição, executa-se a sanção.  

Logo, se há a convivência dos possíveis cenários que as várias funções da ordem 

jurídica colocam, há também a coabitação das próprias funções entre si. Caso todos os 

ângulos e prismas que contidos em cada uma delas coabitem harmonicamente, não há razão 

para pensar que as funções desmontarão umas às outras 

Por isso a atuação de uma não necessariamente exclui a operação de outra5. 

Prepondera a concomitância e não a repulsão. Como dito, a mera observância das 

características individuais de cada uma já denota uma inclinação à coexistência. 

Tomando, por exemplo, duas funções clássicas: protetora e repressora, é perfeitamente 

plausível considerar que uma ordem jurídica possa proteger os direitos e valores dos seus 

tutelados ao mesmo tempo em que reprimi os respectivos atos e omissões atentatórias. 

Da mesma forma, nada obsta que haja promoção dos comandos e proibições por 

prêmios, não obstante aplicação do castigo para aqueles indivíduos que, mesmo 

vigorosamente encorajados a obedecer, simplesmente não o fazem. As situações basilares são 

os padrões almejados, mas não deixam de ser alternativas postas e tangíveis à conduta 

humana.  

 

                                                           
5 Por mais que a teoria do direito como ordenamento repressive esteja estreitamente ligada à teoria que acabamos 
de examiner (nos velhos manuais, Thomasius é considerado, ainda que de modo equivocado, o iniciador da 
teoria do direito como coação), convém não confundir, do ponto de vista analítico, a distinção entre sanções 
positivas e sanções negativas. Com termos de uso mais comum, uma coisa é a distinção entre comandos e 
proibições, outra coisa é a distinção entre prêmios e castigos. As duas distinções não se sobrepõem. (BOBBIO, 
2007, p. 6).  
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4 INSUFICIÊNCIA DAS FUNÇÕES PROTETORA E REPRESSORA 
 

A corrente que considera suficientes a função protetora e repressora para a ordem 

jurídica, está, ao menos, ameaçada. Haja vista a sucumbência da sua posição exageradamente 

simplificada quando comparada à crescente difusão das mais variadas técnicas de motivação.6 

Christianus Thomasius defendia que a ordem jurídica era essencialmente protetora, 

pois tão somente através dos comandos negativos poderia se achar uma diferenciação entre 

Direito e moral, seja ela individual ou coletiva. 

O posicionamento simplista de Thomasius alimenta ainda a ideologia liberalista. Certo 

de que a transição para o Estado social deixa claro que as funções de proteção e repressão já 

não são suficientes para promover a efetividade7 dos valores contidos na ordem jurídica.  

Verifica-se que a própria concepção do filósofo alemão é contraditória, mais 

especificamente no ponto que intenta diferenciar Direito da moral coletiva. Os preceitos 

morais coletivos precisam de algo além da simplória regulação e repressão de condutas para 

serem efetivamente contemplados.  

De certo, haverá algum valor que precise ser promovido ou até mesmo restaurado, não 

obstante outras situações. Essas benesses, por exemplo, não são alcançáveis tão somente com 

proteção e repressão. 

Para se proteger, pressupõe que já se possua ou detenha o que se quer salvaguardar. 

Não há que se falar em assegurar a defesa de algo que não se tem ainda. Para tanto, seria 

cabível primeiro promover a obtenção desse bem ou direito para que só depois então se possa 

defendê-lo. 

Nesse mesmo sentido, podemos expor a limitação da função repressora. Como coibir 

condutas que violem algum bem ou direito que sequer foi adquirido ainda? Além do mais, 
                                                           
6 Tomando essa observação como ponto de partida, proponho-me a examinar um dos aspectos mais relevantes – 
e ainda pouco estudado na própria sede da teoria geral do direito – das novas técnicas de controle social, as quais 
caracterizam a ação do Estado social dos nossos tempos e a diferenciam profundamente da ação do Estado 
liberal clássico: o emprego cada vez mais difundido das técnicas de encorajamento em acréscimo, ou em 
substituição, às técnicas tradicionais de desencorajamento. É indubitável que essa inovação coloca em crise 
algumas das mais conhecidas teorias tradicionais do direito, que se originam de uma imagem extremamente 
simplificada do direito. Refiro-me, em particular, à teoria que considera o direito exclusivamente do ponto de 
vista da sua função protetora e àquela que o considera exclusivamente do ponto de vista da sua função 
repressiva. É desnecessário acrescentar que, com frequência, as duas teorias encontram-se sobrepostas: o direito 
desenvolve a função de proteção em relação aos atos ilícitos (que podem ser tanto atos permitidos quanto 
obrigatórios) mediante a repressão dos atos ilícitos. (BOBBIO, 2007, p. 2). 
7 Neste contexto, o paradigma do Estado Social formal, mero Estado de Direito, mesmo que não mais expresse 
os valores liberais clássicos, não é suficiente. Necessário é qualificar a sua atuação, o que significa adequá-lo aos 
compromissos axiológicos previstos na Constituição Federal. O ordenamento não pode estar restrito às funções 
de regulação das condutas e de repressão das ofensas aos padrões estabelecidos, devendo induzir à prática dos 
valores eleitos. (MATIAS, 2019, p. 76.) 
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uma vez violado o que se já tem, mais forte do que reprimir quem deu causa à violação, é a 

tendência de tentar restaurar o status quo do que foi violado.  

Tanto o é que, a ordem jurídica contemporânea já dá hoje exemplos de atenuação e até 

mesmo exclusão do castigo nos casos em que se consegue restituir ou reparar o dano infligido 

sobre o bem ou direito tutelado. Cita-se institutos com efeitos análogos à desistência ou 

arrependimento eficaz, sem prejuízo.    

O autor alemão defendia também as normas de negação evitam o mal maior da guerra 

e mantém o bem “menor” da paz. Em certo ponto, um entendimento que se assemelha ao 

Contrato Social de Rousseau, enquanto pacto intermediador do estado natural para o civil 

(BOBBIO, 2007, p. 3). 

Entretanto, essa premissa fecunda a crítica no sentido que a sua teoria simplista 

apresenta um teor mais ideológico do que jurídico. Sem prejuízo do contraponto mais 

contundente é o que se baseia na supressão de outras eminentes funções da ordem jurídica, 

que como exposto acima, são necessárias para a efetiva concretização dos valores e preceitos 

que permeiam a ordem jurídica. 

De certo, o Direito seria muito pobre se a sua função se resumisse exclusivamente à 

manutenção da ordem pública. Talvez se assim fosse, a ciência jurídica resumir-se-ia tão 

somente ao ramo Penal, quando é perceptível que o Direito opera sob a ótica de várias outras 

ramificações, sem desconsiderar as novas que por ventura surgirão. 

 

5 A PREDOMINÂNCIA DA FUNÇÃO REPRESSORA 

 

Em corroboração à heurística da circularidade entre as funções da ordem jurídica, não 

é de se estranhar que alguma função clássica se perpetue ao longo tempo, já que as novas 

funções não as excluem. 

O caso mais patente e relevante pairo no domínio da função repressora até então. 

Bobbio8 cita uma justificativa contundente para tanto: a força é necessária para que o Direito 

posse se valer.  

                                                           
8 Na teoria geral do direito contemporâneo, ainda é dominante a concepção repressiva do direito. Quer a força 
seja considerada um meio para obter o máximo de respeito às normas (primárias) do sistema, quer seja 
considerada como o conteúdo mesmo das normas (secundárias), a concepção dominante é certamente a que 
considera o direito como um ordenamento coativo, estabelecendo, assim, um vínculo necessário e indissolúvel 
entre direito e coação. Este se traduz na importância exclusiva dada às sanções negativas: a coação é, ela própria, 
considerada uma sanção negativa ou, então, o meio extremo para tornar eficazes as sanções (negativas), 
predispostas pelo ordenamento mesmo para a conservação do patrimônio normativo. (BOBBIO, 2007, p. 7).  
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De fato, dado o histórico de guerras e conflitos que a humanidade já presenciou, é 

difícil imaginar que todos os indivíduos vão se submeter voluntariamente à imposição da 

vontade de outro, mesmo que consubstanciada em normas positivadas. Afinal, homo homini 

lupus est. 

Realmente que sentido faria se simplesmente o poder de quem quer desobedecer tem 

uma maior capacidade de vincular condutas do que aquele que intenta se fazer obedecido. E 

essa reflexão se estende para qualquer que seja a natureza do fator real de poder, seja física, 

econômica, política ou social. 

Tomando o exemplo mais palpável, o da força física. Que meios o Estado teria de 

coagir a seguir a ordem jurídica vigente, um grupo armado que detenha um poderio bélico 

superior? Por isso são comuns disposições constitucionais que vedem a criação de grupos 

armados, já que deixaria brecha para que em algum momento esses venham a sobrepujar o 

controle exercido pelas forças oficiais de defesa. 

Na mesma linha de raciocínio, poder-se-ia elencar o poder econômico. Reflete-se que 

interesse teria um dado fisco em tributar um contribuinte cujos efeitos sistêmicos da 

esmagadora fortuna9 traz mais vantagens econômicos ao país do que a regular incidência 

tributária.      

No mesmo sentido de Bobbio, segue Kelsen, ao afirmar categoricamente que o Direito 

é coação,10 ou seja, no sentido em que ele coloca, um ato físico que funciona como uma 

sanção e aplica um mal ao destinatário que tiver descumprido o comando ou a proibição. 

Contudo, a teoria que melhor parece justificar a heurística de perpetuação da função 

repressora da ordem jurídica é a que Arnaldo Vasconcelos se filia. Baseado nela, ele descarta 

duas outras vertentes: 1) o Direito não se vincula em nenhum momento à coação, e 2) Direito 

e coação necessariamente estão interligados.11  

                                                           
9 Esse cenário já existiu no mundo fático mesmo em relação a uma nação integrante do G-20. (BREAKING 
NEWS ENGLISH, 2011, online)  
10 Uma outra característica comum às ordens sociais a que chamamos Direito é que elas são ordens coativas, no 
sentido de que reagem contra as situações consideradas indesejáveis, por serem socialmente perniciosas - 
particularmente contra condutas humanas indesejáveis – com um ato de coação, isto é, com um mal - como a 
privação da vida, da saúde, da liberdade, de bens econômicos e outros -, um mal que é aplicado ao destinatário 
mesmo contra sua vontade, se necessário empregando até a força física - coativamente, portanto. (KELSEN, 
1998, p. 23) 
11 3ª teoria – Representa, de longe, o melhor posicionamento acerca das relações entre Direito e coação. Seu 
enunciado é este: a coação no Direito é meramente acidental, isto é, eventual, e nunca essencial, permanente. 
Desse modo, não se pode falar em coação do Direito, mas tão somente em coação no Direito. Não pertence, 
nunca, ao Direito coagir. Quem coage, com autorização do Direito, é a autoridade judiciária. E o faz tomando-o 
por remédio heroico, a fim de tentar recompor, nos limites do possível, os Direitos e garantias negados ou 
esbulhados. Dentre seus defensores, sobressaem dois eminentes jusfilósofos modernos: Hegel e Jellinek. É de 
Hegel (1997, p. 04) esta sentença: “a violência e a tirania podem constituir um elemento do Direito positivo, mas 
trata-se de um acidente que nada tem a ver com a sua natureza”. Desde logo, essa teoria é a melhor, inclusive 
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Excluído 1) porque chega a ser utópico considerar de que o Direito por si só será 

suficiente para reprimir as condutas indesejadas, ainda mais considerando os fatores reais de 

poder supracitados. 

Eliminado 2) porque simetricamente à corrente anterior, é deveras precipitado 

conceber que todas as situações tuteladas pelo Direito, dependam de uma coação 

necessariamente intrínseca a ele, de modo a desconsiderar precocemente a possibilidade de 

cumprimento espontâneo do comando ou da proibição. 

Tais considerações podem ser melhor visualizadas na fórmula que o autor cearense 

cria para ilustrar a dinâmica do fenômeno jurídico, aplicada para nas suas mais diversas 

ramificações.12  

A exemplo de como faz Bobbio, a investigação em torno dessa função não 

desconsidera que a sanção (negativa) e, por consequência, a coação, seja ainda o melhor 

método13 para efetivamente reprimir condutas indesejadas.  

                                                                                                                                                                                     

porque não precisa negar evidências, ao reconhecer: a) a geral observância espontânea do Direito; b) a existência 
das chamadas leges imperfectae e das obrigações naturais que, por sua natureza, afastam a possibilidade de 
coação; c) a juridicidade e positividade do Direito Internacional, nada obstante carecer de tribunais 
internacionais que possam garantir eficácia a suas normas. Mas, sobretudo é a mais consistente porque afasta os 
preconceitos amesquinhadores do ser humano, reconhecendo que ele é passagem entre extremos, e não estática 
figura posicionada em qualquer dos pontos opostos que marcam o início e o fim do caminho. (VASCONCELOS, 
, 2010, p. 393-394). 

12  
Lê-se: a norma (N) incide sobre o fato (F), gerando o Direito (D); dado o Direito (D), deve ser a prestação (P) ou 
a não-prestação (ñP); dada a não-prestação (ñP), deve ser a sanção (S); dada a sanção (S), deve ser a coação (C). 
Identificam-se, aí, três momentos decisivos: o da concreção do Direito-relação, o da prestação e o da não-
prestação. Pelo primeiro, o Direito adquire existência real, fazendo nascer para as partes obrigações correlatas e 
recíprocas. Satisfeitas estas, o Direito se extingue naturalmente pela consumação. Caso contrário, a parte, que 
não teve satisfeita a prestação que lhe era devida, poderá: a) conforma-se sem mais com o não recebimento de 
sua prestação, ou b) recorrer ao Estado, a fim de cobrá-la judicialmente; adotada esta opção e, afinal, 
reconhecido de modo oficial o Direito do autor da ação, de novo surgem duas possibilidades: a parte vencida a) 
cumpre de logo a decisão judicial, extinguindo-se por consequência o Direito-relação; ou b) mais uma vez nega-
se a satisfazê-la, abrindo a possibilidade de execução forçada da sentença. É precisamente nesse horizonte – e só 
agora – que se vislumbram, em primeiro plano, a possibilidade do uso da força física (coatividade) ou, em 
segundo, o próprio ato de execução da força física (coação), determinada pela autoridade judicial, como tentativa 
derradeira e extrema de fazer-se valer o Direito. Esta, ressalve-se mais uma vez, é a coação legítima. 
(VASCONCELOS, 2010, p. 389). 
13 Com efeito, o papel do direito na sociedade é comumente considerado do ponto de vista da sua função 
predominante, que sempre foi aquela, mais passiva que ativa, de proteger determinados interesses mediante a 
repressão dos atos desviantes. Não há dúvida de que a técnica das sanções negativas é a mais adequada para 
desenvolver esta função, a qual é, ao mesmo tempo, protetora em relação aos atos conformes e repressiva em 
relação aos atos desviantes. Contudo, a partir do momento em que, devido às exigências do Estado assistencial 
contemporâneo, o direito não mais se limita a tutelar atos conformes às próprias normas, mas tende a estimular 
atos inovadores – e, portanto, a sua função não é mais apenas protetora, mas também promocional –, surge, 
paralelamente ao emprego quase exclusivo das sanções negativas, as quais constituem a técnica específica da 
repressão, um emprego, não importa se ainda limitado, de sanções positivas, que dão vida a uma técnica de 
estímulo e propulsão a atos considerados socialmente úteis, em lugar da repressão de atos considerados 
socialmente nocivos. (BOBBIO, 2007, p. 24-25). 
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Por sinal, melhor explicação não haveria para fundamentar a predominância da função 

repressora, mesmo em meio às novas funções emergentes. Contudo, o que se critica é a sua 

perpetuação pura, de modo a desprestigiar sanções positivas (premiais), por qualquer que seja 

o motivo, e não o caráter predominante em si.  

Estas últimas devem operar em percentuais diferentes de zero, independentemente da 

função adotada majoritariamente pela ordem jurídica, principalmente por conta do advento do 

Estado social que exige, em alguma medida, a promoção de condutas desejáveis e harmônicas 

com os valores prestigiados pelo Direito. 

Além do que, o temor das consequências oriundas da coação está longe de ser a única 

causa decisiva para os que os indivíduos obedeçam, por vontade própria, às normas cogentes. 

Entretanto, essa variedade é melhor disciplinada pela sociologia.14 

 

6 A PREDOMINÂNCIA DA FUNÇÃO REPRESSORA 

 

Bobbio15 evidencia uma certa tendência em se relacionar determinadas normas com 

dadas sanções. No caso, normas positivas (comandos) com sanções positivas (prêmios) e 

normas negativas (proibições) com sanções negativas (castigos). 

                                                           
14 Se não é por medo ou ameaça, nem por temor do uso da força física, por que, então, as normas jurídicas e o 
Direito são, em geral, espontaneamente observados? Há uma revelha lição de muitos séculos, colhida por 
Xenofonte (1948, p.49) em um diálogo do rei Cambises com seu filho Ciro, na época um adolescente, a qual tem 
o sabor de verdade experimentada e sedutora: “Porém mais breve, meu filho, é o caminho de conseguir uma 
obediência voluntária, que é muito mais vantajosa”. O princípio elementar que daí emana parece ser este: é por 
sabedoria que se observa espontaneamente a lei. Para acatar-se de modo voluntário a lei existem, porém, muitos 
outros motivos, decorrentes de situações especiais, como sejam: a) por costumes assimilados no seio da família; 
b) por imitação da conduta dos membros das associações de maior status econômico e social; c) por motivos 
religiosos ou morais d) por comodismo; d) em razão de integração a grupos profissionais ou institucionais de 
relevo político, econômico, financeiro, comercial, científico, literário, artístico etc., para os quais é quase sempre 
mais vantajoso arcar com os prejuízos sofridos por uma ilegalidade ou injustiça do que expor-se à censura 
pública. Mesmo porque a disputa poderá ser, ainda, vista como manifestação de incivilidade ou de insegurança 
econômico-social; e) muitas pessoas também descartam a ação judicial por temor da perda de tempo e dos 
traumas provocados por aborrecimentos sobrevindos no curso do processo, além, finalmente, da incerteza das 
decisões e da quantidade de recursos possíveis. Generalizando, os sociólogos diriam, com Eugen Ehrlich (1986, 
p.55), que o “homem age de acordo com o direito, acima de tudo, porque as relações sociais o obrigam a isso”. 
Sublinhe-se: as relações sociais, e não jurídicas. Evitar-se-ia a coação jurídica pela existência preferencial do 
amplo sistema das coações sociais, que permeiam a vida do homem em sociedade. (VASCONCELOS, 2010, p. 
398-399). 
15 Ainda que, de fato, as normas negativas se apresentem habitualmente reforçadas por sanções negativas, e as 
sanções positivas se apresentem predominantemente predispostas ao (e aplicadas para o) fortalecimento das 
normas positivas, não há qualquer incompatibilidade entre normas positivas e sanções negativas, de um lado, e 
normas negativas e sanções positivas, de outro. Em um sistema jurídico, muitas das normas reforçadas por 
sanções negativas são normas positivas (comandos de dar ou de fazer). As técnicas de encorajamento do Estado 
assistencial contemporâneo aplicam-se, embora mais raramente, também às normas negativas. Em outras 
palavras, pode-se tanto desencorajar a fazer quanto encorajar a não fazer. Portanto, podem ocorrer, de fato, 
quarto diferentes situações: a) comandos reforçados por prêmios; b) comandos reforçados por castigos; c) 
proibições reforçadas por prêmios; d) proibições reforçadas por castigos. Apesar de as duas distinções – entre 
comandos e proibições, e entre prêmios e castigos – não se sobreporem, os prêmios estão, com efeito, geralmente 
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Isso ocorre automaticamente, como se fosse funções sensoriais e motoras que são 

dirigidas pela área primária do córtex. Em outras palavras, como uma resposta biológico, 

instintiva e involuntária. 

Contudo o autor italiano assegura que nada obsta que as relações entre as supracitadas 

classificações de normas e sanções possa variar um pouco mais. Como já sinalizado antes, 

toda a matéria da teoria funcional da ordem jurídica opera com circularidade e não exclusão.  

Logo, nada obsta que proibições sejam reforçadas por premiações, e que a 

desobediência a comandos seja punida com castigos, inclusive ao mesmo tempo em que 

operam as relações padrões. 

Para tanto basta uma interpretação mais reflexiva dos possíveis cenários já postos para 

uma dada ordem jurídica. Aliás, são justamente percepções como essas16 que são exigidas 

com a implementação das diretrizes traçadas pelo Estado social. 

Aqui, sanção é utilizada em sentido amplo.17 Logo não se restringe a medidas que 

visem tão somente reparar desvios nos padrões de condutas estabelecidos pelos comandos e 

ou pelas proibições, mas também como a implementação de outras medidas, mesmo indiretas, 

que visem à oferta de prêmios ou incentivos. Dessa forma, espera-se despertar ou continuar 

fomentando a colaboração dos administrados. Tirá-los de uma postura passiva, para uma mais 

ativa.  

                                                                                                                                                                                     

ligados a comandos, e os castigos, a proibições. Existe a tendência de premiar ou punir uma ação mais do que 
uma omissão – mas uma ação ou é o comportamento conforme a um comando, ou é o comportamento não 
conforme a uma proibição. Em outras palavras, é mais fácil premiar uma ação do que uma omissão – mas, então, 
aquilo que é premiado é um comportamento previsto por uma norma positiva. É mais fácil punir uma ação do 
que uma omissão – mas, então, aquilo que se pune é um comportamento a uma proibição. Se quisermos uma 
prova do contrário, considere-se uma omissão – esta pode ser tanto um comportamento de acordo com uma 
proibição quanto um comportamento contrário a um comando. No primeiro aspecto, é um comportamento que se 
prolonga no tempo e que está destinado a não suscitar uma reação positiva determinada; no Segundo aspecto, 
induz mais a uma reparação do que a um castigo (BOBBIO, 2007, p. 6).   
16 Há, ainda, dois bons e fortes procedimentos que poderão ser utilizados com maior amplitude, objetivando 
diminuir ainda mais a incidência da aplicação judicial da força física ou coação, por si já insignificante, e que são 
estes: 1º. – motivar o cumprimento da prestação, não com a ameaça de pena, mas com o aceno da possibilidade 
de prêmio. À sanção penal, antepor a sanção premial. Por exemplo: Substituir a intimidação da multa de tantos 
por cento na ocorrência do atraso da prestação, pela oferta do desconto de tantos por cento caso o devedor se 
disponha a quitar a dívida antes do prazo estipulado; 2º - consoante sugestão de Maquiavel (1979), agir os 
legisladores com rigor no sentido de persuadir os cidadãos a se manterem nos seus limites, “tirando-lhes a 
esperança de poder errar impunemente”. Para tanto seriam necessários, como preliminares, uma ordem jurídica 
sem discriminações e um aparelho judicial ágil e eficiente na distribuição da justiça. (VASCONCELOS, 2010, 
399). 
17 O conceito de sanção, em sentido amplo, refere-se à medida que um ordenamento normativo dispõe com o 
intuito de reforçar o respeito às suas leis e, em alguns casos, remediar os efeitos de uma possível inobservância. 
Neste sentido, todo ordenamento assume a pretensão de ser efetivo, ou seja, de não desaparecer em consequência 
de uma generalizada falta de atenção às normas que o compõe, estatuindo medidas que podem ser classificadas 
em função do momento da violação. (MATIAS; BELCHIOR, 2007, p. 163.) 
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Outra inclinação18 evidenciada por Bobbio no que tange a relação entre normas e 

sanções reside na predisposição em premiar ou castigar uma ação. Não há uma premissa 

necessária que exclua a omissão nem que a desprestigie em uma espécie de ordem de 

preferência, uma vez que ela é um comportamento igualmente regulado, só que sob um 

prisma diferente da ação. 

A omissão é o comportamento desejado quando a norma negativa exige abstenção, a 

vedação em agir de uma dada forma. E como já dito na outra tendência, nada obsta que as 

proibições sejam reforçadas por prêmios. Logo, não deve haver obste também à premiação da 

omissão, já que inserida dentro do âmbito da norma negativa.  

A proibição clássica de “não jogar o lixo na rua” e os seus respectivos benefícios ou 

incentivos para aqueles que atenderem à Política Nacional de Resíduos Sólidos, evidencia de 

modo direto o cenário de proibição reforçada com prêmio. 

Daí o que parece alimentar essa tendência é a mesma postura simplista adotada pelos 

naturalistas. Haja vista que é inegavelmente mais fácil reger um sistema jurídico que seja 

construído apenas com um tipo de norma e sanção correlacionadas. 

 

7 CONTINÊNCIA DA FUNÇÃO PROMOCIONAL SOBRE AS FUNÇÕES POSITIVA 

E NEGATIVA 

 

A função positiva seria aquela estrita função da ordem jurídica que preconiza o 

encorajamento de condutas. Aqui as prestações afirmativas dão a tonalidade a essa vertente 

funcional.  

Tal não acontece por acaso. A utilização dessa função pressupõe uma mudança de 

contexto, uma quebra de paradigma. Mais uma vez se toma como exemplo categórico a 

transição do Estado Liberal para o Estado Social, no qual as ações estatais positivas passam a 

permear o ordenamento e serem exigidas pelos particulares. 

                                                           
18 Existe a tendência de premiar ou punir uma ação mais do que uma omissão – mas uma ação ou é o 
comportamento conforme a um comando, ou é o comportamento não conforme a uma proibição. Em outras 
palavras, é mais fácil premiar uma ação do que uma omissão – mas, então, aquilo que é premiado é um 
comportamento previsto por uma norma positiva. É mais fácil punir uma ação do que uma omissão – mas, então, 
aquilo que se pune é um comportamento a uma proibição. Se quisermos uma prova do contrário, considere-se 
uma omissão – esta pode ser tanto um comportamento de acordo com uma proibição quanto um comportamento 
contrário a um comando. No primeiro aspecto, é um comportamento que se prolonga no tempo e que está 
destinado a não suscitar uma reação positiva determinada; no Segundo aspecto, induz mais a uma reparação do 
que a um castigo (BOBBIO, 2007, p. 6-7).   
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Contudo, o fato funcionalismo estar sendo aplicado, não necessariamente implica em 

afirmar que a função positiva está atuante. A ordem jurídica pode perfeitamente estabelecer 

normas que desencorajem condutas, em outras palavras, prestações negativas. 

A função positiva não é lato senso nem assume sozinha tudo o que se insere na teoria 

funcional.  E é nesse viés que a faceta antagônica se revela. A ordem jurídica pode também 

operar com uma função negativa.19 

Sendo assim, a abstenção ou omissão também pode operar em prol do funcionalismo. 

Aqui, não se vivencia uma alteração na conjuntura atual, mas sim a sua manutenção. A 

continuidade de um status quo que, até o presente momento, tem sido bom e útil a todos que 

influencia.  

O viés que se deve atentar para essa função é o de que o que Bobbio denomina 

disfunção.20 A função negativa denota regularidade, bom funcionamento, enquanto a 

disfunção, o contrário: irregularidade, mau funcionamento. 

Enfim, o que se propõe com essa última heurística é verificar uma possível continência 

da função promocional sobre essas duas funções supracitadas. Nada obsta que se promova por 

meio de normas, sejam elas de conduta ou de organização, comportamentos resultantes tanto 

do encorajamento quanto do desencorajamento.21 

Não se verifica aqui um motivo robusto o suficiente para a utilização de duas funções 

autônomas para se (des)promover condutas. Uma mesma função pode, concomitantemente, 

balancear os cenários, isto é, ora fomentar, ora desanimar comportamentos. 

                                                           
19 Sub b: o que o direito tenha uma função implica também que tenha uma função positiva? Sei muito bem que, 
tocando neste problema, atravesso o cabo das tempestades do funcionalismo, do qual um dos postulados é, ou 
parece ser, que, posto que uma instituição tenha uma função, esta só pode ser positiva. Mas uma coisa é o 
funcionalismo, que é uma teoria global da sociedade e do qual aqui não me ocupo, outra coisa é a análise 
funcional de um instituto, a qual pode muito bem prescindir daquele tipo de filosofia social que é o 
funcionalismo e que não é de modo algum incompatível com uma análise crítica do instituto, fundada, 
precisamente, na maior ou menor utilidade social da função que aquele instituto desempenha. Enquanto a análise 
funcional pode ignorar o funcionalismo, uma teoria crítica da sociedade – que entendo ser qualquer teoria que 
proponha não apenas ver como uma sociedade funciona mas também como não funciona ou como deveria 
funcionar – não pode ignorar a análise funcional, porque a crítica de um instituto começa exatamente pela crítica 
à sua função, isto é, pela consideração da sua eventual função “negativa”. (BOBBIO, 2007, p. 92) 
20 Portanto, não deve confundir a função negativa com a perda de função, que já mencionei, e tampouco com a 
disfunção, que se verifica quando um instituto executa mal a sua função positiva. A disfunção pertence à 
patologia da função, a função negativa, à fisiologia (uma vez que toda análise funcional está ligada a uma 
concepção organicista da sociedade, as metáforas extraídas do comportamento do corpo humano são 
inevitáveis). A disfunção diz respeito ao funcionamento de um determinado instituto, a função negativa, à sua 
funcionalidade. Um instituto com funcionalidade positiva pode funcionar mal sem que, por isso, sua função se 
torne negativa, assim como um instituto com funcionalidade negativa pode funcionar bem sem que a sua função 
se torne positiva. (BOBBIO, 2007, p. 92) 
21 Por fim, a terceira tendência abordada por Bobbio trata-se exatamente da passagem da função tradicionalmente 
repressiva do direito para a função promocional, onde o Estado assume o papel de encorajador (leia-se 
premiador) ou desencorajador de condutas. Não restam dúvidas de que no Estado social é mister um constante 
trabalho de estímulos a comportamentos considerados economicamente vantajosos. (MATIAS, 2009, p. 167.) 
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8 CONEXÃO DA FUNÇÃO PROMOCIONAL COM A ORDEM ECONÔMICA 

 

O início da aplicação da teoria funcional encontrou na esfera econômica um forte 

fundamento. Apesar de que hoje, com uma maior variedade de novos institutos e técnicas 

aplicadas pelo Direito contemporâneo, não pareça estranha a utilização de prêmios não 

pecuniários, nos primórdios, a função promocional da ordem jurídica restringia-se a 

recompensas estritamente econômicas.  

Esse era o posicionamento de positivistas do calibre de Jhering22. Para eles, as 

recompensas somente se aplicam no âmbito privado. É compreensível para época, pois a 

transdisciplinaridade entre Direito e Economia é posterior. Antes disso, prevalecia o 

raciocínio que prêmios são tão somente monetários, uma espécie de lucro inserido no binário 

do lógico do sistema econômico. 

Contudo, não tarda para que seja verificado que institutos, teorias e técnicas 

econômicas podem ser também aplicados em todas as ramificações do Direito23, de modo a 

buscar a eficiência em patamares bem maiores que a aplicação da ciência jurídica isolada. 

Aliás, essa é a macro contribuição que a vertente funcional da análise econômica do Direito 

oferece. 

Fora que a aplicação de preceitos econômicos ao sistema jurídico reverbera no 

controle mais eficiente e tempestivo das externalidades24, uma vez que é notório que o 

processo legislativo está longe de acompanhar o timing das mudanças sociais.  

                                                           
22 No que se refere à sociedade de seu tempo, Jhering, embora reconheça a importância da recompensa, 
circunscreve sua eficácia à esfera das relações do comércio privado, a qual compreende tanto as relações de troca 
quanto as relações associativas. Desse modo, a esfera da atividade econômica diferencia-se claramente da esfera 
da atividade política, e o critério de distinção torna-se o emprego diverso das duas alavancas fundamentais do 
movimento social. A alavanca que move a sociedade econômica é a recompensa; a que move a sociedade 
política é a pena. Com a distinção entre uma esfera de aplicação predominante das recompensas e uma de 
aplicação predominante das penas, Jhering reproduzia a distinção hegeliana entre sociedade civil e Estado, a qual 
espelha a cisão entre a esfera dos interesses econômicos e a dos interesses políticos, e entre a condição do 
burguês e a do cidadão, característica da incipiente sociedade industrial. Também a concepção repressiva do 
direito, como outrora a concepção protetora, é um modelo teórico que permite representar, com particular 
precisão, um determinado tipo histórico de sociedade, aquela na qual a atividade econômica esteja subtraída, ou 
se deseja que esteja cada vez mais subtraída, à intervenção do poder político. (BOBBIO, 2007, p. 10) 
23 Referida vertente contraria a idéia de eficiência econômica tão cara aos autores da formulação positivista. 
Afasta-se da Escola Normativista, defendendo que os modelos econômicos são limitados extratos da realidade, 
não podendo ser usados para definir políticas públicas intervencionistas ou para corrigi-las. Baseia-se, dessa 
forma, no individualismo normativo, sustentando que apenas o julgamento individual pode criar condições para 
a valoração de alternativas normas jurídicas. Assim, a sua perspectiva funcional pressupõe a compreensão da 
estrutura que origina a regra legal e que verifica a relação de custo/benefício da mesma. A análise econômica 
funcional trata, ainda, da interferência de estruturas de mercado e alheias ao mercado no sistema jurídico, 
realizando o estudo comparativo de fontes alternativas de elaboração do direito, centralizadas ou não, que podem 
oferecer regras eficientes. (MATIAS, 2009, p. 160.) 
24 A ação eficiente no controle de externalidades se torna importante parâmetro de análise e de aplicação dos 
princípios econômicos ao Direito, apresentando-se como critério a ser utilizado pelos juristas. Destaque aos 
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 Não é difícil conceber que mais célere seria o estudo e direcionamento das leis para a 

resolução das externalidades negativas do que iniciar a sua elaboração a partir delas. Dessa 

forma, não importa quão rápido e prática seja a elaboração das normas, a ordem jurídica 

sempre estará desatualizada ante a mudança de valores da sociedade hipercomplexa. 

E para além da aplicação irrestrita no sistema jurídico, a capacidade de influência da 

função promocional do Direito também se conecta à política. Mesmo que de forma indireta, 

as premiações funcionam como verdadeiros instrumentos econômicos25 direcionadores de 

políticas públicas, seja com o intuito de encorajar ou desencorajar. 

 

9 CONCLUSÃO 

 

A análise funcional do Direito é vergastada por heurística que, por vezes, podem 

revelar a utilização desnecessária de algumas funções da ordem jurídica ou também 

perspectivas sobre elas que são tomadas de forma errônea. 

Não há relação de exclusão entre as variadas funções assumidas pela ordem jurídica, 

nem sequer entre a teoria funcional e estrutural. O que ocorre em ambos os casos é correlação 

de circularidade. Tanto funções diferentes quanto as teorias citadas podem ser aplicadas 

simultaneamente sem prejuízo de uma a outra. 

                                                                                                                                                                                     

conceitos de eficiência de Pareto e Kaldor-Hicks.  Inserida nesse contexto, a busca pela maximização da 
eficiência que resulte no controle de externalidades envolve o estudo das leis e sua aplicação, tendo por 
propósito o uso da Teoria Econômica para recomendar como as leis devem ser criadas e impostas para que 
induzam os agentes a agir de forma eficiente. Utiliza-se o critério de eficiência de Pareto junto com todas as 
outras premissas da economia neoclássica.  Segundo a eficiência de Pareto, a modificação de um quadro será 
superior ao anterior estado de coisas, se dela resultar benefício para ao menos um sujeito, sem gerar prejuízo 
para outros.  Pode-se abordar a eficiência também pela mera “maximização de ganhos e minimização de custos” 
e, sob essa ótica, uma situação será eficiente se a única maneira de elevação dos benefícios for, também, o 
aumento dos custos. (ROSA; CARMO; 2019, p. 93.) 
25 Dentre os instrumentos de política ambiental, Battesini divide-os em três categorias, quais sejam: instrumentos 
legais, instrumentos econômicos e instrumentos de comunicação e persuasão moral. Os instrumentos legais, 
chamados de instrumentos de comando-controle ou de regulação direta, atuam no controle direto sobre a 
atividade danosa ao meio ambiente. Dá por meio de criação de normas, procedimentos e padrões a serem 
observados pelos agentes poluidores, assim como previsão para penalidades havendo violação dos ditames. 
Quanto aos instrumentos econômicos, denominados também de instrumentos de mercado ou de regulação 
indireta, “implicam na geração de incentivos, considerados mediante análise da relação custo-benefício”. É o 
caso, por exemplo, da tributação ambiental, concessão de subsídios, criação de mercados de transferência de 
quotas de poluição21, dentre outros. Já os instrumentos de comunicação e coerção moral, de acordo com 
Battesini, são mecanismos utilizados para conscientizar e informar os agentes poluidores sobre o dano ambiental. 
Alguns exemplos que podemos mencionar é o marketing ambiental, a educação e selos ambientais. Quanto aos 
instrumentos econômicos, denominados também de instrumentos de mercado ou de regulação indireta, 
“implicam na geração de incentivos, considerados mediante análise da relação custo-benefício”. É o caso, por 
exemplo, da tributação ambiental, concessão de subsídios, criação de mercados de transferência de quotas de 
poluição21, dentre outros. (MATIAS, 2009, p. 162.) 
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A insuficiência das funções clássicas da ordem jurídica é patente. Tanto o Direito na 

sua acepção protetora quanto na repressora, não são capazes por si só de contemplar as 

variações que as circunstâncias fáticas exigem.  

A função repressora ainda opera com preponderância no âmbito da ordem jurídica. 

Afinal sem a força necessária, o Direito não se pode valer entre os indivíduos cuja vontade 

encontra diversos motivos para não obedecer às normas que não conseguem se impor.  

É desnecessária a manutenção de uma classificação que contenha a função positiva e 

negativa da ordem jurídica. Ambas podem ser abrangidas pela função promocional da ordem 

jurídica que tanto encoraja quanto desencoraja condutas. 

As ramificações jurídicas eminentemente econômicas inicialmente impulsionaram o 

desenvolvimento da função promocional do Direito, mais notadamente no que tange as 

premiações. Contudo, não restringem a atuação desta função ao seu âmbito. Hoje, outros 

ramos se utilizam dos seus preceitos, inclusive sem a utilização de premiações pecuniárias.  
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RESUMO 
 
A derrotabilidade tem levado o pensamento jurídico a questionar até que ponto uma regra 
legal pode ser afastada, sem que haja sua anulação. Derrotabilidade e falibilismo se 
complementam na busca de soluções para problemas que a lógica tradicional (dedutivista e 
indutivista) não apresenta de maneira satisfatória. A derrotabilidade aborda as possibilidades 
implícitas que podem levar à superação por certas circunstâncias (de raciocínio, de 
apresentação de novos fatos, de comparação entre teorias, entre outras) que podem derrotar 
uma solução já exposta em uma regra legal. Examina-se, portanto, neste artigo a relação da 
derrotabilidade e o falibilismo e se elas se aplicam às ciências jurídicas. Também é central no 
artigo saber se a derrotabilidade é aplicável ao processo penal e em que medida isso influencia 
na discussão sobre o ônus da prova. 

 
Palavras-Chave: Falibilismo. Derrotabilidade. Processo Penal. Ônus da prova. 
 
ABSTRACT 
 
Defeasibility has taken legal thinking to question the extent to which a legal rule can be 
removed, without its annulment. Defeasibility and fallibilism complement each other in the 
search for solutions to problems that traditional logic (deductive and inductive) does not 
present satisfactorily. Defeasibility addresses the implied possibilities that can lead to 
overcoming by certain circumstances (reasoning, presentation of new facts, comparison 
between theories, among others) that can defeat a solution already exposed in a legal rule. 
Therefore, this article examines the relationship between defeasibility and fallibility and 
whether they apply to the legal sciences. It is also central to the article to know if defeasibility 
is applicable to criminal proceedings and to what extent this influences the discussion about 
the burden of proof. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Objetiva-se, inicialmente, com este ensaio saber se a derrotabilidade tem alguma 

relação com o falibilismo defendido por Karl Popper e se ela se aplica, com essa base 

epistemológica, às ciências jurídicas. Por derrotabilidade, como melhor se verá a seguir, pode-

se entender as possibilidades implícitas que podem levar à superação por certas circunstâncias 

que podem derrotar uma solução já exposta em uma regra legal. Outra questão de grande 

relevância que se coloca como central neste artigo é se a derrotabilidade é aplicável ao 

processo penal e em que medida isso influencia na discussão sobre o ônus da prova. 

A derrotabilidade tem levado o pensamento jurídico a questionar até que ponto uma 

regra legal pode ser afastada, sem que haja sua anulação. Na epistemologia jurídica o tema 

tem pertinência porque se fundamenta na possibilidade de falseamento de uma conclusão, de 

um conceito ou de uma teoria, mesmo que oriunda de normas legais ou ainda decorrente de 

análise de valores.  

O legislador não consegue antever todas as hipóteses de aplicação de uma regra no 

caso concreto, porque se encontra limitado pela vagueza e ambiguidade da linguagem, além 

da impossibilidade de prever todas as exceções dessa regra. 

Herbert Hart não foi o primeiro, uma vez que esse tema é tratado desde a Grécia 

antiga, mas pode-se considerar como aquele que recentemente no pensamento jurídico 

reiniciou a discussão sobre o tema exceção na aplicação de regras legais, quando escreveu 

sobre derrotabilidade no artigo Ascription of Responsibility and Right, de 1948 (publicado em 

1949) para expressar a possibilidade de haver exceções que derrotam uma regra, sem que ela 

seja invalidada. Embora não tenha abordado o tema no seu famoso livro O Conceito de 

Direito de 1961, não abandonou a ideia e com o desenvolvimento e aprofundamento da lógica 

não-monotônica, raciocínio abdutivo, inclusive, no desenvolvimento da inteligência artificial, 

a discussão vem à tona, espraiando-se em vários ramos do conhecimento científico e como 

grande vigor nas ciências jurídicas. 

Por fim, para responder às questões propostas, o presente artigo divide-se em três 

partes. Na primeira parte, expõe-se o conceito e a origem do termo derrotabilidade, para em 

seguida, na segunda parte, expomos a relação derrotabilidade e falibilismo, como foco nas 

ciências jurídicas, buscando responder à primeira questão posta. Na terceira parte, já com foco 

na questão essencial posta na segunda pergunta, tratamos da análise da derrotabilidade no 

processo penal, voltado ao ônus da prova. 
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2 DERROTABILIDADE E FALIBILISMO:  É POSSÍVEL NAS CIÊNCIAS 

JURÍDICAS? 

 

Para discutir a possibilidade da utilização da derrotabilidade e do falibilismo nas 

ciências jurídicas, é necessário primeiramente situar a discussão do conceito e da origem do 

termo derrotabilidade utilizado atualmente. A partir da discussão, que tem como ponto de 

partida o conceito de derrotabilidade de Herbert Hart, fazendo uma ligação dele com o 

falibilismo, cuja principal referência utilizada é Karl Popper, defendermos num segundo 

momento que esses dois conceitos podem ser aplicadas não apenas entre normas jurídicas, por 

exemplo, quando uma regra derrota outra sem anulá-la, o que ocorre geralmente entre 

princípios, mas também na comparação entre teorias jurídicas. 

 

2.1 Conceito e a origem da derrotabilidade em Herbert Hart 

 

Não há registro do uso da palavra derrotabilidade1 antes do artigo The Ascription of 

Responsibility and Right, publicado por Herbert Hart em 19492, quando discorreu sobre o 

caráter adscritivo da linguagem, em face do caráter descritivo. Nele, Hart discute o problema 

das regras e das exceções implícitas, que podem levar a não aplicação de uma regra sem que 

haja sua revogação. 

Nesse artigo, Hart (1949, p. 174 e 175) ao exemplificar o caráter adscritivo da 

linguagem, usa o exemplo da responsabilidade em razão de contratos e expõe que a noção de 

contrato é aquele em que “há condições positivas exigidas para a existência de um contrato 

válido, ou seja, pelo menos duas partes, uma proposta por um e uma aceitação por outro, um 

memorando escrito em alguns casos e suas considerações”3, mas que essa descrição ainda é 

incompleta, em razão de conceitos vagos, como “oferta”, “aceitação”, “memorando” e 

“considerações”, o que vai demandar ainda outras considerações, uma vez que “embora 

necessárias [as condições], não são sempre suficientes” e ainda se deve verificar “o que pode 

                                            
1 Sobre a adequação da tradução de defeasibility para derrotabilidade adotamos a explicação de Gavião Filho e 
Prevedello, os quais fazem um breve cortejo da tradução desse termo para o português, que está em consonância 
com outras línguas latinas. Cf. Gavião Filho e Prevedello (2019, p. 3). 
2 Segundo Gavião Filho e Prevedello (2019, p. 6), David Ross, no livro The right and the good. Oxford: 
Clarendon Press, 1930, falava da ideia de representação de deveres e obrigações prima facie questionando as 
ideias de deveres absolutos de Kant, com o qual se pode fazer uma primeira noção de derrotabilidade, sem fazer 
menção ao termo.  
3 No original: “[…] there are positive conditions required for the existence of a valid contract, i.e., at least two 
parties, an offer by one, acceptance by the other, a memorandum in writing in some cases and consideration 
[…].” Tradução de Gavião Filho e Prevedello (2019, p. 5). Cf. o original escrito por Herbert Hart (1948-1949). 
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derrotar uma pretensão de que há um contrato válido, ainda que estas condições sejam 

satisfeitas.”4 

Com a expressão “a menos que” (unless), Hart (1949, p. 175) aborda à discussão o uso 

do termo “defeasibility”, como aquele que representa essa ideia 

 

[...] usada para um tipo de interesse de propriedade que está sujeito à extinção ou 
derrota em um número de contingências diferentes mas permanece intacto se 
nenhuma de tais contingências amadurecer. Nesse sentido, então, um contrato é um 
conceito derrotável.5 
 

Embora ainda não fosse expresso naquela época (o que ficou claro com o livro de 

1961 – O Conceito de Direito), Hart já buscava demonstrar que a principal fundação dos 

conceitos na linguagem ordinária não seria a descrição, mas a adscrição, ou seja, o uso da 

linguagem na atribuição de responsabilidades (GAVIÃO FILHO; PREVEDELLO, 2019, p. 

3). Em resumo, Hart estava preocupado com verbos de ação que denotam acusação, atribuição 

de responsabilidade, reivindicação, admissão e julgamento, o qual, no primeiro momento não 

descreve, verdadeiramente ou necessariamente, o fato como ocorreu, podendo haver 

circunstâncias a justificar ou afastar a responsabilidade. 

Ainda nesse artigo, Hart (1949) formula sua concepção com dois conjuntos de teses 

bases, que faz a distinção entre as duas circunstâncias as quais se relacionam com a maneira 

que os juízes devem decidir. A primeira, os elementos da lei exigidos são condições 

necessárias (“P”) para uma decisão (a favor) do demandante e esses elementos devem estar 

presentes para que a decisão seja corretamente decidida. A segunda, é que há, também, 

circunstâncias – defesas ou exceções (“D”) – que colocam o caso sob alguma exceção 

reconhecida. Numa forma desse raciocínio, podemos dizer, a prova de “P” é necessária, mas 

por causa de “D”, não é suficiente (pode até ser, mas não necessariamente). 

Sobre o conceito de derrotabilidade, pode-se afirmar que se trata de possibilidades 

implícitas que podem levar à superação por certas circunstâncias (de raciocínio, de 

apresentação de novos fatos, de comparação entre teorias, entre outras) que podem derrotar 

uma solução já exposta em uma regra legal. 

Segundo Fernando Andreoni Vasconcellos (2013, p. 81), 

                                            
4 No original: “[…] although necessary, are not always sufficient and he has still to learn what can defeat a claim 
that there is a valid contract, even though all these conditions are satisfied.” Tradução de Gavião Filho e 
Prevedello (2019, p. 5).  
5 No original: “[…] used of a legal interest in property which is subject to termination or “defeat” in a number of 
different contingencies but remains intact if no such contingencies mature. In this sense then, contract is a 
defeasible concept.” Tradução de Gavião Filho; Prevedello (2009, p. 5). 
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A derrotabilidade é um termo jurídico que indica a possibilidade de que certo 
preceito jurídico possa ser superado em circunstâncias especiais. O conceito 
tradicional de derrotabilidade atrela-se à ideia de que os preceitos jurídicos possuem 
exceções implícitas, não previstas de antemão, as quais são capazes de afastar a 
solução normativa fornecida pelo ordenamento. 
 

Assim, pode-se dizer que a derrotabilidade expressa a ideia de que é impossível 

estabelecer todas as condições necessárias e suficientes para que seja possível resolver um 

caso ou uma questão, porque nenhum conjunto de condições será suficiente para resolver 

todos os casos sob albergue de uma regra nem poderá fixar uma decisão correta previamente 

fixada. Sempre haverá abertura, explícita ou implícita, para novas circunstâncias a possibilitar 

a não aplicabilidade da regra e de suas consequências.  

Por fim, neste tópico, ainda é importante mencionar que, conforme Gavião Filho e 

Prevedello (2019, p. 17), para alguns Hart teria abandonado esse conceito de derrotabilidade 

em O Conceito de Direito, em 1961, porque não retoma esse conceito expressamente nas 

discussões tratadas em sua obra fundamental. Para outros, como Wagner Arnold Fensterseifer 

(2018, p. 453), a questão seria de foco, porque o caráter adscritivo da linguagem, bem como a 

textura aberta da linguagem, não demanda, necessariamente, a utilização da derrotabilidade 

como instrumento do direito, mesmo que ele ainda continue a abordar esse instituto. Parece-

nos que a segunda explicação é mais adequada, porque o fato de não tratar no seu livro O 

Conceito de Direito sobre a derrotabilidade não significa que a importância desse conceito e 

de sua aplicação não seja relevante, mas apenas que o campo de atuação é diferente da textura 

aberta da linguagem, que abrange outras discussões, que não apenas a existência de exceções 

derrotadoras. 

 

2.2 Pensamento falibilista e a derrotabilidade nas ciências jurídicas 

 

O pensamento falibilista, pode-se logo afirmar, é uma das bases da ideia da 

derrotabilidade, uma vez que ao assumir que todo conhecimento é provisório, sujeito ao 

falseamento. O pensamento derrotável se sustenta igualmente nessa ideia de que a conclusão 

sempre está aberta à contestação de fatos não revelados ou de condições normativas ou 

valorativas não trazidas à discussão. 

O falibilismo, conforme Karl Popper (2004, p. 16), aplica-se ao conhecimento 

científico, porque construímos nossas teorias a partir de problema, do qual surgirá uma 

hipótese para, através do método de tentativa e erro, tentarmos encontrar uma solução. Se a 
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solução encontrada não traz um resultado apropriado, é logo abandonada, mas se o contrário 

traz uma solução que resiste às críticas, prevalecerá enquanto não houver uma explicação 

melhor. Disso surgirão novos problemas, que demandarão novas hipóteses como proposta de 

solução, a serem testadas novamente, de modo que haverá uma “seleção natural” das teorias. 

Esse é o raciocínio que se aplica ao conhecimento das ciências explicativas, ou seja, 

das ciências naturais como a física, biologia, química, entre outras, e também deve ser 

aplicado às ciências sociais, como defende Aftalión, Vilanova e Raffo (2004, p. 13). As 

ciências sociais, ao contrário das ciências naturais, são ciências compreensivas, que não 

explicam um fenômeno, mas buscam o questionamento e não a observação, demandam a 

interpretação e não a mensuração, bem como exigem a compreensão, não a explicação. Nas 

ciências sociais propõe-se, portanto, a possibilidade de falseamento dessa compreensão e 

dessa interpretação.  

Duas questões, então, impõem-se, quando se consideram as ciências jurídicas como 

parte das ciências sociais: primeiro, sendo seu objeto composto por normas, se estas são 

falseáveis e, por consequência do que se sustenta neste artigo, se são derrotáveis? E segundo, 

assumindo-se que nas ciências jurídicas não é possível se afastar o estudo dos valores sobre 

fatos ou normas, se os valores são falseáveis e também derrotáveis? 

Quanto à primeira questão, se é possível aplicar o pensamento falibilista sobre as 

normas, não há grandes divergências, como afirma Hugo de Brito Machado Segundo (2016, 

p. 57), que sustenta ser plenamente possível o falseamento ao se fazer afirmações sobre 

normas.  

Primeiramente, na base dessa resposta, tem-se que quando se estuda o Direito, 

deparamos com as realidades institucionais (MACHADO SEGUNDO, 2016, p. 64), criadas 

pela linguagem e pela interação humana, e nisso a necessidade do estudo das normas que 

também têm parte constituída pela linguagem que formam os textos normativos. Essas 

normas não somente são estudadas à luz dos fatos, mas também de considerações valorativas, 

seja porque foram considerados esses valores pelo legislador no momento de sua elaboração, 

seja porque há necessidade de serem esses valores usados pelo legislador naquele momento 

considerados também pelo intérprete no momento da aplicação, ou mesmo outros valores não 

previstos na criação das normas pelo legislador, que surgem sua na aplicação no caso 

concreto. 

Decorrente disso, portanto, pode-se afirmar que a linguagem tem um papel central 

nessa construção, porque há o abandono crescente da visão de que o texto de norma 

represente uma realidade independente do intérprete e da linguagem, bem como na assunção 
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de que essa realidade é traçada em três planos distintos no âmbito da própria linguagem: o 

sintático, o semântico e o pragmático. 

No nível sintático, é possível ficar apenas no plano da lógica (das estruturas formais da 

linguagem), sem discutir nenhuma correlação com o mundo. No entanto, no nível semântico e 

pragmático, a vinculação do texto com a realidade é inevitável, a ponto de que ao assumirmos 

a virada linguístico-pragmática, não podemos nos afastar das conclusões de que as 

proposições devem ter relação com a verdade (mundo objetivo) e também na comunicação 

pelas expressões linguísticas, pelo uso ou pela ação.6  

Nessa nova configuração que ainda experimentamos seus efeitos práticos e teóricos, a 

interpretação não mais se confina em argumentos lógicos e passa a não utilizar apenas 

raciocínios dedutivos e indutivos para a solução dos casos, utilizando-se também outras 

formas de abordagem dos problemas jurídicos, como o raciocínio abdutivo que fundamenta a 

abordagem pela derrotabilidade. 

Henry Prakken e Giovanni Sartor (2003, p. 5) sustentam, igualmente, que é possível 

aplicar a derrotabilidade ao raciocínio jurídico, e também às normas jurídicas, seja em razão 

do falibilismo, seja na concepção acima exposta do pensamento de Hart. Pelo falibilismo, 

deve-se ser capaz de formar crenças sobre questões legais, ou seja, criar teorias sobre o que 

ocorreu, porque o conhecimento jurídico é limitado e assim não é possível estar ciente de 

todos os fatos ou de todas as circunstâncias do caso, bem como de todas as questões que as 

regras e princípios podem abranger, de todos os conceitos legais relevantes para aquele caso. 

Já pela abordagem de Hart, como visto na descrição acima de sua teoria, em razão do 

caráter adscritivo das regras, bem como pela impossibilidade de prever todas as exceções, é 

possível usar a derrotabilidade em regras. Mas não apenas em relação a regras, mas também a 

princípios, aplica-se o raciocínio derrotável, de modo que as normas singulares (regras) e 

princípios legais, quando aplicados aos fatos, irão fornecer apenas conclusões jurídicas prima 

facie (PRAKKEN; SARTOR, 2003, p. 5). 

Assim, as regras e princípios devem ser vistos, não apenas como normas para o caso 

concreto, mas como justificativas de modo que, quando outras justificativas antecedentes 

estiverem presentes, devem suportar conclusões derivadas dessas regras ou princípios. Ou 

seja, baseadas em formulações de Stephen Toulmin, “consistem em cadeias de warrants 

levando a conclusões legais” (PRAKKEN; SARTOR, 2003, p. 5).7 

                                            
6 Cf. OLIVEIRA, 1996. 
7 Tradução livre. Cf. TOULMIN, 2001. 
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Com base no modelo Toulmin, as regras e princípios serão considerados warrants que 

irão suportar ou garantir uma inferência. Contudo, essas conclusões podem ser derrotadas e 

afastadas a partir de novas inferências, que levam a novas conclusões. Além disso, nada 

impede que com uma nova exceção apresentada (um novo derrotador), as conclusões 

anteriores não possam ser restabelecidas, desde que o argumento utilizado seja mais forte que 

o anterior, e possa assegurar a conclusão recuperada. Sempre em razão de novas inferências, 

se surgem conclusões mais fortes, há a derrota da conclusão anterior, ainda que para 

restabelecer outra anterior ainda. 

Sobre o segundo questionamento, dentro do pensamento falibilista aplicado às ciências 

sociais, não há dúvida de que também os valores influenciam nossas escolhas em todos os 

campos e, logo, também vão influenciar nosso objeto de aprofundamento. Assim, não se pode 

afastar que os valores influenciam a ciência, ainda que se diga que a escolha foi avalorativa, 

porque não se baseou em valor algum. Ora, afirmar que a escolha é avalorativa já é uma 

forma de escolha partindo de alguns valores próprios, ainda que inconscientemente. 

Discutir o falseamento ou a derrotabilidade de valores é também discutir essa 

possibilidade no campo da moral. Prakken e Sartor (2003, p. 1) trazem como uma das faces da 

derrotabilidade8, a face baseada em inferência e nela, a derrotabilidade em raciocínio moral. 

Com base nos escritos de David Ross e John Pollock, sustentam Prakken e Sartor, que é 

plenamente aceitável também sustentar a derrotabilidade de questões morais. Primeiro, 

conforme expõem, qualquer ato tem muitos aspectos a serem considerados e nós não temos 

capacidade de se pronunciar diretamente sobre a correção ou erro levando em consideração a 

totalidade desses aspectos. Assim, somente quando consideramos aspecto por aspecto é que 

podemos chegar uma concepção de um julgamento sobre a totalidade da natureza da questão 

(PRAKKEN e SARTOR, 2003, p. 2). Assim, as nossas concepções morais serão sempre, na 

análise de um caso, concepções prima facie, que podem ser afastadas no caso concreto, em 

detrimento de outra concepção moral.  

Por outro lado, no campo das ciências jurídicas é preciso aduzir que não se trata 

apenas de valores positivados, os quais para os positivistas desde longa data já são, na 

verdade, valores objetivados, como são os direitos fundamentais expostos nas diversas 

constituições, inclusive na nossa Constituição federal de 1988 (MACHADO SEGUNDO, 

                                            
8 Segundo Henry Prakken e Giovanni Sartor, são três os tipos de derrotabilidade: (i) a derrotabilidade por 
inferência (ii) da derrotabilidade por processo e (iii) a derrotabilidade de teorias. Para os doutrinadores, somente 
com a integração dessas três abordagens, é possível compreender a derrotabilidade no raciocínio legal. 
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2014, p. 254). Disso não há dúvida da possibilidade de estudo e, portanto, da possibilidade de 

falseamento. 

O que se deve discutir também é se os valores não positivados em textos 

constitucionais ou em textos legais poderiam ser objetos de estudo e em qual medida seriam 

considerados objetivos nesses estudos e ao serem utilizados para aplicação de normas a fatos. 

Machado Segundo (2014, p. 245) afirma que os valores não são tão subjetivos assim, 

que o “certo” e o “errado” é plenamente discutível, tanto que as pessoas discutem sobre a 

assertividade de um valor moral, fato que não ocorre em questões de gosto pessoal. 

E salienta o autor, que  

 

Ainda quanto a esse eventual desacordo moral, dois aspectos devem ser lembrados, 
antes de invocá-lo como causa para uma suposta “acientificidade” do estudo dos 
valores i) há desacordo, também, no âmbito das ciências naturais, o que tampouco é 
causa para se lhes negar a “cientificidade”; ii) se se admitir que, porque existem 
sociedades que alimentam valores diferentes, devem existir sociedades que 
alimentam valores diferentes, estando “todas corretas”, se está implícita e 
contraditoriamente elegendo um valor universal (a tolerância), e, ainda, extraindo 
um “dever ser” de um “ser”, incorrendo-se portanto na falácia naturalista denunciada 
por David Hume. Não que não se possa defender a necessidade de um relativismo 
axiológico: o que não se pode é fazê-lo com amparo na mera existência factual dele. 
Os valores, portanto, podem ser objeto de juízos passíveis de discussão 
intersubjetiva e falibilista, o que permite uma melhor abordagem dos valores 
subjacentes às normas atualmente em vigor (que Kelsen rotula de “valores 
objetivos”), que justificaram sua elaboração e têm sua promoção, direta ou 
indiretamente, por elas determinada. (MACHADO SEGUNDO, 2014, p. 256-257). 
  

Pode-se afirmar, portanto, que normas e valores também são falseáveis, permitindo-se 

uma comparação entre si e, como decorrência, a possibilidade de derrotabilidade de uma 

norma por outra, de um valor por outro, quando houver conflito não expresso na própria 

norma, por exemplo, ou quando se revela importante a consideração de um valor numa 

situação concreta. 

Por último, o falibilismo e a derrotabilidade aplicam-se, igualmente, à comparação de 

teorias jurídicas. Karl Larenz (1997, p. 640 e 642) defende que as teorias jurídicas, tais quais 

as teorias nas ciências naturais, com base em Popper, podem ser comparadas, e, também, 

podem ser falseadas, seja na comparação entre duas teorias em suas integralidades, seja na 

comparação entre partes de teorias que se tocam, sem que isso inviabilidade a comparação. E, 

mais, segundo Larenz, as teorias jurídicas não devem “explicar”, mas tão somente tornar 

claras as conexões jurídicas, ou seja, as conexões entre proposições jurídicas ou conteúdos de 

regulação mais extensos no sistema que seja isento de contradição lógica ou valorativa. 
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Igualmente, Prakken e Sartor (2003, p. 13) defendem a derrotabilidade baseada em 

teorias, que resulta na avaliação e escolha entre teorias concorrentes ou entre partes de teorias 

que explicam e sistematizam as informações de entrada desses sistemas. 

Conforme esses autores, a comparabilidade entre teorias não será apenas entre duas 

subteorias destacadas na teoria, mas pela comparação na teoria A1 através da retirada de uma 

subteoria (S1, pertencente a A1) para inserir em seu lugar na teoria A1 outra subteoria (S2), 

fazendo uma mudança na teoria A1, ou seja, dando origem a uma nova teoria (A2). Na 

verdade, os autores falam em superar esse modelo – de comparação de S1 e S2, porque as 

teorias jurídicas são derrotáveis, não havendo necessidade de anular as regras ou princípios 

derrotados, apenas com a atualização de uma teoria consistente por uma nova teoria 

consistente (PRAKKEN; SARTOR, 2003, p. 13). 

Partindo disso, e mesmo em situações em que as novas informações derrotam regras 

ou princípios no sistema jurídico, sem excluí-los, parecendo caótico o sistema, é possível 

defender que a comparação requer um sistema desenvolvido para demonstrar qual teoria é 

mais coerente, com a comparação da teoria como um todo, substituindo-se apenas parte da 

teoria (subteoria 1) outro parte (subteoria 2). 

Esse modelo é compatível com a adoção da ponderação e do balanceamento entre 

princípios e também utilização da comparação de explicação para fatos, com adição de 

questões valorativas, fazendo com que haja um ajuste dinâmico quando acrescentadas novas 

informações. Deve-se permitir, sem perda da consistência da explicação e a depender do 

acréscimo de novas informações, a construção de teorias com as quais se possam fazer 

comparações sem abandonar a teoria completa, mas apenas na adequação dessas informações 

ao todo, visando à solução do problema. 

Segundo Prakken e Sartor (2003, p. 14), 

 

Devemos construir representações da lei (nossas teorias legais) pelo uso (somente) 
de materiais que acreditamos ser útil (ou necessário) em tal construção. Cada um 
dessas representações pode (e deve realmente) incluir informação conflitante (e, 
portanto, inconsistente logicamente), quando isso é apropriado, mas deve, no 
entanto, providenciar um quadro adequado para um raciocínio jurídico e para a 
solução do problema.9 
 

                                            
9 Tradução livre: We should build our representations of the law (our legal theories) by using (only) the materials 
that we believe to be useful (or needed) in such a construction. Each one of those representations may (and 
should indeed) include conicting (and therefore logically inconsistent) knowledge, when this is appropriate, but 
it should nevertheless provide an adequate framework for legal thinking and problem solving.  
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De fato, quando se busca utilizar esse modelo de raciocínio utilizando o modelo 

falibilista de comparação de teorias, ao se acrescentar novas informações (que derrotam 

conclusões anteriores), não há necessidade de afastar a teoria completa anterior, mas de fazer 

os ajustes nessas novas informações a fim de levar a uma solução para o caso no estágio final 

do procedimento. 

O que Prakken e Sartor (2003, p. 15) trazem é um modelo de comparação de teorias, 

com a utilização da ideia de coerência, extraída das explicações de Peczenik10, a partir do qual 

se passa a construir teorias alternativas visando à comparação com as outras versões (teorias) 

apresentadas, fazendo vencedora aquela parte que tenha uma teoria mais coerente. 

Assim, em síntese de constatação, é possível concluir que tanto o pensamento 

falibilista é aplicável às ciências jurídicas, donde se pode falsear não somente questões de 

fato, mas também as questões normativas e valorativas, que compõem os ângulos de análise 

de qualquer fenômeno jurídico, conforme a moderna doutrina jurídica. Também, 

considerando as teorias jurídicas um aspecto mais amplo do fenômeno, porque busca explicar 

realidade composta em conexão de normas e valores dentro do sistema jurídico, é também 

possível comparar as teorias entre si, mesmo que seja parte de uma teoria com outra mais 

ampla, na busca de uma melhor teoria para explicar a realidade. 

Noutro ângulo dessa mesma constatação, a derrotabilidade é aplicável na análise de 

fato, valor e norma, bem como na comparação entre teorias em geral e entre teorias e 

subteorias jurídicas, sendo relevante a sua utilização no campo das ciências jurídicas para fins 

de buscar soluções mais equitativas e justas, afastando-se do pensamento dedutivista e 

indutivista que nem sempre propiciam soluções adequadas à realidade do caso concreto.  

 

3 DERROTABILIDADE E O ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO PENAL 

 

Antes de discutirmos a derrotabilidade e ônus da prova, é importante expor a teoria da 

irredutibilidade na abordagem defendida por Luís Duarte d’Almeida (2015) sobre a tese 

defendida por Herbert Hart, que de uma maneira geral está relacionada à prova e, por 

consequência, ao ônus da prova.11 

 

                                            
10 Prakken e Sartor (2003, p.14) citam a ideia de coerência para Peczenik, em tradução livre: “Quanto mais as 
afirmações pertencentes a uma dada teoria se aproximam de uma estrutura de suporte perfeita, mais coerente é a 
teoria.” Nessa análise, também citam K. Lehrer, Paul Thagard e Alexy, na questão da coerência, Edward O. 
Wilson, quanto a consiliência, Dworkin, quanto a integridade. 
11 Cf. D’ALMEIDA, 2015. 
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3.1 A tese da irredutibilidade da derrotabilidade e sua relação com a prova12 

 

Quando Hart abordou a derrotabilidade nos contratos, ele argumentou sobre a 

possibilidade de que ao se alegar exceções perante um tribunal, não haveria possibilidade de 

estipular nenhum conjunto de condições suficientes para um julgamento correto, porque em 

um caso as condições apresentadas podem ser suficientes para esse julgamento, mas a partir 

da expansão com novas informações, essas condições passam a não ser mais suficientes para 

o julgamento correto em outra situação, uma vez que presentes algumas exceções 

derrotadoras. 

Dessa forma de expor a derrotabilidade que Hart apresentou, segundo Luís Duarte 

d’Almeida (2015, p. 5-6), surgiram duas interpretações13: a primeira, a interpretação 

incorporacionista, sustenta-se numa lógica dedutivista, que todas as condições previstas em lei 

(P) são condições necessárias positivas e que todas as exceções e defesas (D) devem ser 

reduzidas a condições negativas para a procedência de uma ação (Se P e não-D, a ação de ser 

julgada em favor do autor ou acusador)14. Nessa abordagem, condições positivas e negativas 

estão incorporadas (internamente) à regra. Por ela, somente são condições negativas aquelas 

hipóteses expressamente previstas como exceção à regra (ex. legítima defesa, em caso de 

assassinato ou o estupro como permissivo do aborto).  

Duarte d’Almeida rejeita a versão incorporacionista (Se P e não-D), porque nessa 

versão há as condições P são condições necessárias ou positivas e as condições D são 

condições de suficiência ou condições negativas, sendo que se exige sempre a ocorrência de 

não-D, porque por mais diligente que o legislador seja ele nunca será capaz de trazer todas as 

exceções que tornem a regra justa. Exemplo dessa discussão é o aborto de feto anencéfalo, 

que expos mais uma exceção ao crime de aborto, não prevista em lei15. 

                                            
12 Nesta primeira subseção, não se tem a pretensão, pelo escopo do próprio artigo, de expor teorias de prova no 
processo penal, nem mesmo sobre conceito desse instituto e sua aplicação no caso concreto, mas apenas a 
explanação sobre as condições necessárias e suficientes que se relacionam à prova desses requisitos de um crime 
e as condições derrotadoras existentes afasta os efeitos, mesmo presentes todos os requisitos. 
13 Ainda segundo Duarte d’Almeida, Hart teria formulado sua teoria com a seguinte ideia: “(T1*) Os conceitos 
derrotáveis não podem ser definidos em termos de um conjunto de condições necessárias e suficientes.” 
(Tradução livre). 
14 O uso de P e D é extraído desses estudos de Duarte d’Almeida, que usa P como condições presentes na lei 
como requisitos a serem provados de um instituto. Um exemplo seria: Art. 121. Matar alguém. Penal: 6 a 12 
anos. Os requisitos P seria, basicamente, “matar” e “alguém”. Já as condições derrotadoras expressas por D, 
seria, por exemplo, legítima defesa (condição expressa) ou outras condições não expressas que poderiam levar à 
absolvição do acusado. 
15 ESTADO – LAICIDADE. O Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutro quanto às religiões. 
Considerações. FETO ANENCÉFALO – INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – MULHER – LIBERDADE 
SEXUAL E REPRODUTIVA – SAÚDE – DIGNIDADE – AUTODETERMINAÇÃO – DIREITOS 
FUNDAMENTAIS – CRIME – INEXISTÊNCIA. Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção da 
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Como visto, nessa abordagem incorporacionista não seria possível sustentar exceções 

implícitas, porque todas as exceções devem ser explícitas já que delimitam o campo de 

atuação da regra ou do princípio (D’ALMEIDA, 2015, p. 138). Para os seguidores dessa tese, 

as exceções implícitas seriam contraditórias com a ideia de regra, porque como poderia uma 

exceção não prevista na lei derrotar, sem anular, uma regra que deve reger uma situação 

jurídica.16 

A segunda interpretação da tese de Hart é de natureza não-monotônica ou não 

dedutivista e afirma que basta a presença das condições previstas em lei para a procedência 

(Se P, a ação de ser julgada em favor do autor ou acusador) e se houver a presença de D 

(exceções derrotadoras), isso leva a improcedência (Se P e D, a ação de ser julgada em favor 

do réu/acusado). 

A tese não-monotônica que se contenta com uma versão inicial de interpretação da 

abordagem de Hart, segundo Duarte d’Almeida, também não é satisfatória para responder às 

questões da derrotabilidade das regras, porque não se pode confundir a necessidade de provar 

P, como uma condição necessária, como também não provar D como uma condição de 

suficiência para uma procedência de uma ação. Embora essa abordagem admita a 

derrotabilidade, como acréscimo de novas informações, ela exagera na exigência da prova das 

condições necessárias (P) e também ao sustentar que a ausência de qualquer exceção seja uma 

condição de suficiência (D) (D’ALMEIDA, 2015, p. 73-77). 

Duarte d’Almeida (2015, p. 79) sustenta uma tese alternativa a essas duas, chamada de 

tese da irredutibilidade17 na qual as condições necessárias existentes na lei (fatos P) devem ser 

provadas para a procedência de uma ação, mas as condições derrotadoras (fatos D) nem 

precisam estar presentes para a procedência nem são condições de suficiência para a 

procedência, mas essas condições derrotadoras se provadas levarão à improcedência de uma 

ação, desde que essa exceção D seja suficiente para afastar P e não seja inconsistente com 

qualquer P. Em resumo, esses fatos P e D são de ordens distintas, não podendo ser 

classificados como condições positivas (fatos P) e negativas (fatos D), nem como condições 

necessárias e suficientes, respectivamente, para a procedência, sob pena de inviabilizar a 

possibilidade de solução de diversos casos.  
                                                                                                                                        
gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal. 
(ADPF 54, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2012, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2013 PUBLIC 30-04-2013 RTJ VOL-00226-01 PP-00011). 
16 Segundo Duarte d’Almeida, Frederick Schauer critica Hart sobre essa possibilidade de derrotabilidade de 
regras. 
17 É bom deixar claro que a tese de Duarte d’Almeida também é não-monotônica, porque não se limita a 
raciocínios dedutivos ou indutivos, mas a raciocínio abdutivos, pelo que podem existir exceções explícitas e 
implícitas em regras, que a derrotam num caso concreto, sem anulá-la. 
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Essa versão de Duarte d’Almeida é um refinamento da versão de Hart, porque exige 

para a procedência, além da prova dos fatos que suporte à norma (P), que as exceções 

apresentadas no curso do processo possam derrotar P e ao mesmo tempo não seja 

inconsistente com P. 

Vejamos um exemplo já julgado na jurisprudência brasileira que pode traz luzes a 

essas distinções. Em um caso julgado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia18, admitiu a tese 

da derrotabilidade em caso de estupro de vulnerável, na qual foram apresentadas 

circunstâncias derrotadoras excepcionais. Em síntese extraída do voto do Relator 

Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz, uma adolescente de 13 anos durante os anos de 

2013 e 2014 manteve uma relação amorosa com um adolescente de 17 anos, os quais viveram 

maritalmente (união estável), e que a menor engravidou quando ainda tinha 13 anos e depois 

tiveram um filho resultado de relações sexuais consentidas pela menor e conhecidas pelos pais 

dela. Veja-se que nesse caso a norma penal que trata do estupro de vulneráveis19 foi 

plenamente implementada, porque a vítima era menor de 14 anos, embora o adolescente 

pudesse ser enquadrado pelo Estatuto da Criança e Adolescente, isso não afastaria o crime, 

que seria qualificável como ato infracional. No caso, as circunstâncias derrotadoras foram o 

consentimento da família e a vontade dos dois de constituir família, que fizeram a norma ser 

derrotada, sem anulação.  

Embora as condições previstas em lei (P) estivessem presentes (menor de 14 anos, 

relação carnal com ou sem consentimento), a situação derrotadora (D) foi provada e o acusado 

foi inocentado. Se pela tese incorporacionista essa alegação derrotadora D era condição 

necessária da regra penal, deveria está explícita e prevista na norma penal e logo, não se 

poderia absolver o acusado. Já nas teorias não-monotônicas e na tese de Duarte d’Almeida, 

essa condição D não era condição necessária, mas apenas uma condição a afastar a aplicação 

da norma, quando presente através da prova. 

                                            
18 EMENTA: Estupro de vulnerável. Sentença absolutória. Recurso ministerial. Derrotabilidade da norma 
jurídica. Circunstâncias dos autos. Possibilidade. Namoro e posterior união estável. Gravidez. Relativização do 
conceito de vulnerabilidade. Necessidade. À existência de elementos que demonstrem, no caso concreto e 
excepcionalmente, uma exceção relevante, poderá a norma ser afastada, ainda que tenha preenchido seus 
requisitos necessários e suficientes para validade e aplicação. Comprovado nos autos que as relações sexuais 
ocorreram de forma voluntária, resultante de relacionamento amoroso público, com conhecimento e 
consentimento da vítima e familiares, que evoluiu para união estável, da qual resultou gravidez e o 
nascimento de uma criança, é de se permitir a relativização da vulnerabilidade da vítima, ainda que não 
se entenda pela derrotabilidade da norma penal. (Apelação 0000832-23.2014.822.0012, Rel. Des. José Jorge 
R. da Luz, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Criminal, julgado em 11/05/2017. Publicado 
no Diário Oficial em 26/05/2017.) Grifos nossos. 
19 Código Penal: Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) 
anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 



72 

Revista Direito Diário, Fortaleza, vol. 3, n. 2, mai./jun. 2020. 
ISSN 2595-1408 

Contudo, para a versão não-monotônica, essa circunstância derrotadora pode significar 

a absolvição simplesmente pela presença dessa condição derrotadora (D), porque em havendo 

situação de excepcionalidade, que é o caso, a regra deve ser afastada. 

Já na tese de Duarte d’Almeida, essa construção admitiria ainda um juízo de 

compatibilidade da exceção, de modo que a simples presença da condição não levaria à 

absolvição no caso exemplificado. Veja-se que para Duarte d’Almeida, há necessidade da 

prova de P (no caso foi provado o estupro), uma situação derrotadora D (o fato de ter havido 

conjunção carnal entre pessoas menores em união estável) e também a pertinência da exceção 

ao caso, porque se poderia fomentar a proteção da união estável, mesmo entre menores de 14 

anos e punir o maior de idade (neste caso, um menor de idade 18 anos e ainda adolescente), 

quando da relação nasce outro menor, que também tem a proteção do direito. 

Esse exemplo demonstra que a análise pela tese de Duarte d’Almeida torna o uso da 

derrotabilidade mais seguro para o ordenamento jurídico, porque incrementa uma análise de 

adequabilidade do afastamento da regra apenas em casos realmente excepcionais, sem que 

isso torne a regra inadequada à realidade geral ou que sua aplicação ao caso concreto surja 

uma situação de total injustiça, que faz da aplicação da regra uma pura exigência da 

legalidade estrita, sem observar se provoca mais injustiça ainda sua implementação. 

 

3.2 A derrotabilidade e o ônus da prova 

  

A aplicação da derrotabilidade ao tema do ônus da prova importa, inicialmente, saber 

qual a natureza do ônus, se de obrigação, dever ou faculdade. Isso é importante, porque a 

quebra de uma obrigação gera responsabilidade, ao passo que o não exercício de uma 

faculdade pode não ter como consequência nenhuma responsabilidade, nem mesmo 

processual. 

Segundo Gustavo Badaró (2003. p. 171), em sua obra Ônus da prova no processo 

penal, o ônus da prova, por envolver poder e liberdade, é uma faculdade de quem o recebe por 

atribuição, que pode exercer ou não para que lhe seja entregue a proteção de um interesse 

juridicamente protegido. Não se trata de obrigação, que decorre de um dever, mas de uma 

faculdade que não obriga o exercício, mas apenas atribui a consequência do não exercício 

para quem for atribuído o ônus20. 

                                            
20 Não se pretende neste artigo fazer um aprofundamento sobre o ônus da prova, porque o objetivo é demonstrar 
que esse instituto é um do ponto em que é possível exercer o pensamento derrotável. Assim, para uma completa 
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O ônus da prova, fixada sua natureza de faculdade, relaciona-se ao pensamento por 

derrotabilidade tanto ao caráter dinâmico de um processo, como a um caráter estático. Isso 

porque, sua análise envolve uma das faces da derrotabilidade defendida por Prakken e Sartor, 

que é a derrotabilidade baseada em processo. Essa abordagem adota uma visão dinâmica, 

baseia-se no procedimento legal, o que é essencial no processo penal, porque não se pode 

prescindir de um processo para verificar se um ato é ou não crime, por exemplo (PRAKKEN; 

SARTOR. 2003, p. 8). 

De acordo com esses dois autores, o raciocínio derrotável baseado em processo se 

sustenta em dois aspectos dos procedimentos legais: o aspecto estático das regras básicas do 

procedimento, incluindo a regra estática do ônus da prova e o papel das presunções, para 

resolve as primeiras obrigações das partes e o aspecto dinâmico do ônus da prova21. 

Sobre o primeiro aspecto, o procedimento legal estabelece desde logo as “atitudes 

proposicionais” das partes, referente a quando uma reclamação (uma ação ou uma denúncia) 

deve ser questionada, contestada ou não contestada e quais suas consequências. Essa 

distribuição inicial tem relação direta com o ônus da prova e as presunções, porque gera as 

consequências para quem alega algo não prova. 

Nicholas Rescher (2006, p. 14 e 16), a propósito, afirma que a presunção e ônus da 

prova são correlativos entre si porque estão imbricadamente coordenados em toda a extensão 

da investigação racional. Nessa correlação, a presunção e o ônus da prova assumem uma 

posição essencial na estruturação de um sistema jurídico, pois evitam que uma discussão seja 

realizada ad infinitum, estabelecendo, desde logo, uma presunção favorável a certos atores ou 

certos direitos de modo que, a partir desse ponto, cabe o ônus da prova a quem deseja 

desconstituir essa presunção estabelecida no sistema. 

A utilização do ônus da prova e das presunções como pontos de partida de um 

procedimento tem correlação com a falibilidade do conhecimento, porque não é possível 

conhecer tudo sobre todos os aspectos de uma questão de fato, tampouco é possível 

estabelecer a origem do problema, sendo importante, portanto, fazer o recorte inicial, 

atribuindo o ônus da prova a uma das partes (geralmente o autor) e considerado esse ônus 

desincumbido ou não no momento do julgamento, para não permitir que o processo se estenda 

no tempo indefinidamente, em razão dos custos envolvidos. 

                                                                                                                                        
compreensão desse instituto no direito penal e processual penal, no livro de Gustavo Badaró traz um 
aprofundado estudo sobre o tema. 
21 Deve-se deixar claro que não se trata aqui de atribuição dinâmica do ônus da provas, como hoje previsto no 
Código de Processo Civil brasileiro (art. 373, CPC), mas do caráter dinâmico do ônus da prova que demanda 
sempre um procedimento dialético entre as partes: aquela que alega e aquele que se defende, como argumento e 
contra-argumento, com prova e contraprova etc. 
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No processo penal, essa distribuição inicial já ocorre também em decorrência de outras 

imposições, como a presunção de inocência prevista na Constituição federal, que faz com que 

essa faculdade caiba inicialmente ao Ministério Público22, atribuindo-lhe também a iniciativa 

probatória de que o réu é culpado, cabendo ao réu apresentar as matérias de exceção e de 

defesa que julgue necessárias para afastar essas imputações, mas sem que lhe seja exigido 

provar a negativa do fato. 

Mas também não é apenas nisso que tem importância a fixação inicial para iniciar a 

ação e arcar com o ônus disso decorrente, pois como afirmam Prakken e Sartor (2003, p. 9), 

deve-se levar em conta como o procedimento é legalmente regulado, como essa distribuição 

do ônus da prova é realizada, quanto ao que deve ser considerado provado ou não, a 

admissibilidade das evidências e contraevidências e as forças conclusivas de algumas 

evidências, conforme fixadas em lei. Além também, nessa mesma regulação, quais provas são 

admissíveis ou consideradas ilegítimas e a forma de produção dessa prova, para torná-la 

admissível, bem como quais argumentos devem ser aceitos, se o argumento é internamente 

aceitável, se o contra-argumento é admissível e se o argumento é dialeticamente aceitável, 

sobrevivendo à competição com os contra-argumentos. 

Dessa última questão, extraem-se também as regras de julgamento e consideração dos 

argumentos, que se dirigem tanto às partes, quanto aos julgadores. Ou seja, além de ter grande 

relevância os argumentos e contra-argumentos que derrotam outros argumentos e contra-

argumentos, ao adicionar a alocação do ônus da prova, as avaliações realizadas pelos 

julgadores são também argumentos sobre os argumentos e contra-argumentos fornecidos 

pelas partes. Como afirmam Prakken e Sartor (2003, p. 9): 

 

Então, uma vez que a evidência tenha sido avaliada, a lógica (derrotável) entra em 
jogo: acabamos com uma coleção de argumentos, contra-argumentos e argumentos 
de prioridade, e se adicionarmos a isso a alocação do ônus da prova, podemos criar 
um jogo de argumento lógico se a reivindicação inicial é comprovada.23

 

 

Assim, inicia-se um jogo (processo interativo) de argumentos e contra-argumentos, 

com argumentos prioritários, quando se admite e se inicia um processo. É aqui que entra o 

                                            
22 Cf. Badaró (2003, p. 240), no aspecto subjetivo do ônus da prova, afirma: “Em suma, quanto ao ônus 
subjetivo, há onus probandi do Ministério Público, para que não sucumba em seu interesse em ver provada a tese 
acusatória. Na ação penal condenatória, embora em tese fosse concebível que o acusado tivesse sua atividade 
probatória balizada por ônus, diante do in dubio pro reo, ele jamais poderá ser prejudicado pela dúvida sobre 
fato relevante. O querelante tem o ônus da prova dos fatos invocados na queixa crime.” 
23 Tradução livre: So, once the evidence has been evaluated, (defeasible) logic comes into play: we end up with a 
collection of arguments, counterarguments, and priority arguments, and if we add to that the allocation of the 
burden of proof, we can compute with a logical argument game whether the initial claim is proven. 
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segundo aspecto da derrotabilidade baseada em processo, que trata do papel dinâmico do ônus 

da prova, ao estabelecer se uma parte apresenta um argumento, cabe à outra parte o contra-

argumento, para derrotar as razões do argumento, fornecendo contra-evidências. 

No aspecto dinâmico, a derrotabilidade envolve as três dimensões do acontecimento, 

ou seja, envolve a derrotabilidade sobre fatos, normas e valores. No Direito não mais se 

trabalha apenas a interpretação do texto da norma, mas a interpretação da própria norma e dos 

valores que a permeia, além dos fatos subjacentes, de modo que a derrotabilidade baseada em 

processo, amparada no ônus da prova, possibilita ao adversário questionar não apenas uma 

afirmação de um fato, mas a afirmação de qual sentido tem a norma e de qual valor 

prepondera na interpretação ou aplicação. 

Duarte d’Almeida (2015, p. 89-92) nos auxilia nessa compreensão sobre o ônus da 

prova na discussão da aplicação do pensamento derrotável no processo penal. Para ele é um 

erro simplesmente afirmar que ao autor cabe o ônus de provar P e ao réu o ônus de provar D, 

já que outras possibilidades surgem se analisarmos bem essas atribuições. 

Tendo em vista a afirmação de que “Se P está provado e não está provado D, é 

correto decidir pelo autor” (o que representa essa assertiva de repartição do ônus sobre 

provar P ao autor e D ao réu), é possível sustentar que embora caiba à acusação provar os 

fatos P e à defesa o ônus de provar D, isso não é suficiente, porque basta que P não esteja 

provado para que sequer seja necessário provar D, o que levar a outra formulação da assertiva 

acima: “Se for provado que P, então (se não provado que D, então é correto decidir pelo 

autor)”. Essa formulação deve ser dita separadamente, conforme Duarte d’Almeida (2015, p. 

92) nos traz, para deixar claras as possibilidades: 

 

(25) É correto decidir pelo autor somente quando P está provado; 
mas também que 
(30) Se está provado que D, então não é correto decidir pelo autor, 
e também 
(31) É correto decidir pelo autor somente quando (P está provado e não é provado 
que D).24 
 

Assim, veja-se que ao autor (acusação) cabe provar P e impedir (derrotar) que se prove 

D, enquanto ao réu cabe provar D (exceções), mas também afastar ou impedir a prova de P 

                                            
24 Tradução livre:  
(25) It is correct to decide for the plaintiff only when P is proved, 
but also that 
(30) If it is proved that D, then it is not correct to decide for the plaintiff, 
and so that 
(31) It is correct to decide for the plaintiff only when (P is proved and it is not proved that D). 
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(derrotar as provas apresentadas pela acusação). Em resumo o ônus da acusação é (P estar 

provado E não está provado D), para a defesa o ônus é (nem P está provado OU está provado 

D). 

Isso modifica sensivelmente o ônus do réu, que somente deve provar as exceções e 

defesas caso haja prova dos fatos cujo ônus é da acusação, ampliando a âmbito de defesa dos 

acusados, que podem agir estrategicamente, já que devem falar por último e isso possibilita 

utilizar as armas de forma a potencializar maiores chances de absolvição. 

Com isso, pode-se perceber que a partir do momento que a acusação prova P, o ônus 

da prova sobre a alegação passa ao réu, que possa ser usada para desconstituir P ou tentar 

provar uma exceção D. Essa é uma primeira mudança no processo. E então, quando o réu 

levanta uma objeção contra P, derrotando-a, ou seja, prova uma exceção D, o ônus da prova, 

isto é, a obrigação de desconstituir D ou provar P volta à acusação. 

Mas não se pode descuidar de que ao provar P, a acusação não tem mais ônus algum, 

porque se não for provado em relação da D, pelo réu ou para afastar P, a condenação será 

inevitável, de modo que ainda remanesce uma carga probatória significativa em desfavor do 

réu. 

Claro que esse movimento não é infinito, como vimos, porque a distribuição do ônus 

já vem para estabelecer o início e final do procedimento, como no nosso processo penal, que 

fala que cabe a quem alega provar suas alegações.25 Mas em termos de aplicação da 

derrotabilidade, o primeiro passo é a prova de P, que segundo Duarte d’Almeida nunca será 

prova suficiente da procedência (D’ALMEIDA, 2015 p. 94). 

Por fim, também é importante deixar claro, mais uma vez, que o ônus não é uma 

obrigação, nem pode ser considerar o ato de provar algo ou requerer a prova, mas a mera 

faculdade de trazer a prova de P, como é da acusação, ou a prova de D, ou ainda, a prova 

derrotadora de P ou também de D.26 

 

 

 

 

                                            
25 Código de Processo Penal Brasileiro: Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, 
facultado ao juiz de ofício:  (...). 
26 Não tem este artigo escopo de distinguir ônus da prova de atividade probatória, nem de trazer as categorias de 
provas que aquele a que foi incumbido provar teria ao exercer a faculdade atribuída pelo ônus. Na verdade, 
busca-se apenas demonstrar que há um caráter dinâmico quando uma parte prova e exerce o ônus que a ele 
atribuído, passando à outra parte um novo ônus, não distribuído inicialmente, mas derivado dessa prova pela 
outra parte. 
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4 CONCLUSÕES 

 

A derrotabilidade tem como base o falibilismo, complementando-o em razão da 

constatação de que não temos como ter certeza de uma verdade absoluta (ou uma verdade 

real), auxiliando em problemas cuja solução dada pelo raciocínio indutivo e dedutivo, típico 

da lógica tradicional, seria um entre dois extremos, ou por insuficiência da solução adotada ou 

por pura injustiça que fugiria do escopo da regra levada a efeito para a solução do problema. 

Hart inicia esse profícuo debate sobre a derrotabilidade em 1949, em seu já citado 

artigo, discutindo o caráter adscritivo da linguagem e trata das exceções explícitas e 

implícitas, que podem levar a derrotar a regra, sem, contudo, produzir sua anulação. Em razão 

da própria vagueza e ambiguidade da linguagem, não é possível ao legislador prevê todas as 

hipóteses e exceções de aplicação de uma norma, abrindo ao aplicador da norma a 

possibilidade de exercer no momento da aplicação/interpretação uma situação derrotadora da 

regra, a fim de evitar uma verdadeira injustiça se prevalecer a aplicação das regras sem 

considerar essas circunstâncias excepcionais.  

A derrotabilidade e o falibilismo aplicam-se às ciências jurídicas e seu estudo, no 

campo específico do direito processual, por exemplo, como no caso do ônus da prova, que se 

mostra relevante, porque em muitas situações como a exemplificada neste artigo podem levar 

a extrema injustiça, sacrificando outros bens jurídicos relevantes sem que isso assegure o bem 

jurídico protegido pela norma derrotada.  

No aspecto da distribuição do ônus da prova, também é relevante o uso da 

derrotabilidade, porque leva as partes a um comportamento estratégico de sua atuação, 

podendo construir a acusação a depender das hipóteses derrotadoras que possam surgir, como 

também o comportamento do acusado pode depender inteiramente da ausência de prova da 

acusação, seja apresentando uma prova a desconstituir ou derrotar a existência da prova do 

crime, seja também a apresentando fatos derrotadores, mesmo não previstos em lei que 

tenham força suficiente a derrotar a adequação dos fatos ao tipo penal que sem essa prova 

desse fato excepcional a condenação seria inevitável. 

Esperamos ter cumprido o escopo inicial, como exposição do essencial do que vincula 

derrotabilidade e falibilismo, este como base epistemológica raciocínio abdutivo, bem como 

pela apresentação de argumentos de que a derrotabilidade pode ser aplicada no direito 

processual penal, com a abordagem sobre o ônus da prova. 

O campo de estudo, no Direito como um todo, e no Direito Processual Penal e Direito 

Penal, ainda está por ser explorado para a aplicação da derrotabilidade, mesmo que já haja 
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alguns bons estudos, é preciso trazer o debate para além da possibilidade de aplicação, como 

também na construção de modelos teóricos que permitam aplicar o pensamento derrotável 

especialmente para garantia da segurança jurídica. 
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SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Direito Penal mínimo e suas implicações jurídicas; 3. Princípio 
da insignificância no Direito Penal: 3.1. Base conceitual do princípio da insignificância; 3.2. 
Requisitos para aplicabilidade da insignificância no Brasil; 4. Aplicação do princípio da 
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contra a Administração Pública; 4.2. Posicionamento dos Tribunais Superiores; 5. 
Considerações finais; 6. Referências bibliográficas. 
 
RESUMO 
O artigo tem como tema a análise jurídico-social da aplicação do princípio da insignificância 
aos crimes contra a Administração Pública. Desta feita, a insignificância (ou bagatela) restará 
configurada quando sejam realizadas condutas ínfimas, que carecem de reprovação social, 
sendo tão irrelevantes que sequer merecem a aplicação de pena. Nesse sentido, a Suprema 
Corte editou quatro vetores que devem estar presentes ao caso concreto para que seja 
caracterizada a insignificância. Destarte, presentes os quatro requisitos, estará excluída a 
tipicidade material da conduta e, consequentemente, o crime. No entanto, os Tribunais 
Superiores, STJ e STF, apresentam posicionamentos divergentes a respeito da aplicabilidade 
da insignificância aos crimes contra a Administração Pública. A título de problematização 
indaga-se: Seria juridicamente possível aplicar o princípio da insignificância em caso de 
crime contra a Administração Pública? À guisa de conclusão, convém investigar requisitos 
que devem nortear as análises casuísticas. Assim, registra-se que o presente artigo tem como 
objetivo geral analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos 
de crimes contra a Administração Pública. Para alcançar tal objetivo, utiliza-se o método 
dedutivo, empregando a técnica de pesquisa bibliográfica e documental.  
 
Palavras-chave: Crime de bagatela. Princípio da insignificância. Administração Pública. 
Análise casuística. 
 
ABSTRACT 
The present article has as its subject matter the juridical-social analysis of the application of 
the principle of insignificance to crimes against the Public Administration. This time, the 
insignificance (or misdemeanor) will be the case when minor transgressions occur, lacking 
social disapproval and being so irrelevant that will not even need the application of a penalty. 
In that respect, the Supreme Court issued four requisites that must be present to an actual case 
so as to characterize its insignificance. Thus, given that the four requisites are present, the 
material typicality will be excluded from the transgression and, therefore, the crime. 
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Notwithstanding, the Supreme Courts, STJ and STF, expose divergent standpoints in regards 
to the applicability of the principle of insignificance to crimes against the Public 
Administration. Under the pretense of problematizing, it is to be inquired: would it be legally 
possible to apply the principle of insignificance to crimes against the Public Administration? 
By way of conclusion, it is appropriate to investigate upon the requirements that must guide 
the casuistic analyses. Hence, it is worth indicating that the present scientific research has as 
its general objective the analysis of the possibility of the application of the principle of 
insignificance to crimes against the Public Administration. In order to accomplish such an 
objective, it is used the deductive method, and so is employed the technique of documentary 
and bibliographical research. 
 
Keywords: Misdemeanor. Principle of insignificance. Public administration. Casuistic 
analysis. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O princípio da insignificância (ou bagatela) não está catalogado em nossa Constituição 

federal, tampouco na legislação penal, ficando, portanto, a cargo da doutrina e da 

jurisprudência. Aquela entende que tal preceito é um desdobramento lógico dos princípios da 

fragmentariedade e da subsidiariedade, uma vez que o Direito Penal só deve intervir quando 

houver relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado; e esta vem enfrentando 

sérias discussões a respeito da aplicabilidade da bagatela pelos Tribunais Superiores, STJ e 

STF. 

Hodiernamente, no Brasil, a bagatela vem sendo aplicada em larga escala pelos 

Tribunais Superiores. Entretanto, há divergências entre a compreensão do STJ e do STF, isto 

é, a aplicabilidade do aludido princípio não é unânime na jurisprudência, dependendo, 

portanto, da análise de cada caso em concreto para aferir-se a possibilidade de sua aplicação. 

É válido salientar que os crimes contra a Administração Pública constam no último 

título da Parte Especial do Código Penal, onde estão arroladas infrações que atingem 

diretamente o erário, no entanto, causam danos, indiretamente, a um número indeterminado 

de pessoas. Ainda, os crimes funcionais podem ser praticados pelos particulares ou por 

aqueles que atuam em nome da Administração Pública, os denominados funcionários 

públicos, que exercem cargo, emprego ou função pública. 

Nessa esteira, vê-se que a legislação penal pretende garantir os bens jurídicos mais 

relevantes para a sociedade. Contudo, em algumas situações, a aplicação literal da Lei pode 

gerar falta de proporcionalidade entre a conduta praticada e a sanção cominada, o que, em 

última análise, gera ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, 

salvaguardado em nossa Carta Magna. 
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2  DIREITO PENAL MÍNIMO E SUAS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS 

 

A teoria do Direito Penal mínimo não possui previsão legal no ordenamento jurídico 

vernáculo, no entanto, vem ganhando força e sendo defendida por inúmeros juristas. Esta 

teoria defende a necessidade de adequação razoável entre a conduta e a ofensa ao bem 

jurídico tutelado, de modo que o Direito Penal só intervenha quando realmente a lesão ao bem 

jurídico assim recomendar, bem como quando a lesão não seja passível de reparação pelos 

outros ramos do Direito. 

Com efeito, o minimalismo penal busca evitar excesso na aplicação do Direito Penal. 

Esse princípio refere-se à intervenção estatal face aos atos praticados, a qual somente deve 

ocorrer em situações extremas, como a última saída. Nesse entremeio, não há nenhuma 

garantia de que a inflação legislativa sustente a paz social. 

O que a doutrina convencionou chamar Direito Penal mínimo, também conhecido 

como ultima ratio, orienta e limita o poder que o Estado tem de incriminar pessoas, 

preconizando que a criminalização de uma conduta só se legitima em caso de constituir meio 

necessário para a prevenção de ataques contra os bens jurídicos mais importantes, eleitos pelo 

legislador. 

Ademais, se outras formas de sanção ou outros meios de controle social revelarem-se 

suficientes para a tutela desse bem, a sua criminalização é inadequada e não recomendável. 

Assim, se para o restabelecimento da ordem jurídica violada forem suficientes medidas civis 

ou administrativas, são estas que devem ser empregadas em lugar das penais. Por isso, o 

Direito Penal deve ser a ultima ratio do sistema normativo, isto é, deve atuar somente quando 

os demais ramos do Direito revelarem-se incapazes de dar a tutela devida a bens relevantes na 

vida do indivíduo e da própria sociedade. 

Interessante frisar o significado da expressão ultima ratio legis, a qual dá ao Direito 

Penal o objetivo de atuar somente quando outro ramo do Direito demonstra-se completamente 

ineficaz àquela finalidade, ou seja, incapaz de tutelar devidamente os bens relevantes da 

sociedade, tornando a aplicação do Direito Penal indispensável para a manutenção da ordem 

jurídica. 

Dentro desse viés, o Direito Penal assume uma feição subsidiária, pois somente será 

aplicado quando outra seara seja ineficaz para determinado caso concreto. Através do 

princípio da intervenção mínima adquire-se a consciência de que o Direito Penal irá tutelar 

bens jurídicos relevantes, conforme Gomes (2004, p. 113): 
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A intervenção penal deve ser fragmentária e subsidiária. Isso é o que caracteriza o 
chamado Direito penal Mínimo. O princípio da intervenção mínima possui dois 
aspectos relevantes: (a) fragmentariedade; e (b) subsidiariedade. A fragmentariedade 
do Direito penal significa, por sua vez, duas coisas: (a) somente os bens mais 
relevantes devem merecer a tutela penal; e (b) exclusivamente os ataques mais 
intoleráveis é que devem ser punidos penalmente. [...] A tutela penal deve ser 
reservada para aquilo que efetivamente perturba o convício social. Em outras 
palavras, ao estritamente necessário. 

 

Destarte, somente quando outros ramos do Direito não solucionam de forma 

satisfatória os conflitos é que o Direito Penal deve tutelá-los, por força do mencionado 

princípio da intervenção mínima.  

Em contrapartida, o que acaba sendo proibido no Brasil é o designado Direito Penal 

máximo, que nada mais é do que o abuso do Direito Penal para amenizar a ira da população. 

Quando se fala em aumento da criminalidade, o primeiro instrumento lembrado pela 

sociedade é o Direito Penal, consequentemente, como resposta a uma suposta violência 

globalizada, criam-se novos tipos penais, aumentam-se as penas e restringem-se cada vez 

mais as garantias fundamentais. No entanto, resta claro que a existência de lei por si só não 

inibe a prática de crime, pois o infrator em potencial não deixa de praticar uma infração 

apenas pelo fato de existir uma lei penal, quando muitas vezes ele nem a conhece. 

Compreendido pela concepção minimalista do Direito Penal, o princípio da 

intervenção mínima carrega a ideia do quão ineficaz é a “hipercriminalização”, ao passo que a 

desenfreada criação de tipos penais não satisfaz as exigências de proteção dos bens jurídicos 

fundamentais. 

Nesse diapasão, mister observar as lições de Bitencourt (2015, p. 44): 

 

Os legisladores contemporâneos – tanto de primeiro como de terceiro mundo – têm 
abusado da criminalização e da penalização, em franca contradição com o princípio 
em exame, levando ao descrédito não apenas o Direito Penal, mas a sanção criminal, 
que acaba perdendo sua força intimidativa diante da “inflação legislativa” reinante 
nos ordenamentos positivos. Hassemer, falando sobre um Direito Penal Funcional, 
particularmente sobre a moderna criminalidade, reflete: “nestas áreas, espera-se a 
intervenção imediata do Direito Penal, não apenas depois que se tenha verificado a 
inadequação de outros meios de controle não penais. O venerável princípio da 
subsidiariedade ou da ultima ratio do Direito Penal é simplesmente cancelado para 
dar lugar a um Direito Penal visto como sola ratio ou prima ratio na solução social 
de conflitos: a resposta surge para as pessoas responsáveis por estas áreas cada vez 
mais frequentemente como a primeira, senão a única saída para controlar os 
problemas”. 

 

Destarte, o princípio da intervenção mínima corre sérios e fundados riscos de perder 

sua essência, uma vez que o legislador nem sempre o observa ao tipificar condutas, fazendo 
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com que o Direito Penal não seja visto como ultima ratio, mas ao contrário, como prima 

ratio, ou, ainda, como sola ratio, a única saída cabível à solução dos problemas. 

É sabido que o foco do Direito Penal é a proteção do bem jurídico penal. No entanto, 

não se trata de proteger todos os bens caros à sociedade, mas tão-somente aqueles eleitos pelo 

legislador, em tese por pressão social ou indicação do Estado, para gozar de proteção sob o 

manto de um código, da legislação extravagante ou da própria Constituição federal. 

Outra característica fundamental a anotar, que também adota o perfil de uso restritivo 

do Direito Penal mínimo, é a fragmentariedade, da qual se depreende que somente fragmentos 

dos bens prezados pela sociedade se tornam bens jurídicos, de tal sorte a ficar sob a proteção 

do Estado. 

Sobre tal aspecto, a descrição de Cosate (2016, online): 

 

[...] é de salutar importância consignar o Princípio da Fragmentariedade do Direito 
Penal, segundo o qual somente os bens jurídicos mais relevantes e submetidos aos 
ataques mais intoleráveis merecem tutela penal. Por isso é que se diz que o Direito 
Penal é fragmentário, pois não protege todos os bens jurídicos de violações, 
cuidando somente daqueles mais importantes. 

 

Desta feita, pode-se afirmar que nem todos os ilícitos configuram infração penal. 

Sendo assim, não cabe ao Direito Penal tutelar todo bem jurídico, pois nem tudo lhe interessa, 

nem tudo lhe convém. Na verdade, apenas uma pequena parcela de bens merece sua proteção, 

quais sejam, os valores fundamentais para proteção e manutenção da sociedade. 

Ainda, conforme Toledo (1994, p. 133), “[...] o Direito Penal, por sua natureza 

fragmentária, só vai até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve 

preocupar-se com bagatelas”. Conclui o eminente jurista que “[...] ao considerar atípicas 

condutas que ocasionem insignificante prejuízo ao bem protegido, o crime bagatelar será 

disciplinado em outra área do Direito que não a penal”. 

Isso quer dizer que não há necessidade de aplicar-se mecanismo tão grave e enérgico 

como o Direito Penal quando se pode alcançar o mesmo resultado mediante a utilização de 

regras de um sistema menos intervencionista, violento e opressor. Aqui reside o caráter 

subsidiário do Direito Penal, segundo o qual este deve funcionar como um “executor de 

reserva”, intervindo apenas quando os demais ramos do Direito se mostrarem insuficientes e 

ineficazes para a proteção da ordem pública e da paz social. 

Em suma, subsidiariedade e fragmentariedade são mais do que características do 

Direito Penal mínimo, são princípios do Direito Penal que, ao caminhar de forma 
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complementar, sustentam um outro pilar desse ramo da ciência que será estudado no próximo 

capítulo: o princípio da insignificância. 

Zaffaroni e Pierangeli (1999, p. 101) sustentam que, em relação ao caráter 

diferenciador do Direito Penal, não se pode associar a sanção penal a qualquer conduta 

transgressora de normas jurídicas, mas apenas em casos especialíssimos e limitados. São 

situações em que “[...] a paz social não poderá ser alcançada salvo prevendo para estas 

hipóteses uma forma de sanção particularmente preventiva ou particularmente reparadora, que 

se distinga da prevenção e reparação ordinárias, comuns a todas as sanções jurídicas”. 

Do exposto, pode-se concluir que os mencionados princípios da intervenção mínima, 

da subsidiariedade e da fragmentariedade servem de fundamentos para caracterizar o princípio 

da insignificância, na medida em que este último objetiva retirar a tipicidade de condutas que 

tenham como resultado lesões mínimas, restringindo, desta forma, a órbita do Direito Penal. 

 

3 PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO DIREITO PENAL 

 

No Direito brasileiro, assim como na pluralidade de ordenamentos jurídicos 

contemporâneos, a via dogmática mais apropriada para se alcançar o reconhecimento da 

irresponsabilidade penal do fato ofensivo ínfimo ou da conduta banal e penalmente irrelevante 

é constituída pelo princípio da insignificância, também conhecido por crime de bagatela. 

Genericamente, o mencionado princípio permite que não sejam processadas condutas 

socialmente irrelevantes, excluindo desde logo danos de pouca importância. 

 

3.1 Base conceitual do princípio da insignificância 

 

No domínio jurídico-penal, conforme mencionado anteriormente, o princípio da 

insignificância tornou-se notório pela primeira vez através da obra de Claus Roxin, partindo 

da máxima contida no brocardo romano minimis non curat praetor. 

Para melhor ilustrar, a palavra “insignificância” refere-se ao que é sem valor, de pouca 

importância. No âmbito do Direito Penal, o princípio da insignificância traduz condutas cujos 

resultados são tão ínfimos que sequer merecem a aplicação de pena. Em outras palavras, são 

comportamentos ou ataques ao bem jurídico tão irrelevantes que não necessitam da 

intervenção penal, uma vez que, nesses casos, a reprimenda soaria desproporcional. 

A doutrina classifica a bagatela em duas espécies: a própria e a imprópria. A primeira 

trata de hipótese em que a conduta praticada já nasce insignificante, fazendo-se incidir o 
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princípio em comento. Nesse caso, não há que se pesquisar o animus do agente ou os seus 

antecedentes, pois o fato é atípico, não há crime. Em contrapartida, a bagatela imprópria cuida 

de fato que não nasce desimportante, sendo, portanto, fato típico, mas, a pena, ao final, torna-

se desnecessária, incidindo aqui o princípio da irrelevância da pena, igualmente significativo. 

Um dos argumentos utilizados por Roxin apud Beijato Júnior (2016, online) é que, em 

certos casos, quando a atribuição de pena não traz consigo o seu caráter preventivo, a essência 

da sanção propriamente dita perde o seu efeito cabal, caindo no vazio de ter apenas um 

propósito punitivo vingativo, o que não é aceito em nosso ordenamento jurídico. Justificar-se-

ia, logo, em tais situações, a aplicação do princípio da insignificância, como forma de evitar 

as pesadas armas sancionatórias do Direito Penal sobre o fato irrelevante. O fato 

insignificante, destarte, deve ficar reservado para outros ramos do Direito. 

Esse é o significado principal do preceito, pois busca-se excluir das vias judiciais fatos 

formalmente típicos, mas que não sejam materialmente, pois que são fatos atípicos. Por 

conseguinte, vem a ser excluída a responsabilidade penal de fatos ofensivos nímios ou de 

pouca monta, haja vista não atingirem de forma acentuada o bem jurídico resguardado. 

Da mesma forma assevera Gomes (2009, p. 46-47): 

 

O princípio da insignificância é o que permite não processar condutas socialmente 
irrelevantes, assegurando não só que a Justiça esteja mais desafogada, ou bem 
menos assoberbada, senão permitindo também que fatos nímios não se transformem 
em uma sorte de estigma para seus autores. Do mesmo modo, abre a porta para uma 
revalorização do direito constitucional e contribui para que se imponham penas a 
fatos que merecem ser castigados por seu alto conteúdo criminal, facilitando a 
redução dos níveis de impunidade. Aplicando-se este princípio a fatos nímios se 
fortalece a função da Administração da Justiça, porquanto deixa de atender fatos 
mínimos para cumprir seu verdadeiro papel. Não é um princípio de direito 
processual, senão Direito Penal. 

 

É mister salientar que, tecnicamente, um fato para ser típico deve apresentar 

determinados elementos, analisados na seguinte sequência: primeiro, deve tratar-se de 

conduta punível prevista em lei anterior; segundo, tal conduta deve produzir um resultado, 

configurando, assim, nexo causal entre uma e outro, de tal sorte que se tenha por 

consequência a situação típica punível. 

E é quanto a esse último elemento que se tem a grande contribuição de Roxin, ao 

demonstrar a necessidade de haver para caracterização do crime a junção da tipicidade formal, 

ou seja, a contrariedade à lei, com a tipicidade material, isto é, o resultado efetivo no mundo 

real, a lesão ou perigo de lesão expressiva. Em outras palavras, a insignificância é uma causa 

supralegal de exclusão da tipicidade material do fato. Haverá tipicidade formal, contudo não 
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existirá tipicidade material, visto que, apesar de o fato se subsumir à norma incriminadora, 

não há verídica lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico resguardado pelo tipo penal. 

Outrossim, consoante entendimento jurisprudencial, a insignificância deve ser 

analisada em conexão com os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do 

Estado em matéria penal, com o condão de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, 

examinada na perspectiva de seu supramencionado caráter material. Já que o crime, através de 

seu conceito analítico e da teoria tripartida, é fato típico, antijurídico e culpável, ao excluir-se 

a tipicidade do fato, não há que se falar em delito, tampouco em sanção penal. 

É de suma importância, todavia, não confundir a desconsideração da tipicidade, que é 

o processo decorrente da aplicação do delito de bagatela, com descriminalização ou 

despenalização. Descriminalizar é o processo legislativo de excluir uma conduta da seara 

penal. Despenalizar constitui um processo judicial e significa quando do julgamento a parte 

conseguir, a depender da inteligência exclusiva do magistrado, o perdão judicial para a pena 

que seria imposta. 

Portanto, em não havendo conduta que gere grave ofensa ao bem jurídico tutelado, não 

há que se falar em responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouca gravidade e ínfima 

lesividade, considerando-se que as condutas penalmente típicas só devem estar formadas por 

ações gravemente antijurídicas. O princípio da insignificância denota, pois, verdadeiro limite 

para restrição dos tipos penais. 

Isso porque, no tipo, somente estão descritos os comportamentos capazes de ofender o 

interesse protegido pela norma jurídica. Por essa razão, os danos de pouca gravidade devem 

ser considerados atípicos. É o que aduzem Bonfim e Capez (2004, p. 121-122) em sua obra, 

quando se referem à atipicidade da conduta: 

 

A tipicidade penal está a reclamar ofensa de certa gravidade exercida sobre os bens 
jurídicos, pois nem sempre ofensa mínima a um bem ou interesse juridicamente 
protegido é capaz de se incluir no requerimento reclamado pela tipicidade penal, o 
qual exige ofensa de alguma magnitude a esse mesmo bem jurídico. 

 

Por outro lado, é válido ressaltar que a aplicação do princípio da insignificância deve 

se dar em função da reprovabilidade das reprimendas penais, eis que tais medidas repressivas 

devem ser a última condição a se aplicar, a ultima ratio, devendo o magistrado previamente 

analisar, de acordo com a gravidade e lesividade da ação, se o caso não é passível de outras 

medidas que não as sanções penais. 



88 

Revista Direito Diário, Fortaleza, vol. 3, n. 2, mai./jun. 2020. 
ISSN 2595-1408 

Portanto, entende-se que a insuficiente repercussão no mundo jurídico e na própria 

sociedade, a mínima lesividade e o reduzido grau de reprovação do delito denotam exagerada 

e desproporcional a resposta penal fornecida pelo Estado. Porquanto o mais aconselhado, 

como já admitido na totalidade dos Tribunais, é o reconhecimento da atipicidade material da 

ação, tendo em vista que o agente será criminalizado injustificadamente por uma conduta 

relativamente ínfima, ou de resultado irrelevante para a coletividade e, sobretudo, para o 

Direito Penal. 

Acredita-se que, sendo o Direito uma ciência que lida com valores subjetivos de uma 

sociedade, não há como interpretá-lo de forma inflexível a tal ponto de usar-se critérios 

extremantes sancionadores em crimes de pequeno valor objetivo. No entanto, muitos juristas 

receiam uma possível insegurança jurídica derivada. Melhor seria que o legislador 

estabelecesse critérios determinados, tornando possível uma aplicação segura e calculada do 

Direito Penal, subtraindo-o da irracionalidade, arbitrariedade e provável aplicação 

discriminatória da norma penal. Sem embargo, sabe-se que a pluralidade de ordenamentos 

jurídicos contemporâneos não apresenta, em regra, essa desejável segurança jurídica. 

De qualquer modo, são diversas as vias existentes para fundamentar a aplicação da 

insignificância nas infrações bagatelares, sem, no entanto, desconsiderar as responsabilidades 

cível, tributária, trabalhista ou administrativa, por exemplo. 

Para Roxin apud Gomes (2009, p. 96), a não incidência da ultima ratio sobre o fato 

insignificante resulta de “não ser socialmente danoso em sentido material”. Desta feita, a 

ausência de dano social em sentido material, ou a função geral do Direito ou, sobretudo, o 

princípio da proporcionalidade, constituem outras motivações que ensejam a aplicação do 

preceito diante dos fatos nímios, que não contam com entidade suficiente para motivar sanção 

penal. 

Sob outra perspectiva, a aplicação de pena às bagatelas gera males muito mais 

gravosos do que os que se pretende evitar. Vitale apud Gomes (2009, p. 37) afirma que: 

 

A estigmatização que o próprio processo penal gera, o labor dos funcionários e 
empregados do Poder Judiciário avocados à investigação e análise destes fatos, o 
tempo e esforço empregado por aqueles que devem colaborar de outro modo com a 
Justiça (como é o caso das testemunhas ou dos peritos) e o custo econômico que a 
atividade judicial demanda, são tão só alguns outros inconvenientes que demonstram 
a não necessidade do controle penal das insignificâncias e, particularmente da 
colocação em funcionamento da engrenagem judicial. A pena para as bagatelas, 
então, longe de constituir uma resposta institucional necessária, seria na verdade um 
meio irracional, desproporcional em relação aos fatos aos que se aplica, que 
provocaria males inaceitavelmente maiores que aqueles que com a pena procura se 
evitar. 
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Em que pese a ausência de previsão legal do princípio da insignificância, pode-se 

inferir que este decorre da concepção garantista do Direito Penal moderno, visando proteger 

os valores máximos do Estado democrático de Direito, tais como a vida e a liberdade. 

Ademais, exige como critério de justificação da pena uma concreta ofensa ao bem jurídico 

atacado, evitando-se arbitrariedades por parte do juiz. 

Ante o exposto, vê-se que o objetivo primordial do preceito em análise é o de 

interpretar restritivamente a lei penal com base em critérios de equidade e razoabilidade para 

restringir a abrangência do tipo penal. Atuando, dessa forma, como instrumento de 

interpretação restritiva do tipo no intuito de atribuir-lhe conteúdo material, ao exigir-se a 

lesividade concreta da conduta realizada. 

 

3.2 Requisitos para aplicabilidade da insignificância no Brasil 

 

A incidência do princípio da insignificância, conforme o qual não há de ser 

considerada materialmente típica a conduta que, apesar de guardar congruência formal com o 

paradigma legal do delito, não seja apto a afetar de forma relevante o bem jurídico 

resguardado pela norma penal, nas palavras de Bechara (2011, p. 403): “[...] representa uma 

das mais simbólicas hipóteses de efetividade concreta dos princípios protetores dos bens 

jurídicos e da ofensividade, os quais objetivam evitar a intervenção desnecessária do Estado”. 

Desse modo, para que determinada conduta mereça ser resguardada pela bagatela, há 

de se levar em conta alguns critérios definidos pelos Tribunais brasileiros, sobretudo pela 

Suprema Corte, que justifiquem a aplicabilidade de tal preceito, a partir da renúncia da pena. 

Esse princípio, segundo Masson apud Gomes (2009, p. 25), calcado em valores de 

política criminal, funciona como causa de exclusão da tipicidade, desempenhando uma 

interpretação restritiva do tipo penal. Para o Supremo Tribunal Federal, a mínima 

ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido 

grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada 

constituem os requisitos de ordem objetiva autorizadores de sua aplicação. 

Contudo, o reduzido valor patrimonial do objeto material não autoriza, por si só, o 

reconhecimento da criminalidade de bagatela. Exige-se também requisitos subjetivos, 

conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça: 

 

EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO DE PULSOS 
TELEFÔNICOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. O pequeno valor da res furtiva não 
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se traduz, automaticamente, na aplicação do princípio da insignificância. Há que se 
conjugar a importância do objeto material para a vítima, levando-se em 
consideração a sua condição econômica, o valor sentimental do bem, como 
também as circunstâncias e o resultado do crime, tudo de modo a determinar, 
subjetivamente, se houve relevante lesão. Precedente desta Corte. 2. Consoante se 
constata dos termos da peça acusatória, a paciente foi flagrada fazendo uma única 
ligação clandestina em telefone público. Assim, o valor da res furtiva pode ser 
considerado ínfimo, a ponto de justificar a aplicação do Princípio da Insignificância 
ou da Bagatela, ante a falta de justa causa para a ação penal. 3. Não há notícia de 
reiteração ou habitualidade no cometimento da mesma conduta criminosa, sendo que 
a existência de outro processo em andamento não serve como fundamento para a 
inaplicabilidade do princípio da insignificância, em respeito aos princípios do estado 
democrático de direito, notadamente ao da presunção da inocência. 4. Ordem 
concedida, para trancar a ação penal instaurada contra a paciente. 
(STJ - HC: 60949 PE 2006/0127321-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de 
Julgamento: 20/11/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 
17/12/2007 p. 235). Grifado. 

 

Portanto, para o reconhecimento da insignificância deve ser feita uma análise 

pormenorizada de cada caso concreto, da vítima, das circunstâncias do fato, do local, do valor, 

entre outros aspectos, pois ao passo que uma conduta em determinada situação possa ser 

absolutamente insignificante, em outro contexto não o é. Cada caso deve ser analisado 

isoladamente, visto que a pertinência da bagatela deve ser avaliada considerando não só o 

valor do bem lesado, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 

Quanto à exigência da atenção aos vetores objetivos criados pelo STF para que seja 

acolhida a aplicação da insignificância no caso concreto, ratifica Gomes (2009, p. 19): “A 

ausência de periculosidade social da ação, a mínima ofensividade da conduta do agente – 

mínima idoneidade ofensiva da conduta, a inexpressividade da lesão jurídica causada e a falta 

de reprovabilidade da conduta”. 

No mesmo diapasão, Delmanto apud Gomes (2009, p. 59) minuta acerca dos critérios 

para aferição da insignificância: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a 

nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do 

comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Sua aplicação decorre 

da interpretação de que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que produzam 

resultado cujo desvalor não represente prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico 

tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 

Isso posto, nota-se que a ausência de qualquer dos requisitos exigidos pelo Pretório 

Excelso implica a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pois, na falta 

de algum daqueles, a conduta passaria a ser compreendida na finalidade da norma ou em seu 

sentido material, o que impede a exclusão da tipicidade. 
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O que se depreende dos julgados dos nossos Tribunais Superiores, STJ e STF, é que as 

mínimas ofensas aos bens jurídicos tutelados não justificam a aplicação das sanções punitivas 

do Direito Penal, porquanto isso se mostra desproporcional ao impor medidas repressivas a 

condutas que não demonstrem desaprovação social ou que sejam manifestamente ínfimas, 

devendo tais condutas serem toleradas por suas diminutas lesividades. 

Em casos nímios como os abarcados pela insignificância, seria muito mais prudente 

poupar todo aparato policial, ministerial e judicial, já tão assoberbados de ocorrências graves, 

tais como homicídios, tráfico de entorpecente e roubos, de se mobilizar para dar uma resposta 

penal à sociedade no que tange à conduta irrelevante do agente. 

Destarte, presentes todos os requisitos exigidos pela Corte Suprema para o 

reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância, não há que se falar em 

condenação pela conduta que sequer produziu reprovação social, tampouco foi capaz de 

produzir resultado que lesasse sisudamente algum bem jurídico tutelado. Há de se ressaltar, 

entretanto, que a falta de algum dos vetores elencados, principalmente o da periculosidade 

social da ação e da mínima ofensividade do agente, faz com que a conduta, apesar de 

insignificante, seja considerada típica. 

Cumpre salientar, ainda, outro ponto meritório, não previsto como condição para 

aplicação da insignificância, mas não menos importante, eis que do mesmo modo debatido e 

reconhecido pela Corte Maior, qual seja, o valor ético-jurídico da conduta. Isso porque o 

objeto jurídico tutelado é o interesse estatal, no que diz respeito ao erário público lesado pelo 

comportamento do sujeito, a título de exemplo, que importando ou exportando mercadoria 

proibida prejudica não só o poder público, mas também a indústria nacional, a moralidade e 

até mesmo a saúde pública, que pode vir a ser lesada com a entrada de produtos maléficos a 

ela e, por isso, coibidos. 

Nesse diapasão, apesar de a lesão ter sido ínfima ou a res furtiva de pouco valor, a 

conduta do agente influencia a sociedade, ao passo que se isento de julgamento e condenação 

sempre que praticar, como no caso, furtos de pequenos valores, o infrator passará a praticar 

delitos continuamente, eis que amparado pela bagatela.  

Nota-se, portanto, que a insignificância não tem como fim eximir todos os 

transgressores de toda e qualquer conduta irrelevante, mas atua como moderador do poder de 

punir do Estado frente ao indivíduo que comete infrações motivadas por fatores sociais. 

Nenhum indivíduo possui o direito de usar de força ou de meios violentos para suprir a 

indigência causada pela falta de assistência estatal. E é essa conduta que, por mais ínfima que 

seja, não merece ser patrocinada pela insignificância. 
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Relata Queiroz (2010, p. 60) que os julgados em geral têm admitido a aplicação do 

princípio da insignificância, porém apenas em crimes praticados sem violência ou grave 

ameaça à pessoa, especialmente em crimes patrimoniais e de descaminho. 

Nesses termos, aponta a jurisprudência, nas palavras da ministra Rosa Weber, em 

ocasião do Recurso Ordinário em habeas corpus nº. 106.360/DF: 

 

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO 
QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE. 
É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes 
praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo. Jurisprudência 
consolidada do Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário em habeas corpus não 
provido. 
(STF - RHC: 106360 DF, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 
18/09/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-195 DIVULG 03-10-2012 
PUBLIC 04-10-2012) 

 

No caso, resta evidente a carência de um dos pré-requisitos para o reconhecimento da 

insignificância, ou seja, crimes praticados com grave ameaça ou violência obstruem os 

requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social 

da ação e do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do indivíduo. 

Atualmente, o projeto de Lei nº 236/12, que trata sobre o Novo Código Penal, 

encontra-se em posse da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aguardando a 

designação do relator. No entanto, o anteprojeto encontra-se disponível na página online do 

Senado (2012, online) e traz no bojo do art. 28, em seu parágrafo primeiro, expressamente, 

algumas dessas condições para a aplicação do princípio da insignificância: 

 

Exclusão do fato criminoso  
Art. 28. Não há fato criminoso quando o agente o pratica:  
I – no estrito cumprimento do dever legal;  
II – no exercício regular de direito;  
III – em estado de necessidade; ou  
IV – em legítima defesa;  
Princípio da insignificância  
§ 1º Também não haverá fato criminoso quando cumulativamente se verificarem as 
seguintes condições:  
a) mínima ofensividade da conduta do agente;  
b) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;  
c) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 

 

Caso o projeto seja aprovado na forma em que se encontra, alguns dos requisitos 

estabelecidos jurisprudencialmente no âmbito no STF, e que já são aplicados pacificamente há 

algum tempo, doravante serão formalmente incluídos na letra explícita da lei, o que cessará 

qualquer discussão acerca desses critérios para a aplicação do postulado. 
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Do exposto, afere-se que o delito de bagatela obedece ao princípio da intervenção 

mínima do Direito Penal, já que este deve atuar como a ultima ratio, somente quando os bens 

jurídicos de maior relevância tutelados pelo Estado forem atingidos. Nesse diapasão, o 

julgador deve buscar a solução mais justa para o caso concreto, a entender-se que algumas 

infrações bagatelares não merecem ser punidas, pois, do contrário, ensejar-se-iam situações 

aberrantes e desproporcionais, além de provocar um assoberbamento supérfluo do Poder 

Judiciário, dando atenção a casos irrelevantes, quando outros, verdadeiramente importantes, 

poderiam ser analisados mais rapidamente. 

Hodiernamente, no Brasil, o princípio da insignificância vem sendo aplicado em larga 

escala pelos Tribunais Superiores, até mesmo nos crimes contra a Administração Pública, que 

serão abordados no próximo tópico. No entanto, há divergências entre a compreensão do STJ 

e do STF, isto é, a aplicabilidade do aludido princípio não é unânime na jurisprudência, 

dependendo, portanto, da análise de cada caso concreto para aferir-se a possibilidade, ou não, 

da aplicação de tal princípio. 

 

4 APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AOS CRIMES CONTRA A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

O princípio em tela encontra cada vez maior aceitação em nossos Tribunais 

Superiores, embora não esteja previsto no ordenamento jurídico pátrio. 

Na maioria de seus julgados, entende-se que não é possível a aplicação da bagatela nos 

crimes contra a Administração Pública, baseado no argumento de que, embora o valor da 

lesão possa ser considerado ínfimo, a norma busca resguardar não somente o aspecto 

patrimonial, mas a moral administrativa, o que torna inviável a afirmação da renúncia estatal à 

sua repressão; enquanto outro entendimento vem possibilitando a aplicação do preceito a 

diversas espécies criminosas, inclusive em face de crimes funcionais, pautando-se pela 

intervenção mínima e interpretação mais favorável ao réu. 

 

4.1 Características dos crimes contra a Administração Pública 

 

O último Título da Parte Especial do Código Penal diz respeito aos crimes contra a 

Administração Pública. Nele são arroladas algumas das infrações penais mais nefastas e 

devastadoras, nas palavras de Greco (2009, p. 357), uma vez que, comumente, mesmo 

atingindo diretamente a Administração Pública, indiretamente causam danos a um número 



94 

Revista Direito Diário, Fortaleza, vol. 3, n. 2, mai./jun. 2020. 
ISSN 2595-1408 

indeterminado de pessoas. Na maioria das vezes, a sociedade não tem ideia dos danos 

causados quando um funcionário corrupto lesa o erário. 

Segue o autor versando sobre os danos causados, para efeitos de raciocínio, pelo 

superfaturamento de uma obra pública. O dinheiro desperdiçado na obra impede que outros 

recursos sejam empregados em âmbitos fundamentais da sociedade, como ocorre com a 

saúde, fazendo com que inocentes morram em filas de hospital por falta de atendimento, a 

julgar pelo Estado que não tem fundos suficientes para a contratação de um número adequado 

de profissionais, ou mesmo que, uma vez atendidos, esses pacientes não possam ser tratados, 

já que lhes faltam os indispensáveis medicamentos. 

A professora Di Pietro (2001, p. 37) salienta que “nem tudo o que é legal é honesto”. 

Embora os atos administrativos sigam todos os ditames legais, isso não significa que tais atos 

foram praticados com honestidade, principalmente diante da corrupção que dá a tônica em 

nosso país. 

Nessa acepção, Meirelles (2012, p. 90) declara que: 

 

O agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de atuar, deve, 
necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o Honesto do Desonesto. E ao atuar, não 
poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que decidir 
somente entre o legal e o ilegal, o justo do injusto, o conveniente e o inconveniente, 
o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. 

 

O autor assinala, ainda, que a moralidade do ato administrativo, junto à sua legalidade 

e finalidade, são pressupostos de validade que garantem legitimidade à atividade pública. É o 

que se extrai da leitura do caput do art. 37 da Constituição Federal: “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 [...]”. 

O constituinte, logo, pretendeu conferir autonomia jurídica ao princípio da moralidade, 

o qual veda condutas eticamente inaceitáveis e transgressoras do senso moral da sociedade, a 

ponto de não comportarem condescendência. Nesse diapasão, um progresso de desmesurada 

relevância para o princípio da moralidade foi a Lei de Improbidade Administrativa – Lei 

8.429/92 –, que aborda as devidas medidas repressivas aplicáveis aos agentes públicos, 

proporcionando uma base sólida às exigências impostas pelo princípio da moralidade. 

Para melhor compreensão acerca do tema, frise-se algumas considerações sobre o 

conceito de crimes funcionais e do termo funcionário público. Inicialmente, verifica-se que os 

crimes funcionais podem ser praticados pelos particulares ou por aqueles que atuam em nome 

http://www.jusbrasil.com/topico/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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da Administração Pública. Quando tais delitos forem praticados por agentes que atuam em 

nome do interesse público, classificam-se como funcionais, dividindo-se em crimes 

funcionais próprios e crimes funcionais impróprios. 

Os crimes funcionais próprios são aqueles em que o atributo de funcionário público é 

essencial à sua configuração, não havendo figura semelhante que possa ser praticada por 

quem não goza dessa qualidade, podendo ser citado como exemplo o delito de prevaricação, 

previsto no art. 319 do Código Penal, in verbis: “retardar ou deixar de praticar, 

indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer 

interesse ou sentimento pessoal”. 

Em contrapartida, há infrações que podem ser cometidas tanto pelo agente público 

como pelo particular, que não desfruta dessa condição, a exemplo do que ocorre com o 

peculato-furto, previsto no art. 312, §1º, do Código Penal, muito semelhante ao crime de 

furto, disposto no art. 155 do mesmo diploma legal, o qual tem como objeto jurídico tutelado 

o patrimônio. O delito de peculato-furto é, destarte, classificado como crime funcional 

impróprio. 

Cumpre salientar, ademais, a norma constante no art. 30 do Código Penal, aduzindo 

que “não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando 

elementares do crime”. À guisa de informação, a palavra elementar refere-se a toda 

denominação que, caso seja retirada da tipificação, o crime deixa de existir, sendo, portanto, 

imprescindível para sua caracterização. De tal modo, mesmo os crimes próprios funcionais 

poderão, dependendo da conjectura, ser atribuídos ao terceiro que não usufrui dessa 

qualidade, desde que seja de seu conhecimento que o outro agente se adequa ao conceito de 

funcionário público, aplicando-se, para tanto, a regra correspondente ao concurso de pessoas. 

Outrossim, a redação do art. 327 do Código Penal é de suma importância quando da 

apreciação das espécies de crime em estudo. O dispositivo delibera o que se entende por 

funcionário público para efeitos penais, sendo aquele que exerce cargo, emprego ou função 

pública. O ocupante de cargo público é, pois, o funcionário público em sentido estrito, 

ocupando lugar no arcabouço da Administração Pública, sendo-lhe conferido estabilidade. Já 

o empregado público normalmente exerce atividades regido pela Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT. A função pública, por sua vez, pode ser definida como um conjunto de 

tarefas prestadas por aqueles que atuam em nome da Administração. 

Dos crimes tipificados no Título XI do Código Penal, os de maior incidência prática 

são os de peculato, os de corrupção e descaminho. Tais delitos são de ação penal pública 

incondicionada, devendo a autoridade administrativa tomar as medidas cabíveis, sob pena de 
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responsabilidade. Na esfera administrativa, os fatos delituosos devem ser apurados via 

sindicância ou via processo administrativo e, em sendo esses fatos de maior gravidade, devem 

ser dirigidos ao Ministério Público, titular da ação penal pública, nos termos da Constituição 

Federal, art. 129, I, para que aquele determine providências no âmbito criminal. 

O inciso I do art. 92 do Código Penal assevera ser também um efeito da condenação a 

perda de cargo, função pública ou mandato eletivo quando aplicada pena privativa de 

liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou 

violação de dever para com a Administração Pública, e quando for aplicada pena privativa de 

liberdade por tempo superior a quatro anos nos demais casos. 

Quando se estiver diante de uma condenação, isto é, o fato praticado pelo funcionário 

público é típico, antijurídico e culpável, poderá a Administração, mesmo diante de 

condenações que não se amoldem às situações anteriores, aplicar uma sanção de natureza 

administrativa ao seu servidor, podendo se consubstanciar, de acordo com os incisos do art. 

127 da Lei nº. 8.112/90 em: advertência; suspensão; demissão; cassação de aposentadoria; 

disponibilidade; destituição de cargo em comissão ou destituição de função comissionada. No 

entanto, nada obsta que o agente tenha sido absolvido na esfera penal. 

Com a consolidação dos vetores elencados pelo STF para a aplicação do princípio da 

insignificância, iniciaram-se diversas discussões quanto ao seu cabimento nos crimes contra a 

Administração Pública. Diante disso, em 20/11/2017 foi aprovada a súmula 599 do STJ com a 

seguinte redação: “o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a 

Administração Pública”. 

 

4.2 Posicionamento dos Tribunais Superiores 

 

Quando se trata de analisar a bagatela em face dos crimes contra a Administração 

Pública, convém examinar os posicionamentos do STF e do STJ nos últimos anos. 

Apenas para elucidar, as teorias da imputação objetiva e da tipicidade conglobante 

deram ensejo à teoria constitucionalista do delito, a qual é hodiernamente adotada pela Corte 

Suprema, cuja aplicação se dá à luz do princípio da insignificância. Em verdade, as 

decisões proferidas pelo STF reconhecem a descaracterização da tipicidade penal em seu 

aspecto material, considerando-se a reunião dos vetores mencionados outrora: a) mínima 

ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido 

grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



97 

Revista Direito Diário, Fortaleza, vol. 3, n. 2, mai./jun. 2020. 
ISSN 2595-1408 

A Excelsa Corte, em oposição ao STJ, vem realizando um alargamento constitucional 

do princípio da insignificância, tendo posicionamento consolidado no sentido de que é 

possível a aplicação deste a diversas espécies criminosas, inclusive em atenção aos crimes 

previstos no Título XI do Código Penal. 

Até o primeiro semestre do ano de 2014, um mesmo agente não poderia ser 

beneficiado mais de uma vez pela incidência da insignificância em seu favor. Entendia-se que 

reconhecer a bagatela a um reincidente seria instigar a prática de pequenas delinquências. 

Todavia, este juízo foi parcialmente alterado. Consoante salienta Gomes (2006), a partir do 

Informativo 756 do STF passou-se a permitir a possibilidade de caracterização da 

insignificância ao condenado reincidente, desde que, na espécie, a reincidência não seja 

específica, isto é, não se tenha processado pelo mesmo delito. 

À guisa dessa interpretação: 

 

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. 
INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. CONTUMÁCIA DE INFRAÇÕES PENAIS 
CUJO BEM JURÍDICO TUTELADO NÃO É O PATRIMÔNIO. 
DESCONSIDERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Segundo a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado 
princípio da insignificância e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável 
que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico 
tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma 
periculosidade social. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como 
requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, 
muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. 
Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a 
impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe 
desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. 
Assim, há de se considerar que a insignificância só pode surgir à luz da finalidade 
geral que dá sentido à ordem normativa (Zaffaroni), levando em conta também que o 
próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não 
para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3. Trata-se 
de furto de um engradado que continha vinte e três garrafas vazias de cerveja e seis 
cascos de refrigerante, também vazios, bens que foram avaliados em R$ 16,00 e 
restituídos à vítima. Consideradas tais circunstâncias, é inegável a presença dos 
vetores que autorizam a incidência do princípio da insignificância. 4. À luz da 
teoria da reiteração não cumulativa de condutas de gêneros distintos, a 
contumácia de infrações penais que não têm o patrimônio como bem jurídico 
tutelado pela norma penal não pode ser valorada, porque ausente a séria lesão 
à propriedade alheia (socialmente considerada), como fator impeditivo do 
princípio da insignificância. 5. Ordem concedida para restabelecer a sentença de 
primeiro grau, na parte em que reconheceu a aplicação do princípio da 
insignificância e absolveu o paciente pelo delito de furto. 
(STF - HC: 114723 MG, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 
26/08/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-222 DIVULG 11-11-2014 
PUBLIC 12-11-2014). Grifado. 
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No julgamento do habeas corpus mencionado supra, a segunda Turma reconheceu a 

aplicação da insignificância ao ora paciente da imputação de furto. In casu, ele fora 

condenado pela subtração de um engradado com vinte e três garrafas de cerveja e seis de 

refrigerante, todos vazios, avaliados em dezesseis reais. No entanto, o Tribunal de Justiça 

local afastara a incidência da bagatela em virtude de anterior condenação pela prática de 

delito de outra espécie, qual seja, lesão corporal. A Turma afirmou que, considerada a teoria 

da reiteração não cumulativa de condutas de gêneros distintos, a contumácia de infrações 

penais diversas não poderia ser valorada como fator impeditivo à aplicação da bagatela, 

porquanto ausente a séria lesão à propriedade alheia. 

No entanto, Moreira (2014, online) menciona que a Portaria nº. 75/12 do Ministério da 

Fazenda atualizou aquele valor, e um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

calculou que só seria economicamente viável cobranças de imposto a partir de vinte e um mil 

e setecentos reais. Logo, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional recalculou o valor 

mínimo para o ajuizamento de execução fiscal para o valor de vinte mil reais, e com base 

nessa atualização o Supremo passou a aplicar, doravante, o teto de vinte mil reais para 

cabimento de denúncias de crime de descaminho. 

Assim, no julgamento do habeas corpus nº. 119.849/PR, o relator da primeira Turma 

do STF, Toffoli apud Moreira (2014, online), afirmou categoricamente: “No crime de 

descaminho, o Supremo Tribunal Federal tem considerado, para a avaliação da 

insignificância, o patamar de vinte mil reais, previsto no art. 20 da Lei nº. 10.522/02, 

atualizado pelas portarias 75/12 e 130/12 do Ministério da Fazenda”.  

A seguir, o teor do acórdão: 

 

EMENTA: Decisão: Vistos. Consoante se infere dos autos, o valor dos tributos 
devidos, caso fosse feita a importação regular das mercadorias, em 7/11/06, seria de 
R$ 13.217,71, que somados aos acréscimos legalmente incidentes sobre esse 
montante, perfazem o total de R$24.662,12 (fl. 18 da Petição/STF nº 58379/13). 
Determino, assim, seja oficiado à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Foz do 
Iguaçu/PR, solicitando informações atualizadas sobre: a) - o montante do débito 
decorrente da autuação fiscal relativa ao auto de apreensão nº 12457.013621/2006-
78; e b) - eventual ajuizamento da correspondente execução fiscal contra o ora 
paciente ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tendo em vista o 
que estipulado pelo art. 20 da Lei nº 10.522/02 - atualizado pelas Portarias nºs 
75 e 130/12 do Ministério da Fazenda. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2014. 
Ministro Dias Toffoli. Relator. Documento assinado digitalmente. 
(STF - HC: 119849 PR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 
26/03/2014, Data de Publicação: DJe-063 DIVULG 28/03/2014 PUBLIC 
31/03/2014). Grifado. 

 

https://jus.com.br/tudo/habeas-corpus
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Em outra conjuntura, alusiva ao crime de estelionato praticado por militar, a Corte 

Máxima entendeu pela inaplicabilidade da bagatela, em um de seus acórdãos, devido à 

expressiva ofensa à moralidade pública: 

 

EMENTA: Habeas Corpus. Crime militar. Estelionato. Princípio da Insignificância. 
Tese defensiva não submetida à apreciação das instâncias inferiores. Supressão de 
instância. Restituição do objeto do delito e ausência de prejuízo ao erário. 
Irrelevância. Ausência de previsão normativa. Ordem denegada. A tese relativa à 
incidência do princípio da insignificância não foi submetida à apreciação do 
Superior Tribunal Militar, instância em que a defesa sustentou a “atipicidade da 
conduta por inexistir prejuízo patrimonial para a Marinha, tendo em vista que o 
material vendido foi restituído”, não tecendo qualquer consideração sobre a natureza 
bagatelar do delito em questão. A lei penal militar somente prevê a extinção da 
punibilidade em decorrência da reparação do dano no que concerne ao crime de 
peculato culposo (§§ 3º e 4º do art. 303, CPM), hipótese esta bem distinta do 
presente caso. O delito imputado ao ora paciente ofendeu o interesse estatal de 
zelar pela probidade, moralidade e fidelidade do servidor público para com a 
Administração Pública e seu patrimônio, pouco importando, no caso, a 
expressividade do valor pecuniário recebido pela “venda” ilegal ou como 
“gratificação pelo bom negócio oferecido”. Habeas corpus denegado.  
(HC 105676, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 
18/10/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 05-03-2012 PUBLIC 
06-03-2012). Grifado. 

 

Parte da doutrina entende que o funcionário público que comete crime contra a 

Administração Pública está ofendendo a moralidade administrativa, razão pela qual não 

poderia se beneficiar com a incidência da bagatela. Apesar do STF já ter se posicionado no 

passado pela aplicação do princípio da insignificância em crimes funcionais, após a edição da 

súmula 599 do STJ, prevalece o entendimento que a única exceção ao referido enunciado 

continua sendo o crime de descaminho que “tem colorido próprio”. Interpretação diversa para 

acrescentar novas exceções somente ocorreria de maneira excepcional, partindo da análise de 

um caso concreto, tendo em vista que sempre haverá “distinção” diante de novos processos, 

motivo pelo qual a fonte jurisprudencial nunca se esgota. 

Em regra, destarte, não será afastada a tipicidade do fato quando a lesividade da 

conduta ultrapassar o domínio individual, afetando, assim, a coletividade. 

No julgado que segue, salientou-se que não se pode considerar proporcional e razoável 

a movimentação da poderosa máquina judiciária para averiguar delito ínfimo, haja vista tratar-

se de apropriação de objetos cujo valor monetário não ultrapassa cinquenta e três reais: 

 

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 312, CAPUT, DO 
CÓDIGO PENAL. PECULATO-FURTO. CONSUMAÇÃO. TENTATIVA 
AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. 
O delito de peculato-furto é tido por consumado independentemente da saída da res 



100 

Revista Direito Diário, Fortaleza, vol. 3, n. 2, mai./jun. 2020. 
ISSN 2595-1408 

furtiva da esfera de vigilância da vítima. Basta que o agente tenha a posse do objeto, 
ainda que ele seja retomado em seguida (precedentes). 2. Materialidade e autoria do 
delito demonstradas. 3. O caso dos autos não trata de peculato-desvio, mas de 
peculato-furto, motivo pelo qual aplicável o princípio da insignificância, pois que o 
bem jurídico tutelado foi patrimonial, não moral. Em casos em que o dever de 
lealdade à Administração é violado pelo funcionário público no exercício de suas 
funções, inaplicável, de fato, o princípio de bagatela. 4. A despeito da 
reprovabilidade da conduta, não houve efetiva ofensa à objetividade jurídica do 
crime, em razão de seu valor irrisório. Nestes casos, deve ser observado o princípio 
da proporcionalidade, ou razoabilidade. Não se pode considerar proporcional e 
razoável a movimentação da máquina judiciária para apurar conduta delituosa 
consistente na apropriação de objetos cujo valor não ultrapassa R$ 53,00 
(cinquenta e três reais). 5. Apelação do MPF a que se dá parcial provimento, 
apenas para reconhecer o crime de peculato consumado. 6. Apelação do réu a que se 
dá provimento, para absolvê-lo. 
(TRF-1 - ACR: 00051690220074013801, Relator: DESEMBARGADOR 
FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 13/01/2015, TERCEIRA TURMA, 
Data de Publicação: 23/01/2015). Grifado. 

 

Partindo-se para a análise de outro delito, pertinente observar um julgado proferido 

pela segunda Turma do STF, em que a maioria concedeu a ordem de habeas corpus para 

absolver paciente acusado da prática do crime de peculato, catalogado no art. 312 do Código 

Penal: “Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, 

público ou particular, de quem tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito 

próprio ou alheio”. É o que segue: 

 

EMENTA: Habeas Corpus. 2. Subtração de objetos da Administração Pública, 
avaliados no montante de R$ 130,00 (cento e trinta reais). 3. Aplicação do princípio 
da insignificância, considerados crime contra o patrimônio público. Possibilidade. 
Precedentes. 4. Ordem concedida. 
(STF - HC: 107370 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 
26/04/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-119 DIVULG 21-06-2011 
PUBLIC 22-06-2011). 

 

In casu, o paciente fora denunciado pela suposta subtração de duas luminárias de 

alumínio e fios de cobre. A impetração do habeas corpus aduzia, ao declarar a atipicidade da 

conduta, que as luminárias: a) estariam em desuso, em situação precária, tendo como destino 

o lixão; b) seriam de valor irrisório; e c) teriam sido devolvidas. A tese da defesa foi acolhida, 

uma vez que tida como razoável. Ressaltou-se que, em casos análogos, o STF teria verificado, 

reiteradamente, a possibilidade de aplicação do referido postulado. Ademais, os bens seriam 

inservíveis e não haveria risco de interrupção de serviço. De maneira geral, a maioria dos 

ministros vem reconhecendo e aplicando o referido princípio ao delito de peculato. 

Nesse diapasão, se faz necessário avaliar se as condutas lesivas têm o condão de 

afetar, ou não, de forma significativa a coletividade, ficando a cargo da apreciação de cada 

situação fática pelos julgadores. 
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Muito embora o princípio da insignificância venha adquirindo relevo nas últimas 

décadas, sua definição fica a critério da doutrina e sua aplicação por vezes à mercê do juízo de 

valor dos magistrados, não havendo, por isso, uniformidade na sua aplicação. Tal preceito 

possui alta carga de subjetividade, o que não comporta a sua unanimidade. Na perspectiva de 

Vette (2015), se “relativo” é palavra-chave no Direito Penal moderno, quando se trata do 

princípio da insignificância, a relatividade se torna ainda mais presente. 

Constatou-se, não obstante, à luz da pluralidade da jurisprudência do STF, em que 

pese as divergências existentes, perfeitamente possível a aplicação do princípio da 

insignificância aos crimes contra a Administração Pública, desde que os requisitos objetivos 

exigidos pela Corte estejam presentes no caso concreto. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ante a temática abordada, restou claro que o princípio da insignificância, embora não 

esteja catalogado na Carta Magna ou na legislação infraconstitucional, é um postulado 

amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, verdadeiras fontes de Direito. 

Ademais, tal preceito é aplicável aos crimes contra a Administração Pública, desde 

que presentes os quatro vetores elencados pela Suprema Corte para configuração da bagatela: 

a) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; b) ausência de periculosidade social 

da ação; c) mínima ofensividade da conduta do agente; d) inexpressividade da lesão jurídica 

provocada. 

Após a edição da súmula 599 do STJ (“o princípio da insignificância é inaplicável aos 

crimes contra a Administração Pública”), prevalece o entendimento que a única exceção ao 

referido enunciado continua sendo o crime de descaminho (art. 334, CP). Interpretação 

diversa para acrescentar novas exceções somente ocorreria de maneira excepcional, 

utilizando-se a técnica do “distinguish”, partindo da análise de um caso concreto. 

Assim, é necessário avaliar, individualmente, se as condutas têm o condão de provocar 

expressiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, de modo a afetar de forma 

significativa a coletividade, ou se o fato carece de relevância jurídica e social.  

Ante o exposto, observa-se que as condutas tipificadas em Lei devem ser reprimidas, 

contudo, há que afastar-se a desproporcionalidade entre o fato e a sanção, uma vez que o 

Direito Penal busca tutelar apenas as infrações mais gravosas, não devendo ocupar-se com 

bagatelas. Ademais, não é justo movimentar a poderosa máquina do Judiciário para penalizar 

condutas ínfimas, que muitas vezes carecem até mesmo de reprovação social. 
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RESUMO 
Dentre outros atributos, a função primordial da jurisdição é tutelar e efetivar os direitos 
fundamentais dispostos na Constituição da República Federativa do Brasil. O presente estudo 
científico aborda a efetividade e concretização dos direitos fundamentais na ordem do modelo 
estrutural do processo civil coletivo, tratando do tema sob a perspectiva da hermenêutica 
constitucional e normas gerais de introdução ao direito brasileiro, ressaltando a importância 
da interpretação da Constituição federal para a correta aplicação e eficácia dos direitos 
fundamentais constitucionais. Nesse contexto, esta investigação propõe demonstrar a eficácia 
dos direitos fundamentais nos processos coletivos estruturais, abordando esses direitos no 
estado democrático de direito, mencionando a eficácia irradiante e horizontal dos direitos 
fundamentais. A jurisdição do processo coletivo conta com amplas ferramentas, cujos 
instrumentos combinados para além das construções tradicionais promovem em verdade uma 
porção de direitos humanos. O ordenamento jurídico brasileiro é repleto de valores jurídicos 
abstratos com a previsão de vastos princípios ideológicos em defesa do indivíduo, meio 
ambiente e patrimônio público, os quais são invocados no controle da atuação judicial do 
Estado. A instrução de processos coletivos deve estar preparada para lidar com conhecimentos 
de múltiplas áreas, peculiaridade que requer a admissão de meios atípicos de prova, devendo 
o processo estruturante ser visto como o instrumento mais flexível e criativo, que permite o 
verdadeiro contato com a realidade em concreto. Para a análise em apreço, utilizam-se os 
métodos de abordagem hipotético-dedutivo, funcionalista sistêmico e comparativo. Assevera 
a pesquisa que os métodos concretistas de interpretação processual se mostram mais 
adequados à obtenção da eficácia da Constituição, pela importância que os elementos 
objetivos, relacionados com o contexto material da norma, assumem no seu processo de 
aplicação e interpretação. Conclui-se, em síntese, que o processo estrutural é uma via apta à 
concretização e ao início do debate de direitos fundamentais. 
 
Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Processo Coletivo. Modelo Estrutural. 
 
ABSTRACT 
Among other attributes, the primary function of the jurisdiction is to protect and enforce the 
fundamental rights provided in the Constitution of the Federative Republic of Brazil. The 
present scientific study addresses the effectiveness and concretization of fundamental rights in 
the order of the structural model of the collective civil process, addressing the theme from the 
perspective of constitutional hermeneutics and general rules of introduction to Brazilian law, 
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emphasizing the importance of the interpretation of the Federal Constitution for the correct 
application and effectiveness of constitutional fundamental rights. In this context, this 
investigation proposes to demonstrate the effectiveness of fundamental rights in collective 
structural processes, addressing these rights in the democratic state of law, mentioning the 
radiating and horizontal effectiveness of fundamental rights. The jurisdiction of the collective 
process has extensive tools, whose combined instruments in addition to traditional 
constructions actually promote a portion of human rights. The Brazilian legal system is full of 
abstract legal values with the provision of vast ideological principles in defense of the 
individual, the environment and public assets, which are invoked in the control of the State's 
judicial performance. The instruction of collective processes must be prepared to deal with 
knowledge from multiple areas, a peculiarity that requires the admission of atypical means of 
proof, and the structuring process must be seen as the most flexible and creative instrument, 
which allows true contact with reality in concrete. For the analysis in question, the 
hypothetical-deductive, systemic functionalist and comparative approach methods are used. 
The research asserts that the concretist methods of procedural interpretation are more 
adequate to obtain the effectiveness of the Constitution, due to the importance that the 
objective elements, related to the material context of the norm, assume in its application and 
interpretation process. We conclude, in summary, that the structural process is a suitable way 
to achieve and initiate the debate on fundamental rights. 
 
Keywords: Fundamental Rights. Collective Process. Structural Model. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A ciência jurídica como elemento de controle social objetiva primordialmente reger os 

comportamentos humanos em função de valores fundamentais cuja preservação é tida por 

essencial ao convívio humano na sociedade, desempenhando a importante missão de 

promover a justiça social e construir um sistema jurídico que assegure o integral 

desenvolvimento dos indivíduos, garantindo os interesses públicos, coletivos e individuais, 

objetivando concretizar as regras e princípios que embasam o ordenamento jurídico pátrio. 

Nesse contexto, os direitos fundamentais passaram a exercer uma função democrática 

impondo o exercício do poder estatal mediante a participação popular e a garantia da 

igualdade entre todos os cidadãos. A vontade coletiva passa a embasar a noção de direitos 

humanos fundamentais porque essa racionalidade do todo voltada para o todo reconhece a 

liberdade como autonomia e representa a consciência jurídica dos direitos fundamentais: 

direito à vida, à liberdade de expressão, à liberdade de ir e vir, dentre outros. 

Tamanha repercussão se deve ao movimento das ondas renovatórias do acesso à 

justiça, aqui em especial à segunda onda que reconhece nos direitos coletivos posições 

jurídicas merecedoras de tutela e coloca em voga a ideia de desconstrução da concepção 

tradicional de um processo pautado essencialmente em direitos e garantias individuais 

O presente estudo científico se propõe a investigar a reanálise e ressignificação dos 
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meios eficazes para se atingir a efetividade esperada dos direitos fundamentais e a plena 

realização da constituição no processo coletivo estrutural. 

 

2 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

Preliminarmente, importante mencionar que a história dos direitos fundamentais 

desemboca no surgimento do moderno Estado Constitucional, cuja essência e razão de ser 

residem no reconhecimento e na proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos 

fundamentais do homem. 

Os direitos fundamentais dificilmente se dissociam da democracia, enquanto regime 

político de cunho popular, o qual, a par da limitação do poder, garante, pela exigência de 

visibilidade do exercício deste mesmo poder, a eficácia daqueles. 

Bobbio (2003, p. 176) afirma que a efetivação de uma maior proteção dos direitos do 

homem está ligada ao desenvolvimento global da civilização humana. Não se pode falar em 

concretização dos direitos humanos sem mencionar os dois grandes problemas do nosso 

tempo, que são as guerras e a miséria, nem abstrairmo-nos do absurdo contraste entre o 

excesso de potência que criou condições para uma guerra exterminadora e o excesso de 

impotência que condena grandes massas humanas à fome. 

Têm os direitos fundamentais, portanto, a destacada e importante missão histórica de 

humanizar e legitimar a globalização política e econômica, colocando o ser humano no cimo 

de todas as políticas públicas, nacionais e internacionais, e criando laços fecundos de 

solidariedade na humanidade. 

Fundada nisso, a Constituição federal de 1988 traz à tona a preocupação com o direito 

fundamental de acesso à justiça daqueles que não possuem condições de verem seus direitos 

tutelados por meio de uma ação individual, por vezes custosa e contraditória. Em um segundo 

momento, com o advento Código de Defesa do Consumidor (CDC), alguns autores defendem 

o surgimento de um “microssistema processual coletivo”, com regras e princípios próprios. O 

Código de Processo Civil de 2015, por outro lado, apresentou algumas referências ao assunto. 

A partir disso, o processo coletivo é definido pela doutrina como a relação jurídica 

processual que tem como um de seus sujeitos, seja ativo ou passivo, um grupo, seja 

comunidade, categoria ou classe, e como objeto um direito ou dever desse mesmo grupo, 

servindo à tutela do interesse público, daí a sua importância. 

No processo coletivo, regido pelo princípio da congruência, está o magistrado obriga-

do a atuar nos limites do pedido expresso do autor, ainda que o interesse do grupo ou da cole-
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tividade ali representada seja outro, e pelo princípio da demanda. Logo, se o legitimado extra-

ordinário não recorrer de uma decisão desfavorável à comunidade, a conduta ainda assim é 

tida como regular, pois é de sua conveniência recorrer ou não.  

Atualmente, a dinâmica em que se desenvolvem as ações coletivas carece de aperfei-

çoamento, visto que em se tratando de implementar direitos fundamentais, o tratamento dado 

a litígios coletivos deve ser repensado, afinal o procedimento adequado é garantia da justiça 

da decisão. 

A efetividade tem a ver com a finalidade prevista na norma, ambas constituem 

aspectos diversos do mesmo fenômeno. Embora situadas em planos diferentes, o do dever ser 

e o do ser, mantêm-se a eficácia jurídica e a eficácia social ligadas entre si, na medida em que 

ambas servem e são indispensáveis à realização integral do Direito. A vigência é definida 

como a exigibilidade, imediata ou mediata, das normas regularmente promulgadas e 

publicadas, de acordo com os procedimentos técnico-legislativos, estabelecidos em 

determinado tempo e espaço. Por sua vez, a efetividade é a realização do postulado normativo 

no âmbito fático, correspondendo então à noção de eficácia social, portanto, a eficácia social 

da Constituição diz respeito à questão da efetividade das normas constitucionais no plano da 

realidade material em que estas se destinam a operar. 

As duas mais importantes consequências da dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais são: tanto o reconhecimento da sua eficácia irradiante, que significa que os 

valores que dão lastro aos direitos fundamentais penetram por todo o ordenamento jurídico, 

condicionando a interpretação das normas legais e atuando como impulsos e diretrizes para os 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, quanto o entendimento de que os princípios que 

informam os direitos fundamentais não poderiam deixar de ter aplicação em toda a ordem 

jurídica, inclusive no setor do direito privado, para impor o dever de proteção deles pelo 

Estado contra agressões não só dos poderes públicos como também de particulares ou de 

outros Estados (PIOVESAN, 2003, p. 84). 

Nesse universo, demandas voltadas ao debate de direitos fundamentais que 

confrontam interesses sociais múltiplos e, muitas vezes, divergentes exigem a reformulação 

de um processo aberto à cooperação e à participação social, de modo a ampliar o 

conhecimento do problema, focando na sua verdadeira causa, e transcender as 

particularidades apresentadas pelas partes. 

No processo coletivo estrutural, busca-se implantar uma reforma a fim de concretizar 

um direito fundamental, realizar uma política pública, solucionar litígios complexos ou 

interesses socialmente relevantes, partindo da premissa que a ameaça à lesão ocasionada não 
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pode ser retirada de cena sem que o ente, a organização ou a instituição seja reconstruído. 

Lastreado no Estado Democrático de Direito, as decisões judiciais estruturais como 

sistema de normas com conteúdo mais aberto e voltado a promover a concretude dos valores 

constitucionais tutelados, se voltam para o futuro e impõem medidas incomuns, geralmente 

implementadas de maneira gradativa e adaptadas sucessivamente, a fim de afirmar direitos 

fundamentais e alcançar a efetividade. Têm conteúdo complexo e mais amplo e empreendem 

uma transformação na estrutura interna ou burocrática de uma instituição pública ou privada, 

assim como na mentalidade de seus agentes, com o intuito de potencializar o comportamento 

desejado. Nesse cenário, projeta-se um plano de ação para execução do decidido. 

Em termos mais didáticos, parece ainda mais adequado destacar as características 

essenciais do processo estrutural, apontadas pelo doutrinador Fredie Didier, quais sejam, 

problema estrutural que culmine em uma transição de estados, já que o núcleo atingido pelo 

problema estrutural sairá dele em caminho a uma reestrutura, de tal forma que o procedimento 

deve ser bifásico, sendo que em um primeiro momento o julgador analisará se o lide tratada 

de fato tangencia um problema estruturante e, posteriormente, quais medidas necessitarão ser 

implementadas (em similaridade ao que ocorre na falência e recuperação judicial). Ainda, 

devido a tal complexibilidade procedimental, as normas processuais precisarão ser 

flexibilizadas, a ponto de permitir o próprio desenvolvimento dos atos processuais. E, por fim, 

todas as medidas serão construídas tendo por base a consensualidade, vez que as partes 

atingidas pelo problema estrutural também precisarão participar da construção de sua solução. 

Trata-se, pois, de uma decisão que almeja a alteração substancial, em uma visão 

prospectiva e contínua, de determinada prática, ente, organização ou instituição, aplicada 

tipicamente a litígios públicos que têm por objeto valores múltiplos da sociedade, nos moldes 

já mencionados. 

 

3 LITÍGIOS ESTRUTURAIS NO PROCESSO CIVIL COLETIVO 

 

As normas constitucionais são dotadas de uma grande plasticidade, que permite 

possam elas ajustar-se às contínuas mutações sociais próprias da evolução natural da vida, 

sem que percam o caráter de normas de orientação política do Estado. Assim, as ponderações 

e avaliações políticas são importantes na interpretação constitucional, adequando-as aos 

valores políticos insculpidos na Carta Magna. 

De sorte que, da mesma forma como a Constituição, a partir da sua densidade jurídico-

normativa, passou a fazer o acoplamento entre a política e o Direito, a hermenêutica 
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constitucional, utilizada pela jurisdição constitucional, assumiu, a partir da nova hermenêutica, 

a função de sintonizar o Estado Social e Democrático de Direito e os direitos fundamentais 

assegurados pelas normas constitucionais, garantindo a concretização efetiva destes. 

Como consequência, amplia-se o sentido de jurisdição, figurando o magistrado em um 

novo prisma, o da interpretação e criatividade, campo onde desenvolvem-se as decisões 

estruturais. De todo modo, a base normativa positiva também apresenta nuances que reforçam 

a autorização a essas decisões. 

O art. 4º do Código de Processo Civil, ao fazer menção ao princípio da primazia do 

mérito e à atividade satisfativa, realça o direito fundamental à tutela jurisdicional adequada, 

somando-se a este os seguintes – ambos do CPC: arts. 139, IV, e 536, § 1º, que possibilitam a 

eleição de medidas atípicas para execução das decisões; 493, 159-161, 862-863, 866-869, que 

embasam a criação de grupos de acompanhamento; sem esquecer, por último, da autorização 

de intervenção judicial em pessoas jurídicas. 

Os litígios estruturais se desenvolvem e ganham sentido em juízo. Não são 

estaticamente definidos na petição inicial e por isso mesmo não servem a um procedimento 

essencialmente rígido e prefixado. Em um processo estrutural, é por meio do exercício da 

jurisdição que se estabelece a estruturação procedimental a ser seguida, com a construção de 

um processo realista ou funcional. 

Essa abordagem manifestamente favorece a transparência, já que todas as medidas que 

venham a ser adotadas devem ser difundidas, tanto em seus critérios quanto sobre seu próprio 

procedimento, tema, discussões e acordos, facilitando o controle, o cumprimento e a 

eficiência das medidas. 

Para além disso, ainda que não solucionado o problema integralmente, o processo já 

funciona como um primeiro passo dado à discussão da violação de direitos fundamentais, 

demonstrando a gravidade da violação e chamando atenção da sociedade para o problema. 

Essa estruturação é de toda benéfica ao aliar as necessidades do debate à macrojustiça. 

Ao lado disso, a rígida ruptura entre as fases cognitiva e executiva do processo tende 

também a ser revista. Ambas as fases passam em certos pontos a conviver lado a lado, não há 

como um litígio estrutural ser julgado em sua integralidade para só depois disso executar o 

decidido. Seria implementar uma decisão a um contexto que já nem existe mais. 

Em tempo, os prazos estabelecidos na legislação também deixam de ser vistos como 

inalteráveis. Um caso complexo pode exigir, por exemplo, a majoração do prazo para 

apresentação de defesa ou produção de determinada prova, não podendo ser submetido ao 

mesmo prazo processual que demandas simples, individuais e sem grandes questões. O 
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extremo rigor temporal desalinha a finalidade do processo estrutural. 

No campo cognitivo ou fase de conhecimento, a atividade probatória deve estar 

preparada para lidar com conhecimentos de múltiplas áreas, peculiaridade que requer a 

admissão de meios atípicos de prova e, normalmente, prazos mais dilatados. E, para 

efetivamente adequar a tutela, essa mesma flexibilidade e o uso de meios atípicos se estende 

ao campo executivo. 

No Brasil, ao pensar no processo estrutural torna-se importante ressaltar que aqui 

existem dois casos emblemáticos, (i) aquele originário do rompimento da barragem de Fundão, 

em Mariana/MG e, (ii) a Ação Civil Pública do Carvão, em Criciúma/SC, sendo perceptível, 

em ambos, a necessidade de decisões prospectivas, voltadas preponderantemente para ações 

futuras. Em relação ao caso Samarco, como de conhecimento público, a ruptura da barragem 

de rejeitos de Fundão, ocorrida em 2015, em Mariana/MG, fez com que rejeitos percorressem 

do Rio Doce até o litoral do Espírito Santo. Em virtude de tal acidente, a questão foi 

enfrentada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de modo que as medidas 

reestruturadoras do dano ambiental e social foram construídas a partir do diálogo entre a 

mineradora, Ministério Público, Estado de Minas Gerais, órgãos ambientais e partes atingidas, 

originando inclusive a criação da Fundação Renova através do compromisso de ajustamento 

de conduta firmado. No mesmo sentido, no caso da Ação Civil Pública do “Carvão” em 

Criciúma/SC, em que se reclamavam danos decorrentes da degradação da atividade minerária, 

foi proferida sentença impondo aos réus um projeto de recuperação da região e, após as vias 

recursais, em momento executivo, foi criado o Grupo de Assessoramento Técnico do Juízo 

(GTA), específico para a criação de técnicas e estratégias de enfrentamento ao problema. Nos 

exemplos supracitados, os impactos foram tão complexos e policêntricos que não bastaria a 

Justiça reconhecer a procedência dos pedidos iniciais, mais que isso, foram necessárias 

adoções de medidas sérias e responsáveis na busca pela amenização dos efeitos, ou, ainda, na 

busca pelo retorno da normalidade. 

A jurisdição do processo coletivo conta com uma ampla “caixa de ferramentas”, que 

deve ter seus instrumentos combinados para além das construções tradicionais, promovendo 

lateralmente os direitos humanos. 

Ademais, o princípio da proporcionalidade impõe ao magistrado a adequação das 

possibilidades de cumprimento da decisão proferida, notadamente quando a condenação recai 

sobre orçamentos públicos. Nesses casos, a decisão deve considerar a potencialidade de o 

provimento em questão prejudicar a promoção e proteção de direitos que estão sendo levadas 

a cabo por outras medidas, igualmente dependentes de recursos do Estado. A competência 



113 

Revista Direito Diário, Fortaleza, vol. 3, n. 2, mai./jun. 2020. 

ISSN 2595-1408 

para execução das decisões estruturantes foi fixada preferencialmente nos graus ordinários de 

jurisdição. Em que pese o Supremo Tribunal Federal seja fórum possível de discussão de 

provimentos desta natureza, não é o preferencial. 

Nessa toada, as decisões estruturantes impõem uma ampla cadeia decisória, que se 

prolonga no tempo. Pela mesma razão, o Juízo deve manter jurisdição fiscalizadora, para 

prolação de decisões intermediárias e verificação do cumprimento das demais decisões 

correlatas. 

 

4 PRECEITOS DA LEI DE INDRODUÇÃO AO DIREITO BRASILEITO 

 

Vale ressaltar, que o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - 

LINDB, acrescido pela Lei 13.655/18, dispõe que nas esferas administrativa, controladora e 

judicial, não se decidirá com base em “valores jurídicos abstratos” sem que sejam considera-

das as consequências práticas da decisão, devendo as respectivas decisões demonstrar a “ne-

cessidade e a adequação” da medida imposta ou da invalidação de ato, inclusive em face das 

possíveis alternativas. 

Nos termos do art. 23 da LINDB, havendo decisões que estabeleçam  interpretação ou 

orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo 

condicionamento de direito, estas deverão prever regime de transição quando indispensável 

para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, 

equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. 

A alteração de critério prevista no artigo 23 da LINDB, além de ser irretroativa, im-

põe, quando necessário, período de transição segundo os seguintes vetores interpretativos: a) 

proporcionalidade; b) isonomia; c) eficiência e d) supremacia dos interesses coletivos. 

O “compromisso com interessados” previsto no artigo 26 da LINDB deve ser 

interpretado pela proibição a vedação de hipóteses de transação, pois sendo admissível a 

transação, o compromisso deve ser utilizado como alternativa razoável e proporcional à 

imposição de penalidades em razão de irregularidade, incerteza jurídica ou situação 

contenciosa na aplicação do direito público, uma vez que a punição deve ser a última 

providência, se preservado o interesse coletivo. Apesar de não previsto expressamente no art. 

26, é cabível uma interpretação sistemática com o art. 5º, §6º da Lei nº 4.717/1985, que trata 

do termo de ajustamento de conduta, para conferir força executiva, nos termos do art. 10, §2º, 

inciso III, alínea “f” do Decreto nº 9.830/2019. 

Como é cediço, a Constituição da República é repleta de valores jurídicos abstratos, 
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como a previsão dos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, IV), moralidade (art. 37, caput), bem-estar e justiça social 

(art. 193), meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225). 

O reconhecimento dessa normatividade primária dos princípios constitucionais é uma 

das características do pós-positivismo. Em outras palavras, atualmente, os princípios são 

considerados normas jurídicas, ao lado das regras, e podem ser invocados para controlar a 

juridicidade da atuação do Estado. 

Com base na força normativa dos princípios constitucionais, o Poder Judiciário, nos 

últimos anos, condenou o Poder Público a implementar uma série de medidas destinadas a 

assegurar direitos que estavam sendo desrespeitados, muitos deles na ordem coletiva, a 

exemplo da obrigação de realizar obras emergenciais em estabelecimento prisional (STF. 

Plenário. RE 592581/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 13/8/2015). 

De acordo com a análise econômica do direito, a economia, especialmente a 

microeconomia, deve ser utilizada para resolver problemas legais, e, por outro lado, as 

decisões judiciais acabam por influenciar a economia. Por essa razão, as normas jurídicas 

serão eficientes para a coletividade na medida em que forem formuladas e aplicadas 

considerando as respectivas consequências econômicas. 

Por fim, observa-se que os conceitos de “necessidade” e “adequação” foram 

emprestados do legislador da explicação doutrinária a respeito do princípio da 

proporcionalidade, que se divide em três subprincípios: a) adequação, no qual deve ser 

analisado se a medida adotada é idônea para atingir o objetivo almejado; b) necessidade, 

consiste na análise se a medida empregada é ou não excessiva; e c) proporcionalidade em 

sentido estrito, representa a análise do custo-benefício da providência pretendida, para se 

determinar se o que se ganha é mais valioso do que aquilo que se perde. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Como síntese desta investigação, conclui-se que a função de prestação social significa 

o direito de o particular obter algo através do Estado, como saúde, educação, segurança social 

e que a jurisdição constitucional tem origem no constitucionalismo moderno e tem por função 

exercer o controle da constitucionalidade das leis com o objetivo de fazer observar-se o 

princípio da supremacia da constituição pela legislação infraconstitucional. 

Os direitos fundamentais previstos no Estado Democrático de Direito, assumem a 

importante função de impedir a hegemonia do poder político sobre o ordenamento jurídico, a 



115 

Revista Direito Diário, Fortaleza, vol. 3, n. 2, mai./jun. 2020. 

ISSN 2595-1408 

fim de que o valor maior da justiça se concretize materialmente na sociedade. 

Nesse viés, o Processo Civil clássico que antes preocupava-se apenas e tão somente 

com demandas individuais ou coletivas, não tão intrincadas, transparece insuficiência e 

inadequação ao se deparar com valores públicos que, para serem concretizados pela via 

judicial, reputam uma reforma estrutural em um ente público ou privado e uma estruturação 

caso a caso. 

Dessa forma, um tratamento distinto do tradicional e uma nova forma de encarar o 

processo civil são basilares. Uma sentença proferida na lógica “tudo ou nada”, uma 

formalidade restrita aos legitimados processuais e um processo rígido, mostram um modelo 

fragilizado. Em razão dessas implicações, os padrões polarizados, seja individual ou coletivo, 

devem ser afastados. 

O processo estrutural, que conta com contornos específicos, demonstra ser o melhor 

caminho, proporcionando uma jornada interativa com participação ampliada, transparente, 

funcional, prospectiva e gradativa. Mas que, para se tornar realidade, é preciso, acima de tudo, 

a mudança de postura dos agentes envolvidos e a ressignificação de conceitos tradicionais, a 

exemplo do contraditório, da participação, dos princípios da separação dos poderes, da 

congruência e da demanda, da causa de pedir e pedido, da estabilização da demanda, da coisa 

julgada, das fases de conhecimento e execução, dos prazos e meios de prova. 

Diante da variedade de fatos e interesses abrangidos, o processo estruturante tem que 

ser visto como um instrumento coletivo mais flexível e criativo, que permita o verdadeiro 

contato com a realidade em concreto. 

Não obstante algumas dificuldades e perigos imaginados em sua implementação, 

como o desdobramento de um processo duradouro ou a intromissão em estruturas burocráticas, 

não os enfrentar e optar por uma saída mais fácil é uma maneira irresponsável do poder 

judiciário tratar com problemas de maior magnitude em suas consequências.  

Ainda que não seja a solução para todos os problemas, nem mesmo uma resposta 

definitiva ao assunto, o processo estrutural é uma via apta à concretização e ao início do 

debate de direitos fundamentais em litígios interdisciplinares. 
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AS TAXAS RELACIONADAS AO FEMINICIDIO NA CIDADE 

DE MANAUS/AM 

 

Vandeberg Barbosa Peixoto Filho 
 
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Definições acerca da violência contra a mulher; 3. A inclusão 
da lei nº 11.340/06 no direito penal; 4. A ineficiência da lei nº 11.340/06; 5. Índices de 
violência contra a mulher na cidade de Manaus/AM; 6. Conclusão; 7. Referências.  
 
RESUMO 
A presente pesquisa tem como objetivo realizar uma breve análise da Lei 11.340/06, 
denominada Lei Maria da Penha, sua eficiência, analisar as taxas de crimes de violência 
contra a mulher em um contexto histórico na cidade de Manaus, comparando com a região 
Norte. Também procura analisar quais as possíveis causas desse crime ainda possuir destaque 
dentre os demais, tendo em vista a tipificação desse crime através da Lei Maria da Penha. 
Verificou-se que na cidade de Manaus as denúncias de feminicídio ultrapassam em índices 
outros crimes, como roubo e furto, por exemplo, e em relação a outros estados da região norte 
do Brasil possui um número bastante expressivo. Concluiu-se que, apesar de haver secretarias 
especializadas no cuidado com a mulher, a cidade ainda é deficiente em políticas públicas 
efetivamente aplicadas à conscientização e ao combate da violência contra a mulher. 
 
Palavras-Chave: Políticas Públicas. Feminicídio. Lei Maria da Penha 
 
ABSTRACT 
The present research aims to perform a brief analysis of Law 11.340/06, called Maria da 
Penha Law, its efficiency, to analyze the crime rates of violence against women in a historical 
context in the city of Manaus comparing with the North region. It also seeks to analyze what 
possible causes for this crime still stand out among the others, in view of the criminalization 
of this crime through the Maria da Penha Law. It was verified that in the city of Manaus the 
feminicide denounces exceeds in indexes other crimes, like robbery and larceny, for example, 
and in relation to other states of the northern region of Brazil it has a very expressive number. 
It was concluded that although there is a secretariat specialized in caring for women, the city 
is still deficient in public policies effectively applied to raising awareness and combating 
violence against women. 
 
Keywords: Public Policies. Feminicide. Maria da Penha law 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É notório o crescimento do feminicídio no Brasil, tanto que ocupa o 5º lugar no 

ranking dentre os países com o maior índice de homicídios femininos. 

Desde a promulgação do Código Penal em 1940, somente no ano 2015, o tipo penal de 

homicídio ganhou mais duas qualificadoras: trata-se do feminicídio e do homicídio contra 

agentes de segurança pública, incrementando-se, significativamente, o potencial punitivo do 

Direito Penal no seu apontado processo expansionista e consequente distanciamento do 

modelo iluminista-minimalista.  

Até pouco tempo, não havia um tipo penal especifico para esse tipo de crime. Porém, 

em 2015, por meio do Decreto-Lei nº 2.848/1940, entrou em vigor a Lei nº 13.104/2015, para 

prever o feminicídio como circunstancia qualificadora do crime de homicídio alterando o 

Código Penal. 

Hoje a violência contra a mulher é o fenômeno mais generalizado e de abuso dos 

direitos humanos no mundo e o menos reconhecido, sendo um problema de cunho social, 

político e de saúde. Não atinge somente as mulheres, mas também crianças, idosos e 

deficientes, podendo ultrapassar o ambiente domésticos e suas consequências podem ser 

psíquicas, físicas e sexuais. 

Esse assunto vem sendo alvo de vários movimentos feministas no decorrer dos anos, 

seguindo uma luta que busca o fim das ideias tradicionais sobre os papéis de gênero e sua 

busca da valorização da mulher, neste caso dentro do próprio lar. 

Com isso, verifica-se que este tema está em pauta constante na atualidade, e a Lei 

específica para ele é relativamente nova, o que remete à necessidade de explanação da 

mesma, dessa forma sendo esta pesquisa de grande valor para a sociedade em geral até para 

que contribua para a divulgação da mesma. 

 

2 DEFINIÇÕES ACERCA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

Segundo a Organização das Nações Unidas na Declaração sobre a Eliminação da 

Violência Contra as Mulheres, violência contra as mulheres é uma descrição clara e 

abrangente a qual significa qualquer tipo de violência de gênero que resulte em dano ou 

sofrimento físico, sexual ou psicológico às mulheres, entre os quais se inclui atos de ameaça 

coerção ou privação arbitrária de liberdade, seja na vida pública ou privada. (ONU, 1993) 
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Rocha (2017) afirma que os fatores contribuintes para a violência são o isolamento 

(geográfico, físico, afetivo e social), a fragmentação (como mal que consistem em considerar 

apenas uma parte menor do problema e que tem a ver com o rótulo que se confere à pessoa 

em concreto) e o poder e o domínio ou a influência moral. 

Em relação as causas dos agressores são: tendências para a violência baseadas nas 

crenças e atitudes, situações de stress (desemprego; problemas financeiros; gravidez), 

mudanças de papel (tais como início da frequência de um curso ou novo emprego do outro), 

frustração, alcoolismo ou toxicodependência, vivências infantis de agressão ou de violência 

parental, personalidade sádica, perturbações mentais ou físicas (ROCHA, 2017). 

Ainda conforme Rocha (2017), os diversos tipos de violência contra a mulher ocorrem 

com mais frequência no ambiente familiar e independem de idade. Em 2010 a taxa de 

ocorrência foi de 71,8% confrontando 15,6% dos casos ocorridos em vias públicas, o que 

indica alta domesticidade dos homicídios de mulheres. 

Em relação ao tipo de agressor, os pais são os principais agentes de violência até os 9 

anos de idade; dos 20 aos 50 anos de idade da mulher é substituído pelo papel do parceiro ou 

ex-parceiro; já a partir dos 60 anos de idade, os filhos são os principais agressores de 

violência física. Em mais da metade dos casos, é o parceiro, ex-parceiro ou o parente da 

mulher o agressor, o que denota a vulnerabilidade da mulher no âmbito de suas relações 

domésticas, afetivas e familiares. Importante destacar tal característica na violência contra as 

mulheres vista desta forma, como uma perpetuação da violência intrafamiliar e como se 

transfere, com o aumento da idade da vítima, o papel de agressor dos pais para o cônjuge e, na 

terceira idade da mulher, para os filhos. Sendo assim, os dados vêm mostrando a necessidade 

de preservar a integridade física, moral e patrimonial da mulher onde mais ocorre a maior 

parte da violência contra a mulher, nas suas relações privadas e íntimas (ROCHA, 2017). 

Dentre diversas iniciativas propostas para garantir as proteções necessárias como 

formulação de políticas públicas de enfrentamento, a Lei Maria da Penha é que tem mais 

destaque nesse sentido. No Brasil, somente após a sanção da Lei º 11.340 de 07 de agosto de 

2006 (Lei Maria da Penha), é que o tema passou a ser tratado com maior relevância. Segundo 

dados do IPEA (Instituto de Políticas Econômicas Aplicadas) em uma pesquisa sobre o 

feminicídio no Brasil, estima-se que, no período de 2001 a 2011, a cada uma hora e meia uma 

mulher morreu de forma violenta no Brasil.  

Além disso, cerca de 40% dos homicídios de mulheres no mundo todo foram 

cometidos por um parceiro íntimo. Sendo assim, é reconhecida a necessidade de ser discutido 

em todos os setores da sociedade o papel da mulher e o seu empoderamento, de forma que 
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haja redução nas taxas de violência. Há custos elevados decorrentes das agressões para ambas 

as vítimas e para a sociedade no mundo todo. De um modo geral, por meio da verificação dos 

modelos teóricos e dados empíricos é que deve ser verificado o impacto dos fatores que 

implicam em violência doméstica, bem como daqueles fatores que ampliam as oportunidades 

econômicas e sociais que são ofertadas aos indivíduos a fim de reduzir o número de 

relacionamentos abusivos (ROCHA, 2017). 

 

3 A INCLUSÃO DA LEI Nº 11.340/06 NO DIREITO PENAL 

 

Por muito tempo a mulher esteve submissa ao homem, sempre ao lado das crianças e 

dos idosos. Disso resulta, o reconhecimento de um débito histórico com o gênero feminino 

que começa a ser corrigido apenas na modernidade, através de produções legislativas internas 

que atendem a convenções internacionais de direitos humanos das mulheres em sua 

especificidade. Nesse sentido, 

 

É verdade que, como normalmente ocorre e neste ponto, contrariando infelizmente 
justos postulados do minimalismo, será o direito penal o ramo jurídico mais 
convocado a dar sua contribuição no enforcement destinado à implementação dos 
objetivos da novel legislação, visto que sua maior força coativa, seus custos 
orçamentários mais baixos e sua menor dependência ideológica, habilitam-no a um 
papel sempre mais imediatista na concretização dos objetivos legais (PORTO, 2014, 
p. 22). 

 

Assim, como recurso do Direito Penal, foi adotada a Lei nº 11.340/06 que vedou a 

aplicação da Lei nº 9.099/95 no que tange aos casos de violência doméstica e familiar contra 

as mulheres, incrementou a pena das lesões corporais na violência doméstica e familiar, 

proibindo as penas pecuniárias ou de cestas básicas, recomendando que os juizados de 

violência doméstica se especializassem, e estabeleceu uma lista de medidas de proteção a 

mulher, ampliando, ainda, as hipóteses de prisão preventiva em crimes desse tipo (PORTO, 

2016). 

Chamada popularmente de Lei Maria da Penha, a Lei nº 11.340/06 impactou mais 

decisivamente a violência menor contra a mulher, subtraindo-a do âmbito dos juizados 

especiais criminais, com seus benefícios de conciliação, transação e suspensão condicional do 

processo. Sua disciplina, porém, não repercute tão significativamente quanto a crimes de 

maior gravidade como o homicídio ou o estupro, porquanto já não eram abrangidos pela Lei 

9.099/95 e, com relação a estes, sempre fora admissível a prisão preventiva. No tocante ao 

homicídio, ademais, as medidas de proteção resultam inócuas após sua consumação. 
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4 A INEFICIENCIDA DA LEI Nº 11.340/06 

  

Segundo pesquisa dedicada especificamente aos casos de mortes de mulheres 

(WAISELFISZ, 2015), o Brasil ocupa hoje a 7ª colocação entre 84 países analisados, 

ostentando um dos maiores índices de homicídio de mulheres do mundo. A taxa encontrada 

em 2013, a partir do sistema de estatística da OMS, seria a de 4,8 homicídios para cada 100 

mil mulheres. A pesquisa, todavia, apresenta um dado positivo, ainda que tão tímido que não 

mereça ser comemorado: no período anterior à Lei 11.340/06, de 1980 até 2006, o 

crescimento do número de homicídios de mulheres foi de 7,6% ao ano e, quando ponderado 

segundo a população feminina, o crescimento das taxas no mesmo período foi de 2,5% ao 

ano. Já no interregno 2006/2013, com a vigência da Lei, o crescimento do número desses 

homicídios cai para 2,6% ao ano e o incremento ponderado com o crescimento da população 

feminina reduz-se para 1,7% ao ano. Esses percentuais, entretanto, não revelam um recuo nos 

números gerais de feminicídios senão apenas uma redução da taxa de crescimento, longe de 

satisfatório. 

Tais dados demonstram que não somente qualificar o feminicídio é suficiente para 

evitá-lo, pois, tendo em vista que já passaram mais de 10 anos da Lei nº 11.340/06, não 

mudou a realidade da violência contra a mulher. Em outra perspectiva a violência contra a 

mulher é objeto de intenso debate no Brasil. 

Assim, embora haja a legislação, a situação da violência contra a mulher não pode 

ficar a cargo somente do Direito Penal, o Estado também deve implantar programas para 

tratamento dos agressores para que se conscientizem que não poderão praticar atos de 

violência, tendo em vista não serem proprietários das mulheres. Nesse sentido é importante 

garantir a capacitação permanente dos profissionais envolvidos ao lidar com a atenção da 

vitima e aos agressores. 

Por este motivo, foram articuladas ações entre a União, estados, Distrito Federal, 

municípios e entes não governamentais, visando coibir a violência doméstica e familiar contra 

a mulher, adotando programas de prevenção (CUNHA, 2008). 

 

Fomentar o conhecimento e a observância do direito da mulher a uma vida livre de 
violência e o direito da mulher a que se respeitem e protejam seus direitos humanos. 
Modificar os padrões socioculturais de conduta de homens e mulheres, incluindo a 
construção de programas de educação formais e não-formais apropriados a todo 
nível do processo educativo. Fomentar a educação e capacitação do pessoal na 
administração da justiça, policial e demais funcionários encarregados da aplicação 
da lei assim como o pessoal encarregado das políticas de prevenção, sanção e 
eliminação da violência contra a mulher. 
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Aplicar os serviços especializados apropriados para o atendimento necessário à 
mulher, por meio de entidades dos setores público e privado, inclusive abrigos, 
serviços de orientação para toda família. 
Fomentar e apoiar programas de educação [...] Oferecer à mulher, acesso a 
programas eficazes de reabilitação e capacitação que lhe permitam participar 
plenamente da vida pública, privada e social. (CUNHA, 2008, p. 57). 

 

A Lei Maria da Penha estabelece que a autoridade policial deverá adotar providências 

legais cabíveis, assim que tiver conhecimento da prática de violência doméstica. Deve ainda: 

garantir à mulher a proteção policial; encaminhá-la ao hospital, posto de saúde ou ao Instituto 

Médico Legal; fornecer abrigo ou local seguro quando ficar configurado o risco de vida; 

acompanhá-la ao local da ocorrência, a fim de assegurar a retirada dos seus pertences; e 

informar os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis (BRASIL, 2006). Tais 

medidas dão suporte às mulheres que buscam ajuda às autoridades competentes, visando a sua 

segurança. 

Esclarece Souza (2008, p. 116) que, 

 

O combate à violência contra a mulher depende fundamentalmente, de amplas 
medidas sociais e profundas mudanças estruturais da sociedade (sobretudo 
extrapenais). Como afirmamos a nova lei acena nesta direção, o que já é um bom 
começo. Esperamos que o Poder Público e a própria sociedade concretizem as 
almejadas mudanças necessárias para que possamos edificar uma sociedade mais 
justa para todos, independentemente do gênero. Desta forma, o caráter simbólico das 
novas medidas penais da lei 11.340/06 não terá sido em vão, e sim terá incentivado 
ideologicamente medidas efetivas para solucionarmos o grave problema de 
discriminação contra a mulher.   

  

As medidas protetivas são justamente para proteger a vítima, reprimindo o agressor. 

No dia a dia isso não tem sido real, pois a mulher fica a mercê do seu companheiro violento. 

 

5 INDICES DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA CIDADE DE MANAUS/AM 

 

Em 2018 os registros de violência doméstica contra a mulher em Manaus lideraram 

entre os crimes contra a mulher no período de janeiro a outubro. Segundo a Secretaria de 

Segurança Pública do Estado (SSP-AM) os crimes corresponderam por 17,9% das denúncias, 

seguido de roubos (17,8%), ameaças (12,2%) e furtos (11,9%), totalizando 90.826, porém 

diminuindo em relação ao mesmo período no ano anterior, conforme demonstra o gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Índice de denúncias de violência contra a mulher em Manaus/AM no ano 

de 2018. 
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Fonte: SSP-AM, 2018. 

Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde faz um comparativo entre as 

características das mulheres que sofrem violência doméstica no estado do Amazonas, 

conforme tabela 1 (BRASIL, 2014). 

 
Tabela 1 – Variáveis sociodemográficas de casos de violência contra a mulher por parceiro 

intimo no estado do Amazonas no período de 2010 à 2014. 

Faixa Etária Quantidade % 
15-19 337 15,52 
20-29 843 38,83 
30-39 682 31,41 
40-49 242 11,15 
50-59 44 2,03 
60 ou mais 23 1,06 
Etnia   
Ign/Branco 29 1,31 
Branca 143 6,46 
Preta 56 2,53 
Amarela 19 0,86 
Parda 1880 84,95 
Indígena 86 3,89 
Escolaridade   
Ign/Branco 640 28,92 
Analfabeto 31 1,40 
Ens. Fund. Inc. 623 28,15 
Ens. Fund. Com. 243 10,98 
Ens. Médio Inc. 215 9,72 
Ens. Médio. Com. 365 16,49 
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Ens. Sup. Inc. 53 2,39 
Ens. Sup. Com 43 1,94 
Uso de Álcool   
Sim 803 38,27 
Não 1163 55,43 
Ing/Branco 132 6,29 
Fonte: Ministério da Saúde/SVS, 2014. 

Em análise a esse quadro é nítido que em relação a faixa etária o maior índice de 

violência contra a mulher se dá entre 20 e 29 anos de idade. Quanto à etnia, o maior índice 

está relacionado a mulheres pardas e, quanto à escolaridade, não responderam a pesquisa. 

A Secretaria de Estado e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC), conta com 

o Serviço de Apoio Emergencial a Mulher (SAPEM), integrando a Rede de Atenção em 

Defesa dos Diretos da Mulher no Estado do Amazonas, que tem como objetivo, em caráter 

emergencial, executar ações que viabilizam o combate e enfrentamento à violência doméstica 

contra a mulher. 

O IBGE (2013) relata que a proporção de pessoas que sofreram violência ou agressão 

cometida por pessoas desconhecidas é de 2,0 sem instrução e fundamental incompleto; 3,7 

possuem fundamental completo e médio incompleto; 4,0 possuem médio completo e superior 

incompleto; e 3,9 possuem superior completo. No que diz respeito à violência ou agressão 

ocasionada por pessoas conhecidas obtêm-se: 2,6 – sem instrução e fundamental incompleto; 

2,8 possuem fundamental completo e médio incompleto; 2,3 médio completo e superior 

incompleto; e 2,5 superior completo. “O grau de escolaridade é um dos fatores que se 

diretamente não diz nada, indiretamente tem suas implicações.” (SILVA, 2001, p. 182). Ou 

seja, os dados demonstram que 2,3 a 3,9 das pessoas agredidas possuem ensino superior. 

No que se refere à realidade das mulheres residentes em Manaus, de acordo com os 

dados apresentados em uma pesquisa de Cavalcanti et al., (2017), que realizou um estudo de 

caso no Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (SAPEM),  verificou-se que de julho a 

dezembro de 2015 as vítimas apresentaram as seguintes porcentagens de acordo com o grau 

de escolaridade: 6,67% ensino fundamental; 26,67% ensino médio; 40% ensino superior; 

26,67% ensino superior incompleto. E de janeiro a junho de 2016 quanto ao grau de 

escolaridade: 6,67% ensino fundamental incompleto; 13,33% ensino fundamental; 20% 

ensino médio; 20% ensino superior; 40% ensino superior incompleto. Ou seja, se comparado 

aos dados a nível nacional, aqui também há maior percentual de vítimas com nível superior de 

formação. Evidenciando, portanto, que o grau de instrução é relevante, pois ter acesso ao 

conhecimento é uma forma de levar adiante a denúncia contra aquilo que sabemos que é uma 

violação de direito da pessoa humana. 
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Ainda pode-se fazer um destaque dos crimes cometidos apenas em relação à mulher 

manauara em comparativo a toda região norte conforme gráfico 2 (AMAZONAS, 2015, 

online). 

 

Gráfico 2 – Percentual comparativo de mulheres que sofreram agressão na região norte. 

 
Fonte: CAVALCANTI et al., 2015. 

 
Assim, verifica-se que, se analisado em diversos períodos, o índice de violência contra 

mulher na cidade de Manaus ou até mesmo, se analisado em um ambiente macro, no estado 

do Amazonas, sempre se mostra superior. Independente dos fatores ou características que 

possam levá-los a pratica da violência, o que se entende é que as medidas punitivas previstas 

na Lei Maria da Penha não são suficientes para combater a violência contra a mulher e os 

casos de feminicídio, sendo também necessário incluir a justiça restaurativa para tratamento 

das consequências da violência contra a mulher, não somente para a cidade de Manaus, mas 

para todo o estado, de modo a reduzir esses índices. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A violência doméstica e familiar constitui-se, portanto, em uma das mais inaceitáveis 

formas de violência dos direitos das mulheres, por negar-lhes, principalmente, o exercício do 

direito à vida, à liberdade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 
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O número de mulheres agredidas por seus companheiros é muito grande. A violência 

doméstica cresce independentemente da modernidade e dos direitos iguais. Muitos homens 

ainda veem as mulheres como objeto, também sexual; banalizando a relação, que 

consequentemente fica desgastada, causando a perda do respeito mútuo no seio da família 

É notório que a Lei 11.340/06 representou importante avanço na proteção da 

dignidade da mulher; outras modificações foram inseridas na legislação penal com o 

propósito de incrementar os níveis de proteção da dignidade sexual, mas ainda havia um 

vácuo no tangente à proteção de bens de maior relevância, dentre os quais a vida feminina, 

como grupo que, embora não minoritário, esteve sujeito a uma vulnerabilidade histórica 

inquestionável. 

Com o surgimento da referida lei, pode-se observar uma maior segurança às mulheres, 

visando punir rigorosamente o agressor, vez que a pena máxima foi elevada, não sendo 

permitida a aplicação da Lei 9.099/95. Foi visando inibir condutas violentas praticadas pelo 

agressor, que a lei Maria da Pena elencou medidas de proteção, sendo possível a aplicação da 

prisão preventiva, espécie de prisão cautelar, desde que comprovado os indícios de autoria e 

materialidade. 

Entretanto não somente a tipificação do crime de feminicídio é suficiente para que 

haja o efetivo combate da violência contra a mulher, a execução de medidas necessárias que 

dê suporte suficiente às vítimas, implantando ações voltadas ao combate à violência 

doméstica, com vista a garantir o exercício pleno da cidadania e o reconhecimento dos 

direitos humanos, através de ações que fortaleçam o vínculo entre os casais, preparando-os 

para a prevenção da violência no lar. 

Desse modo, a Lei 11.340/06 demonstra eficácia e competência, porém não sendo bem 

aplicada, gera impunidade e isso não está na deficiência da lei, está na deficiência em executá-

la. Dessa forma, cabe aos órgãos competentes na cidade de Manaus/AM executar 

adequadamente a Lei que ampara a mulher, vítima da violência doméstica. 

 

7 REFERÊNCIAS  

 
AMAZONAS. Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Serviço de 
Apoio Emergencial a Mulher – SAPEM. Disponível em: 
<http://www.sejusc.am.gov.br/servico-de-apoio-emergencial-a-mulher/>. Acesso em 19 mai 
2019. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação de Agravos de Notificação, 2014. 
 



128 

Revista Direito Diário, Fortaleza, vol. 3, n. 2, mai./jun. 2020. 

ISSN 2595-1408 

BRASIL. Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher[...]. Brasília, 2006. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm>. Acesso em 20 
jun. 2019. 
 
CAVALCANTI, Merlin Gomes et al. Violência Doméstica em Manaus: A Face Perversa da 
Dominação Masculina VIII. Jornada Internacional Políticas Públicas, 8, 2017, São Luís. 
Anais... São Luís: UFMA Universidade Federal do Maranhão, 2017.  
 
CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência Doméstica: Lei Maria da 
Penha (Lei 11.340/2006), comentada artigo por artigo. 2. ed. rev. atual. e. ampla. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008. 
 
GARCIA, Leila Posenato et al. Violência contra a mulher: feminicídios no Brasil. Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada, 2013 
 
GÓIS, Ivoneide Lima de. A maior violência contra a mulher: o estrupo. In: ÁLVARES, Maria 
Luzia Miranda; SANTOS, Eunice Ferreira dos. (Org.). Belém: Redor, 2001. 
 
IBGE. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional de 
Saúde, 2013.  
 
ONU. Assembleia Geral das Nações Unidas. Resolução 48/104, 1993.  
 
PORTO, P. R. da F. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – Lei 11.340/06 – 
Análise Crítica e Sistêmica. 3. ed. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2014. 
 
______, Feminicidio, Expansão Injustificável ou Resgate de uma Omissão Histórica do 
Direito Penal? In: COLÓQUIO DE ÉTICA, FILOSOFA POLÍTICA E DIREITO, 4, 2016, 
Santa Cruz do Sul. Anais... Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2016. 
 
ROCHA, C. J. da S. Violência Doméstica Contra a Mulher no Brasil: Contribuições da 
Análise Econômica. [Monografia] Ciências Econômicas da Faculdade de Ciências e Letras de 
Araraquara. Universidade Estadual Paulista – Júlio de Mesquita Filho. São Paulo, 2017. 
 
SILVA, Jercenilde Cunha. Esterilização: uma prática em questão. In: FERREIRA, Mary. et 
al. Org.(s). Os poderes e os saberes das mulheres: a construção do gênero. Salvador: 
REDOR, 2001. 
 
WAISELFISZ, Júlio Jacob. Mapa da Violência 2015 – Homicídios de Mulheres no Brasil. 
1. ed. Brasília, DF, 2015. Disponível em: <www.mapadaviolencia.org.br>. Acesso em 20 
maio 2019. 
 

*Submetido em 06 mai. 2019. Aceito em 04 mai. 2020. 




