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PREFÁCIO
Adelcio Machado dos Santos1

O fenômeno jurídico se reveste de muita complexidade, porquanto oferece
diversos aspectos ou elementos. É por isso que a palavra direito é considerada como
termo análogo, isto é, que possui diversos significados, os quais, conquanto se
caracterizarem, guardam entre si determinadas lógicas, compartilham parâmetros
(BETIOLI, 1995).
Esta complexidade da realidade jurídica torna complicada a sua acepção
ou favorece a multiplicidade de definições. Por conseguinte, o Direito, não obstante,
ou por causa dessa complexidade, pode e precisa ser definido de uma maneira
analítica e de uma maneira sintética.
Destarte, a definição real analítica é a que adquire um aspecto, um
elemento do objeto a determinar. Já a definição real sintética é uma definição integral,
adequada a abraçar todo o fenômeno jurídico, oferecendo uma apreensão unitária da
realidade jurídica.
Doutrinadores reputam não ser possível constituir uma acepção sintética,
única do direito. Segundo eles, somente é admissível a multiplicidade de definições:
tantas quantas são as acepções do vocábulo direito.
O Direito se preocupa, de modo direto, imediato e prevalecente, do bem
enquanto de todo coletivo, ou seja, do bem comum.
Todavia, isso significa que o direito descuida do problema do indivíduo, nem
muito menos que desconhece a importância que o elemento intencional e subjetivo
representa na experiência jurídica (BETIOLI, 1995).
O Direito não pertence ao mundo da natureza física. É realidade antrópica,
cultural, relativo ao mundo da cultura. É componente criado pelo humano e dotado de
um sentido de conteúdo axiológico.

Doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento (UFSC). Especialista em Direito Civil e em Direito
e Negócios Internacionais (UFSC). Advogado (OAB/SC nº 4912). Docente e Pesquisador da
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (Uniarp). Advogado (OAB/SC nº 4912). Endereço: rua Prof.
Egidio Ferreira, nº 271, Bloco “E”, Apto. 303 – 88090-699, Florianópolis (SC) Brasil. E-mail:
adelciomachado@gmail.com
1

4

O Direito, instrumento de controle social, possui sua faixa e atitude própria
de operar, manifestando-se como uma consequência inafastável da sociedade.
Por conseguinte, cumpre obtemperar que o Direito não é o único
responsável pela harmonia da vida em sociedade, uma vez que a religião, a moral, as
regras de trato social igualmente colaboram para o sucesso das relações sociais.
Entretanto, consiste na garantia precípua da vida em sociedade.
Em verdade, o Direito, dentro da faixa que lhe é própria, estimula, pela
precisão de suas regras e sanções, grau de certeza e segurança na conduta antrópica,
que não pode ser adquirido por meio de outros tipos de controle social.
Clarifica Pinto (2003, pág. 15):
O fim do direito é assegurar a paz na sociedade. Sua vocação natural é para
ser observado espontaneamente pelos cidadãos. Quando há excesso de
rebeldia no grupo social, em relação ao cumprimento de suas normas, é
porque, em sua produção, não foi bem captado o querer da população ou
porque a sociedade barbarizou-se em consequência da permanente omissão
na aplicação das sanções previstas para os infratores da ordem jurídica.
Nesse ambiente, ninguém mais percebe a utilidade do direito pela falta de
alcance para captar sua finalidade e de motivação para cumpri-lo. A lei forte
retoma assim sua eficácia no grupo social, já, então, irremediavelmente,
dominado pelo caos.

Destarte, o Direito se designa a constituir a harmonia, a segurança e a
tranquilidade na sociedade onde tem validade. Não pode provocar constrangimento,
indignação ou perplexidade ou grupo social a pretexto de sua aplicação. Apareceu ele
para pôr fim aos conflitos tratados entre os homens, cujo critério de êxito era a
preponderância física dos litigantes.
O Direito, igualmente, indica normas de comportamento, estabelecendo de
uma absoluta observância a seus enunciados. Na formulação dessas normas,
necessita ser buscado por seus elaboradores, excepcionalmente, aquilo que convém
ao pugilo social.
Pode-se assegurar que o Direito, ao separar o lícito do ilícito, à luz dos
valores da convivência que a própria sociedade seleciona, torna possíveis os nexos
de cooperação e disciplina a competição, constituindo instrumentos fundamentais ao
equilíbrio e à justiça nas relações sociais.

5

Em contraste, quanto ao conflito, a ação do Direito milita em duplo sentido.
Primeiro atua preventivamente, ao impedir desinteligência quanto aos direitos que
cada parte estima ser portadora, determinando-se com nitidez em suas normas.
Segundo, perante o conflito concreto, o direito oferece soluções de acordo com a
natureza do caso, seja para determinar o titular do direito, definir a restauração da
situação anterior ou aplicar penalidades de diferentes tipos.
Em epítome, o Direito busca responder às necessidades de ordem e justiça
da convivência em sociedade.
Colimando esta relevante missão este volume colige estudos aprofundados,
demandando estabelecer a sinonímia entre Direito e Justiça.

REFERÊNCIAS
BETIOLI, Antônio Bento. Introdução ao Direito: lições de propedêutica jurídica. São
Paulo: Letras & Letras, 1995.
PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: improbidade administrativa e responsabilidade
fiscal - noções gerais. São Paulo: Atlas, 2003.
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A ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
E A NÃO FORMAÇÃO DA COISA JULGADA
Quézia Cristina Abelo Gonçalves2
Jociane Machiavelli Oufella3

RESUMO
O presente artigo versa sobre a estabilização da tutela provisória de urgência
antecipada e a não formação da coisa julgada. O objetivo geral da pesquisa é
investigar o efeito da estabilização da tutela provisória antecedente. São objetivos
específicos analisar as tutelas provisórias, inteirar-se sobre a técnica processual da
cognição sumária e examinar o efeito da estabilização da tutela antecipada
contrapondo-se com a coisa julgada. Desta forma, depreende-se que os efeitos da
estabilização da tutela antecipada não formarão a coisa julgada, tendo em vista que
enquanto àquela advém de uma técnica de cognição sumária, a coisa julgada provém
da técnica da cognição exauriente, visando, sobretudo, a segurança jurídica em suas
decisões.
Palavras-chave: Estabilização. Tutela Provisória de urgência. Coisa julgada.
Cognição sumária.

STABILIZATION OF PREVIOUS EMERGENCY CARE AND NON-FORMATION OF
THE JUDGED THING
ABSTRACT
This article deals with the stabilization of the provisional guardianship of early urgency
and the non-formation of the res judicata. The general objective of the research is to
investigate the effect of the stabilization of antecedent provisional guardianship.
Bacharel em Direito pela Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, campus Caçador, Pós-graduanda
Lato Sensu em Advocacia Cível pelo Centro Universitário UNA e pela Escola Brasileira de Direito
(EBRADI). Advogada devidamente inscrita na OAB/SC.
3 Doutoranda do Doutorado em Ciências Jurídicas da Pontificia Universidad Catolica da Argetina
(Buenos Aires). Possui graduação em Direito pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (1999) e
Master em Direito Economia e Política - Università degli Studi di Padova (2000). Possui Pós Graduação
em Direito Processual Civil pela Universidade do Contestado (2005). Atualmente é Coordenadora do
Curso de Direito da UNIARP - Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, professor titular da Universidade
Alto Vale do Rio do Peixe- Caçador. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito
Internacional e Direito das Famílias e Sucessões. Advogada devidamente inscrita na OAB/SC militante
nas áreas de Direito Internacional e Direito Civil.
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Specific objectives are to analyze the provisional guardianships, to learn about the
procedural technique of summary cognition and to examine the effect of stabilization
of the anticipated guardianship, as opposed to the judged thing. In this way, it can be
seen that the effects of the stabilization of the anticipated guardianship will not form
the judged thing, considering that while it comes from a technique of summary
cognition, the thing judged comes from the technique of exuberant cognition, aiming,
above all, security their decisions.
Key-Words: Stabilization. Interim guardianship of urgency. Thing judged. Summary
Cognition.
INTRODUÇÃO
Com o Novo Código de Processo Civil, vislumbra-se que o legislador
infraconstitucional proporcionou um regime jurídico único para as tutelas de urgência
(cautelar e antecipatória). Contudo, insta sinalizar a distinção entre elas, pois, somente
a tutela antecipada poderá ser estabilizada, propondo-se, assim, limitações para
referida técnica.
Em suma, referida decisão de concessão da tutela antecipada, nos moldes do
artigo 304 do Código de Processo Civil, se a parte contrária não interpor o respectivo
recurso, poderá estabilizar-se. Mencionada técnica se contrapõe ao instituto da coisa
julgada, tendo em vista que a estabilização poderá ser indiscutível.
Desta forma, surge a seguinte indagação: já que a tutela antecipada poderá
estabilizar-se, podendo ser indiscutível e imutável, como está sendo tratada essa nova
modalidade entre os doutrinadores? Eis que a estabilização poderá, como dito alhures,
ser confundida com o tradicional instituto da coisa julgada.
A pesquisa justifica-se ante a recente inovação proposta pelo legislador
infraconstitucional, tendo em vista que a estabilização da tutela antecipada ocorrerá
baseada em um juízo de cognição sumária, contrapondo-se à coisa julgada, que por
sua vem é delineada em cognição exauriente. Contudo, apesar das diferenças entre
si, pode-se dizer que os efeitos de ambas são assemelhados.
Dentro desse novo contexto, necessário se faz trazer à baila apontamentos
doutrinários e estudos técnicos a fim de diferenciar os efeitos da estabilização da tutela
antecipada, tendo em vista sua eficácia se perpetuar sem, contudo, haver a formação
da coisa julgada.
A pesquisa é, pois, de efetivo interesse no âmbito da sociedade moderna,
tendo em vista vivenciarmos um momento de ordinariedade tão recorrente na doutrina
processual brasileira.
8

Dessa maneira, a pesquisa pauta-se no objetivo geral de investigar como está
sendo tratada a estabilização da tutela antecipada em confronto com o instituto da
coisa julgada.
São objetivos específicos: analisar as tutelas provisórias, inteirar-se sobre a
técnica processual da cognição sumária e examinar o efeito da estabilização da tutela
antecipada contrapondo-se com o instituto da coisa julgada.
O desenvolvimento do presente estudo deu-se em três capítulos. O capítulo
inaugural estudará as tutelas provisórias no Código de Processo Civil, fazendo uma
abordagem sobre o seu regime jurídico, seus princípios, bem como o momento de sua
concessão e formas de requerimento.
O segundo capítulo analisará a tutela provisória de urgência (satisfativa ou
cautelar) e de evidência, propondo uma noção geral sobre ambas. Ainda, levou-se em
consideração a fungibilidade das tutelas provisórias de urgência, já que o legislador,
visando tal princípio, estipulou que caso o magistrado verificar que o pedido de tutela
cautelar requerida em caráter antecedente tenha natureza de tutela antecipada,
poderá observar referido procedimento.
No capítulo final, serão apresentadas algumas proposições sobre a técnica da
estabilização da tutela provisória antecedente, sua natureza jurídica, bem como as
diferenças entre as técnicas de cognição sumária e exauriente, e demonstrando a
ausência da coisa julgada após a estabilização dos efeitos da tutela provisória
antecipada.
1 ANÁLISE DAS TUTELAS PROVISÓRIAS NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL
A tutela provisória de urgência, nos termos do parágrafo único do artigo 294 do
Código de Processo Civil, tanto pode ser cautelar como antecipada (ou satisfativa).
Sendo a tutela provisória de urgência requerida tanto cautelarmente quanto
antecipadamente, deverá ser demonstrado a probabilidade do direito, conhecido como
“fumus boni iuris” e a demonstração do perigo de dano, ou, além disso, que seja
constatado o “periculum in mora”, conhecido como risco ao resultado útil do processo,
nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 4
4

DIDIER Jr. Fredie; SARNO, Paula Braga; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito
processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela
provisória. p. 594.
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Destarte, é mister destacar que houve uma unificação quanto aos requisitos
para a concessão da tutela provisória de urgência, tanto cautelar quanto antecipada,
tendo em vista que do exposto do artigo 300 do Código de Processo Civil aboliram os
pressupostos distintos que antes havia no Código de Processo Civil de 1973 para a
concessão da tutela cautelar da antecipada de urgência. Assim, houve o
estabelecimento dos pressupostos iguais a ambos, ou seja, a probabilidade do direito,
o perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo.5
Por outro lado, tem-se a tutela provisória de evidência, como o próprio nome
sugere, supõe-se que as alegações da parte requerente da referida tutela são
verdadeiras e de fato estão documentalmente comprovadas. A tutela de evidência
possui como atributo dois pressupostos, que são: prova das alegações de fato e
probabilidade de acolhimento da pretensão processual.6
2 PROCEDIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA (ANTECIPADA)
REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE
Para a concessão da tutela de urgência antecipada requerida em caráter
antecedente, há de se ater ao procedimento específico, disposto no artigo 303 e
seguintes do Código de Processo Civil. A tutela de urgência antecipada requerida em
caráter antecedente é aquela tutela provisória pleiteada dentro do processo em que
se postula a tutela definitiva, com o objetivo de antecipar os efeitos desta, sem que
tenha formulado o pedido da tutela final.7
Desta forma, se o juiz verificar que houve o preenchimento dos requisitos
necessários para a concessão da tutela de urgência antecipada em caráter
antecedente, adotar-se-á as providências do artigo 303, §§1º, 2º e 3º do Código de
Processo Civil.8
5

6

7
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DIDIER Jr. Fredie; SARNO, Paula Braga; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito
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provisória. p. 594.
BODART, Bruno Vinícius da Rós. Tutela de Evidência. São Paulo: Revista dos tribunais, 2014, p.
132. Também a coloca como técnica de distribuição do ônus do tempo, MACÊDO, Lucas Buril.
Precedentes Judiciais e o Direito Processual Civil, p. 540 e 541 apud DIDIER Jr. Fredie; SARNO,
Paula Braga; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: teoria da prova,
direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. p. 618.
DIDIER Jr. Fredie; SARNO, Paula Braga; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito
processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela
provisória. p. 602.
DIDIER Jr. Fredie; SARNO, Paula Braga; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito
processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela
provisória. p. 603.
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Assim, conforme o artigo 303, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, o Juiz
deverá intimar o autor para promover o aditamento da petição inicial nos mesmos
autos em que requerida a tutela de urgência antecipada, sem a incidência de novas
custas (artigo 303, §3º do Código de Processo Civil), de maneira que o autor: i)
complemente sua argumentação, ou seja, sua causa de pedir; ii) confirme o pedido
de tutela definitiva; e iii) a juntada de novos documentos para que seja apreciado a
demanda. Referido aditamento deverá ser realizado no prazo de 15 (quinze) dias ou
em outro prazo maior que o juiz fixar. A não ocorrência do aditamento da petição inicial,
acarretará o indeferimento e extinção do processo sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 303, §1º, inciso I e §2º do Código de Processo Civil.9
Por conseguinte, o órgão julgador determinará a citação e intimação do réu a
fim de que cumpra a medida deferida na tutela antecipada e para que compareça à
audiência de conciliação ou de mediação na forma do artigo 334; em não havendo
autocomposição das partes, será dado ao réu prazo para apresentação da
contestação, contado na forma prevista no artigo 335 do Código de Processo Civil. 10
Entretanto, não sendo concedida a tutela antecipada requerida devido ao fato
de não haver o preenchimento dos pressupostos inerentes a tutela provisória, instrui
a lei, nos termos do artigo 303, §6º do Código de Processo Civil, que o juiz determinará
a intimação do autor para que emende a petição inicial no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de indeferimento e de o processo ser extinto sem resolução do mérito. Conforme
entendimento doutrinário, a emenda da petição inicial se faz necessário para que haja
complementação da causa de pedir, traga aos autos documentos novos que foram
ausentes no momento do requerimento da tutela de urgência antecipada para a
propositura da demanda posteriormente.11
Dessa forma, no momento em que o réu responde à demanda proposta pelo
autor ou quando recorre da decisão a qual concedeu a tutela antecipada, o

9

10

11

DIDIER Jr. Fredie; SARNO, Paula Braga; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito
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DIDIER Jr. Fredie; SARNO, Paula Braga; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito
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provisória. p. 603.
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procedimento comum será iniciado normalmente, com as fases de saneamento,
instrução e julgamento.12
Ainda, denota-se da interpretação do caput do artigo 304 do Código de
Processo Civil, que o silêncio do réu acarretará a estabilização da tutela antecipada.
Assim, os trâmites levaram a uma estabilização da tutela antecipada antecedente e
posterior extinção do feito.13
3 Procedimento da Estabilização da Decisão Antecipatória da Tutela
Antecedente
O código de processo civil, seguindo as linhas do direito italiano e francês,
permitiu o que os doutrinadores denominam de autonomização e estabilização da
tutela sumária. Ou seja, a nova sistemática permite que a tutela de urgência satisfativa
requerida em caráter antecedente se estabilize, julgando-a e não tendo mais a
necessidade de dar seguimento a uma cognição plena. Para que ocorra referida
estabilidade, é necessário seguir o procedimento exposto nos artigos 303 e 304 do
Código de Processo Civil.14
Assim,

depreende-se

que

a

estabilização

da

tutela

antecipada

é

procedimentalmente autônoma, na medida em que visa, sobretudo, a satisfação da
parte requerente e que, diante da inércia do réu, poderá estabilizar-se sem a
necessidade de instaurar-se um procedimento comum.15
De acordo com o artigo 304 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre a
tutela antecipada satisfativa, no que se refere a estabilidade, dispõe que “torna-se
estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso”,
complementa que o processo será extinto e os efeitos da tutela de urgência
subsistirá.16
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Depreende-se que as partes litigantes poderão ou não que a decisão da tutela
de urgência passa a estabilizar-se. Ou seja, cabe as partes a decisão de instaurar ou
não um procedimento de conhecimento aprofundado acerca do direito material, objeto
do litígio, com o fim de tornar referida decisão com efeito de coisa julgada material.
Denota-se que a estabilização da tutela de urgência é, tão somente para solucionar o
conflito entre as partes, objetivando sua satisfação. Se ambas as partes concordarem
com a estabilização e o conflito for resolvido, não haverá, assim, a necessidade de
que seja instaurado um procedimento de conhecimento para que haja a decisão em
cognição plena. Em outras palavras, satisfeitas as partes e solucionado o litígio, não
haverá motivos para que se instaure ação principal.17
Entretanto, se da decisão que concedeu a tutela de urgência ao requerente, o
requerido interpor recurso contra a referida decisão, não haverá a possibilidade da
tutela de urgência satisfativa estabilizar-se, conforme entendimento do artigo 304,
caput e §1º do Código de Processo Civil. Assim, haverá a obrigatoriedade do
prosseguimento do feito até a decisão do juiz, baseado em cognição plena e
exauriente. Na sequência, o autor deverá aditar a petição inicial, sob pena de extinção
do processo e da medida antecipatória, nos termos do artigo 303, §2º do Código de
Processo Civil.18
Assim, após a decisão que concede a tutela antecipada, cabe ao réu interpor o
recurso cabível. Entretanto, se o réu não interpuser o recurso no prazo previsto em lei,
a decisão concessiva da tutela antecipada poderá ser estabilizada e a seguir o
processo será extinto. É um procedimento autônomo, eis que é um instrumento único
das tutelas antecipadas.19
4 AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA COISA JULGADA NA ESTABILIZAÇÃO DA
TUTELA ANTECIPADA
A doutrina estipula diferenciação entre a cognição exauriente e cognição
sumária, estabelecendo assim, tratamento diferenciado e consequências diversas. Na
cognição exauriente, pressupõe-se que na lide houve um amplo debate acerca do
objeto litigioso, garantido as partes prévio contraditório, com a realização de produção
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de provas e discussão da causa de pedir que, ao final, o juiz deliberará sua decisão
diante do debate processual e ao exame dos fatos e provas.20
Ao contrário da cognição exauriente, na cognição sumária há uma limitação no
debate entre as partes e na investigação dos fatos. Aqui, denota-se a possibilidade do
órgão julgador deliberar sobre determinada matéria sem o exame completo. Dessa
forma, permite-se o exame superficial naquelas situações de urgência, perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação ou da evidência, separadamente ou em conjunto.21
Feitas essas distinções, tem-se que no direito processual civil brasileiro, a
temática da cognição sumária se dá, nas situações em que requer a tutela provisória.
Ademais, diante do exposto, pode-se afirmar que a estabilização da tutela provisória,
analisada pelo magistrado sob a ótica da cognição sumária, não fará coisa julgada,
visto que somente no âmbito da cognição exauriente haverá a coisa julgada, visando,
sobretudo a segurança jurídica.22
5 A CORRELAÇÃO ENTRE A COGNIÇÃO EXAURIENTE E A COISA JULGADA
A coisa julgada está ligada com a cognição exauriente, pois, se por
consequência do provimento final jurisdicional advir a coisa julgada, pressupõe que
foi concedido a ambas as partes um debate aprofundado acerca do tema, sujeita a
todas as garantias constitucionais do processo, eis que de acordo com a Constituição
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Federal (art. 5º, inciso XXXV), garante que as partes tenham no processo a
possibilidade de demonstrar a existência do seu direito.23
Assim, denota-se que decisão a qual constituiu coisa julgada visa, sobretudo,
a eliminação da incerteza, e para que haja a eliminação da incerteza sobre o litígio, é
necessário que tenha um amplo debate sobre a lide, garantindo o devido processo
legal.24
Para que haja a formação da coisa julgada, pressupõe-se que haja dois fatores,
que são: uma decisão jurisdicional fundada em cognição exauriente e o trânsito em
julgado. Nesse sentido é que a cognição exauriente se funda na coisa julgada. Denotase que a coisa julgada é consubstanciada no princípio da segurança jurídica. 25
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: EFEITOS DA ESTABILIZAÇÃO VERSUS COISA
JULGADA
Destarte, importante referir que o legislador deixou claro ao dizer que a
estabilização não fará coisa julgada, nos termos do §6º do artigo 304 do Código de
Processo Civil.
Depreende-se que o legislador tratou das tutelas provisórias com um
procedimento específico, diferenciado do comum, como o sumário, a fim de que a
solução conflito seja mais célere. Contudo, a questão posta é: poderia a estabilização
da tutela antecipada, em sede de cognição sumária ter os mesmos efeitos do
tradicional instituto da coisa julgada? Nas palavras de Marinoni, há um “encurtamento
do procedimento”, da mesma forma em que a cognição sumária se limita aos
requisitos da tutela antecipada, como a probabilidade do direito. Com isso, tem-se que
a decisão concessiva da tutela antecipada será baseada em um juízo de cognição
sumária, com vista tão somente aos requisitos da probabilidade do direito. Revela-se,
portanto, que a coisa julgada vai muito além do que tange a esse aspecto.26
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É nesse sentido que o referido autor discorda com a possibilidade de
equiparação dos efeitos dos procedimentos comum e sumário, tendo em vista que
aquele possibilita um debate profundo na demanda, havendo o devido processo legal,
com ampla defesa e direito à prova, enquanto que este se limita a uma cognição
sumária, ou seja, o debate não é aprofundado e a decisão do juiz se limita a verificar
a probabilidade do direito da parte requerente.27
Assim, partindo-se da interpretação do citado autor, a estabilização da tutela
antecipada não pode valer-se da força da coisa julgada, sendo esta uma peculiaridade
do procedimento comum atinente a cognição plena e exauriente. Assim, defende o
autor que ainda que transcorrido o prazo de 02 (dois) anos, continua sendo possível
que as partes requeiram uma cognição plena e exauriente sobre referida decisão, “até
que os prazos previstos no direito material para a estabilização das situações jurídicas
atuem sobre a esfera jurídica das partes (por exemplo, a prescrição, a decadência e
a supressio)”.28
Em síntese, há a percepção de que o direito a um processo justo e equânime
diz respeito também ao direito a adequada cognição da lide, havendo a proibição do
afastamento do direito de uma ação exauriente a fim de que seja formado a coisa
julgada, mencionando que fugindo dessa percepção haverá, portanto, ofensa ao
direito fundamental.29
A partir do exposto acima, denota-se que não há que se falar que a
estabilização da tutela antecipada fará coisa julgada, tendo em vista a decisão a qual
concedeu referida tutela antecipada ser baseada em uma cognição sumária, visando,
sobretudo, o preenchimento dos requisitos necessários, como, por exemplo, a
probabilidade do direito, sem haver o devido processo legal, não haverá, neste ponto,
a coisa julgada.30
Assim, depreende-se divergências quanto os efeitos da estabilização da tutela
provisória. Contudo, tendo em vista o princípio da segurança jurídica e as diferenças
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quanto as técnicas de cognição sumária e exauriente, denota-se a não formação da
coisa julgada.
7 CONCLUSÃO
A presente pesquisa possui o condão de analisar as tutelas provisórias no Novo
Código de Processo Civil, bem como demonstrar as formas de seus procedimentos e
como funcionará a nova mecânica da tutela antecipada, tendo em vista que esta
poderá estabilizar-se após o lapso temporal de 02 (dois) anos.
As tutelas provisórias poderão fundamentar-se em urgência ou evidência.
Desta forma, as tutelas de urgências são subdivididas em tutelas antecipadas e tutelas
cautelares. Assim, as tutelas antecipadas poderão tornar-se estável. Com a
estabilização, foi concedida uma autonomia própria, eis que agora ela não se vincula
a tutela definitiva. Contudo, referida estabilização não há de formar-se coisa julgada,
tendo em vista que as tutelas provisórias são submetidas a técnica da cognição
sumária, diferentemente das tutelas definitivas, em que, em contrapartida, suas
decisões formam coisa julgada, tendo em vista sua íntima relação com a técnica da
cognição exauriente.
Com isso, tem-se que a estabilização da tutela antecipada não acarretará o
tradicional instituto da coisa julgada. Tem-se que mencionada estabilização se dá
quanto aos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada, e não quanto ao seu
conteúdo, de modo que a coisa julgada ocorre, a grosso modo, quanto ao conteúdo
da decisão, tornando-a imutável e indiscutível.
Assim, conclui-se que a estabilização da tutela antecipada não acarreta a coisa
julgada, pois dizer que sim implicaria e prejudicaria o princípio da segurança jurídica,
tendo em vista que não foi concedido as partes o direito de provas e de um debate
profundo acerca da lide.

9 REFERÊNCIAS
ANDRADE, Érico. NUNES, DIERLE. Os contornos da estabilização da tutela
provisória de urgência antecipatória no novo CPC e o “mistério” da
ausência de formação da coisa julgada. FREIRE, Alexandre; BARROS, Lucas
Buril de Macedo; PEIXOTO, Ravi. Coletânea Novo CPC: Doutrina Selecionada.
Salvador: Juspodivm, 2015. (no prelo). Disponível em:
<https://www.academia.edu/12103602/%C3%89rico_Andrade_e_Dierle_Nunes_Os_contornos_da_estabiliza%C3%A7%C3%A3o_da_tutela_provis%C3%B3ria_d
17

e_urg%C3%AAncia_antecipat%C3%B3ria_no_novo_CPC_e_o_mist%C3%A9rio
_da_aus%C3%AAncia_de_forma%C3%A7%C3%A3o_da_coisa_julgada> acesso
em: 28 out. 2017, às 20h36min.

BODART, Bruno Vinícius da Rós. Tutela de Evidência. São Paulo: Revista dos
tribunais, 2014.
DIDIER Jr. Fredie, SARNO, Paula Braga, OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso
de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente,
coisa julgada e tutela provisória. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2015. v. 2.
________. Cognição, construção de procedimentos e coisa julgada: os regimes de
formação da coisa julgada no direito processual civil brasileiro. Revista diálogo
jurídico. n. 10. jan. 2002. salvador, Bahia. Centro de atualização jurídica.
Disponivel em:
<https://www.academia.edu/22796679/COGNI%C3%87%C3%83O_CONSTRU%
C3%87%C3%83O_DE_PROCEDIMENTOS_E_COISA_JULGADA_OS_REGIME
S_DE_FORMA%C3%87%C3%83O_DA_COISA_JULGADA_NO_DIREITO_PRO
CESSUAL_CIVIL_BRASILEIRO> acesso em 28 out. 2017, às 21h00min.
GRECO, Leonardo. Cognição sumária e coisa julgada. Disponível em:
<https://www.academia.edu/33058481/Cogni%C3%A7%C3%A3o_sum%C3%A1ri
a_e_coisa_julgada> acesso em: 28 out. 2017, às 19h56min.
GONDINHO, André Osório. Técnicas de cognição e efetividade do processo.
Revista da EMERJ, v.2, n.8, 1999. Disponível em
<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista08/Revista08_99.pdf>
, acesso em 31 de out. 2017, às 19h56min.
JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro:
Grupo Editorial Nacional. 56 ed. 2015. v. 1.
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIEIRO, Daniel. Curso
de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. ed. São
Paulo: Revista dos tribunais, 2015. v. 1.
MOUZALAS, Rinaldo. NETO, João Otávio Terceiro. MADRUGA, Eduardo. Processo
Civil. 8 ed. Salvador: Juspodivm, 2016. Volume único.
OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: teoria da
prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória.
RAATZ, Igor. ANCHIETA, Natascha. Tutela antecipada, tutela cautelar e tutela da
evidência como espécies de tutela provisória no novo código de processo
civil. Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP. v. 15. Jan/jun 2015. Periódico
Semestral da Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: José Carlos Barbosa Moreira. www.redp.com.br. disponível em:
<https://www.academia.edu/26745574/Tutela_Antecipada_Tutela_Cautelar_e_Tutela
_Da_Evid%C3%AAncia_Como_Esp%C3%A9cies_De_Tutela_Provis%C3%B3ria_N
o_Novo_C%C3%B3digo_De_Processo_Civil> acesso em: 13/09/2017 às 20h00.
18

WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. apud GONDINHO, André
Osório. Técnicas de cognição e efetividade do processo. Revista da EMERJ, v.2,
n.8, 1999. p. 101. Disponível em:
<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista08/Revista08_99.pdf>
, acesso em 31 de out. 2017, às 19h56min.

19

2
SOCIOLOGIA DO DIREITO
SOCIOLOGY OF LAW
Adelcio Machado dos Santos1
RESUMO
A Sociologia compreende uma ciência humana que procura desenvolver o estudo
científico da organização e do funcionamento das sociedades humanas e das leis
fundamentais que regem as instituições e demais relações sociais. Já Sociologia
Jurídica ou Sociologia do Direito é uma área específica da Sociologia Geral voltada
para as instituições sociais e sua relação com o Direito. De modo geral, a Sociologia
do Direito pode ser definida como o estudo da influência dos fatores sociais sobre o
direito e as incidências deste último na sociedade, ou seja, os elementos de
interdependência entre o social e o jurídico. Sua origem deu-se no final do século XIX,
quando Émile Durkheim e Max Weber passaram a realizar uma análise sobre o Direito,
sendo que ambos dedicaram-se ao estudo dos vários fenômenos sociais e sua
relação com o Direito. O Direito não constitui um componente periférico da realidade
social. Toda sociedade é um pacto de valores que dinamiza a relação entre direitos e
deveres, exigindo normas com o objetivo de impedir que a diversidade de interesses
seja transformada em hostilidade e caos. O campo do Direito jamais pode perder de
vista as características das instituições do meio social em que faz sentido sua
presença. Assim, a Sociologia Jurídica possui extrema importância na formação de
juristas e deve, essencialmente, conduzir o estudante de Direito a uma reflexão sobre
o sistema jurídico e sua realidade, auxiliando-o a entender a função das profissões
jurídicas que pretende exercer. A relevância da disciplina de Sociologia do Direito está
relacionada com a manutenção de visão acerca das relações sociais, evitando
distanciamento dos procedimentos do Direito.
Palavras-chave: Sociologia Jurídica, Direito, fatos sociais.
ABSTRACT
Sociology comprehends a human science that tries to develop scientific study of the
organization and the way human societies work, as well as the fundamental laws which
rule institutions and other social relations. Juridical Sociology of Law is a specific area
of General Sociology concerned about social institutions and their relations with Law.
In general, Sociology of Law can be defined as the study of the influence of social
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factors over law and the incidences of law over the society, that is, the interdependence
elements between social and juridical. Its origin happened in the end of the 20th
century, when Emile Durkheim and Max Weber started performing an analysis of Law,
being that both dedicated themselves to the studyof several social phenomena and
their relation with Law. Law is not a peripheral component of social reality. Every
society is a pact of values which dynamizes the relation among rights and duties,
demanding rules with the objective of stopping the diversity from being transformed
into hostility and chaos. The field of Law can never lose from sight the characterists of
social environment in which their presences make sense. So, Juridical Sociology has
extreme importance in the formation of jurists and must, essencially, lead law students
to a reflection about the juridical system and its reality, helping him understand the
function of juridical professions which he intends to perform. The relevance of
Sociology of Law as a discipline is related to themaintenance of the view about social
relations, avoiding to keep practices away from Law.
Key-words: Juridical Sociology; Law; social facts.
INTRODUÇÃO
A Sociologia, Ciência Humana, compreende o estudo científico da organização
e do funcionamento das sociedades humanas e das leis fundamentais que regem as
instituições e demais relações sociais. Sua origem remonta à antiguidade clássica
quando Aristóteles admitiu o homem como um animal social. Embora de forma intuitiva,
a partir desse momento lançavam-se as bases para uma Sociologia. O advento,
propriamente dito da Sociologia, no seio do desenvolvimento da cultura ocidental; ou
seja, trat-se episódio decisivo, por meio do qual as elites intelectuais do ocidente
tomaram conhecimento do mundo social que os cercava (SALDANHA, 1999).
Embora a consciência social já fosse evidenciada na Idade Antiga, somente
depois da estruturação da sociedade pós-feudal e da complexificação de seus
elementos, ou da relação entre ela e a vida intelectual que condicionava, é que foram
ensejados problemas novos, ligados à nova mutabilidade de padrões e ao novo tipo
de insatisfação intelectual racionalista. De sua parte, Comte, codificador da Sociologia,
definiu-a como sendo estudo positivo das formações sociais, de sua gênese,
desenvolvimento e desaparecimento. Para Comte (apud BRANDÃO, 2003), as
instituições, fenômeno social integrado de idéias, padrões de comportamento e
relações inter-humanas, deveriam ser estudadas em seus aspectos dinâmicos, ou
seja, em seus processos sociais. Comte propunha um estudo diferente do modo como
as instituições eram estudadas até então pelo Direito, pela Filosofia e pela História.
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A Sociologia possui caráter científico à medida que faz uso de métodos. Não é
uma ciência positiva que pretende comprovar suas afirmações com verificações
positivas, integrada por meio de articulações rígidas e fazendo uso de modelos
quantitativos. É uma ciência que desenvolve pesquisas de cunho instrumental por
meio de processos e métodos (SALDANHA, 1999). Em virtude de se constituir como
uma ciência, a realidade sociológica é observada com base no aspecto científico, por
intermédio de um procedimento metódico. Os diferentes temas são observados sob
um ponto de vista sistemático e o sociólogo analisa o seu objeto de estudo do modo
como ele se apresenta. Assim, a Sociologia é uma ciência de caráter especulativo que
espelha a realidade tal qual ela é, muito embora possam emergir deformações em
virtude de determinadas posições ideológicas dos cientistas sociais.
O objetivo da Sociologia, de acordo com Brandão (2003), não é o organismo
social ou a sociedade estática, porém a organização social, vista através não só de
seus processos e de suas formas de interação, como de suas sínteses ou formas de
vida em comum, estruturados num sistema que envolve processos de associação,
acomodação, adaptação e ajustamento sociais. Assim, a Sociologia do Direito
constitui-se como uma disciplina específica dentro da abrangência da Sociologia que
se volta para o estudo específico do instituto do Direito e sua relação com o organismo
social como um todo. Aristóteles (apud ROCHA, 1998) já ensinava que todo direito,
quer estabelecido pela vontade humana, ou dela independente, é apenas a
formulação racional das exigências correspondentes ao Nomos. O Nomos não é
entendido como o conjunto das leis editadas pelo Estado, porém o conjunto vivo e
espontâneo de normas, disciplinando as condutas sociais vigentes em determinado
meio social.
Destarte, já se pode inferir importante relação entre a Sociologia e o Direito,
isto é, o Direito evolui conforme as necessidades sociais de novas leis ou de
reformulações nos ordenamentos jurídicos já existentes. Não fossem as relações
sociais, a organização do homem em sociedade por meio da criação de diversas
instituições, dispensariam-se as normas do direito. Entretanto, cumpre considerar que
o homem não pode viver fora do meio social ou viver sem o Estado que regula a vida
dos cidadãos, mediante o Direito, particularmente, através das leis. O Estado, mais
do que simples associação momentânea de homens, propende, assim como o Direito,
a ser meio indispensável para a manutenção do bem-estar de todos. Por conseguinte,
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verifica-se vínculo substancial entre a Sociologia e o Direito, que fundamenta a
disciplina da Sociologia do Direito, ensejando a compreensão das relações sociais no
que se refere à jurídica.
Essa relação que existe entre estes dois campos do saber também serve de
base para indicar a relevância da disciplina de Sociologia do Direito na formação do
estudante do Direito, pois, embora não seja uma disciplina profissionalizante, ela é
fundamental

para

a

formação

e

compreensão

precisa

das

disciplinas

profissionalizantes.
O SURGIMENTO DA SOCIOLOGIA DO DIREITO
O codificador da Sociologia, Comte, segundo consenso geral, não amava o
Direito nem os que dedicavam seu tempo a estudá-lo. Para ele, por um lado, o Direito
compreendia uma sistemática de egoísmos, ligada ao apego dos homens a abstratos
“direitos” e que seria superada pelo advento da fase positiva da humanité; por outro
lado, o saber jurídico era um fruto vazio da metafísica e da escolástica que deveria
ser superado pelo saber social e científico que dominaria o futuro (SALDANHA, 1999).
O registro do surgimento da Sociologia do Direito é encontrado no final do século XIX,
quando dois renomados sociólogos europeus, Émile Durkheim e Max Weber
passaram a realizar uma análise sobre o Direito.
Conforme Sabadell (2000), a Sociologia, posto que se configurando disciplina
jovem, já volvia olhos para o Direito. Tanto Durkheim, quanto Weber dedicaram-se ao
estudo dos vários fenômenos sociais e foi dentro de uma tal perspectiva que
analisaram o Direito ao lado da economia, da moral, da política, das classes sociais,
da religião, da família, enfim relacionando-o com as demais formações sociais. A
contribuição de ambos os autores para o desenvolvimento da Sociologia é
particularmente importante. Outrossim, para Durkeim (apud SALDANHA, 1999), a
sociedade evolui em função da tendência a passar da solidariedade mecânica à
orgânica. Em face desses dois tipos de solidariedade, o Direito atuava como
manifestação altamente reveladora: nas sociedades com solidariedade mecânica, ou
similitudinária,

o

Direito

seria

basicamente

repressivo,

penal,

referido

às

conveniências do grupo; nas de solidariedade orgânica, ou diferenciada, o Direito
dominante seria o civil, ligado às conveniências individuais.
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De qualquer modo, sustenta Saldanha (1999), Durkeim superou a referência à
“legislação”, falando do Direito como fato social, e entendeu a necessidade de uma
crítica sociológica dos comportamentos sociais. Seus seguidores, em grande parte,
prosseguiram investigando temas sócio-jurídicos, relacionados à origem da idéia de
Direito, à responsabilidade, bem como à relação entre problemas etnográficos e
econômicos e à gênese remota do dote.
A Sociologia do Direito emerge como disciplina específica, no início do século
XX, quando os fenômenos jurídicos começam a ser analisados por meio do uso
sistemático de conceitos e métodos da Sociologia Geral. Neste período, italiano Carlo
Nardi-Greco dá a lume a obra Sociologia Jurídica (1907), a primeira com denominação
disciplina. Na Alemanha, em 1913, Eugen Ehrlich apresenta os seus Fundamentos da
Sociologia do Direito, texto que veio a gerar enorme repercussão entre os estudiosos
do Direito.
Ehrlich (apud SABADELL, 2000) defende que a Sociologia do Direito deve pesquisar
os “fatos jurídicos”, cuja manifestação não depende da lei escrita, mas sim da
sociedade. Os trabalhos da Sociologia do Direito partem da tese de que este consiste
em fato social. Ele se manifesta como uma das realidades observáveis na sociedade:
a sua criação, evolução e aplicação podem ser explicadas por meio da análise de
fatores, de interesses e de forças sociais. Os sociólogos do Direito consideram que o
Direito possui um único manancial, depositado na vontade do grupo social.
Com a Sociologia do Direito concorre também, por vezes, confundindo-se com
ela, a História do Direito. Conforme Brandão (2003), a esta perquiri o fato jurídico em
sua individualidade real, ou seja, como um fato histórico a mais. A História do Direito
é o estudo do fato jurídico do ponto de vista genético e evolutivo, como nasceu, como
se desenvolveu e quais são os princípios de sua evolução jurídica.
Já a Sociologia do Direito procura determinar quais são as condições sociais
que conduzem ao fenômeno jurídico, que importância tem para a vida do grupo e
quais as teorias que lhe justificam um papel determinado, dentro do mecanismo
normal da vida social. Brandão (2003) escreve que se trata de discutir o papel que
tem um determinado fato jurídico na comunidade.
Pode-se diferenciar duas precípuas abordagens dentro da Sociologia do Direito,
a saber, a “Sociologia do Direito” e a “Sociologia no Direito”. A primeira delas
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compreende a abordagem positivista que opta por realizar um estudo sociológico,
colocando-se numa perspectiva externa ao sistema jurídico.
De acordo com Sabadell (2000), seus adeptos consideram que a Sociologia do
Direito faz parte das Ciências Humanas, constituindo-se em ramo da Sociologia. Por
outro lado, o Direito deve continuar utilizando o seu método tradicional que lhe garante
uma posição autônoma com relação às outras Ciências Humanas. As gêneses desta
abordagem devem ser buscadas na obra de Max Weber, o qual colimava construir
uma sociologia livre de avaliações e também nas análises de Kelsen sobre a “pureza”
da ciência jurídica. Em outras palavras, a abordagem positivista considera que a
Sociologia não pode ter uma participação ativa dentro do Direito. Se este consiste na
“lei e as relações entre as leis”, tudo o que não for “lei e relações entre leis”, fica de
fora da ciência jurídica”. A Sociologia pode estudar e criticar o Direito, porém não pode
ser parte integrante desta ciência. A sua faina consiste em ser um observador neutro
do sistema jurídico. Por sua vez, a segunda abordagem, qual seja, a abordagem
evolucionista da Sociologia no Direito, adota uma perspectiva interna com relação ao
sistema jurídico. Nos termos do magistério da lavra de Sabadell (2000), os seus
adeptos contestam a exclusividade de um método jurídico tradicional, sustentando
que a Sociologia deve interferir ativamente na elaboração, no estudo dogmático e
inclusive na aplicação do Direito. Não há uma ciência jurídica autônoma porque o
Direito, além dos métodos tradicionais, também emprega ou deve empregar métodos
próprios das ciências sociais. Esta abordagem rompe com o conceito de que o Direito
“é a norma e as relações entre as normas”, uma vez que se aceita que os conceitos
elaborados pela Sociologia Jurídica integrem a ciência jurídica. Assim, coloca-se em
dúvida a suposta neutralidade do jurista. O jurista-sociólogo pode influenciar o
processo de elaboração das leis (porém elaborar leis é incumbência da política e não
constitui um trabalho propriamente jurídico) e pode também influenciar a doutrina (os
estudiosos do Direito).
A discussão em torno dessa abordagem se torna mais problemática quando
seus adeptos defendem que o sociólogo do Direito afirma a pretensão de participar,
por meio das contribuições de sua disciplina, na aplicação da lei, ou seja, quando o
conflito surge, sustenta-se que o juiz e os outros profissionais do Direito devem fazer
interpretações levando em consideração o ponto de vista sociológico-jurídico. Ainda
De acordo com Sabadell (2000), a Sociologia no Direito apresenta um método diverso
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do positivismo jurídico, e pretende que este método seja reconhecido como parte
integrante da ciência jurídica. Desta maneira, a Sociologia Jurídica quer compartilhar
o poder de “influência” que a dogmática do Direito detém sobre o sistema jurídico.
Uma das questões diretamente afetadas a partir do momento em que a
Sociologia passou a estudar o Direito foi a crença no Direito Natural, que tinha uma
longa e ilustre história. Essa crença, desde os gregos, passando pelo cristianismo,
sofrendo formulações teológicas e reformulações racionalistas, influindo através do
liberalismo na Revolução Francesa e alimentando o movimento das codificações e o
constitucionalismo, entrou em crise. Com a planificação do predomínio do pensar
sociológico, alguns sociólogos se comprazem em zombar, às vezes, do jusnaturalismo;
outros passaram a procurar compatibilizar a crença num Direito ideal com o método
sociológico. Conforme Saldanha (1999), os jusnaturalistas ou rebatem a Sociologia
em sua validade e conveniência, ou tentam refazê-la e ajustá-la a seu modo.
Entretanto, de todos as maneiras, o problema persistiu.
Em suma, através do impacto dos estudos sociológicos, a problemática do
Direito se viu transformada. Passou-se a falar de um Direito com sentido etnográfico,
institucional, generalizado e ao mesmo tempo diferenciado pelos diversos povos,
defende Saldanha (1999). Anteriormente, o jurista tratava de leis, casos, princípios, e
fazia doutrina com o tema da justiça, além de considerações filosóficas. Com a análise
sociológica, ele passou a ver-se obrigado a repartir o objeto de seus estudos com
pesquisadores que procuravam buscar origens de instituições e examinar
condicionamentos concretos.
A SOCIOLOGIA DO DIREITO NO BRASIL
A Sociologia do Direito no Brasil desenvolveu-se mais especificamente nas
últimas décadas. De acordo com Rosa (1970), é possível mencionar, como uma das
causas do relativamente pequeno interesse despertado pela Sociologia do Direito no
Brasil, a inexistência de uma tradição de estudos universitários, ou de instituições,
como recurso às técnicas de pesquisa. Os poucos estudos desenvolvidos no campo
da Sociologia do Direito estão presos a estudos da realidade econômica, educacional
e de opinião pública sobre problemas gerais. O planejamento e a realização de
pesquisas de Sociologia do Direito são praticamente nulos, defende Rosa (1970).
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Apesar disso, professores, juristas e sociólogos têm se dedicado ao assunto.
Entre eles, pode-se citar Miguel Reale, o qual, apesar de estar mais preocupado com
problemas relacionados à Filosofia do Direito, invadiu o campo do fato jurídico-social.
Dessarte, nas derradeiras décadas, a disciplina recebeu maior atenção, possibilitando
o ingresso no campo da moderna orientação que vinha seguindo a teoria sociológicojurídica, delimitado claramente o seu âmbito de cogitações, bem como mais bem
caracterizado o objeto do seu estudo como a dimensão social do fenômeno jurídico
(ROSA, 1970). Em consonância com o magistério de Saldanha (1999), no Brasil, a
Sociologia do Direito passou também por uma influência evolucionista e pela tentação
de tomar o lugar da Filosofia. Em Tobias Barreto, à guisa de exemplo, o Direito foi
entendido através de Ihering e de Darwin, mas também a intuição do sentido cultural
da problemática jurídica. Esteve sempre presente na escola de Tobias o interesse
pelos estudos históricos e sociais, resultando na superação do formalismo que
predominou entre os juristas anteriores.O marco evolucionista e o positivista deram
frutos também no Sul, afetando, por exemplo, a obra de Pedro Lessa e outros
publicistas. Além disso, nas primeiras décadas do século XX, o debate nacional,
influído por Euclides da Cunha e Alberto Torres acabou por atingir historiadores e
juristas. Quanto ao ensino da disciplina de Sociologia do Direito no Brasil, ao se tomar
sua inscrição nos instrumentos normativos relacionados ao currículo jurídico, poderia
ser, para efeitos sistemáticos, dividida em duas partes: antes e depois da Resolução
nº 03/72 do extinto Conselho Federal de Educação.
Com efeito, conquanto a inclusão da Sociologia, especificamente desdobrada em
Geral e do Direito, nos currículos das Faculdades de Direito seja uma inovação da
Portaria nº 1.886/94, a sua presença nos mesmos não constitui em si uma novidade,
uma vez que a matéria Sociologia já era exigida pela Resolução nº 03/72, não sendo
poucos os cursos que, desde então, já haviam adotado tal designação (FRAGALE
FILHO, 2002).
Entretanto, segundo Fragale Filho (2002), a inclusão da Sociologia nos
currículos jurídicos não decorre de uma geração espontânea ou, tão somente, de uma
determinação normativa, mas de um demorado processo de institucionalização, cujo
início poderia ser datado nos anos sessenta, na medida em que se toma como marco
inicial a oferta de seu ensino, em 1964, na Universidade Católica de Pernambuco.
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O primeiro pleito à inclusão da Sociologia no ensino jurídico encontra-se no
Parecer da Comissão de Instrução Pública, redigido por Rui Barbosa, sobre o decreto
nº 7.247, de 1879. Nele, ao apresentar em apenso o Projeto nº 64, de 1882, determinase que o substitutivo não aceita a cadeira de Direito Natural, mas, em vez dela, propõe
a de Sociologia. O pensamento da Comissão, em todo o seu trabalho, está em
substituir a ideologia, ou seja, o culto da abstração, da frase e da hipótese, pelos
resultados da investigação experimental, do método científico.
Contudo, apesar da opinião da Comissão de Instrução Pública e o conteúdo do
Projeto nº 64, de 1882, a proposta de inclusão da Sociologia não veio a ser acolhida,
não figurando a mesma, nem na Lei nº 314, nem no Decreto nº 9.360, ambos de 1885.
E nem mesmo toda a influência positivista que impregnou os primeiros dias da
República foi capaz de alterar esse estado das coisas.
Somente no ano de 1931, através da Reforma Francisco Campos, que se
efetuou a primeira modificação curricular, dentro de uma proposta didática e política
específica, com objetivos dados e definidos para se alcançar no processo de formação
do bacharel. Na Exposição de Motivos do Decreto nº 19.852, de 11 de abril de 1931,
expôs-se que o curso de bacharelado foi organizado, atendendo que ele se destina à
finalidade de ordem puramente profissional, ou seja, que o seu objetivo é a formação
de práticos de Direito.
Buscava-se, destarte, outorgar ênfase à formação objetiva de profissionais
dotados de conhecimentos essencialmente práticos, isto é, atribuir um perfil
profissionalizante ao Curso de Graduação em Direito, excluindo do processo formativo
básico do bacharel, disciplinas de feição puramente doutrinárias ou cultural e
incentivando o estudo da positividade. Não obstante aos esforços empreendidos, essa
reforma não conseguiu, porém, modificar o panorama do ensino jurídico nacional,
porquanto não se alteraram as práticas educacionais e metodológicas há muito
existentes (FRAGALE FILHO, 2002).
Assim, somente no ano de 1972, por meio da Resolução nº 03/72, consolidouse a possibilidade de estabelecer um currículo mínimo. Essa resolução ofereceu uma
nova regulamentação aos cursos jurídicos com o intuito de flexibilizar os seus
currículos, além de atender às demandas locais e regionais, e cujas origens
encontram-se nas sugestões encaminhadas ao CFE pelo Instituto dos Advogados do
Brasil (IAB), em 1969, e nas conclusões do Encontro Brasileiro de Faculdades de
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Direito, havido em 1971, quando reaparece a sugestão de inclusão da disciplina
Sociologia como complementar e de ensino obrigatório. Em suas disposições, a
Resolução nº 03/72, além de outras disciplinas, acrescenta a Sociologia, porém ainda
permanece omissa em relação à Sociologia do Direito. Com isso, ainda que de forma
incompleta, consolidava-se, aos poucos, a oferta das disciplinas de Sociologia e
Sociologia do Direito, evidenciando o esgotamento do modelo tecnicista, buscando o
curso jurídico da política e do diálogo com as outras áreas do saber. Nesse sentido, a
Comissão de Especialistas do Ministério da Educação e da Cultura/MEC, de 1980,
sugeria o desdobramento da Sociologia em uma Geral e outra voltada para o Direito.
Finalmente, à luz do magistério da lavra de Fragale Filho (2002), a Comissão
de Especialistas do Ministério da Educação e da Cultura/MEC, 1993, depois de
diversos encontros realizou o Seminário Nacional dos Cursos Jurídicos, em cujos
resultados verifica-se a necessidade de proporcionar ao acadêmico embasamento
humanístico, com ênfase em disciplinas como a Sociologia do Direito. Esse
movimento acadêmico foi consolidado na Portaria nº 1.886/94, cujas bases estão
assentadas em dois eixos: a) o curso jurídico, tanto em suas matérias fundamentais
quanto nas profissionalizantes, deve propiciar uma sólida formação técnico-jurídica e
sociopolítica; e b) a reflexão técnico-doutrinária do Direito deve também ser
direcionada para a construção de um saber crítico que possa contribuir para a
transformação e ordenação da sociedade. Nesse sentido, pela primeira vez, restou
normatizada a presença da Sociologia do Direito como matéria fundamental nos
currículos jurídicos.
Todavia, os efeitos da Portaria nº 1.886/94, ainda que vigorando a partir em 30
de dezembro de 1994, não se fizeram sentir de imediato, pois ela assegurou um prazo
de dois anos para que os cursos jurídicos proporcionassem os meios necessários ao
seu integral cumprimento, além de determinar que suas diretrizes curriculares aplicarse-iam, de forma obrigatória, somente aos alunos matriculados a partir de 1996.
Contudo, dá a derradeira prorrogação, passando a mesma a se aplicar apenas aos
alunos matriculados a partir de 1997, configura-se que há apenas sete anos, a matéria
Sociologia do Direito ou Sociologia Jurídica tornou-se obrigatória, devendo ser
oferecida a todo futuro bacharel (FRAGALE FILHO, 2002). No entanto, é importante
ressaltar que apesar de seu desenvolvimento, ainda se está longe da riqueza de
material com que os outros países, principalmente os Estados Unidos e os países
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europeus, expandiram a bibliografia teórica e de interesse prático imediato no campo
da Sociologia do Direito. Rosa (1970) defende que a inexistência de pesquisa concreta,
sobre hipóteses determinadas, seguramente, é o principal elemento motivador dessas
deficiências.
NA BUSCA DE UM CONCEITO
Na busca de um conceito, pode-se apresentar uma definição simples e geral
da Sociologia Jurídica que exprime a relação interativa entre o social e o jurídico: “a
Sociologia Jurídica examina a influência dos fatores sociais sobre o direito e as
incidências deste último na sociedade, ou seja, os elementos de interdependência
entre o social e o jurídico, realizando uma leitura externa do sistema jurídico”
(SABADELL, 2000, p.49). De sua parte, Saldanha (1999), afirma que a Sociologia do
Direito, por um lado, é um estudo específico e possui ângulo próprio para examinar
seu objeto (o que os escolásticos denominariam de “objeto formal”). Por outro lado,
porém, ela mantém constante intercâmbio de sugestões e de subsídios com todas as
disciplinas especiais que pesquisam o direito sob outros ângulos.
Para este doutrinador, a elaboração de um conceito da Sociologia do Direito, como
acontece nas demais Ciências Humanas, nem sempre se reveste de grande
relevância. Poder-se-ia, em corolário, na persecução de um conceito, trabalhar por
meio de exclusões: do estudo do Direito como fato social, o prisma que sobejasse
após afastado o histórico, o psicológico, o filosófico, o técnico e o comparativo,
corresponderia ao do sociológico. Impende, entretanto, observar, que, no ensejo em
que se afirmar “o Direito como fato social”, considera-se que dentro do conjunto de
fatos sociais jaz, inextrincavelmente, o jurídico. Todavia, ao considerar determinados
fatos como sociais, e ao mesmo tempo como jurídicos, se utiliza implicitamente a
marca específica do jurídico, marca que corresponde a uma forma peculiar de
normatividade: a normatividade vinculada ao controle social oficial. Isto significa que
não se deve mencionar o lado de “fato social” que o Direito assume, como se se
tratasse de uma redução do jurídico a tal modo, sustenta Saldanha (1999).
Por conseguinte, o sociólogo, tratando do aspecto social (que é histórico-social)
do complexo de atos e situações que constitui o Direito, necessita permanecer
constantemente atento aos aspectos políticos e éticos que o envolvem na
problemática, bem como a implicações ideológicas, filosóficas e mesmo teológicas
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que podem estar presentes ou latentes. Pelo seu lado social, o Direito é concretude,
mas ao escavar os significados dessa, o sociólogo opera mais do que simplesmente
deparar-se com fatos. Ele exerce seu realismo, ao dar conta de condições efetivas e
relativisadoras, mas sabe que há uma parte, no conjunto das questões jurídicas, que
se estende para além daquele realismo, uma vez que fica acima das efetividades
(SALDANHA, 1999).
Neste sentido, Castro (1979) afirma que para o sociólogo, o Direito é, acima de
tudo, fenômeno social. A definição sociológica do Direito pode ser a seguinte: é o
conjunto das normas obrigatórias que determinam as relações sociais impostas a todo
o momento pelo grupo a que cada um pertence. Destacam-se, neste contexto, três
elementos: a) trata-se de normas obrigatórias; b) impostas pelo grupo social; e c) que
sofrem modificações. Assim, a Sociologia Jurídica, para o autor, é o estudo sociológico
do Direito como fato social, não só em suas manifestações morfológicas, mas também
em suas significações funcionais. Brandão (2003, p.11) também apresenta algumas
definições da Sociologia Jurídica, como a que segue: “a Sociologia do Direito procura
compreender as íntimas relações que possam existir entre o ordenamento jurídico, as
práticas judiciais, as demandas da sociedade por justiça e as intermediações que a
política faz no campo da prática jurídica”.
Outra definição apresentada por Brandão (2003, p.11), sustenta que a
Sociologia do Direito é o estudo sociológico do contexto social, desenvolvimento e
ação da lei, do sistema de regras e sanções, das instituições especiais e dos quadros
do pessoal especializado e dos diversos tipos de Direito que constituem o sistema
legal nas sociedades complexas. Enquanto cientificidade empírica, ou seja, que se
interessa pelo que é (os fatos, a realidade concreta) e não pelo que deve ser (o ideal,
a norma), a Sociologia do Direito estuda todos os fenômenos e circunstâncias que na
maior parte das sociedades de certa amplitude facilitam ao homem a possibilidade de
prever a conduta dos demais, independente do poder real destes. Não somente o
Direito positivo fixado e dado pelo Estado político, mas também o Direito vivo e as
normas de convivência figuram entre os objetos de investigação da Sociologia do
Direito.
Em seu dicionário de Sociologia, Lècuyer, Cherkaoui, Besnard e Boudon (apud
BRANDÃO, 2003, p.12), propõem três definições de Sociologia do Direito:
1. estudo das relações entre os fatos sociais e o direito, do ponto de vista da
sua produção e das suas diferentes formas de implementação;
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2. estudo das formas jurídicas, das suas disposições, dos seus usos sociais,
das instituições e dos profissionais do direito, como fenômenos sociais
particulares;
3. estudo do direito, das práticas das instituições jurídicas e dos profissionais,
como elementos entre outros de gestão da ordem social. Uma sociologia
aplicada ao Direito.

Com base nestes e outros conceitos, Brandão (2003) conclui que a Sociologia
do Direito é o estudo objetivo dos fatos sociais de natureza jurídica, em suas
características sociológicas, ou seja, à luz dos princípios da Sociologia Geral da qual
faz parte, ao lado das demais sociologias especiais.
Quanto à caracterização do domínio e do objeto da Sociologia do Direito, partese dos pressupostos da Sociologia Geral, afirma Castro (1979). A Sociologia Geral
tem como domínio a realidade social em sua pluridimensionalidade e o objeto é
representado pelas relações sociais, a interação social em dimensão exclusivamente
humana, no domínio dos seres vivos.
A Sociologia do Direito, como Sociologia aplicada, tem como domínio a
realidade social configurada na direção axiológica, ou seja, o Direito como função dos
fenômenos de interação, como função de grupos sociais, em seu aparecimento,
desenvolvimento, transformações, objetivando a satisfazer necessidades sociais, e as
causas inerentes a esses fenômenos.
O objeto epistêmico pode ser sintetizado em realidade social do Direito em suas
manifestações morfológicas e significações funcionais. Constituem-se manifestações
morfológicas o fato e norma, o comportamento e as relações prescritas, o
comportamento e as relações reais. Os padrões previstos, normados e que contam
com a coerção e garantia institucionais, não raro contrastam com o comportamento
real. É um truísmo a distância que se interpõe entre as mudanças e transformações
sociais e a estabilidade jurídica ou pretendida estabilidade jurídica (CASTRO, 1979).
Em suma, a Sociologia do Direito, preocupada com a realidade social do Direito,
investiga profundamente não apenas as relações de conveniência entre a Filosofia e
a técnica jurídica, enquanto ciência do Direito, é antes uma técnica posta
especialmente a serviço dos tribunais, cuida da aplicação de valores jurídicos e a uma
realidade concreta.
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UMA ABORDAGEM SOCIOLÓGICA DO DIREITO COMO FATO SOCIAL
O Direito não constitui um componente periférico da realidade social. Mormente
nas socioculturas complexas, a sua condição é nuclear, irradiando-se para o todo, a
ponto de se ter já repetido a fartura que é o Direito, solidário a quase todas as demais
manifestações sociais. Neste sentido, clarifica Morais (2002) que na complexidade da
trama sociocultural, vê-se a nitidez de um fato: o Direito. Toda sociedade é um pacto
de valores que dinamiza a relação entre direitos e deveres, exigindo normas com o
objetivo de impedir que a diversidade de interesses seja transformada em hostilidade
e caos. O fato jurídico pode apresentar, por si mesmo e no âmbito de suas evidências
singulares, algum sentido. Contudo, tal fato só pode alcançar sua plenitude de
significação quando integrado no amplo complexo cultural e social. Deste modo,
justifica-se uma abordagem sociológica do Direito, uma vez que é nas sociedades
humanas que o Direito se desenvolve, atingindo nelas maior refinamento e sutileza.
Além disso, considerando-se que as culturas “falam” de suas crenças, convicções e
projetos por meio do Direito, será muito importante que todo jurista busque ampliar
sua visão quanto à organização cultural e quanto à problemática social.
De acordo com Morais (2002), o Direito não é algo que cai do céu das idéias
puras sobre o mundo impuro dos simples mortais; ao contrário, é uma ciência que
nasce da própria dinâmica social e cuja existência só se justifica no coletivo e no
individual; bem como, é uma construção do pensamento e ciência que objetiva ajudar
a plenificação da humanidade do homem. Igualmente, assevera Rosa (1970) que o
estudo doutrinário da lei jamais pode ser separado da Sociologia do Direito. Embora
o estudo doutrinário esteja interessado na ideologia, esta é sempre uma abstração da
realidade social. Assim, coloca-se como questão um dos grandes problemas com que
se defronta o estudioso moderno do Direito, a saber, a necessidade de melhor
compreender o Direito como fato social e não apenas como um conjunto de normas
que formam um sistema lógico, disciplinador da vida em sociedade.
Entretanto, mesmo que o jurista não esteja reconhecidamente interessado no
vínculo que liga a doutrina à vida real, apesar disso, o vínculo existe. Ele se encontra
no conceito de ‘Direito válido’ que é parte integrante de toda proposição doutrinária,
referindo-se à eficácia das normas como um fato social. A realidade do mundo
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contemporâneo e a superação inevitável dos formalismos estéreis, pela procura
imperativa de soluções aos problemas humanos de convivência, vêm impondo que se
defronte o fenômeno do Direito como fato, isto é, como fato social que condiciona suas
manifestações e, principalmente, sua adequada compreensão (ROSA, 1970).
Distante dessa conotação o Direito só pode ser parcialmente sentido e percebido.
Todavia, já se reconheça embora o “status” do fato social, na esfera jurídica
permanece insistência de unicismo em não tomá-lo como tal, defende Morais (2002).
Dessarte, um estranho paradoxo se corporifica: por um lado, os que se declaram fartos
de ouvir essa obviedade que sublinha ser o Direito como um fato social; e, por outro
lado, uma atitude eminentemente técnica e pragmatista que reduz o Direito às
atividades de um jogo de xadrez guiado por códigos normativos.
Presentemente, modificações se verificaram, conquanto muitos docentes de Direito
ainda se sentirem completos por levarem para seus alunos apenas casos práticos,
que não diferem das “questões de dificuldade” dadas a lume em livros e revistas para
os aficionados do enxadrismo, sustenta Moraes (2002). Entre as alterações relevantes
figura a Portaria nº 1.886 que dispõe acerca da reforma do ensino jurídico no Brasil, a
qual definiu como disciplinas de caráter fundamental, entre outras, a Sociologia
Jurídica, até então considerada subsidiária ou periférica no currículo de Direito. As
vigentes Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito
avançaram mais ainda.
Emerge, assim, que, nos termos do magistério de Moraes (2002), se nenhum
edifício se sustenta sem os seus fundamentos ou alicerces, observa-se que a
Sociologia do Direito ascende à consideração de conhecimento essencial à boa
fundamentação de carreira jurídica. Existe um Direito vivo e dinâmico inerente às
pulsações da vida social, o qual transcende os registros um tanto estáticos dos
códigos. Logo, o ensino jurídico que não ensine as origens e a contextualização das
normas, não logra projetar muitas luzes.
RELEVÂNCIA

DA

ABORDAGEM

SOCIOLÓGICA

NA

FORMAÇÃO

DO

BACHARELANDO EM DIREITO
A relevância da disciplina de Sociologia do Direito está relacionada com a
manutenção de visão acerca das relações sociais, evitando distanciamento dos
procedimentos operacionais do Direito. Em suma, a área jurídica jamais pode perder
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de vista as características das formações o meio social em que faz sentido sua
presença. Neste contexto, Rosa (1970) defende que a norma jurídica é o resultado e
reflexo da realidade social, sendo que a normatividade jurídica está condicionada a
eventos sócio-culturais. Em outras palavras, o Direito é fato social e se manifesta
como uma das realidades observáveis na sociedade.
O Direito constitui o instrumento institucionalizado de maior relevância para o
controle social. Desde o início das sociedades organizadas, manifestou-se o
fenômeno jurídico como sistema de normas de conduta a que corresponde uma
coação exercida pela sociedade, segundo certos princípios aprovados e obedientes a
formas predeterminadas. Portanto, a norma jurídica é um resultado da realidade social.
Ela emana das sociedades, por seus instrumentos e instituições destinadas a formular
o Direito, refletindo o que a sociedade tem como objetivos, bem como suas crenças e
valorações, o complexo de seus conceitos éticos e finalísticos. Assim, a abordagem
sociológica do Direito permite a compreensão por parte dos estudantes, das
circunstâncias sociais que deram origem ou que fundamentam o surgimento de uma
determinada norma social.
Esse fato pode ser esclarecido mediante simples referência à variedade de
sistemas e normas de Direito em diferentes quadros culturais. O estudo histórico das
sociedades revela a existência de estruturas jurídicas bastante diversas no tempo e
no espaço. As pesquisas realizadas sobre a evolução do Direito de família, por
exemplo, ou sobre as diversas fórmulas adotadas no direito de sucessão hereditária,
demonstram uma dessemelhança de formulações, extremamente interessante e
curiosa. As realidade sociais diferentes condicionaram ordens jurídicas também
diversas (ROSA, 1970). É importante que os estudantes pesquisem acerca das
relações existentes entre as estruturas e as dinâmicas sociais e as manifestações das
instituições do Direito. Nesse estudo, a relação entre a realidade do meio social e cada
uma das facetas do seu sistema cultural, nele incluída a ordem jurídica, revela a
existência de uma interação entre a conjuntura global e a normatividade jurídica.
Consoante clarifica Rosa (1970), há uma realidade particular de cada processo
histórico, ou grupal, muito própria e diferenciada, dentro de um quadro mundial que
tende para a redução das diversidades fundamentais e para a maior influência
recíproca de todos os grupos humanos. A essa realidade particular corresponde à
produção e instituições também particulares, entre elas as jurídicas.
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É precisamente a inadequação das normas assim editadas à realidade
concreta do meio em que se pretende empregá-las, o motivo evidente de fórmulas e
instituições de Direito tão bem sucedidas em certas sociedades, quando aplicadas
sem as devidas modificações a outras sociedades. Modelos jurídicos das sociedades
industriais mais avançadas não podem, evidentemente, ser bons para sociedades
subdesenvolvidas, a menos que sofram grandes transformações no processo de
aplicação quando isso se torne possível. A mutação social que é efetuada em escala
mundial, repercute, desta forma, sempre na transformação do Direito. Os estímulos
sociais à modificação da ordem jurídica assumem formas variadas, seja pelo
crescimento lento da pressão dos padrões e normas alterados da vida social, criando
uma distância cada vez maior entre os fatos da vida e o Direito, seja pela súbita e
imperiosa exigência de certas emergências nacionais, objetivando a uma
redistribuição dos recursos naturais ou novos paradigmas de justiça social, ou seja,
ainda pelos novos desenvolvimentos científicos, afirma Rosa (1970).
Destarte, os condicionamentos sócio-culturais da normatividade jurídica se
evidenciam claros e indiscutíveis. Às modificações do complexo cultural de uma
sociedade correspondem, a seguir, alterações na sua ordem jurídica. Tais
modificações são verificadas com maior ou menor celeridade, dependendo de
diversos fatores incidentes sobre o processo social, e atendendo ao fato de que a
norma jurídica, geralmente, mas não sempre, é editada após a constatação, pelos
órgãos sociais a isso destinados da sua necessidade diante de determinada realidade
da vida social. Antes da Sociologia do Direito ter sido normatizada, verificava-se,
segundo Fragale Filho (2002), em todos os reclamos pela sua inclusão nos currículos,
a existência de uma recusa, de um fundo comum de inconformismo com o estado
precedente das coisas: primeiro, contra o Direito Natural; depois, contra o divórcio do
Direito com a realidade; enfim, contra a alienação e o tecnicismo jurídico. De sua vez,
para Moraes (2002), importantes advogados, magistrados e promotores são aqueles
capazes de enriquecer suas avaliações jurídicas com a subsidiariedade de várias
outras ciências humanas e da Filosofia, bem como da produção cultural, seja ela
literária ou não.
Se assim não parece ser, basta atentar-se para os vultos que se destacam no
cenário nacional e internacional, no panorama contemporâneo da cultura jurídica; são
normalmente vultos de homens de notável competência cultural, cuja acuidade
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jurídica tem por base não só as especializações, mas também o não rendimento à
armadilha do especialismo (MORAIS, 2002).
No entanto, embora a Sociologia do Direito se insira há muito nas matrizes
curriculares dos Cursos de Graduação em Direito espalhados por todo o país,
permanece ainda imprecisão acerca do que realmente compreende a disciplina. De
acordo com Junqueira (2002), não basta institucionalizar a disciplina, fazendo-se
mister a efetividade.
Dessarte, na preleção da lavra de Junqueira (2002), a disciplina deve clarificar a
própria identidade epistemológica e funcional, o que, com certeza, vai influenciar seu
processo de consolidação. Neste sentido, a autora defende a oferta de disciplinas
voltadas para uma Sociologia aplicada direcionada para uma reflexão mais crítica
sobre o Direito. Seria uma disciplina voltada para o estudo, por exemplo, das
instituições jurídicas. Das profissões jurídicas. Do Direito não oficial. Arruda Jr. (1993)
também

indica

que

a

Sociologia

do

Direito

necessita

pautar-se

pela

interdisciplinaridade na análise da juridicidade, começando por denunciar a separação
dos mundos do ser e do dever ser. Conseguintemente, à Sociologia do Direito incumbe
pretender indicar pistas para estudos epistêmicos e empíricos particulares que
auxiliarão a enriquecer as hipóteses gerais inspiradas nas grandes teorias sociais,
contrapondo-se à luz de dados e reflexões atualizadas (ARRUDA JR. 1993).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Direito só se justifica no meio social, isto é, a norma jurídica é um resultado
da realidade social, um fato social. Ela emana das sociedades, por meio de seus
instrumentos e instituições destinadas a formular o Direito, refletindo o que a
sociedade tem como objetivos, crenças e valorações. Há uma riqueza que caracteriza
as relações entre Direito e sociedade, embora muitas vezes não se reconheça essa
relação que acaba por ser deixada de lado pela formação jurídica. Uma norma ou um
sistema jurídicos são criados conforme a necessidade do meio social, o que faz com
que o Direito se torne um fato social que vem acompanhado de conseqüências para
a vida em sociedade. A realidade do Direito se estende para além dos códigos e dos
conceitos doutrinários. Neste contexto, insere-se a Sociologia do Direit, que há poucos
anos se introduziu nas matrizes curriculares dos Cursos de Graduação em Direito no
País. Logo, ainda permanece certa dificuldade em entender os objetivos e a função
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dessa disciplina, o que decorre da diversidade de abordagens que tem sido
implementada em seu ensino. A Sociologia do Direito analisa o processo de criação
do Direito e sua aplicação na sociedade. O seu sentido e a relevância emana do
princípio de que a lei e as instituições legais afetam e são afetadas pelas condições
sociais que as cercam.
O surgimento da Sociologia do Direito remonta ao final do século XIX, quando
Émile Durkheim e Max Weber passaram a realizar uma análise sobre o Direito, sendo
que ambos dedicaram-se ao estudo dos vários fenômenos sociais, e foi dentro de uma
tal perspectiva que analisaram o Direito ao lado da economia, da moral, da política,
das classes sociais, da religião, da família, enfim, relacionando-o com as demais
instituições sociais. Já no Brasil, o desenvolvimento da Sociologia do Direito, sob
influência evolucionista e pela tentação de tomar o lugar da Filosofia, ocorreu mais
especificamente nas últimas décadas, tendo como uma das causas desse
retardamento no desenvolvimento, a inexistência de uma tradição de estudos
universitários ou de instituições, como recurso às técnicas de pesquisa.
De uma forma geral e englobante, a Sociologia do Direito pode ser definida
como a relação interativa entre o social e o jurídico, isto é, a verificação da influência
dos fatores sociais sobre o Direito e as incidências deste último na sociedade. Em
outras palavras, a Sociologia Jurídica analisa os elementos de interdependência entre
o social e o normativo. A abordagem sociológica, preocupada com a realidade social
do Direito, investiga, profundamente, não só as relações de conveniência entre a
Filosofia e a técnica legal. Já a Ciência do Direito é, antes, uma técnica posta
especialmente a serviço dos tribunais, cuidando da aplicação de valores jurídicos e
de uma realidade concreta.
Destarte, verifica-se que a Sociologia aplicada ao Direito se constitui disciplina
fundamental para que os e as bacharelandas possam compreender como se erigiram
os princípios e normas jurídicas, de acordo com a conveniência ou necessidade social
de cada cultura. Observa-se assim, que a Sociologia do Direito adquire o “status” de
conhecimento essencial à boa fundamentação de carreira jurídica.
Em suma, a área do Direito jamais pode perder de vista as características das
instituições do meio social em que faz sentido sua presença. Por fim, a Sociologia do
Direito deve, essencialmente, conduzir o estudante de Direito a uma reflexão sobre o
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sistema jurídico e sua realidade, auxiliando-o a entender a função das profissões
jurídicas.
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RESUMO: Este trabalho trata do procedimento da usucapião extrajudicial, que surgiu
com o advento do novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015, analisou as mudanças, os reflexos e benfeitorias que esse novo rito trouxe. O
objetivo geral será realizar um estudo aprofundado da usucapião com foco no
procedimento extrajudicial. Compreender a usucapião extrajudicial, e conhecer o
procedimento e seus requisitos, observando as mudanças trazidas pelo novo instituto.
Especificamente, serão objetos de pesquisa a posse e propriedade do direito brasileiro
a luz do princípio da função social. Também descrever as diversas modalidades de
usucapião e por fim compreender a usucapião extrajudicial, seu procedimento,
requisitos, observando as mudanças trazidas pelo novo instituto. O estudo proposto
foi levado a efeito tomando como pressuposto o método indutivo e a pesquisa
bibliográfica, com produção descritiva.
PALAVRAS-CHAVE: Usucapião; Usucapião extrajudicial; Posse e Propriedade;
Modalidades da usucapião; Código de Processo Civil.
ABSTRACT: This monograph deals with the extrajudicial misappropriation procedure,
which arose with the advent of the new Code of Civil Procedure, Law no. 13,105, of
March 16, 2015, analyzed the changes, reflections and improvements that this new
rite brought. The overall objective will be to conduct an in-depth study of usucapio with
a focus on extrajudicial procedure. Understand the extrajudicial misappropriation, and
know the procedure and its requirements, observing the changes brought by the new
institute. Specifically, the possession and ownership of Brazilian law will be the object
of research in light of the principle of social function. Also describe the various
modalities of usucapião and finally to understand the extra-judicial usucapião, its
procedure, requirements, noting the changes brought by the new institute. The
proposed study was carried out taking as presupposition the inductive method and the
bibliographic research, with descriptive production.
KEY WORDS: Usucapião; Usucapião extrajudicial; Ownership and Ownership; Modes
of usucapion; Code of Civil Procedure.
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INTRODUÇÃO

O tema deste trabalho é usucapião extrajudicial, procedimento que surgiu
com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105 de 16 de
março de 2015. O objetivo geral será realizar um estudo aprofundado da usucapião
com foco no procedimento extrajudicial. Compreender a usucapião extrajudicial,
conhecer o procedimento e seus requisitos, observando as mudanças trazidas pelo
novo instituto. O problema será aprofundar o que é a usucapião extrajudicial do direito
brasileiro.
Os objetos específicos são a posse e propriedade do direito brasileiro a luz
do princípio da função social. Também descrever as diversas modalidades de
usucapião e por fim compreender a usucapião extrajudicial, seu procedimento,
requisitos, observando as mudanças trazidas pelo novo instituto.
O estudo proposto será levado a efeito tomando como pressuposto o método
indutivo e a pesquisa bibliográfica, com produção descritiva. Serão utilizados como
fontes de pesquisa estudos recentes que abordam o problema objeto desta pesquisa.

1 POSSE E PROPRIEDADE DO DIREITO BRASILEIRO A LUZ DO PRINCÍPIO DA
FUNÇÃO SOCIAL

1.1

HISTÓRICO DA POSSE E DA PROPRIEDADE NO BRASIL
O sistema sesmaria era um instrumento legal utilizado por Portugal para povoar

o Brasil e evitar que outros países o fizessem, por esse motivo as terras deviam ser
efetivamente possuídas. Essa posse era obtida através de cartas entregues pelos
capitães donatários e pelos governantes, eram enviadas de Portugal para o Brasil com
a intenção controlar quem iria receber a posse das terras 3
A desorganização fundiária se prolongou até 1822, quando príncipe determinou
a extinção das sesmarias. Com a independência do Brasil, foi adotada a modernidade
liberal, a Constituição de 1824, defendia a inviolabilidade da propriedade em seu artigo
179 e nada mencionou quanto a posse, e a partir de 1824 até 1850 a posse era a
apropriação legitima das terras públicas.4

3
4

LOBÔ, Paulo. Direito civil : coisas. cap.1
LOBÔ, Paulo. Direito civil : coisas. cap.1
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Em 1850 foi editada a lei nº 601, a “Lei de terras”, com a intenção de proteger os
posseiros e sesmeiros irregulares. Posteriormente foi editada a Lei Hipotecária, Lei nº
1.237 de 1864, que também colaborou para o modelo moderno da propriedade
privada, permitindo que a propriedade de terras fosse garantia de crédito nas relações
financeiras. 5
Com o advento do Código Civil de 1916 ainda tratava da propriedade sem
qualquer dever ou função, apenas havia retirado o termo “absoluta”. Nas constituições
seguintes a de 1967 e a de 1988 positivaram a função social da propriedade, deixando
a individualidade e passando a ter deveres. A atual Constituição garante o direito à
propriedade, porém menciona expressamente a necessidade da propriedade atender
a função social. O Código Civil de 2002 menciona que a propriedade deve ser exercida
em consonância com suas finalidades econômicas e sociais, dessa forma prevê a
função social da propriedade. 6

1.2 DA POSSE
Existem várias teorias, porém, basicamente elas se dividem em dois grupos, o
das teorias subjetivas e o das objetivas. A primeira é de Friedrich Karl Von Savigny
“posse é o poder que tem a pessoa de dispor fisicamente de uma coisa, com intenção
de tê-la para si e de defendê-la contra a intervenção de outrem”. 7
A segunda teve como principal defensor Rudolf Von Ihering “que a posse, por
ser a exteriorização da propriedade, já seria suficiente para merecer proteção jurídica,
de forma que se alguém aparentar ser proprietário terá posse, ainda que não seja
efetivamente o dono”. 8
Atualmente a posse está positivada no artigo 1.196 do Código Civil, com a
seguinte redação: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício,
pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.” 9

LOBÔ, Paulo. Direito civil : coisas. cap.1
BRASIL.LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Código civil. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 01 maio de 2017.
7 MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de direito civil: direito das
coisas. São Paulo : Saraiva, v.3. 2012. Saraiva online.
8 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas. 7. ed. São Paulo : Saraiva,
v.5. 2012, p 1
9 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. p.1
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1.2.1 Classificação da Posse
O Código Civil classifica a posse no Capitulo I do Livro III da parte Especial,
traz consigo a distinção entre posse indireta e direta; posse justa e injusta; a posse de
boa-fé e a má-fé. Ainda a partir do texto legal podem ser apontadas outras espécies:
posse exclusiva, composse e posses paralelas; posse nova e posse velha; posse
natural e posse civil ou jurídica; posse “ad interdicta” e posse “ad usucapionem”.10
Quanto a posse direta e indireta, aquele que está próximo a coisa é o possuidor
direto e aquele que está mais distante é o possuidor indireto, podendo as duas formas
coexistirem. 11
No que tange a posse justa e injusta trata o artigo 1.200 do Código Civil “É justa
a posse que não for violenta, clandestina ou precária.” No que toca a posse de boa-fé
e má-fé o Código Civil as estabelece: “Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor
ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.” 12
Já quanto a Composse, segundo o autor menciona: “situação pela qual duas
ou mais pessoas exercem, simultaneamente, poderes possessórios sobre a mesma
coisa”. Já a posse exclusiva “é a posse de um único possuidor. É aquela em que uma
única pessoa, física ou jurídica, tem, sobre a mesma coisa, posse plena, direta ou
indireta”. Já posse nova é a de menos de ano e dia, já a posse velha é a de mais de
ano e dia. 13
“Posse Natural é a que se constitui pelo exercício de poderes de fato sobre a
coisa. Posse jurídica é a que assim se considera por força de lei, sem necessidade de
atos físicos ou materiais. É a que se transmite ou se adquire pelo título “.
Quanto a posse “ad interdicta” é a que pode ser protegida pelos interditos ou
ações possessórias, quando atacada ou ameaçada, (a do locatário)”. Já a “ad
usucapionem” é a que se prolonga por determinado período estipulado pela lei,
tornando o possuidor titular a aquisição do domínio. 14

1.3 DA PROPRIEDADE

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas p.1
FIQUEIREDO, Fábio V. Direito Civil 3 – Coisas, Família e Sucessões. p.1
12 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. p.1
13 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas p.1
14 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas. 2015.p.1
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O direito de propriedade segundo Washington de Barros Monteiro é “o mais e
mais sólido de todos os direitos subjetivos, o direito real por excelência, é o eixo em
torno do qual gravita o direito das coisas”.15
Segundo a doutrina a propriedade envolve dois elementos, o interno que trata
dos direitos que o proprietário tem de usar, gozar, fruir e dispor da coisa, tudo como
bem entender. Já o elemento interno, que é também chamado de sequela, consiste
em reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha.16
O Código Civil em seu artigo 1.228 trata: “O proprietário tem a faculdade de
usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que
injustamente a possua ou detenha.” 17 Não traz o conceito de propriedade, apenas
elenca os direitos do proprietário.
Quando todos estes direitos estiverem reunidos em uma pessoa só, pode-se
dizer que ela é titular da propriedade plena. Porém, existe a possibilidade de se ter a
propriedade limitada, que ocorre no fenômeno de desmembramento, passando alguns
dos direitos mencionados a serem exercidos por outra pessoa.18

1.3.1 Caracteres Da Propriedade
O Código Civil trata da propriedade como plena e exclusiva:”Art. 1.231. A
propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário”.19
A propriedade tem caracteres, o primeiro deles é que a propriedade é absoluta,
isso porque é o mais extenso e o mais completo dos direitos reais, porque é plena. O
proprietário está sujeito apenas a determinadas limitações, impostas pelo interesse
público ou pelo direito de outros proprietários. O segundo caractere trata em afirmar
que o direito de propriedade é exclusivo, no sentindo de que o titular pode afastar da
coisa quem quer que dela queira se utilizar. 20
O terceiro que diz que a propriedade é irrevogável, por ser absoluta o que o
proprietário dispuser deve ser mantido e produzir os efeitos desejados por ele. Sendo
a propriedade uma vez adquirida, em regra não pode ser perdida, a não ser pela
vontade do proprietário ou se sobrevier causa legal extintiva.

21

MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de direito civil.
MANUAL de direito civil. André Puccinelli Júnior (coord.). Saraiva online.
17 BRASIL. LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Que institui o Código Civil.
18 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas p.1
19 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. p.1
20 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas. 2015.p.1
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1.4 DA FUNÇÃO SOCIAL
O coordenador André Puccinelli Júnior sustenta em manual de Direito Civil que:
“Como visto, a propriedade conquanto seja um direito pleno, exclusivo, perpétuo e
fundamental, não se trata de um direito absoluto (...)”22
A origem do princípio da função social da propriedade é por muitos considerada
controvertida. Teria sido formulada por Augusto Comte e postulado por Leon Duguit,
o último é considerado pioneiro em argumentar que os direitos só se justificam pela
missão social que devem contribuir, sendo assim o proprietário deve se comportar
como um funcionário quanto a gestão de seus bens. 23
No artigo 183 da Constituição Federal trata da possibilidade da usucapião, tal
instituto está completamente fundamentado no princípio da função social. O autor
Carlos Roberto Gonçalves argumenta sobre o tema: “O fundamento da usucapião está
assentado, assim, no princípio da utilidade social, na conveniência de se dar
segurança e estabilidade à propriedade, bem como de se consolidar as aquisições e
facilitar a prova do domínio”. 24

2 MODALIDADES DO USUCAPIÃO
2.1 DA USUCAPIÃO
Para Carlos Roberto Gonçalves: “A usucapião é também chamada de
prescrição aquisitiva, em confronto com a prescrição extintiva, que é disciplinada nos
arts. 205 e 206 do Código Civil.”25
Existem alguns requisitos gerais para a aquisição de propriedade por
usucapião, o primeiro deles é persona habilis, tal requisito trata da capacidade do
usucapiente, tanto pessoa jurídica como natural. É requisito também a res habilis, que
trata da coisa, coisa hábil, nem toda coisa pode ser usucapida. Outro requisito é a
posse, possessio, que é basicamente o exercício de algum dos poderes da
propriedade como já mencionado, que em geral deve ser mansa, pacifica e pública,
ainda dependendo da espécie de usucapião se exigirá boa-fé. 26

MANUAL de direito civil. André Puccinelli Júnior (coord.). Saraiva online. p. 1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil esquematizado, v. 2: coordenador Pedro Lenza. – 4. ed.
– São Paulo : Saraiva, 2016.
24 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas p.1
25 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas p.1
26 NADER, Paulo. Curso de direito civil. Direito das coisas. p. 160
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É requisito ainda o tempo, tempus, decurso do tempo, é um requisito de muita
importância, porém sozinho não produz efeitos, deve estar acompanhados dos
demais elementos para se efetivar.27

2.2. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMUM
Esta espécie de usucapião é a que exige mais tempo de posse, porém não é
necessária a boa-fé, e está prevista no art. 1. 238 do Código Civil:
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição,
possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente
de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença,
a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos
se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele
realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 28

Para a aquisição da propriedade pela modalidade extraordinária comum é
necessário suprir alguns requisitos, o primeiro é a posse continua independente de
boa ou má-fé, sendo assim não necessário que o posseiro enteja de boa-fé; o segundo
requisito é estar no posse no imóvel pelo período de quinze anos. A posse dever ser
exercida com ânimo de dono, e o período dos quinze anos deve ser ininterrupto.

29

2.3 USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA HABITACIONAL OU POSSE TRABALHO
Esta modalidade é derivada da usucapião extraordinária comum, e está
prevista no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, e sua principal
característica é o prazo reduzido para aquisição, mas para se beneficiar do prazo é
necessário suprir alguns requisitos que serão abordados a seguir.
O parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil:
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição,
possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente
de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença,
a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos
se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele
realizado obras ou serviços de caráter produtivo.30

NADER, Paulo. Curso de direito civil. Direito das coisas. p. 161
BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.
29 LÔBO, Paulo. Direito civil: Coisas. Saraiva online.
30 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.
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Para que seja possível considerar a redução do prazo não bastam os
comprovantes de pagamentos de tributos, devendo o posseiro demonstrar a sua
contribuição ao imóvel através de obras e serviços ou de construção.

31

2.4 USUCAPIÃO ORDINÁRIA COMUM
Está prevista no artigo 1.242 do Código Civil, tem como requisitos a posse
continuada de dez anos, a apresentação de “justo título” e comprovação de boa-fé,
em decorrência disso é que seu tempo de posse é reduzido. 32
O Código Civil: “Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele
que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez
anos.”33
Existem quatro requisitos essenciais para a aquisição da propriedade por esta
modalidade, o primeiro é a posse mansa, pacifica e ininterrupta, na qual o usucapiente
deve ter anino de dono, de titular do direito real. O segundo requisito é o cumprimento
do prazo legal, devendo esse requisito ser cumprido juntamente com o primeiro para
que seja o que eficaz. 34
O terceiro e quarto requisitos são os que divergem grosseiramente a usucapião
extraordinária da ordinária, o justo título e a boa-fé. Estes dois últimos requisitos não
são necessários na usucapião extraordinária, porém lá o tempo para aquisição é maior.
35

2.6 USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANA INDIVIDUAL (PRO MISERO)
Está prevista primeiramente na constituição no artigo 183, e transcrita no
código civil no artigo 1.240 e ainda, posteriormente, descrita na lei 10.257 de 2001, os
artigos são idênticos.
São requisitos para a aquisição de propriedade através desta modalidade,
primeiramente, a posse mínima de cinco anos, que como em todas as modalidades

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil esquematizado, v. 2: coordenador Pedro Lenza. – 4. ed.
– São Paulo : Saraiva, 2016.
32 LÔBO, Paulo. Direito civil: Coisas. Saraiva online.
33 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. p.1
34 BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa: de acordo com o novo código de processo civil.
Capitulo 5.
35 BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa: de acordo com o novo código de processo civil.
Capitulo 5.
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dele ser mansa, pacifica e sem interrupção. É requisito também que seja área urbana
e que não seja superior a duzentos e cinquenta metros quadrados.

36

Também que o imóvel deve ser utilizado para residência própria ou de sua
família e que necessariamente deve estar localizado em área urbana segundo as
disposições das lei municipal de onde se encontra o imóvel. O último requisito é que
o usucapiente seja pessoa física como já foi mencionado. 37
Ainda, que o adquirente não pode ser proprietário que outro imóvel urbano ou
rural e poderá se utilizar dessa espécie de usucapião apenas uma vez.

38

2.7 USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL RURAL
Esta espécie, é também conhecida como usucapião pró-labore e está
positivada na constituição e no Código Civil, com redações idênticas, expondo os
requisitos necessários para a aquisição da propriedade rural.
A Constituição no artigo 191 e o Código Civil no artigo 1.239:
Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como
sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural
não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou
de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 39

Não se basta da simples posse, para sua aquisição é necessário morar e
trabalhar no imóvel rural, tirar dele o seu sustento. Está vinculada ao princípio ruralista,
visa a fixação do homem no campo, e considera dono da terra rural aquele tira frutos
dela e nela vive com sua família. Sendo assim, está modalidade dispensa o justo título
e a boa-fé.40

2.8 USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANA COLETIVA
Esta é prevista no artigo 10º da Lei 10.257 de 2011, e prevê a possibilidade de
adquirir propriedade urbana coletivamente, esta modalidade vem beneficiar
comunidades de baixa renda.
Artigo 10º da Lei 10.257 de 2011:
Art. 10. As áreas urbanas com mais de duzentos e cinqüenta metros
quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, por
NADER, Paulo. Curso de direito civil. Direito das coisas. p. 168
NADER, Paulo. Curso de direito civil. Direito das coisas. p. 168
38 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 4º edição Rio de janeiro São Paulo Método
2014.
39 BRASIL, Lei 10.406, Código Civil Brasileiro. P. 1 e BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.
40 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas. Saraiva online.
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cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível
identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são susceptíveis de
serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam
proprietários de outro imóvel urbano ou rural. 41

Nesta modalidade de usucapião são requisitos, primeiramente que o imóvel
esteja situado em área urbana, que tenha mais de duzentos e cinquenta metros
quadrados. Também que o imóvel seja ocupado por pessoas de baixa renda que
estejam vivendo em coletividade não havendo uma divisão de espaço não sendo
possível identificar o lote de cada pessoa. 42

2.9 USUCAPIÃO FAMILIAR
É também conhecida como especial urbana por abandono do lar, está prevista
no artigo 1.240-A do Código Civil e na lei Federal 12.424 de 2011, e visa favorecer o
(ex) cônjuge ou (ex) companheiro que tem a composse do imóvel e ficou no lar em
face do que deixou.
Artigo 1.240-A do Código Civil:
Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem
oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com excônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não
seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (Incluído pela Lei nº 12.424,
de 2011)
§ 1o O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor
mais de uma vez.43

Possui o menor prazo para aquisição, são dois anos, que só começam a contar
a partir da Lei nº 12.4242/2011. Quanto a medida o imóvel poderá ter até 250 metros
quadrados. O usucapiente não pode ser proprietário de outra bem urbano ou rural e
só pode se utilizar uma vez desde instituto. 44
É requisito que os usucapientes não poder possuir outro imóvel urbano ou rural,
que como em todas as modalidades a posse seja ininterrupta, mansa e pacifica. Nesta
espécie não são requisitos a boa-fé e o justos título. 45

2.10 USUCAPIÃO INDÍGENA
BRASIL, Lei 10.257 de de 10 de julho de 2001. p.1
NADER, Paulo. Curso de direito civil. Direito das coisas. p. 171
43 BRASIL, Lei 10.406, Código Civil Brasileiro. P. 1
44 BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa: de acordo com o novo código de processo civil.
São Paulo: Saraiva, 2016.
45 NADER, Paulo. Curso de direito civil. Direito das coisas. p. 171
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Está regulamentada no estatuto no índio, lei 6.001/73, e visa resguardar os
direitos do povo indígena.
Artigos 32, 33 e 38 do Estatuto do Índio:
Art. 32. São de propriedade plena do índio ou da comunidade indígena,
conforme o caso, as terras havidas por qualquer das formas de aquisição do
domínio, nos termos da legislação civil.46

Esta modalidade está limitada a área rural, não havendo previsão para a área
urbana, e muito se assemelha com a usucapião constitucional rural, os requisitos que
as diferenciam são os característicos dos da posse exercida por indígena e que o
prazo para aquisição é de dez anos de posse. 47

3. A USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
3.1 O CONTEXTO DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (DESJUDICIALIZAÇÃO E
DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL)
O novo procedimento deriva de mais um capítulo da desjudicialização no direito
brasileiro, que iniciou pelas ações da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério
da Justiça, criada em 2003, que tem como finalidade diminuir o alto número de novos
processos, buscando separar a jurisdição contenciosa da voluntária, passando a
voluntária para outros profissionais capacitados, que possuem fé pública e idoneidade
moral, deixando o judiciário para conflitos e situações mais complexas.48
Com isso, e as atividades notariais e registrais passaram a ganhar mais
importância, atividades muito antigas e sempre necessárias, que porém, passam a
ganhar mais atribuições, podendo operar em separação consensual, extinção
consensual de união estável, inventario, partilha e agora a usucapião, tornando
possível seu reconhecimento extrajudicial. 49
Também é considerado como berço o acesso à justiça, vindo de um movimento
de constitucionalização do direito processual, que busca a efetividade de solução das
demandas e isso em um tempo razoável. Se considera que o novo Código de

BRASIL, Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973. Dispõe sobre o estatuto do índio. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6001.htm Acesso em: 02 de junho de 2017.
47 CORREIA, Jonas Ricardo. Usucapião no novo CPC. 2ª ed Campo grande complementar 2016.
48 COSTA, Valestan Milhomem da. Os requisitos para a usucapião extrajudicial na sistemática do
novo código de processo civil e a questão da competência funcional do tabelião de notas e do oficial
do registro de imóveis. Revista de Direito Imobiliário | vol. 79/2015. Pg 09.
49 COSTA, Valestan Milhomem da. Os requisitos para a usucapião extrajudicial na sistemática do
novo código de processo civil e a questão da competência funcional do tabelião de notas e do oficial
do registro de imóveis. Pg 09.
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Processo Civil, que trouxe o novo procedimento, tem a intenção de mudar a imagem
do judiciário estagnado. 50

3.2 CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
O novo procedimento surgiu com o artigo 216-A da Lei n.6.015/73 (Lei dos
registros Públicos, inserido pelo novo Código de Processo Civil, em decorrência da
desjudicialização, como já mencionado do título anterior que trata do contexto que fez
nascer este novo procedimento. 51
A usucapião extrajudicial, é uma espécie criada pela lei, através de
procedimentos diversificados. Da mesma forma que o processo judicial também está
fundamentado em princípios constitucionais, sendo os principais o contraditório, a
ampla defesa e o devido processo legal. 52
Quanto a natureza jurídica, atualmente se entende que as atividades notariais
e registrais são administrativas, públicas, que são exercidas por um particular por sua
responsabilidade mediante delegação estatal. Sendo, desse modo, uma atividade
administrativa e não jurisdicional. 53

3.3 O PROCEDIMENTO DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL E SEUS REQUISITOS
Quanto ao procedimento, “O processo de usucapião extrajudicial, no seu
procedimento comum, pode ser utilizado para qualquer espécie de usucapião
imobiliária, na aquisição de qualquer direito real imobiliário passível de ser
usucapido.”54
O Código de Processo Civil trata dos requisitos e de como irá proceder esse
novo procedimento, já atualizadas com as alterações trazidas pela Lei 13.465/2017:
Art. 1.071. O Capítulo III do Título V da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de
1973 (Lei de Registros Públicos), passa a vigorar acrescida do seguinte art.
216-A: (Vigência)
“Art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de
reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente
perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado

GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Reconhecimento extrajudicial da usucapião e o novo
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o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por
advogado, instruído com: (...)55

O primeiro artigo trata tanto da competência territorial, quanto material, que
deve ser no Cartório de Registro de imóveis onde está situado o imóvel a ser
usucapido, e como já mencionando trata do procedimento como facultativo. Ainda
menciona a necessidade de advogado para a interposição do requerimento, o que é
de extrema importância.56
Voltando aos documentos necessário para o requerimento extrajudicial o inciso
II do artigo Art. 216-A da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros
Públicos) trata da planta e do memorial descritivo. 57
O inciso III, tratada necessidade de juntar ao pedido certidões negativas dos
distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicilio do requerente. O inciso
IV, trata do justo título e quaisquer outros documentos comprobatórios, vale ressaltar
que existem duas modalidades que dispensam a juntada do justo título, são a
usucapião extraordinária e especial (rural e urbana). 58
Também é importante a juntada das certidões de registro do imóvel
usucapiendo e dos imóveis confrontantes. Caso a serventia competente possuía as
informações sobre os imóveis, tanto o usucapido quantos os seus imóveis
confrontantes, basta a indicação dos registros, não sendo necessária a retirada. 59
Antes da Lei 13.465/2017, havia necessidade de expressa concordância do
titular de direito reais do imóvel usucapido, e caso sua assinatura não constasse na
planta do imóvel, deveria ser notificado após requerimento, e o seu silêncio seria
interpretado como discordância. Com a alteração da Lei citada, o silêncio é
considerado como concordância. 60
Caberá ao Oficial do registro de Imóveis a publicidade, dar ciência a União, ao
Estado, ao Distrito Federal e ao Município, pessoalmente ou por correio com aviso de
recebimento a fim que se manifestem no prozo de 15 dias, quanto ao pedido.61

BRASIL, Lei nº 13.105. Código de Processo Civil. DE 16 DE MARÇO DE 2015. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 08/102017
56 COSTA, Valestan Milhomem da. Os requisitos para a usucapião extrajudicial na sistemática do
novo código de processo civil e a questão da competência funcional do tabelião de notas e do oficial
do registro de imóveis. Pg 10.
57 MELLO, Henrique Ferraz Corrêa de. Usucapião extrajudicial. P. 167
58 MELLO, Henrique Ferraz Corrêa de. Usucapião extrajudicial. P. 168
59 MELLO, Henrique Ferraz Corrêa de. Usucapião extrajudicial. P. 170
60 DEPIERI, Rafael; RIBEIRO, Isaque. Novidade legislativa: agora a usucapião extrajudicial ficou mais
fácil!”.
61 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito processual Civil. Pagina 1.781.
55

52

Vencidos os prazos mencionados, não havendo impugnação, pendenciais de
diligencias e a documentação estando completamente em ordem, o oficial de registro
de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, sendo
possível a abertura de matrícula. 62

3.4 OBSERVAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL E O NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Primeiramente, é válido ressaltar que o novo procedimento não engloba
usucapião de bens moveis. 63
No novo procedimento não há referência sobre o cancelamento dos direitos
reais pendentes, por mais que se acredite em aquisição originaria, não a previsão
expressa sobre o assunto.64
Ainda, muitos autores tratam na usucapião extrajudicial ou administrativa como
uma nova modalidade, entretanto é apenas um novo procedimento, um rito. Já que o
que muda é a forma é o processo que se tem que enfrentar para obter o
reconhecimento da usucapião e não uma modalidade nova de aquisição de
propriedade. 65
Tecnicamente, a lei geral não deveria mudar a especial, entretanto, foi
exatamente o que o Código de Processo Civil fez, alterou a lei 6.015/63 (Lei de
Registros Públicos), artigo 216-A, não sendo observado o uso perfeito da técnica. 66
Ainda, no momento da publicação o procedimento da usucapião possuía um
critério de difícil acesso, era necessária a anuência do proprietário, e o seu silencio
era interpretado como discordância, o que era um empecilho para deferimento da
usucapião extrajudicial. Entretanto a Lei Federal 13.465, de 11 de julho de 2017,
alterou o dispositivo exatamente no sentindo do mencionado, passando a não ser
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mais necessária a concordância do proprietário, e o seu silêncio passou a ser
interpretado como anuência.67

CONCLUSÃO
A usucapião é um instituto antigo, que tem evoluído com o passar dos anos, e
a última novidade intimamente ligada ao instituto foi a entrada em vigor do Novo
Código de Processo Civil, Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015, que alterou a Lei
dos Registros Públicos, Le nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973, dando vida a
usucapião extrajudicial.
Com a chegada deste novo instituto muitas dúvidas surgiram a seu respeito, e
a fim de sanar esses questionamento este trabalho teve como problemática
compreender a usucapião extrajudicial, e conhecer o procedimento e seus requisitos,
observando as mudanças trazidas pelo novo instituto.
O objetivo geral neste trabalho foi alcançado, já que foi possível compreender
a usucapião extrajudicial a partir dos conceitos trazidos, ainda tornou-se possível
conhecer como funciona o procedimento, pois foram aprofundados os requisitos,
restando supridos o objetivo geral. E ainda perceber as principais mudanças, pois a
principal mudança é a possibilidade de obter o reconhecimento da usucapião de forma
extrajudicial, fazendo o pedido no cartório de registro de imóveis, perante um oficial
registral.
Quando aos objetivos específicos, foram tratados desenvolvimento dos
capítulos e subtítulos. O primeiro trouxe a posse e da propriedade no direito Brasileiro
em face a função social. E estes primeiros objetivos específicos restaram supridos,
já que a posse e a propriedade foram exploradas conceitualmente, ainda foi
aprofundado a história desses institutos no Brasil.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADOLESCENTE
FRENTE A PRÁTICA DO CYBERBULLYING
Graziely Priscila de Liz Coelho68
Ivonete Moreira69

RESUMO: A pesquisa pauta-se na responsabilização civil pelo cyberbullying praticado
por adolescentes. A problemática baseia-se na simultaneidade de pessoas navegando
na internet; e pelo maior acesso pelos jovens. O objetivo geral é investigar quem será
responsabilizado; como objetivos específicos investigar a teoria Geral da
Responsabilidade Civil; o conceito de Cyberbullying; a responsabilização civil pela
pratica. Utilizou-se do método indutivo associado à pesquisa bibliográfica, por
produção descritiva e observação da Normalização dos Trabalhos Acadêmicos da
UNIARP e a ABNT. Concluiu-se que pela subsidiariedade, quando os pais não
ostentam patrimônio busca-se do menor, equitativamente. Também recai sobre o
patrimônio do menor se condenado por ato infracional, através de medidas
socioeducativas. E serão solidariamente responsáveis os pais e filhos quando estes
últimos forem emancipados voluntariamente.
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Civil; Cyberbullying; Menores.
ABSTRACT: The research focuses on civil responsibility for cyberbullying practiced by
adolescents. The problem is based on the simultaneity of people surfing the internet;
and greater access by young people. The overall goal is to investigate who will be held
accountable; as specific objectives investigate the General Theory of Civil Liability; the
concept of Cyberbullying; the civil responsibility for the practice. We used the inductive
method associated to the bibliographic research, through descriptive production and
observation of the Normalization of Academic Works of UNIARP and ABNT. It was
concluded that by the subsidiarity, when the parents do not boast patrimony it looks for
the minor, equally. It also falls on the minor's assets if convicted of an infraction, through
socio-educational measures. And parents and children shall be jointly and severally
liable when the latter are voluntarily emancipated.
KEY-WORDS: Civil responsability; Cyberbullying; Minors.

INTRODUÇÃO
A presente monografia pauta-se na responsabilização civil frente a prática
de cyberbullying, mais especificamente, praticado por adolescentes. Pela teoria geral
da responsabilidade civil, em se falando de adolescente recai aos seus responsáveis
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legais o dever de reparação do dano (culpa in vigilando) pois não há, legalmente,
responsabilização civil para incapazes (seja absoluta ou relativamente). Aplica-se a
Teoria da Substituição onde os pais substituem os filhos, o tutor substitui o tutelado e
o curador, o curatelado.
A responsabilização civil encontra limite no patrimônio mínimo, logo, se os
pais não tiverem bens suficientes para reparar a lesão, e dispondo o incapaz, este
responderá, civilmente, por equidade, conforme o artigo 928 do Código Civil, em
litisconsórcio sucessivo.
Diz-se que a reparação será subsidiária, pois o incapaz só responderá se os
pais não dispuserem de condições para tanto; e será também mitigada, onde o juiz
utiliza da equidade e poderá variar o valor da reparação pelo princípio da
proporcionalidade.
Há ainda a hipótese que o menor pode responder diretamente, quando
condenado por ato infracional, pelo artigo 116 do ECA, caso em que responderá com
seu próprio patrimônio. Por fim, há a possibilidade de o incapaz responder
solidariamente quando tratar-se da emancipação na modalidade voluntaria.
Tem-se como objetivo geral a investigação de quem será responsabilizado
pela prática, e como objetivos específicos a análise da teoria Geral da
Responsabilidade Civil; o conceito de Cyberbullying; e por fim a responsabilização civil
pela pratica. Adotou-se o método indutivo, operacionalizado com a pesquisa
bibliográfica, no relato dos resultados adotou-se a produção descritiva com
observância da Normalização de Trabalhos Acadêmicos da UNIARP e Normas da
ABNT.
1 RESPONSABILIDADE CIVIL
Na concepção de Maria Helena Diniz, tem-se como fonte geradora da
responsabilização, o interesse em devolver o estado ceifado pela lesão, que se traduz
na perda ou a diminuição patrimonial da vítima, assim como o dano moral, originados
do ato ilícito praticado pelo agente70.
A obrigação de ressarcir o prejuízo causado, ou ainda, ressarci-lo, decorrem de
atos ilícitos, de ações e omissões culposas ou dolosas, que resultam em prejuízo a
um terceiro que pode cobrar a reparação através de ação, e é pela responsabilização
70
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civil do autor que se origina o direito à reparação, oportunizando à vítima de acionar a
Justiça, e, para através desta subtrair do patrimônio do agente título suficiente para
repor as perdas sofridas ou ainda, compensar os danos morais71.
No que tange aos pressupostos da responsabilidade civil, mesmo existindo
divergência entre a doutrina ao definir quais são, Fernando Noronha explica que para
que gere a obrigação de indenizar, é necessário a observância dos quatro seguintes:
a) que haja um fato (uma ação ou omissão humana, ou um fato humano, mas
independente da vontade, ou ainda um fato da natureza), que seja antijurídico,
isto é, que não seja permitido pelo direito, em si mesmo ou nas suas
conseqüências; b) que este fato possa ser imputado a alguém, seja por dever
à atuação culposa da pessoa, seja por simplesmente ter acontecido no
decurso de uma atividade realizada no interesse dela; c) que tenham sido
produzidos danos; d) que tais danos possam ser juridicamente considerados
como causados pelo ato ou fato praticado, embora em casos excepcionais
seja suficiente que o dano constitua risco próprio da atividade do responsável,
sem propriamente ter sido causado por esta72. (sem grifo no original)

Em se falando da conduta culposa do agente, esta poderá ser classificada in
committendo ou in faciendo, quando praticado um ato positivo com imprudência; e in
omittendo, quando agir com negligencia, ou seja, uma abstenção. Poderá ser in
elegendo, quando o autor se faz valer de má escolha ao eleger aquele a quem se
confia, para realizar um fazer ou adimplir uma obrigação; e in custodiendo, quando
ausente a cautela com algo ou alguém que está sob guarda do agente. Por fim, in
vigilando quando decorrer da ausência de cuidado com o procedimento de outrem, o
responsável terá a obrigação de responder pelo ato ilícito praticado por aquele73.
No que tange a comprovação da culpa, a concepção da Teoria da culpa
(subjetiva) expõe que o ônus compete a vítima, tendo ela o dever de demonstrar que
o agente agiu com culpa. Entretanto, houve um período em que constituiu a noção da
culpa presumida, até chegar-se à Teoria do risco (objetiva), que impõe a indenização
ao prejuízo gerado sem culpa, por exemplo, a pessoa que exerce atividade que por si
só já oferece risco para outrem, além dos casos previstos em lei74.
O nexo de causalidade por usa vez é que o vínculo entre o fato ilícito e o dano
por ele produzido. Na ocorrência de um dano deve ser verificado se o prejuízo não
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existiria se o agir do autor não ocorresse, inexistindo vinculo causal, não há dever de
reparar75.
Diz-se que a relação de causalidade é o marco entre o agir do autor e o dano
sofrido pela vítima, se este não resultar de um ato do autor, não há que se falar em
nexo causal. Logo, não basta que a vítima suporte um dano, faz-se fundamental que
este se origine do agir do autor que que exista a obrigação de reparar76.
Os doutrinadores Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho conceituam
o dano como: “a lesão a um interesse jurídico – patrimonial ou não – causado por ação
ou omissão do sujeito infrator” e que “a configuração do prejuízo poderá decorrer da
agressão de direito ou interesses personalíssimos (extrapatrimoniais), a exemplo
daqueles representados pelos direitos da personalidade, especialmente o dano
moral”77.
Como bem diz Cavalieri Filho, pode-se considerar como dano moral “a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar”78.
A responsabilização civil, com base na atribuição da obrigação de ressarcir um
prejuízo, classifica-se em responsabilidade subjetiva ou culposa, em que prevalece o
princípio da culpa; e em objetiva ou pelo risco, embasada no princípio do risco79. Estas
se distinguem pela exigência da demonstração de culpa do autor do evento danoso.
O doutrinador Roberto Senise Lisboa conceitua a responsabilidade civil objetiva como
aquela que “é apurada independentemente de culpa do causador da lesão, pela
atividade perigosa por ele desempenhada”80.
Também conhecida como responsabilidade por atos ilícitos, ou aquiliana, a
responsabilidade subjetiva, se pauta no dever de reparar prejuízos gerados por dolo
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(ação ou omissão intencional), e danos culposos, mas causados por negligência,
imprudência ou imperícia, que resultem a lesão de direitos de terceiros 81.
Ainda, para que haja a obrigação de reparação, faz-se necessário observar no
caso concreto se inexistem fatores excludentes da responsabilidade chamadas caso
fortuito e força maior, uma vez que estes interrompem o nexo causal, e mais, se o
dano resulta de culpa exclusiva da vítima, ou ato advindo de um terceiro alheio a
situação, inexiste dever de reparar, verificando-se nesse caso também a interrupção
do nexo causal82.
2 O CYBERBULLYING
A palavra cyberbullying deriva do termo bullying, palavras originarias do inglês,
esta última compreende qualquer ato de agressão intencional e repetitivo, sem
fundamento evidente, praticado por uma ou mais crianças e/ou adolescentes, e dentro
de um contexto díspar de poder, capaz de gerar dor e angustia na vítima. Neste
mesmo sentido a primeira denominação denota atos conscientes e repetitivos de
violência física, moral sexual, verbal, psicológica, contudo, no âmbito virtual, por meios
eletrônicos como e-mail, rede de relacionamentos ou por conversas instantâneas,
sejam estas no anônimo ou não.
Através de tais atitudes o praticante visa fazer com que a vítima se sinta de
certa forma invisível ou excluída de um grupo social, por meio de difamação,
intimidação, agressão sobre esta. Comum e essencial entre os dois conceitos é a
repetição, a depreciação por considerável período de tempo, bem como o
desequilíbrio de poder, que agregados tem a capacidade de intimidar a vítima e gerar
nela o sentimento de que o mundo pensa do mesmo modo que o agressor 83.
Myrian Aparecida Bosco Massarollo considera o Cybberbullying um abuso à
Sociedade da informação explica que concerne ao ramo do Direito, como ciência
social que estuda e regra os fatos pleiteados pela sociedade, através do seu ramo
Direito Eletrônico, analisar este modo de intimidação que frequentemente é
visualizado em redes e estabelecer normas para tornar melhor o uso da Internet84.

ZECHNER, Eugênia Cristina Dias. Responsabilidade Civil Do Médico Por Danos Estéticos Em
Cirurgia Plástica Estética. p. 23.
82 MARTINS, Wolia Veras. Responsabilidade Civil Decorrente de Dano Estético. p. 5
83 URSO, Clarice Maria de Jesus D’. Cyberbulling: um desafio para o direito. p.3
84 MASSAROLLO, Myrian Aparecida Bosco. O Direito Eletrônico e cyberbullying. p. 1.
81

60

3 A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ADOLESCENTE PELA PRATICA
Pelo artigo 928 do Código Civil Brasileiro, o menor será responsabilizado pelos
danos que causar quando os responsáveis não possuírem dever de fazer, ou não
dispuserem de meios para tanto. Neste caso, conforme o parágrafo único do artigo
em análise, o juiz fixa um quantum indenizatório equânime, pois, a princípio a busca
se dá sobre o patrimônio dos responsáveis legais, somente se infrutífera a busca,
executa-se o patrimônio do incapaz.
Porém, tal artigo deixa de mencionar eventual incapacidade relativa do menor,
visto isso, ainda que com menos de 16 anos, o menor praticar ato que gere prejuízo
a outrem, e dispor de patrimônio, responderá no caso de insuficiência patrimonial dos
seus responsáveis. É neste mesmo sentido que a 1ª Jornada de Direito Civil Brasileiro
elenca alguns enunciados bem pertinentes a tal dispositivo legal:
Enunciado 39 da jornada de direito civil – Art. 928: a impossibilidade de
privação do necessário à pessoa, prevista no art. 928, traduz um dever de
indenização eqüitativa, informado pelo princípio constitucional da proteção à
dignidade da pessoa humana. Como conseqüência, também os pais,
tutores e curadores serão beneficiados pelo limite humanitário do dever
de indenizar, de modo que a passagem ao patrimônio do incapaz se dará
não quando esgotados todos os recursos do responsável, mas se
reduzidos estes ao montante necessário à manutenção de sua
dignidade85. (sem grifo no original)

Portanto, a responsabilização civil poderá ser estendida aos pais dos infratores
mesmo sem a existência de culpa dos genitores, sendo suficiente apenas a ocorrência
do dano que automaticamente gera um dever da reparação, onde, a priori, restando o
menor insolvente, direciona-se pretensão em desfavor do genitor86.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é a principal lei a tratar de crianças e
adolescentes, considerando-se criança aquele que possui até 12 anos de idade
incompletos e adolescente aquele com idade entre 12 e 18 anos87. Em que pese a
finalidade desta lei não seja punir, e sim o devido desenvolvimento, faz-se necessário
registrar que quando o menor comete um ato ilícito não é protegido pelo manto da
impunidade88.

JUSTIÇA FEDERAL. Enunciados Aprovados da I, III, IV e V Jornada de Direito Civil. Conselho da
Justiça Federal. 2012. p. 1. Disponível em http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/enunciadosaprovados-da-i-iii-iv-e-v-jornada-de-direito-civil Acesso em 19 set. 2017.
86 AQUINO, Gerliann. Ato ilícito dos filhos menores: responsabilidade dos pais? p. 9.
87 BRASIL. Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Diário Oficial
da União, Brasília, DF, 1990. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm. Acesso
em 12 jun. 2017. p.1.
88 SARAIVA,
Wellington. Ato infracional, crime e indenização: responsabilidade de crianças e
adolescentes por atos ilícitos. Temas de Direito explicados para o cidadão. Disponível em
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O Código Penal no artigo 2789, bem como o ECA no artigo 10490 dispõem que
os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis e ficam sujeitos às normas de
leis especiais, considerando-se a idade no momento da prática do ato, desta feita,
juridicamente não se deve dizer que houve cometimento de crime ou contravenção
penal por um menor, o que há em verdade, quando um menor comete ato definido
nas leis como crime ou contravenção penal, é um ato infracional91.
Entretanto, além das medidas previstas no ECA, qualquer ato ilícito de criança
e adolescente pode gerar consequências jurídicas na esfera cível, gerando a
indenização dos danos a que tenham dado causa. Nesse sentido o artigo 116 do ECA
prevê a obrigação de ressarcir o prejuízo gerado em detrimento da pratica de ato
infracional, atrelado a isso está o fato de que qualquer pessoa que fira direito de
alguém deve indenizá-lo, de acordo com a regra geral dos artigos 186 e 927 do Código
Civil92.
Corroborando ambos institutos, tem-se que o dever de pagar indenização por
dano é das próprias crianças e adolescentes, mas os pais respondem se aqueles não
puderem realizar o pagamento. Pertinente sobre, há o seguinte enunciado na Jornada
de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal:
O incapaz, por sua vez, responde pelos prejuízos que causar de maneira
subsidiária ou excepcionalmente, como devedor principal, na hipótese do
ressarcimento devido pelos adolescentes que praticarem atos infracionais, nos termos
do art. 116 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no âmbito das medidas
sócioeducativas ali previstas93.
Portanto, ainda que a criança ou adolescente não responda a processo por ato
infracional, a vítima do dano pode ajuizar ação judicial para obter indenização, que
tramitará em uma das varas cíveis do local onde o dano ocorreu.
Pertinente se faz tratar ainda acerca da emancipação, que no sistema jurídico
vigente há três hipóteses: voluntária, judicial ou legal. A primeira, previsto no artigo 5º,

https://wsaraiva.com/2014/08/02/ato-infracional-crime-e-indenizacao-responsabilidade-de-criancas-eadolescentes-por-atos-ilicitos/. Acesso em 12 jun. 2017. 2014 p.1.
89 BRASIL. Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal Brasileiro. p.1.
90 BRASIL. Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. p.1.
91 SARAIVA,
Wellington. Ato infracional, crime e indenização: responsabilidade de crianças e
adolescentes por atos ilícitos.p.1
92 BRASIL. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. p.1.
93 JUSTIÇA FEDERAL. Enunciados Aprovados da I, III, IV e V Jornada de Direito Civil. Conselho da
Justiça Federal. p. 1.
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parágrafo único, inciso I do Código Civil, é concedida unilateralmente, pelos pais em
concordância, ao menor com 16 anos completos, quando este for considerado
competente a administrar sua vida e seus bens94.
Há quem se aproveite de tal instituto com má-fé, para livrar-se das
responsabilidades por pratica de ato ilícito do emancipado, caso em que a concessão
será anulada 95 , e os pais ainda responderão pelos danos gerados pelo filho
emancipado, segundo o Supremo Tribunal Federal 96.
A emancipação judicial por sua vez depende de dois critérios: sentença judicial
e interesse do menor, que, assistindo por um tutor, peticiona judicialmente a cessação
da sua incapacidade, provando capacidade e maturidade para reger sua vida. Após,
cita-se o tutor e o Ministério Público, e se verificada a conveniência o juiz defere em
sentença97.
Há, por fim, a emancipação legal prevista no artigo 5º parágrafo único do
Código Civil, este apresenta a hipótese de concessão pelos pais, anteriormente visto,
e demais casos de emancipação que decorrem de eventos específicos.
Sobre os efeitos da emancipação, há desacordos na doutrina no que tange a
responsabilização dos genitores pelos pratica de ilícitos pelos filhos emancipados.
Muitos discordam que a responsabilização recaia aos pais, outros defendem a
responsabilização dos genitores, se observada a causa da emancipação, e há os que
deduzem que os genitores respondem ainda que o filho esteja emancipado sob
qualquer modalidade98.
Contudo, deve-se nesse caso considerar o que diz o enunciado nº 41 da
Jornada de Direito Civil: “A única hipótese em que poderá haver responsabilidade
solidária do menor de 18 anos com seus pais é ter sido emancipado nos termos do
art. 5º, parágrafo único, inciso I, do Novo Código Civil”. Inclusive já é pacificado pelo
Supremo Tribunal Federal que a emancipação voluntária não tem potencial de elidir a
responsabilidade99.
SAMPAIO, Amanda Quixabeira. A Responsabilidade Civil dos Pais em Relação aos Filhos
Incapazes e o Problema da Emancipação. Faculdade de direito do Centro Universitário de Brasília UniCEUB. Brasília, 2009 p. 32
95 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. p. 120.
96 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 6. ed, São Paulo: Saraiva, v.I, 2008, p. 108109
97 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 167.
98 SAMPAIO, Amanda Quixabeira. A Responsabilidade Civil dos Pais em Relação aos Filhos
Incapazes e o Problema da Emancipação. p. 37
99 VENOSA, Sílvio de Salvo. Responsabilidade Civil. p. 61.
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Portanto, haverá a responsabilização dos genitores pelos atos dos filhos
menores emancipados apenas na modalidade voluntária, visto que esta não tem o
condão de os isentar da responsabilidade civil, tendo apenas o fito de prevenir que os
genitores hajam com imprudência ao conceder a emancipação100.
CONCLUSÃO
Em linha de conclusão, esta análise bibliográfica identificou que o fenômeno
derivado do Bullying, denominado CyberBullying, consiste na prática reiterada de
violência moral ou psicológica, instituto este que vem crescendo gradualmente no
meio social, e com potencial suficiente para provocar prejuízos irreversíveis nas
vítimas.
Via de regra, é dos genitores a responsabilidade civil pelos atos praticados
pelos filhos menores sob sua guarda e companhia, e é com seu patrimônio que
responderão na obrigação de reparar prejuízos que aqueles causarem a terceiros.
Apenas nos casos de insuficiência de bens é que se busca pelo patrimônio do próprio
menor, se houver.
Isso porque pela teoria da substituição considera-se que a responsabilidade dos pais
é objetiva, onde estes substituem filhos, tutores substituem tutelados e curadores,
curatelados, denominada culpa in vigilando.
Entretanto, a regra de responsabilização paterna não é absoluta, pois haverá casos
em que o incapaz responderá diretamente e com seu próprio patrimônio, situação em
que este é condenado por ato infracional, intitulada no artigo 116 do ECA.
Pelo entendimento apresentado pelo enunciado 40 da Jornada de Direito Civil esta
situação será intermediada por medidas socioeducativas, através desta o menor pode
responde pelos prejuízos a que der causa como devedor principal, quando
configurado o ato infracional.
Por fim, há a hipótese em que os pais responderão solidariamente com o menor,
frente ao instituto da emancipação na modalidade voluntaria, quando a concessão é
oriunda da vontade destes genitores, tal entendimento também é consagrado pela
Jornada de Direito Civil, no enunciado 41. Apenas nessa modalidade isso ocorre, a
fim de se prevenir concessões visando eximir-se de obrigações.

SAMPAIO, Amanda Quixabeira. A Responsabilidade Civil dos Pais em Relação aos Filhos
Incapazes e o Problema da Emancipação. p. 42
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5
REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA: DIREITO DE ANONIMATO
DO DOADOR VERSUS DIREITO AO RECONHECIMENTO
GENÉTICO DO CONCEBIDO
Jaqueline Grasiele Moriggi1
Thiara Zen2

RESUMO
O presente trabalho versa, de modo especial, sobre a inseminação artificial heteróloga,
onde o material genético utilizado é de terceiros, estranhos aos cônjuges ou
companheiros, ou seja, “doadores anônimos”, e a grande problemática que ela traz
consigo, no que concerne à extensão do sigilo de sua identidade frente ao direito do
reconhecimento da identidade genética por parte do filho. O item inaugural traz
explanações a respeito dos princípios norteadores do direito de família e em especial
a filiação. O segundo item estudará a reprodução humana assistida, utilizada quando
um casal quer ter filhos, mas um deles é infértil. No item que encerra o presente artigo,
são abordados três temas, a filiação, o direito ao reconhecimento genético do
concebido e o direito ao anonimato do doador de gametas. Temas esses muito
discutidos e divergentes na doutrina brasileira, porém, pouco legislado até os dias
atuais.
PALAVRAS-CHAVE: Reprodução humana assistida; sigilo do doador de gametas;
reconhecimento genético.
ABSTRACT
The present work deals, in particular, with heterologous artificial insemination, where
the genetic material used is from third parties, strangers to spouses or partners, that
is, "anonymous donors", and the great problem that it brings with respect to to the
extent of the secrecy of their identity against the right of the child to recognize the
genetic identity. The inaugural item brings explanations about the guiding principles of
family law and especially the affiliation. The second item will study assisted human
reproduction, used when a couple wants to have children, but one of them is infertile.
In the item that ends this article, three themes are addressed, the affiliation, the right
to the genetic recognition of the conceived and the right to the anonymity of the gamete
donor. These themes are much discussed and divergent in Brazilian doctrine, but little
legislated until the present day.
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KEY-WORDS: Assisted human reproduction; secrecy of the gamete donor; genetic
recognition.
INTRODUÇÃO
Desde os tempos mais remotos, os humanos enfrentam problemas com a
infertilidade, motivo de frustração e infelicidade em muitos relacionamentos. Com o
avanço da ciência, foram desenvolvidos métodos para que casais que sofram com
esse mal, possam conceber um filho de forma não natural. Esse método é conhecido
hodiernamente como inseminação artificial.
Na atualidade, as pesquisas acerca desta prática estão cada vez mais
aprofundadas pelos profissionais da saúde, e, por sua vez, cada vez mais difundida
por casais que querem, mas que de forma natural não podem conceber ou gerar um
filho.
A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM nº. 2.212/2015), em se
tratando do anonimato, reporta-se no sentido de que a doação de gametas se dará de
forma anônima e sigilosa. Tanto a identidade do doador, como a dos receptores, deve
ser mantida em segredo, e, para isso, a clínica que realizar esses procedimentos deve
mantes em seu banco de dados informações acerca das características e uma
pequena amostra do material genético coletado do doador.
Somente em casos excepcionais, como a requerimento médico, as
informações a respeito do doador podem ser passadas, sendo preservada, contudo,
a sua identidade.
Por outro lado, o reconhecimento genético tem importância nos casos de
doenças curáveis somente através da compatibilidade sanguínea e nos casos de
necessidade de transplantes de órgãos e tecidos. Além disso, garantiria a
possibilidade de terem suas dúvidas e questionamentos respondidos, como a respeito
de suas características fenotípicas, do comportamento social dentre outros fatores.
Não obstante, seria ainda de suma importância nos casos relativos aos
impedimentos matrimoniais, uma vez que parentes podem vir relacionar-se entre si,
sem conhecimento do laço sanguíneo que os une, o que geraria consequências tanto
legais e principalmente genéticas.

1 PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA
1.1 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
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Segundo Maria Berenice Dias, esse é o maior princípio, fundamentado no
artigo primeiro da Constituição Federal. O constituinte o consagrou como valor nuclear
da ordem constitucional, tendo em vista os direitos humanos e a justiça social. Difícil
se faz falar da essência desse princípio, uma vez que incide sobre inúmeras situações,
impossível elencá-las antecipadamente. É possível que esse princípio seja
identificado como o de manifestação dos valores constitucionais, repleto de
sentimentos emoções. 3

1.2 PRINCÍPIO DA LIBERDADE
Este princípio preza pelo poder de escolha ou autonomia para poder constituir
ou extinguir uma entidade familiar, sem ter que enfrentar restrições, seja de parentes,
da sociedade ou até mesmo dos legisladores. Diz respeito a administração dos bens
familiares, do planejamento, definição dos valores, enfim, a liberdade de agir, desde
que observada a integridade física, mental e moral dos membros da família. 4
Maria Celina Bodin de Moraes, de outro norte, e menos focada na entidade
familiar, entende que o princípio da liberdade “significa, hoje, poder realizar, sem
interferências de qualquer gênero, as próprias escolhas individuais, exercendo-as
como melhor lhe convier”.5

1.3 PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS FILHOS
A Constituição Federal, estabeleceu, em seu art. 227, os deveres da família,
da sociedade e do Estado para com às crianças, jovens e adolescentes. E, no § 6º,
extinguiu qualquer tipo de discriminação entre os filhos, sejam os havidos ou não da
relação do casamento ou por adoção, todos terão os mesmo direitos e qualificações. 6
Tal princípio reflete tanto no pessoal como no patrimonial, uma vez que, sujeito
às penas impostas pelas leis, não é admitida qualquer forma de distinção jurídica,
tratando-se, então, da mais importante isonomia constitucional.7

DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. p. 44.
LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. p. 69.
5 MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos
morais. Rio de Janeiro, Renovar, 2003. p. 85.
6 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 10 out. 17. p.1.
7 TARTUCE, Flávio. Novos princípios do direito de família brasileiro. 2006. Disponível em:
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8468. Acesso em 10 out. 17. p. 1.
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1.4 PRINCÍPIO SOLIDARIEDADE FAMILIAR
Para Roberto Senise Lisboa, a solidariedade familiar se baseia nos valores
passados através das gerações, dos ascendentes para os descentes que trilharão
caminho de acordo com o que lhes passaram. Mesmo que os parâmetros de
solidariedade variem conforme a família, haja vista a cultura e procedência serem
diferentes para cada entidade familiar, os direitos personalíssimos de cada um, sua
subsistência e os auxílios prestados para que esses alcancem o nível de
desenvolvimento esperado devem ser preservados. A assistência, tanto material
quanto imaterial, tem que se fazer presente em todas as relações jurídicas. 8

1.5 PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA, AO JOVEM E AO IDOSO
A Constituição Federal, em seu artigo 230, garante ao idoso amparo, pela
família, pela sociedade e pelo Estado, além de defender sua dignidade, seu bem-estar
e seu direito a vida. E, no artigo 227, estabelece que é dever da família, da sociedade
e do Estado proteger as crianças e adolescentes de toda violência, exploração e
crueldades.9
O princípio em tela, diz respeito às funções desempenhadas pela família, ou
seja, todos do meio familiar devem garantir às crianças e aos idosos o acesso aos
meios de promoção, seja moral, material ou espiritual. Todos os critérios da Política
Nacional da Infância e juventude devem ser observados, tal descumprimento pode
acarretar tanto a destituição do poder familiar quanto em eventual condenação cível
ou criminal.10

1.6 PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE
Para Lôbo, “é o princípio que fundamenta o direito de família na estabilidade
das relações socioafetivas e na comunhão de vida, com primazia sobre as
considerações de caráter patrimonial ou biológico”.11

LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil: direito de família e sucessões. Volume 5. 7ª ed.
rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 46.
9 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. p.1
10 GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil: Direito de
família. As família em perspectiva constitucional. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 126.
11 LÔBO, Paulo. Socioafetividade em família e a orientação do STJ. Revista Jus Navigandi,
Teresina, ano 18, n. 3760, 17 out. 2013. Disponível em https://jus.com.br/artigos/25365. Acesso em: 10
out. 17. p. 1.
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Dias preleciona que o afeto não deriva da biologia, mas sim da convivência familiar,
onde a posse de estado de filho é o reconhecimento do afeto, com o objetivo de
assegurar, como um direito a ser alcançado, a felicidade.12

2 REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA
A infertilidade, há tempos, vem sendo causa de baixa estima e abala de forma
direta todos os pacientes com esse diagnóstico. Casais se consideram inúteis. E a
solução para os mesmos, a única forma de redenção, seria conceber um filho. Tudo
o que fazem, todos os esforços, se voltam para esse projeto. Nenhuma outra
conquista lhes parece suficiente, tornando a vida uma experiência desinteressante.13
Segundo Didier David:
A esterilidade fere como a morte, esta atinge à vida do corpo, aquela à vida
através da descendência. Ela rompe a cadeia do tempo que nos vincula
àqueles que nos precederam e àqueles que nos sucederão; é a ruptura da
cadeia que nos transcende e nos liga à imortalidade. O homem estéril é um
excluído, o tempo lhe está contado, a morte o espera está sempre presente,
a vida se abre sobre o nada. Sua rapidez, sua brutalidade, sua enormidade
levam o homem, quase sempre a negá-la num primeiro momento.14

A infertilidade decorre de vários fatores, como a primeira gravidez tardia, a
grande probabilidade de contrair doenças sexualmente transmissíveis, obesidade,
degradação dos parâmetros espermáticos, o aumento dos casos de endometriose e,
também, o estresse. O tabaco e o consumo excessivo de álcool e drogas, além dos
conservantes alimentares, também tem determinante influência no aumento dos
casos de infertilidade.15
Para resolver o problema de infertilidade, usa-se da técnica que tem várias
expressões utilizadas, fecundação artificial, concepção artificial ou inseminação
artificial, todas dizem respeito às técnicas de reprodução humana assistida, que
permitem gerar uma nova vida, sem ser necessário o ato sexual, seja por meio
científico ou técnico.16
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. p. 53.
RIBEIRO, Marina Ferreira da Rosa. Infertilidade e reprodução assistida. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2004. p. 119.
14 DAVID, Didier. Aspects psychologiques. L’inséminations artificielle humaine. (Um nouveaus mode de
filiation). p. 102. apud. LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos
médicos, religiosos, psicológicos, éticos e jurídicos. p. 102.
15 SANTOS, Teresa Almeida; RAMOS, Mariana Moura. Esterilidade e procriação medicamente
assistida. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2010. p.18.
16 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015. p. 400.
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A inseminação artificial é o método mais comum e muito antigo, usado para
concretizar a gravidez daqueles casais que não conseguem engravidar de forma
natural, usado também em animais, até os dias de hoje.17
A fecundação artificial homóloga, também pode ser chamada de auto
inseminação, esta técnica que é realizada com o material genético do próprio marido
da futura gestante.18
De acordo com Paulo Lôbo:
A inseminação artificial homóloga é a que manipula gametas da mulher
(óvulo) e do marido (sêmen). A manipulação, que permite a fecundação,
substitui a concepção natural, havida por meio da cópula. O meio artificial
resulta da impossibilidade ou deficiência para gerar de um ou de ambos os
cônjuges. O uso do sêmen do marido somente é permitido se for de sua
vontade e enquanto estiver vivo, por ser exclusivo titular de partes destacadas
de seu corpo.19

O Código Civil trata dessa modalidade de reprodução no inciso III: “III - Havidos
por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido”.20
Já na fecundação artificial heteróloga, o material fecundante utilizado é de terceiros,
e o pressuposto da relação sexual não é mais levado em consideração, mas sim a
vontade juridicamente qualificada, o que, segundo a I Jornada de Direito Civil gera
uma “presunção absoluta ou relativa de paternidade relativamente ao marido da mãe
da criança concebida, dependendo da manifestação expressa (ou implícita) de
vontade no curso do casamento”. 21
A concordância do cônjuge importa uma adoção prévia, pois manifesta o desejo
de paternidade. Trata-se de presunção absoluta de paternidade, portanto, a filiação
não pode ser impugnada e esta presunção persiste mesmo com a morte do marido.
Mesmo que o doador seja conhecido, não é causa impeditiva de o que consentiu
registre a criança.22

FERNANDES, Tycho Brahe. A reprodução assistida em face da bioética e do biodireito.
Florianópolis: Diploma Legal, 2000. p. 52.
18 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos,
psicológicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 32.
19 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 221.
20 BRASIL. Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em 10 out. 17. p. 1.
21 BRASIL, I Jornada De Direito Civil. Disponível em <http://www.cjf.jus.br>. Acesso em 10 out. 17.
p. 1.
22DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. p. 402.
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3 PROTEÇÃO AO SIGILO DO DOADOR DE GAMETAS FRENTE AO DIREITO DE
RECONHECIMENTO DA IDENTIDADE GENÉTICA
3.1 FILIAÇÃO
A Constituição Federal, em seu artigo 226, prevê a família como base da
sociedade, sendo formada pelo casamento, pela união estável, comunidade entre
qualquer dos pais e seus filhos. A entidade familiar será regida pelo homem e pela
mulher, no que tange ao planejamento familiar, sem a coerção do Estado. Esse,
somente poderá interferir na intenção de prestar assistência e evitar a violência
doméstica.23
Para Silvio Rodrigues, o reconhecimento é que estabelece o vínculo de entre
pai, mãe e o filho concebido pela reprodução assistida. O ato de reconhecimento,
ainda que forçado, é que gera as consequências no âmbito do direito. O parentesco
não existe antes de haver o reconhecimento. Já, após o reconhecimento, a filiação é
firmada e passa a surtir todos os efeitos permitidos em lei.24
Porém, há um projeto de lei, apresentado em 03 de junho 2003, que ainda está
sujeito à apreciação do plenário e aguardando parecer, que dispõe sobre as técnicas
de reprodução humana. Esse projeto diz que os doadores e seus parentes não terão
nenhum vínculo ou direito em relação à criança concebida através das técnicas de
reprodução assistida, exceto os impedimentos matrimoniais previstos em lei.25
3.2 PROTEÇÃO AO SIGILO DO DOADOR DE GAMETAS
O ordenamento jurídico atual, oferece proteção ao sigilo do doador de gametas,
à sua intimidade, como é o caso do inciso X do art. 5º da Constituição federal, tal artigo
elenca os direitos fundamentais de todos, abordando que: “X - são invioláveis a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 26
A Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos traz importantes
aspectos a respeito do direito ao sigilo do doador, reconheceu o direito ao patrimônio
genético e sobre o genoma humano. Importante se faz citar alguns artigos da referida
declaração:
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. p.1
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 6. v. p. 346.
25 BRASIL. Projeto de Lei n.º 1.184/2003. Dispõe sobre a Reprodução Assistida. Disponível em
<http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=118275&st=1>. Acesso em 29 set. 17. p. 1.
26 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. p.1
23
24
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Art. 7 Dados genéticos associados a indivíduo identificável, armazenados ou
processados para uso em pesquisa ou para qualquer outro uso, devem ter
sua confidencialidade assegurada, nas condições estabelecidas pela
legislação.
Art. 8 Cada indivíduo terá direito, conforme a legislação nacional ou
internacional, à justa indenização por qualquer dano sofrido resultante, direta
ou indiretamente, de intervenção sobre seu genoma.27

A tecnologia encontrou uma forma de resolver a esterilidade do marido sem
que houvesse traição e respeitando os princípios da família moderna, através da
inseminação artificial heteróloga, porém esse processo traz a problemática do
compromisso do pai e a omissão do doador.28
E essa problemática exige dos cônjuges um compromisso, separando pai de
procriador, e estabelecendo motivo para se julgar de má-fé e abusivo a impugnação
da paternidade por quem anteriormente aceitou a sua futura função social de pai.29
Concluindo, o DNA é como se fosse a imagem de uma pessoa, uma vez que as
informações que contém nele são diferentes de todas as outras informações pessoais.
Dito isso, a imagem científica não deve ser violada por curiosidade, pois sua revelação
só pode ser feita com consenso do doador, ou da sua família, ou por questões
terapêuticas, com indicações médicas.30
3.3 DIREITO DE RECONHECIMENTO DA IDENTIDADE GENÉTICA.
Para Ana Claudia Brandão, a busca pelo reconhecimento da origem genética,
na maioria das vezes, se dá apenas por questões psicológicas, por ter a necessidade
de conhecer, isso por que em certos casos o fato de não saber suas origens pode
acarretar o comprometimento da integridade psíquica da pessoa.31
Mesmo que, ainda não se tenha expressamente o direito de investigação a
origem biológica nos casos de reprodução humana assistida, doutrinadores
fundamentam esse direito no princípio da dignidade humana, considerando então
cabível a investigação da origem genética, ainda que se tenha o estado de filiação já

Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos. Disponível em:
<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001229/122990por.pdf>. Acesso em 10 out. 17.p.1.
28 OLIVEIRA, Guilherme de. Critério jurídico da paternidade. Coimbra: Livraria Almedina, 2003. p.
335.
29 OLIVEIRA, Guilherme de. Critério jurídico da paternidade. p. 335.
30 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do Biodireito. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 394-395.
31 FERRAZ, Ana Claudia Brandão de Barros Correia. Reprodução humana assistida e suas
consequências nas relações de família. Curitiba: Juruá, 2011. p. 133.
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estabelecido.32
O reconhecimento da origem genética não implica a presunção de filiação
paterna, a vontade do concebido é, tão somente, o direito da personalidade, direito de
todos, é uma espécie de direito à vida, uma vez que está ligado às ciências biológicas
que, cada vez mais, tem encontrado medidas preventivas de saúde e ocorrências de
doenças que seriam curáveis, ou até mesmo, evitadas, com o conhecimento
genético.33
Para o doutrinador Reinaldo Pereira e Silva, nada impede que o filho entre com
ação de investigação de paternidade/maternidade contra os supostos doadores,
desde que tenha interesse. Para isso, há duas justificativas, a primeira é a de que o
conhecimento biológico é um direito garantido à todos, sem qualquer exceção, pelas
prerrogativas dos interesses em sede familiar. A segunda justificativa é que ninguém
é obrigado a fazer, ou nesse caso, deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de
lei.34
CONCLUSÃO
O mundo vem constantemente sofrendo transformações, que trazem inúmeros
benefícios, mas também muitos problemas que necessitam de limites e soluções
legislativas, para que sejam aplicadas à toda sociedade.
Porém, dada a velocidade das transformações e das evoluções, tanto tecnológicas
quanto científicas, a legislação brasileira não se faz capaz de acompanhar tudo. Com
isso, algumas matérias ficam por certo tempo sem amparo jurisdicional, e é esse o
caso do Brasil quando se trata de reprodução humana assistida.
Nesse sentido, o intuito da presente pesquisa foi analisar a garantia do
anonimato dos doadores de gametas frente ao direito de investigação da origem
genética. Percebe-se que o doador quer auxiliar na procriação, pois quando da
doação, sabe que seu sêmen será utilizado para tal fim, porém, não quer nenhum tipo
de vínculo com o concebido, muito menos que lhe seja imputada a paternidade e as
obrigações patrimoniais.

HENRIQUES, Gabriela de Borges. Inseminação artificial heteróloga e o direito fundamental ao
conhecimento da origem genética. Disponível em: www.advogadobr.com/comentariosaoCPC/monografia_03122008.PDF. Acesso em: 10 out. 17. p.1.
33 LÔBO, Paulo. Direito civil: Famílias. p. 206.
34 SILVA, Reinaldo Pereira e. Introdução ao biodireito: investigações político-jurídicas sobre o estatuto
da concepção humana. São Paulo: LTr, 2002. p. 318-319.
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6
A OMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA EM COMUNIDADES CARENTES E O
NASCIMENTO DA MILÍCIA PRIVADA
Mariane Ribeiro1
Ricardo Emilio Zart2
RESUMO
O presente trabalho visou pesquisar como se iniciou a omissão de segurança pública
em comunidades carentes e como isso ajudou na criação da milícia privada. Teve
como problemática a dificuldade de entender como a milícia privada passou a agir e
dominar as comunidades que estava sem ajuda Estatal. O objetivo geral do presente
trabalho é demonstrar como a omissão do Estado em fornecer segurança pública fez
nascer à milícia privada em comunidades carentes, e quais os problemas trazidos
pelas milícias, os benefícios, e demais aspectos. Já os objetivos específicos são
descrever o Estado e a segurança pública; analisar o contexto histórico do nascimento
das milícias privadas nas comunidades e apresentar a relação entre a omissão do
Estado no fornecimento de segurança pública e o surgimento das milícias privadas. O
estudo proposto foi levado a efeito tomando como pressuposto o método dedutivo e a
pesquisa doutrinária e jurisprudencial, com produção descritiva. Foram utilizados
como fontes de pesquisa estudos recentes que abordam o problema objeto desta
pesquisa. Conclui-se demonstrando o real objetivo da milícia privada após a CPI
instaurada especificamente para punição desse novo crime.
Palavras-chave: Milícia privada; comunidades carentes e segurança pública.
ABSTRACT
The present work aimed to investigate how the public security omission in poor
communities began and how this helped in the creation of the private militia. He had
as problematic the difficulty to understand how the private militia happened to act and
to dominate the communities that it was without State aid. The general objective of this
paper is to demonstrate how the State's failure to provide public security has given
birth to private militia in needy communities, and the problems brought by militias,
benefits, and other aspects. The specific objectives are to describe the state and public
safety; To analyze the historical context of the birth of private militias in the
communities and to present the relation between the omission of the State in the
provision of public security and the emergence of private militias. The proposed study
was carried out taking as a presupposition the deductive method and the doctrinal and
jurisprudential research, with descriptive production. Recent researches that address
the problem of this research were used as sources of research. It concludes by
1
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demonstrating the real purpose of the private militia after the ICC specifically
established to punish this new crime.
Key words: Private militia; Poor communities and public safety.

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo esclarecer o contexto de omissão de
segurança pública em comunidades carentes, como foi aumentando na medida em
que elas foram crescendo, como as pessoas que moram nesses locais são de baixo
capital econômico e poder aquisitivo o comércio e indústrias não se interessaram de
se instalar lá, com isso o Estado passou a ser omisso com sua obrigação fiscalizar e
amparar.
Um dos fatores que mais contribui para a omissão de Estado foi que nossa
Segurança Pública está falida, com vários problemas de gestão e econômico ficou
inviável ajudar “favelas”, sendo que lugares de maior poder aquisitivo é mais fácil e
viável para fornecer aparato estatal.
Com a omissão do estado em fornecer segurança pública o tráfico facilmente
se instalou nas comunidades, os moradores cansados do medo que os traficantes
traziam, deixaram que a milícia privada usurpasse seu lugar.
O problema que estudado neste trabalho é como que o abandono estatal em
fornecer segurança pública em comunidades carentes acarretou no domínio da milícia
privada nesses locais e qual o contexto histórico das milícias, bem como, age.
O presente artigo será levado a efeito através do método indutivo associado à
pesquisa bibliográfica utilizando a produção descritiva e observando a normalização
dos Trabalhos Acadêmicos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) e
regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), não tendo o escopo de
esgotar o tema em questão, e sim, abrir leque para novas pesquisas.

1

O ESTADO E A SEGURANÇA PÚBLICA

1.1

A CRIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA PELO ESTADO.
Com a chegada da família real portuguesa no ano de 1808, tiveram de

implantar mecanismos para a sua segurança, sendo assim criada Intendência Geral
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da Polícia da Corte e do Estado do Brasil no Rio de Janeiro, a qual iria funcionar
basicamente como uma polícia judiciaria, prevenindo, investigando e punindo.3
No governo de Getúlio Vargas, a sociedade clamava por democracia através
de eleições e uma nova constituição. Nesse período as Forças Armadas tinham como
objetivo a repressão, no intuito de coibir atitudes que fugissem do que chamavam da
ordem nacional. As polícias militares passaram a ser controlados por oficiais do
exército, sendo assim instaurado o período ditatorial priorizando a segurança nacional
e desfavorecendo a segurança pública.4
Com o fim da ditadura, em 1988, foi promulgada a Constituição Federal de 05
de agosto de 1988, trazendo o conceito de segurança pública:
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I – polícia federal; II
– polícia rodoviária federal; III – polícia ferroviária federal; IV – polícias civis;
V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.5

Diante disso, necessário verificar como o Estado tem organizado suas políticas
públicas referentes a dar cumprimento ao objetivo da segurança pública.

1.2

PLANOS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA
A criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública ocorreu em 1995, logo

após a Secretaria Nacional de Direitos Humanos em 1996, o que acarretou em uma
grande mudança na segurança pública do Brasil. Foi visto que já passava da hora de
criar planos envolvendo as questões de segurança, assim a União introduziu quatro
planos: Plano Nacional de Segurança Pública-PNSP, em 2000, e o qual abordaremos
nesse capítulo, o Plano Nacional de Segurança Pública e SUSP de 2003, Plano
Nacional de Segurança Pública com Cidadania- PRONASCI, em 2007 e o Plano
Estratégico de Fronteiras- PEFRON, em 2010.6

CRUZ, GleiceBello. A historicidade da segurança pública no Brasil e os desafios da participação
popular. Cadernos de Segurança Pública, ano 5, 2013. Disponível em:
<https://www.passeidireto.com/arquivo/19658911/cruz-a-historicidade-da-seguranca-publica-no-brasile-os-desafios-da-participaca> Acesso em: 19 out. 2016, p. 2
4 CRUZ, GleiceBello. 2013, p. 02
5 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 1988. Disponível em:
www.planato.gov.br. Acesso em: 23 set. 2016, p.87
6 THOME, Ricardo Lemo. Reinventando a segurança pública. Local: Insular. 2012, p. 145.
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Os planos nacionais de segurança pública visam aperfeiçoar a segurança no
Brasil, envolvendo não somente a polícia, mas, políticas sociais, visando à prevenção,
ações comunitárias, para aumentar a sensação de segurança.7

1.3

A OMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA EM COMUNIDADES CARENTES
O alto nível de violência nas grandes favelas fez com que a polícias e os órgãos

dos governos desistissem de atuar naquelas áreas com o pretexto de que era perigoso
demais, o que não deixa de ser verdade, contudo, os moradores de bem não merecem
esse abandono estatal, tento em vista que se pudessem morar em outras áreas já o
teriam feito.8
Analisando o processo, é notável a descentralização da política de segurança
pública através dos repasses que é feito aos municípios, não somente a questão de
desenvolvimento econômico, mas a tamanho da população, receita, desigualdade
social, como demais aspectos reflete-se na dificuldade de implementar políticas
públicas nas comunidades carentes.9

2. O NASCIMENTO DA MILÍCIA PRIVADA
2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DO SURGIMENTO DAS MILÍCIAS PRIVADAS
O surgimento do crime organizado não é fácil ser estabelecido, mas se
comparara à própria atividade criminosa, tendo seu início com a origem do homem e
a dificuldade que era enfrentado desde os tempos primórdios, sendo que sempre
tiveram aos menos regras para conviver em sociedade. As criações desses grupos
tinham objetivos em comum, umas características deles presentes até hoje na
formação de organizações criminosas é o controle estatal e as desigualdades nas
comunidades carentes.10
A primeira experiência bem-sucedida das milícias foi em Rio das Pedras, ainda
não denominada com esse nome na década de 80, esses grupos zelavam pelo

BRASIL. Plano Nacional de Segurança Pública. Secretaria Nacional de Segurança Pública. 2000.
Disponível em: <http://www.observatoriodeseguranca.org/files/PNSP%202000.pdf> Acesso em: 05.
Out. 2016, p. 8
8SHETTY, Salil. Morar sem segurança na maior favela do Rio. Disponível em:
<https://anistia.org.br/morar-sem-seguranca-na-maior-favela-rio/ > Acesso em: 05. Out. 2016, p. 1
9 SCHABBACH, Leticia Maria. A agenda de Segurança Pública no Brasil e suas (novas) política.
p. 223
10 OLIVEIRA, Paulo César de. O crime organizado no Brasil. 2005, 26 f. Trabalho de conclusão de
curso (graduação em direito) Faculdade de Educação e Ciências Humanas Anicuns – FECHA pg. 26.
7
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mesmo código dos milicianos, porém atuavam por incrível que pareça com mais
violência de que as milícias de hodiernamente, provocando inúmeras mortes por
quaisquer motivos banais. 11
Com o passar da atuação dos grupos de milícias foi ficando nítido que o seu
objetivo não era garantir a tranquilidade nas comunidades e sim era o mesmo do
tráfico de drogas, lucro! Para isso criaram a chamada “taxa de segurança”, que
basicamente consiste em extorsão. Para obter seus pagamentos os milicianos usam
de ameaças contra a população e os comerciantes daquela área, se caso não queiram
pagar com a simples ameaça as milícias para de ameaçar e cumprem, sendo que
possuem recursos para isso, com armas de uso do Estado. A milícias detém o controle
de venda de imóveis nas comunidades por eles dominadas, bem como, gás,
instalação de “sky gato”, máquinas caça-níqueis, crédito pessoal para inadimplentes,
já que sabem que iram receber, caso contrário paga com sua própria vida. Com esses
serviços as milícias têm cada vez mais lucro e poder, seu real objetivo. 12

2.2 OS GRUPOS DE MILICIAS E A INSERÇÃO DENTRO DAS POLÍCIAS
O maior grupo de milícia do Rio de Janeiro denomina-se Liga da Justiça,
sarcásticos, o nome é sim, igual dos super-heróis de quadrinhos. Os líderes desse
grupo paramilitar eram Aldemar Almeida dos Santos e Ricardo Teixeira Cruz
conhecidos como Batman & Robin. 13
O delegado Pedro Paulo Pinho divide as milícias em três níveis:
O Nível 1 corresponderia a grupos de extermínio constituídos para combater
o crime. Ou seja, os próprios moradores de um dado local se organizariam
para impedir a entrada de traficantes e outros tipos de criminosos. O Nível 2
envolveria a cobrança de taxas aos moradores das comunidades, através do
cadastramento pelas associações de moradores. Tais organizações
passariam a apoiar os candidatos a cargos parlamentares para ter
representação nos poderes constituídos. O Nível 3 implicaria o controle de
diversos serviços, como gás, TV a cabo, transporte alternativo etc. As
associações de moradores passariam a estar diretamente controladas por
esses grupos. Adicionalmente, os milicianos se tornariam, eles próprios,
candidatos nas eleições.14

11

ZALUAR, A.; CONCEIÇÃO, I. S. Favelas sob o controle das milícias no Rio de Janeiro: que paz?. p.

2
12CHEROBINO.

Vinicius. As milícias de verdade. 2011. p. 2
ttalo.Chefe da Corregedoria integrou milícia, aponta investigação.Disponível em:
<http://noticias.bol.uol.com.br/folhaonline/cotidiano/2011/09/01/chefe-da-corregedoria-integroumilicia-aponta-investigacao.jhtm> Acesso em: 22. Out. 2016. p.2
14 CANO, Ignácio, DUARTE, Thais. No sapatinho. A evolução das milícias do Rio de Janeiro. p.16.
13 NOGUEIRA,
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É notável que no próprio quadro de soldados da polícia está os milicianos, bem
por isso eles sabem como agir, pois, conhecem todo o procedimento de investigação,
provas incriminatórias seriam difícil de ser colocadas, contudo, não existe crime
perfeito.

15

A corrupção é apontada como o pior mal da sociedade, pois, como iremos
combate-los se os agentes colocados nesse papel não são confiáveis? A corrupção
destrói a relação de confiança com a população e deslegitima as instituições de
segurança. Atinge o princípio da administração pública, a publicidade de seus atos,
transparência, produzindo assim injustiça em todos os níveis. Extinguir a corrupção
na polícia é a principal batalha contra a criminalidade no Brasil, assim teremos grandes
melhorias na segurança pública nacional. 16

2.3 A CRIAÇÃO DAS UPPs
Com o alto índice de violência nas comunidades carentes, surgiu a ideia de que
somente com a ajuda de ações sociais entre a polícia e os cidadãos que esse quadro
poderia vir a mudar. 17
A Unidade de Polícia Pacificadora- UPP foi o mais importante programa criado
pela Segurança Pública nos últimos tempos, a qual visa a importância da participação
da população para que o projeto funcione. 18
Segundo documento da Segurança Pública do Rio de Janeiro as UPPs têm como
objetivo:
i) retomar o controle estatal sobre comunidades atualmente sob forte
influência da criminalidade ostensivamente armada; ii) devolver à população
local a paz e a tranquilidade públicas, necessárias ao exercício e
desenvolvimento integral da cidadania; iii) contribuir para quebrar a lógica de
“guerra” existente no estado do Rio de Janeiro. Segundo o mesmo
documento, as UPPs não têm por objetivo: i) acabar com o tráfico de drogas;
ii) acabar com a criminalidade; iii) apresentar-se como solução para todas as
comunidades; iv) transformar-se na panacéia para todos os problemas
sócio/econômicos das comunidades.3 Observa-se, portanto, que as UPPs,
diferentemente de outras experiências de redução da violência, não
correspondem a um amplo programa de prevenção policial da criminalidade

ZALUAR, A.; CONCEIÇÃO, I. S. Favelas sob o controle das milícias no Rio de Janeiro: que paz?. p.
100.
16 REIS, Robson Sávio. Corrupção Policial. p. 1
17 HENRIQUES, Ricardo; RAMOS, Silvia. UPPs Social: ações sociais para a consolidação da
pacificação. Disponível em:
<http://www.ie.ufrj.br/datacenterie/pdfs/seminarios/pesquisa/texto3008.pdf>. Acesso em: 08. Nov.
2016. p. 1
18 RIO DE JANEIRO. UPA. Unidade de Polícia Pacificadora. 2014. Disponível em:
<http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp>. Acesso. 08 nov. 2016. p. 1
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em todo o território urbano, mas a um processo específico de retomada de
territórios controlados por criminosos. 19

Como os demais modelos as UPPs não alcançaram seu maior objetivo que era
adentrar com o serviço social, com a ajuda da população, não houve mudança da
polícia, era a mesma polícia, porém, com mais força. Assim o fracasso aconteceu e já
descrevem as falências das UPPs.20

3. O ESTADO E O MÉTODO DE COIBIÇÃO DAS MÍLICIAS
3.1 GASTOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA
A violência urbana é um dos principais problemas no Brasil, com mais de 1
milhão de mortes nos últimos 24 anos, ainda como agravante o maior número de
mortes acontece com o uso de arma de fogo. Apesar da triste estatística segundo os
balanços contábeis da União, Estados e municípios a Secretaria do Tesouro Nacional
do Brasil gastou em 2014 mais de 70 bilhões de reais em segurança pública. Os
munícipios tiveram um aumento considerável, no ano de 2002 era de 2,9% o gasto
em segurança pública, sendo em 2014 pulou para 5,5%. 21
O Brasil mostrauma grande diferença em investimento entre os órgãos que
compõem a segurança pública o Brasil gasta muito mal esse dinheiro, sendo que se
investisse na prevenção poderia diminuir a repressão, o qual está falido, tem um alto
custeio e não está sendo suficiente para cobrir a demanda que a sociedade está
precisando. 22

3.2 MILÍCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO

HENRIQUES, Ricardo; RAMOS, Silvia. UPPs Social: ações sociais para a consolidação da
pacificação. p. 01.
20FERNANDES, André. A falência de mais um projeto de segurança pública no Rio de Janeiro.
Disponível em: <http://www.anf.org.br/a-falencia-de-mais-um-projeto-de-seguranca-publica-no-rio-dejaneiro/>. Acessado em 09 de novembro de 2016.
21 LIMA, Renato Sérgio de; BUENO, Samira; e MINGARDI Guaracy. Estado, polícias e Segurança
Pública no Brasil. P. 05. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/rdgv/v12n1/1808-2432-rdgv-12-10049.pdf>. Acesso em: 24. Jan. 2017, p.
22 BRASIL. Publicado por Associação do Ministério Público de Minas Gerais. Brasil gasta muito e mal
com a segurança pública. Disponível em https://amp-mg.jusbrasil.com.br/noticias/100211133/brasilgasta-muito-e-mal-com-a-seguranca-publica acessado em 06 de fevereiro de 2017. Publicado por
Associação do Ministério Público de Minas Gerais.
19
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A milícia trouxe a proliferação de grupos armados para as comunidades
carentes. O grupo se reveste em certo grau de legitimidade, sendo que usam a
desculpa de cumprir o papel do Estado que fica omisso principalmente nas favelas.

23

Através da Lei nº 12.720, de 27 de setembro de 2012 foi inserido no Código Penal o
crime de “Constituição de milícia privada”:
Art. 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização
paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar
qualquer dos crimes previstos neste Código: Pena - reclusão, de 4 (quatro)
a 8 (oito) anos. 24

Tipificou, assim, no Código Penal a figura da milícia privada, figura que já
existia, mas não tinha previsão punitiva concreta no ordenamento jurídico pátrio.

3.3 CPI DAS MILÍCIAS
Como já dito anteriormente o objetivo da milícia não é a segurança que o
Estado não fornece, o objetivo é o mesmo dos traficantes: obter lucro e poder. Alguns
milicianos praticam atividades legais com o objetivo de lavar dinheiro, a política é a
principal e mais preocupante atividade que conseguiram exercer de modo lícito. Para
isso as milícias chegavam a cobrar 100 mil reais de passe para que conseguisse voto
da população da comunidade em que controlavam, claro que conseguiam por meio
de coerção, e proibiam candidatos opostos de fazer campanha nas comunidades.
Após fazer campanha perceberam que melhor que receber apoio dos políticos, era
colocar alguém deles na política, muitos foram eleitos, assim o grupo já estava no
Legislativo, com o apoio do Executivo. O primeiro pedido para instaurar a CPI das
milícias ficou arquivado na Assembleia Legislativa do Rio (ALERJ) por mais de um
ano e meio. 25
No ano de 2008, uma repórter e um fotógrafo do jornal “ O dia” foram torturados
por 7 horas na favela do Batman. Os jornalistas estavam morando a duas semanas
na comunidade para observar o cotidiano dos que vivem sob o comando da milícia.
SILVA, Mário Bezerra da. Milícia, privatização da segurança pública. Disponível em
<http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3747/Milicia-privatizacao-da-seguranca-publica> Acesso
em: 21. fev. 2017, p. 01
24 BRASIL. Código Penal. Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 17. Fev. 2017,
p. 01
25 CHEROBINO, Vinicius. As Milícias De Verdade. Disponível em:
<http://super.abril.com.br/comportamento/as-milicias-de-verdade/> Acesso em: 09. Mar. 2017. p. 01
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Os jornalistas conseguiram diversas fotos de viaturas de policiais interagindo com a
milícia, quando descobertos foram torturados com choques elétricos, socos, pontapés,
e até “roleta-russa”, após isso foram roubados e liberados na Avenida Brasil pela
madrugada. Após isso o Estado se manifestou e proferiu que seria instaurado os
procedimentos cabíveis: 26
Marcelo Freixo, deputado estadual presidio a CPI das milícias em 2008:
A instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito foi requerida pelo
Deputado MARCELO FREIXO em fevereiro de 2007, em decorrência da
extrema gravidade da situação das milícias em comunidades no Estado do
Rio de Janeiro, com fortes indícios de envolvimento de policiais, civis e
militares, bombeiros militares e agentes penitenciários. Essa situação
extremamente grave exigiu do poder público, em 2008, uma resposta
imediata, a partir do sequestro e tortura dos repórteres do jornal ―O DIA‖ em
uma favela do Rio de Janeiro. 27

A comissão parlamentar foi instaurada através do projeto de Resolução
626/2008 dentro do artigo 30 do regimento interno do ALERJ, sendo aprovado e
publicado no Diário Oficial de 11 de junho de 2008. 28
Em 2014 Marcelo Freixo que presidio a CPI afirmou que foi muito pouco as
medidas adotadas para a prevenção e combate as milícias. Freixo afirma que é
essencial que seja tirado desses grupos seu poder eleitoral, o que já decairia seu
poder econômico e territorial, porém não foi feito. O agora ex-chefe da Polícia Civil do
Estado do Rio declarou em 2014 que foi implementado um núcleo específico de
combate à milícia, contudo, afirmou que não divulgam para que os policiais que
trabalham na divisão fiquem seguros. Freixo ainda se posiciona que a CPI das milícias
foi um divisor de águas, afirmando que até a população passou a ver a milícia com
olhos diferentes.29

GLOBO.COM. Jornalistas são torturados por milicianos no Rio. Equipe de 'O Dia' foi espancada por
7 horas na Zona Oeste. Disponível em: <http://extra.globo.com/noticias/rio/jornalistas-sao-torturadospor-milicianos-no-rio-equipe-de-dia-foi-espancada-por-7-horas-na-zona-oeste519747.html#ixzz4asL8xd3C> Acesso em: 09 mar. 2017, p. 01.
27 FREIXO, Marcelo. Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a
ação das milícias no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.neppdh.ufrj.br/relatorio_milicia.pdf>. Acessado em 14 de março de 2017, p. 4.
28 FREIXO, Marcelo. Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a
ação das milícias no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. P. 4. Disponível em <http://www.neppdh.ufrj.br/relatorio_milicia.pdf>. Acesso em: 14. Mar. 2017, p. 4.
29 FREIXO, Marcelo. Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a
ação das milícias no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. P. 262/273. Disponível em
<http://www.nepp-dh.ufrj.br/relatorio_milicia.pdf>. Acesso em: 14. Mar. 2017, p. 03
26
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CONCLUSÃO
O presente artigo teve por objetivo demonstrar como o abandono estatal em
determinadas comunidades carentes contribui para que grupos de traficantes e
milicianos usassem de coerção para dominar a população daqueles locais.
Este trabalho descreveu quando foi criado o Estado, bem como a segurança
pública surgiu a segurança pública e o que a falta de segurança acarretou nas
chamadas favelas.
Foi abordado também o contexto histórico da criação das milícias, bem como
se encontra enquadrada no nosso ordenamento jurídico e a criação das Unidades de
Polícia Pacificadora- UPPs, que contribuiu para que a população juntamente com os
policiais ajudasse na prevenção de crimes.
Apesar das UPPs por parte da população ser considerada falha, e apresentar
casos de corrupção, foi notável a diminuição de crimes nas comunidades onde foram
instaladas.
É importante ressaltar que os apesar da crise econômica que afeta nosso pais
nos dias de hoje o Governo investe notavelmente em segurança públicas, porém
críticos afirmam que o dinheiro está sendo mal gasto, sendo que deveria investir mais
na prevenção para evitar a repressão.
Através da Lei nº 12.720, de 27 de setembro de 2012 foi inserido no Código
Penal o crime de “Constituição de milícia privada”, com o objetivo de tipificar as
condutas criminosas que estavam ocorrendo por parte de certo grupo.
A CPI das milícias foi criada também para punir os milicianos que agiam nas
favelas, hoje passado quase dez anos, averígua-se que pouco foi feito para melhorar
a atuação do Estado nessas comunidades carentes. Apesar de todos os fatores que
apontam o contrário o Estado não deve abster-se em implantar medidas que
melhorem esse índice de criminalidade.
O trabalho foi levado a efeito através do método indutivo associado à pesquisa
bibliográfica utilizando a produção descritiva e observando a normalização dos
Trabalhos Acadêmicos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) e regras
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), não tendo o escopo de esgotar
o tema em questão, e sim, abrir leque para novas pesquisas.
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7
JUSTIÇA OU INJUSTIÇA? ANÁLISE ACERCA DA CONDUTA PRATICADA POR
XIFÓPAGO NO SUJEITO ATIVO E PASSIVO NO CRIME DE HOMICÍDIO1
Rubens Luís Freiberger2
Paloma Cristina Tasca3
RESUMO: No presente trabalho é delineada uma análise acerca da conduta praticada
por xifópagos no sujeito ativo e passivo no crime de homicídio. O objetivo geral é
investigar sobre qual seria o tratamento de cada um dos xifópagos e a sua
responsabilização na seara penal, especificamente no crime de homicídio,
averiguando, também, a hipótese de figurarem como vítimas. Os objetivos específicos
tratam discutir o artigo 1º, e o artigo 5º, da Constituição, discorrer sobre a evolução
dos xifópagos e sua personalidade, a luz do espiritismo e da medicina, além de
demonstrar quais as soluções do direito penal que eventualmente poderiam ser
usadas para o caso dos siameses.
PALAVRAS-CHAVE: Constitucional; Xifópagos; Medicina; Homicídio.
ABSTRACT: In the present work is outlined an analysis about the conduct practiced
by xiphagos in the active and passive subject in the crime of homicide. The general
objective is to investigate the treatment of each of the xiphagos and their responsibility
in the criminal court, specifically in the crime of homicide, also investigating the
hypothesis of being victims. The specific objectives are to discuss Article 1 and Article
5 of the Constitution to discuss the evolution of xiphagos and their personality in the
light of spiritualism and medicine, as well as to demonstrate which solutions of criminal
law could eventually be used to the case of the Siamese.
KEY-WORDS: Constitutional; Xiphagos; Medicine; Murder.
INTRODUÇÃO
Os gêmeos xifópagos, mais conhecidos como siameses, são sempre idênticos
e do mesmo sexo, gerados de um único ovo fertilizado. O termo siamês surgiu dos
irmãos Chang e Eng, nascidos na Tailândia no ano de 1811, em que compartilhavam
o mesmo fígado e umbigo, conectados por seis polegadas de tecido.
O estudo sobre xifópagos causa muitas divergências na seara penal, por ser
um tema que provoca vários conflitos de ideias entre os estudiosos do Direito. Uma
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das vertentes que dá início a tal discussão é o princípio da intranscendência ou
pessoalidade, determinando que a pena não possa ultrapassar o limite da pessoa que
praticar o crime.
A pesquisa pauta-se no objetivo de investigar como seria adequado o
presente caso na legislação brasileira, esclarecendo qual seria a punição que o
xifópago ou àquele que atentasse contra este, teria aos olhos da doutrina,
observando-se a conduta prevista no artigo 121, do Código Penal, já que até o
momento nunca houve uma ocorrência, tampouco legislação nesse sentido.
Desta feita, embora casos como este sejam extremamente raríssimos, a
questão toma grandes proporções no mundo jurídico quando é analisada a eventual
culpabilidade em que somente um deles comete o delito, sem o consentimento do
outro, e como seria a responsabilização da punição para cada qual. De igual modo,
discutível é a hipótese em que os xifópagos sejam vítimas do delito de homicídio.

1 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PESSOALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA
Inicialmente, cumpre destacar a questão principiológica que afeta diretamente
o caso dos irmãos siameses, seja por garantir a dignidade da pessoa humana, seja
por observar os limites da individualização da pena ou, até mesmo, a pessoalidade do
indivíduo.
A dignidade da pessoa humana é um dos mais importantes princípios
norteadores da estrutura legal brasileira, e conforme Ricardo Soares traz, “a
importância do princípio da dignidade da pessoa é inconteste no atual quadro
evolutivo das sociedades humanas”.4
Cezar Roberto Bittencourt5, em âmbito penal, destaca o aludido princípio como
um daqueles limitadores do poder punitivo do estado, e transcreve-o como sendo
maior aos demais princípios e atraindo as demais importâncias constitucionais ao ser
humano, sendo imprescindível a todos os direitos fundamentais do indivíduo.

4

SOARES, Ricardo Maurício Freire. O princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana. São Paulo: Saraiva, 2010. Biblioteca Digital Saraiva. Disponível em: <https://centralusuario.editorasaraiva.com.br/leitor/epub:471> cap. 6
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Em se falando de direitos constitucionais, André Puccinelli Junior 6 mostra que
é possível que apenas um artigo da Carta Magna busque adaptar em seu texto tanto
a garantia como o direito, exemplificando o caso do inciso X, do artigo 5º, da
Constituição Federal, que inicia estabelecendo o direito à honra, imagem, privacidade
e intimidade das pessoas, possibilitando, posteriormente, ao final do enunciado,
garantia de ser indenizado em caso de sofrer algum dano moral ou até mesmo
material em decorrência da violação de qualquer um desses direitos.
Quanto ao princípio da pessoalidade, de forma sucinta, o autor Victor Gonçalves
explica que “a pena aplicada só pode ser cumprida pelo réu condenado, não podendo
ser transferida a um sucessor ou coautor do delito que não tenha sido igualmente
condenado”.7
Já na individualização da pena ou intranscendência, no sentir de André
Puccinelli Junior “mereceu atenção especial, reclamando estreita correspondência
entre a sanção aplicada e as circunstancias do delito, em especial a gravidade do fato,
a culpabilidade e as circunstancias da conduta do agente”8.
Por fim, vale destacar que o princípio da individualização da pena está ligado
com o princípio da dignidade da pessoa humana, impedindo a padronização da pena,
se manifestando em diversas fases, como a aprovação da lei, a sentença
condenatória e a execução, assegurando tanto a repressão e prevenção do crime
quanto à ressocialização do condenado. 9

2 GEMEOS XIFÓPAGOS NA MEDICINA E NA VISÃO ESPÍRITA. ANÁLISE DOS
DIREITOS DA PERSONALIDADE
2.1 GEMEOS SIAMESES NA MEDICINA E NA VISÃO ESPÍRITA
Os gêmeos siameses podem-se separar em dois tipos, em monozigóticos,
idênticos ou univitelinos, que são aqueles originados de um zigoto, chamados iguais
por que um só espermatozoide fecunda um único óvulo, assim como os dizigóticos,

PUCCINELLI JUNIOR, André. Curso de direito constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva,
2013,
Biblioteca
Digital
Saraiva.
Disponível
em:
<https://centralusuario.editorasaraiva.com.br/leitor/epub:158041> cap. 7
7
GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Curso de direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva,
2015,
Biblioteca
Digital
Saraiva.
Disponível
em:
<https://centralusuario.editorasaraiva.com.br/leitor/epub:164089> cap. 3
8
PUCCINELLI JUNIOR, André. Curso de direito constitucional. cap. 7
9
PUCCINELLI JUNIOR, André. Curso de direito constitucional. cap. 7
6

93

fraterno ou bivitelinos, que diferentemente do primeiro caso, acontece com a
fecundação de dois espermatozoides em dois óvulos. 10
James e Margaret Thompson acreditam que “os gêmeos ligados sejam gêmeos MZ,
produzidos por uma divisão incompleta do embrião original que ocorra num estágio
relativamente tardio do desenvolvimento”. 11
Pode-se dizer que há inúmeras variedades de gêmeos conjugados conhecidos,
sendo eles os xifópagos e os toracópagos que possuem mais frequência quanto ao
seu nascimento, ou seja, aproximadamente 75% deles. Logo em seguida vem os
pigópagos, cerca de 16% deles, depois 6% dos isquiópagos, e por fim os craniópagos
que estão em torno dos 2%. 12 A frequência dos gêmeos ligados é de um a cada
quatrocentos nascimentos de gêmeos monozigóticos, ou seja, um a cada cento e vinte
mil nascimentos de crianças normais.13
O termo “gêmeo siamês” veio de Chang e Eng Bunker, o caso ficou muito
famoso na história, nasceram no ano de 1811, na Tailândia, em Sião. Chang e
Eng eram gêmeos xifópagos, aqueles ligados pelo apêndice xifóide, parede
abdominal anterior ou umbigo, sendo que nunca se separaram. Aos 31 anos de
idade, os gêmeos se casaram com duas irmãs, cada um com uma, e dessa relação
tiveram 21 filhos e aos 63 anos vieram a falecer. 14
O caso mais conhecido da atualidade é o das gêmeas siamesas Abigail Loraine
Hensel e Brittany Lee Hensel. As irmãs que nasceram no dia 7 de março de 1990 são
naturais de Carver Country, em Minnesota.15
As siamesas dividem o controle do corpo, uma o lado direito e a outra o
esquerdo. Além disso, são extremamente habilidosas na coordenação do corpo. As
duas sabem escrever, e cada uma utiliza sua mão de controle. O tato das irmãs
siamesas é limitado ao lado que cada uma possui o domínio do corpo.16
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A medicina traz os dados, aproximadamente, da sobrevivência dos gêmeos
siameses, e verificou que a maioria destes coligados irá falecer, sendo por volta de
25% nas 48 horas preliminares de vida, 45% intra-útero, tendo o restante apresentado
possibilidade de sobrevida sem ou com cirurgia para separar os fetos. 25% dos que
sobreviverem ao nascimento conseguirão viver até o acontecimento cirúrgico. 17
Não há um número ao certo de quantos conjuntos de gêmeos unidos
nascem por ano, contudo, encontram-se, aproximadamente, em 200 (duzentos),
sendo que a maioria deles morrem ao nascer, e alguns conseguem permanecer
vivos chegando até a maturidade. 18
Na visão espírita, Jorge Hessen explica que os irmãos xifópagos ou siameses
“são dois espíritos ligados por cristalizados ódios, construídos ao longo de muitas
reencarnações, e que reencarnam nestas condições, raramente por livre escolha e
nem por punição de Deus”.19
Assim, iniciando-se de um processo longo, obsessivo e profundo, ou seja,
quando duas pessoas que possuem ódio profundo não conseguem liberar o perdão
alimentando cada vez mais o desejo de vingança um para com o outro, no decorrer
do tempo esse ódio doentio patológico faz com que esses indivíduos criem um campo
simbiótico de mútuas emoções, pensamentos e sentimentos, não permitindo que nas
suas reencarnações sejam separados sem comprometer suas mentes.20
Quanto aos direitos da personalidade, Luiza de Mattos explica que em relação
aos xifópagos:
[...] o problema do monstro apaixonou, durante muito tempo, os civilistas.
Perante o nosso Direito o ser que provém de mulher é criatura humana e,
mesmo que seja portador de deformidade, nascendo vivo, adquire
personalidade. o que também se aplica ao caso dos xifópagos. 21
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Por fim, destaca-se que a capacidade de direito não pode ser confundida com
capacidade de exercício, isso porque esta se dá aos sujeitos de direito que os exercem
pessoalmente, já os bebês tem capacidade e personalidade de direito, mas não de
exercício, dependendo para os atos que um representante substitua sua vontade.22

3 POSSIVEIS SOLUÇÕES PARA OS XIFÓPAGOS NA SEARA PENAL NO CRIME
DE HOMICÍDIO: SUJEITO ATIVO E SUJEITO PASSIVO
Define-se o crime de homicídio, nas palavras de Ameleto Masini Neto, sendo
como “a eliminação da vida de alguém causada injustamente por outrem, [...] o bem
jurídico protegido é a vida extrauterina, bem como a transição entre a vida intrauterina
e a extrauterina”.23
O ato de suprimir a vida alheia pode ser realizado por inúmeras formas ou
modos possíveis, e pelos mais variados motivos, ou seja, a variedade de ceifar a vida
de alguém, a qual deve ser aplicada uma penalidade, é a circunstância originária que
encaminhou a Carta Penal a prescrever as três espécies ou figuras do crime de
homicídio doloso, quais sejam o simples, privilegiado e qualificado.24
Se os xifópagos agirem conjuntamente ou até mesmo em comum acordo,
figurarão no sujeito ativo, devendo ser aplicado as devidas penas, conforme situação
delineada por Rogério Greco:
Como os irmãos siameses possuem, cada qual, sua personalidade distinta
da do outro, no momento de fixação da pena, levando em consideração
principalmente, o art. 59 do Código Penal, podem receber, ao final do cálculo
relativo ao critério trifásico previsto pelo art. 68 do Código Penal, penas
diferentes, sendo um deles, por exemplo, punido mais severamente do que o
outro. O que fazer na hipótese, quase que inimaginável, de um dos irmãos
siameses já ter conquistado o tempo para que possa ser colocado em
liberdade, enquanto o outro, não? Nesse caso, sendo impossível a separação
cirúrgica, ambos devem ser colocados em liberdades, sob pena de se tornar
ilegal a prisão daquele que havia alcançado esse direito. 25
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Na segunda hipótese do sujeito ativo, e a mais importante para o estudo se
encontra na situação em que apenas um dos xifópagos tenha praticado o crime sem
o consentimento do outro. Quanto a isso, é preciso analisar se mais vale absolver o
culpado para que o inocente não sofra uma sanção, ou se a solução seria punir o
culpado do delito e o outro irmão receba punição em razão da situação em que vivem.
26

Nesse diapasão, seguindo o mesmo entendimento de Bento de Faria, Grego 27
traz que a liberdade é a melhor solução a ser trazida no caso dos xifópagos, isso
porque, o gêmeo não deverá receber igual punição quando não almejava a morte da
vítima, devido à atitude do seu irmão, trazendo a impunidade como solução neste
caso.
Da mesma forma, Estefam 28 entende que absolver o culpado para que o
inocente não sofra uma sanção seria a única solução a ser encaixada com o
ordenamento jurídico brasileiro, isso porque a liberdade é um direito fundamental
constitucional do ser humano, reconhecido também pelo processo penal.
Por outro lado, a segunda corrente traz que apenas quando um dos xifópagos
quis praticar o delito, poderia ocorrer à condenação para o criminoso, todavia, sem
aplicação de pena para este, sob o entendimento de que o inocente não seja punido
injustamente pelo delito que não praticou, pois viola o princípio constitucional da
pessoalidade.29
Em contrário ao posicionamento da primeira corrente, é da seguinte forma que
Flávio Monteiro de Barros cita:
Discordamos desse posicionamento. A nosso ver, o xifópago que cometeu o
delito, contra a vontade do outro, deve ser processado e condenado por
homicídio, inviabilizando-se, porém, o cumprimento da pena, tendo em vista
o princípio da intransmissibilidade da pena. Se, no futuro, o outro também vier
a delinquir e a ser condenado, ambos poderão cumprir a pena.30

Noutra possibilidade trazida pela doutrina, porém, praticamente improvável,
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crime, isso porque ceifar a vida de um indivíduo deve ser repreendido pelo Estado,
entendendo que não deverá haver encarceramento injusto do outro xifópago,
adequando a pena em prisão domiciliar [?]. 31 Costa explica que “isto seria assim
porque se um irmão atuou sem o consentimento do outro, este teria o dever de evitar,
de algum modo, que o crime se consumasse”. 32
Porém, ao analisar estas correntes, deve-se considerar cada situação em
separado, deve-se verificar quais são as limitações que cada siamês possui em
relação ao domínio do corpo, para que assim possa iniciar a análise do delito cometido,
da culpabilidade, e de uma possível responsabilização.33
Existe também a hipótese em que os xifópagos figurem no sujeito passivo do
crime de homicídio, ou seja, como vítimas. Nesse norte, Estefam explica que no caso
da morte dos gêmeos siameses “haverá dois crimes de homicídio doloso, ainda que
o agente deseje somente tirar a vida de um deles, isto porque o óbito do irmão, nesse
caso, figurará como consequência secundária inerente ligada ao meio escolhido”.34
A maioria da doutrina entende que na hipótese que o agente almejava a
supressão da vida de ambos, definindo como questão relativamente simples, ou seja,
caso em que o réu deverá responder em concurso formal impróprio, haja vista que ao
desferir um tiro em direção dos irmãos, agirá com desígnios autônomos, desejando,
por si só, a morte dos dois, devendo ser aplicado a cumulatividade de penas disposto
no artigo 70, da Carta Penal. 35
Finalmente, entende-se ainda que o ato do agente causador do delito pretenda
ceifar a vida somente de um dos siameses, responderá o réu por dois homicídios
dolosos ou também chamado de duplo homicídio, haja vista que sua ação ocasionará,
por questão de necessidade biológica e lógica, o óbito do outro xifópago, dado que,
comumente, a supressão da vida de um importa no óbito do outro.36
COSTA, Alisson. Homicídio praticado por gêmeos xifópagos: uma solução jurídica frente a
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CONCLUSÃO
Conforme estudo baseado na medicina tem-se que não é absurdamente
incomum o nascimento de gêmeos siameses pelo mundo, inclusive, as gêmeas
Abigail Loraine Hensel e Brittany Lee Hensel, atingiram a idade adulta atualmente e
apresentam saúde para viverem ainda mais.
A visão espirita também aborda a mencionada condição, utilizando-se do
entendimento que se em outra vida os indivíduos foram fortemente inimigos, na
próxima vida eles podem vir unidos literalmente, ou até mesmo vir separados, porém
constituir a mesma família como forma de se entenderem.
Ao analisar a problemática, iniciando pelo sujeito ativo no crime de homicídio,
enquanto a minoria entende pela punição, verificou-se que a maioria da doutrina
entende pela absolvição daquele gêmeo que praticou o crime em prol daquele que
não participou, ou não concordou, com a prática delituosa, com base na interpretação
de que mais vale absolver um culpado do que condenar um inocente.
Outra solução apresentada no presente estudo busca o devido processo legal e
a condenação para aquele que cometeu o crime, todavia, atenta-se para o fato de que
a sentença deverá permanecer suspensa, sem que haja a devida punição para este,
o que leva a crer que a sentença poderia gerar efeitos civis para a família das vítimas.
Quanto ao sujeito passivo, se constatado que a intenção do agente era ceifar a
vida de ambos os xifópagos, verificou-se na doutrina penal que a aplicação do duplo
homicídio prevaleceu entre todos os autores. Do mesmo modo, se o autor do crime
imbui animus necandi em relação a apenas um deles, responderá pelo duplo
homicídio, em sua maioria pelo concurso formal, aplicando-se o dolo direto de primeiro
grau em relação a vítima pretendida, e segundo grau da não pretendida.
Em suma, hoje em dia com a evolução da medicina, terá cada vez mais a
incidência de gêmeos siameses sobreviventes ao nascimento, e partindo da premissa
que em alguns casos é praticamente impossível a separação dos corpos, bem como
o aumento do índice de criminalidade mundial, não se visualiza o presente estudo
como meramente exemplificativo do direito penal e sim como uma preocupação com
o futuro, já que até hoje o legislador não buscou tratar excepcionalmente do caso.
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ADOÇÃO À BRASILEIRA: IMPLICAÇÕES LEGAIS E
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE 1
Luiza Nadin Machado 2
Marcelo Ricardo Colaço3
RESUMO
O artigo versa sobre a possibilidade de aplicação das responsabilizações legais
destinadas à prática da adoção “à brasileira” frente ao princípio do melhor interesse
da criança e do adolescente. Analisar-se-á se responsabilização civil ou criminal pela
prática da adoção à brasileira está em consonância com o princípio do melhor
interesse da criança e adolescente. De forma específica, serão analisados os
aspectos gerais na evolução da filiação, bem como o progresso histórico da adoção
no direito brasileiro, ponderado sobre o fenômeno da adoção “à brasileira”, sua
caracterização e consequências civis e criminais, bem como confrontadas as
responsabilizações legais destinadas à prática da adoção “à brasileira” frente o
princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, explorando a
caracterização da socioafetividade, analisando, ainda, as manifestações dos
Tribunais Superiores sobre o assunto. Conclui-se que, quanto à possibilidade de
aplicação do princípio do melhor interesse da criança frente às implicações legais
destinadas à prática da adoção “à brasileira”, necessário se faz a análise de cada caso
concreto, levando em consideração, primordialmente, a existência, ou não, dos
diversos fatores que levam à caracterização de vínculo socioafetivo.
Palavras-chave: Adoção “à brasileira”; implicações legais; socioafetividade; princípio
do melhor interesse.
ABSTRACT
The article deals with the possibility of applying the legal responsibilities aimed at the
practice of "Brazilian adoption" in relation to the principle of the best interests of
children and adolescents. It will be analyzed whether civil or criminal responsibility for
the practice of adoption in Brazil is in accordance with the principle of the best interest
of the child and adolescent. Specifically, we will analyze the general aspects of the
evolution of membership, as well as the historical progress of adoption in Brazilian law,
considering the phenomenon of "Brazilian adoption", its characterization and civil and
criminal consequences, as well as confronting legal responsibilities aimed at the
practice of "Brazilian adoption" in the face of the principle of the best interest of the
Artigo Científico apresentado como requisito parcial para obtenção de nota na disciplina de Monografia,
orientado pelo professor Marcelo Ricardo Colaço.
2 Acadêmica da 10ª fase do Curso de Direito, da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – Caçador - SC.
3 Mestrando em Desenvolvimento e Sociedade na Uniarp, Bacharel em Direito (Uniarp- Caçador) Especialista
em Ciências Criminais. Delegado de Polícia do estado de Santa Catarina. Professor de Direito Penal e Direito
Processual Penal da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe (Uniarp- campus Caçador). Email: marcelocolaco@pc.sc.gov.br
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child and the adolescent, exploring the characterization of socioaffectivity, analyzing
also the manifestations of the Superior Courts on the subject. It is concluded that, as
far as the possibility of applying the principle of the best interest of the child in relation
to the legal implications for the practice of "Brazilian adoption" is concerned, it is
necessary to analyze each specific case, taking into account, or not, of the several
factors that lead to the characterization of socio-affective bond.
Key words: Adoption "to the Brazilian"; legal implications; socioaffectivity; principle of
best interest.
INTRODUÇÃO
O presente artigo irá tratar sobre a discrepância existente entre as
responsabilizações legais decorrentes da prática da adoção simulada ou “adoção à
brasileira” e o entendimento social quanto à sua aplicação, levando em consideração
a aplicação do princípio do melhor interesse.
Configurando-se a prática da "adoção à brasileira", diminui-se o número de crianças
disponíveis para adoção, aumentando, em contrapartida, o tempo de espera dos
candidatos a pais adotivos. E é em razão disso, muitas vezes, que a maioria,
desanimada pela grande espera, acaba se rendendo às formas mais rápidas de
adoção.
Tal forma de adotar é ilegal do ponto de vista da legislação vigente, conforme
dispõe o Código Penal em seu art. 242, podendo gerar, ainda, consequências no
âmbito civil, no que tange ao registro.
Contudo, considerando o caso concreto, a questão mais relevante a ser observada ao
caracterizar-se tal fenômeno não são as responsabilizações, mas sim as
consequências geradas ao adotado.
A complicação que se pretende solucionar por meio desta pesquisa é o
impasse enfrentado pela sociedade quando se depara com a possível aplicação das
repreensões civis e criminais previstas em lei quando da ocorrência do crime previsto
no art. 242 do Código Penal, conhecido como parto suposto ou supressão ou alteração
de direito inerente ao estado civil de recém-nascido.
Diante da configuração do crime em comento, defronta-se com o seguinte
obstáculo: a responsabilização civil e criminal pela prática da adoção à brasileira
atenta contra o princípio do melhor interesse da criança e adolescente, no atual
cenário deste país?
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Assim sendo, a pesquisa pauta-se no objetivo geral de analisar se a
responsabilização civil ou criminal pela prática da adoção “à brasileira” está em
consonância com o princípio do melhor interesse da criança e adolescente.
Portanto, será realizada análise acerca dos aspectos gerais na evolução da
filiação, bem como o progresso histórico da adoção no direito brasileiro, conceituado
o fenômeno da adoção à brasileira e suas consequências civis e criminais.
Por fim, serão confrontadas as responsabilizações legais destinadas à prática
da adoção à brasileira frente o princípio do melhor interesse da criança e do
adolescente, explorando a caracterização da socioafetividade, analisando, ainda, as
manifestações dos Tribunais sobre o assunto.

1 EVOLUÇÃO DA FILIAÇÃO E ADOÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO
O conceito de família atravessa o tempo e o espaço, sempre tentando clarear
e demarcar o seu limite. A ideia de família para o Direito Brasileiro, à luz da
Constituição Federal de 1988, é de que essa instituição é como um núcleo que possui
laços formados através do casamento ou da união estável, sendo a família o local em
que os indivíduos encontram apoio e sentem-se protegidos, por saberem que a
entidade familiar, na maioria das vezes, é dotada de afetividade.4
Com o advento da Constituição Federal de 1988, instaurou-se a paridade entre
o homem e a mulher, passando a proteger de forma igualitária todos os membros da
família, bem como a família constituída pelo casamento e a união estável. Consagrou
a igualdade entre os filhos, havidos ou não do casamento, ou por adoção, garantindolhe os mesmos direitos e qualificações.5
Contudo, o tema nem sempre foi tratado de tal maneira, posto que a
constituição das famílias variou de acordo, por exemplo, com os “valores morais ou
religiosos de determinada época e da maior ou menor proteção jurídico-estatal”.6

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores para o direito de família.
Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 21
5 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores para o direito de família. p.
29
6 SILVA JÚNIOR, Enézio de Deus. A possibilidade jurídica de adoção por casais homossexuais.
4. ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2010, p. 54
4
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Portanto, hoje em dia, a família é formada tanto de afeto, quanto de laços
consanguíneos, tendo em vista que sofreu mudanças impostas pela necessidade,
pela época, pelos elos, pelos costumes e pelo próprio direito.7
Introduzindo-se ao conceito de família formada pelo afeto, se mostra de extrema
importância ressaltar o instituto da adoção, tendo em vista o grande passo dado pela
sociedade quando da aceitação do laço paterno-filial, que é muito mais profundo do
que o vínculo genético.8
O prestigio da verdade afetiva frente à realidade biológica impôs o alargamento
do conceito de filiação. Paternidade, maternidade e filiação não decorrem
exclusivamente de informações biológicas ou genéticas, dá-se relevo a sentimentos
nobres como o amor, o desejo de construir uma relação afetuosa, carinhosa, reunindo
as pessoas num grupo de companheirismo, lugar de afetividade, para o fim de
estabelecer relações de parentesco.9
O marco inicial da adoção no Brasil foi o Código Civil de 1916, que, nos artigos
368 a 378, regulava todas as adoções, estabelecendo requisitos que tornavam este
instituto quase impraticável. De início, estabelecia este códex processual que a
adoção deveria ser formalizada mediante escritura pública, cuja certidão não poderia
conter qualquer elemento acerca do estado anterior do adotado.10
Não bastasse isso, pode-se destacar outros requisitos imprescindíveis
previstos por aquele Código, como aquele que impedia pessoas menores de 50 anos
de adotarem, sendo que deveriam, adotante e adotado, possuírem diferença mínima
de idade de 18 anos. Além disso, caso ocorresse o nascimento de filhos legítimos, a
herança do adotado reduzir-se-ia à metade, o que evidenciava a imensa desigualdade
entre os filhos, que se inseriram a uma mesma família de maneiras diferentes.11
Já no ano de 1988, com o advento da nova redação dada à Constituição
Federal, surgiu novo entendimento, de extrema importância ao Direito de Família, qual

GIORGIS, José Carlos Teixeira. Direito de família contemporâneo. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2010, p. 37
8 GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO; Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil: direito de família:
as famílias em perspectiva constitucional. São Paulo: Saraiva, v. 6, 2014, p. 478.
9 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013, p. 315
10 COÊLHO, Bruna Fernandes. Adoção à luz do Código Civil de 1916. In: Âmbito Jurídico, Rio
Grande,
XIV,
n.
87,
abr
2011.
Disponível
em:
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9266>. Acesso em nov 2016,
p. 1.
11 COÊLHO, Bruna Fernandes. Adoção à luz do Código Civil de 1916. p. 1
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seja, o princípio da igualdade entre os filhos, também chamado de princípio da
isonomia, que objetivava impedir quaisquer designações discriminatórias relativas à
filiação.12
Com o novo Código Civil de 2002, e o Estatuto da Criança e do Adolescente,
de 1990, regulou-se a adoção civil e a estatutária, respectivamente, sendo que a
primeira se destinava aos adotandos maiores de 18 anos, e a segunda, às crianças e
adolescentes, o que gerava uma espécie de insegurança jurídica aos cidadãos.13
Com o surgimento da Lei da Adoção (Lei nº 12.010 de 2009), uniformizou-se o
tema em questão, modificando a redação estabelecida pelo Código Civil nos artigos
1.618 e 1.619, revogando-se os demais que tratavam acerca da adoção, deixando
claro que a adoção de crianças e adolescentes seria deferida na forma estabelecida
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a dos maiores de 18 anos,
dependendo esta, ainda, da assistência efetiva do poder público e de sentença
constitutiva.14
A adoção, atualmente regulada pelos arts. 1.618 e 1.619 do Código Civil e,
especialmente, pelos arts. 39 a 52-D do Estatuto da Criança e do Adolescente, é o ato
jurídico solene pelo qual alguém recebe em sua família, na qualidade de filho, pessoa
a ela estranha.15
No entanto, atualmente, embora mantendo o caráter de ficção jurídica, a
adoção revestiu-se de caracteres protetivos e humanitários, transformando-se em um
instituto filantrópico, objetivando dar filhos àqueles que não podem ter, bem como dar
pais àqueles que não os tem.16
Como em qualquer outra relação jurídica, uma série de requisitos formais
devem ser observados para a efetivação deste instituto, os quais apresentam-se no
art. 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que incluem disposições acerca de

BRASIL. Constituição
Federal
de
1988.
Disponível
em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>. Acesso em nov. 2016, p. 1
13 GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO; Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil: direito de
família: as famílias em perspectiva constitucional. p. 479
14 GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO; Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil: direito de
família: as famílias em perspectiva constitucional. p. 479
15 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: Direito de Família, v.6, 5. ed. São Paulo:
Saraiva, 2010, p. 337
16 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 23. ed. São Paulo: Saraiva,
2008, p. 484
12

106

parentesco, idade e estado civil dos adotantes, guarda e, ainda, trata do caso de
falecimento do adotante no curso do procedimento.17
Além disso, os artigos 45 e 46 do mesmo diploma legal dispõem acerca de
outros requisitos indispensáveis, de modo que um trata sobre o consentimento dos
representantes e outro sobre o estágio de convivência entre as partes envolvidas no
processo de adoção.18
2 ADOÇÃO “À BRASILEIRA” E SUAS IMPLICAÇÕES LEGAIS
Em que pese a existência de requisitos legais destinados à adoção, estes nem
sempre são respeitados, o que acarreta no acontecimento do fenômeno da “adoção à
brasileira”, ou adoção simulada. Com relação ao tema, expõe Dimas Messias de
Carvalho:
Na adoção à brasileira, existe a intenção da pessoa ou casal em constituir os
vínculos da filiação, entretanto, não é uma adoção jurídica, mas uma forma
de reconhecimento irregular de paternidade/maternidade declarando no
registro civil filho alheio como próprio. 19

Para alguns doutrinadores, essa prática não pode ser considerada uma
modalidade de adoção, pois se trata do crime de registrar filho alheio como próprio. A
denominação “adoção à brasileira”, ou, para alguns, adoção simulada, é dada pela
jurisprudência e pela doutrina devido ao fato de ser hábil a configurar a paternidade
socioafetiva, assemelhando-se ao instituto da adoção neste ponto.20
A partir de sua ocorrência, é gerado um círculo vicioso, que alimenta a ilusão de
que a adoção é um processo demorado e burocrático. Configurando-se a prática da
"adoção à brasileira", é diminuído o número de crianças disponíveis para adoção,
aumentando, em contrapartida, o tempo de espera dos candidatos a pais adotivos. E
é em razão disso, muitas vezes, que a maioria, desanimada pela grande espera,
acaba se rendendo às formas mais rápidas de adoção.21
Tal forma de adotar é ilegal do ponto de vista da legislação vigente. Assim dispõe
o Código Penal em seu art. 242:

BRASIL. Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente.
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/L8069Compilado.htm>. Acesso em nov. de
2016, p. 1.
18 BRASIL. Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente.
p. 1.
19 CARVALHO, Dimas Messias de. Direito das famílias. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 632-633
20 BORDALLO, Galdino Augusto Coelho. Adoção. In: MACIEL, Kátia Regina Lobo Andrade (Coord.).
Curso de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos. p. 328-329.
21 CHAVES, Antônio. Adoção. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p. 52.
17
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Art. 242 - Dar parto alheio como próprio; registrar como seu o filho de
outrem; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito
inerente ao estado civil:
Pena - reclusão, de dois a seis anos”.
Parágrafo único: Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza:
Pena - detenção, de um a dois anos, podendo o juiz deixar de aplicar a
pena.22

Afirma Luiz Regis Prado, com relação ao delito:
O delito de falsidade ideológica do art. 299, do CP é absorvido pelo delito de
registro de filho alheio como próprio, conforme o critério de consunção. Esta
segunda figura (referindo-se à conduta de registrar o filho de outrem como
próprio) foi introduzida pela Lei 6.898/1981, que conferiu ao artigo 242 nova
redação. De fato, anteriormente à edição da mencionada lei, muitos casais
recorriam à denominada “adoção à brasileira”, isto é deixavam de adotar uma
criança, preferindo registrá-la como sendo seu filho. Tal conduta configurava
o delito insculpido no art. 299, parágrafo único (falsidade ideológica em
assentamento do Registro Civil), do Código Penal. Todavia, a jurisprudência
firmava-se pela ausência de tipicidade do fato quando praticada a conduta
com motivo nobre, já que ausente o fim “prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante” (elemento subjetivo do
injusto). Apesar do propósito inicial de beneficiar os autores daqueles
registros, a alteração trazida pela Lei 6.898/1981 não mais permite o
reconhecimento da atipicidade da conduta, mas sim a aplicação da forma
privilegiada ou a extinção da punibilidade pelo perdão judicial desde que
praticado o delito por motivo de reconhecida nobreza.23

A caracterização desta infração pode gerar, ainda, consequências no âmbito
civil, conforme dispõe a legislação, sendo que o registro pode ser anulado a qualquer
momento, nos termos do art. 1.604 do Código Civil, uma vez que contém uma
declaração falsa. 24

3 SOCIOAFETIVIDADE E PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE VERSUS
APLICAÇÃO DAS SANÇÕES
Na prática, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial mais
recente, deve ser levada em consideração a importância do afeto na constituição da
família, e isso tem implicação para se considerar à paternidade socioafetiva, mesmo
no caso da tipificação do delito conhecido como adoção à brasileira, de tal maneira

BRASIL. Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Institui o código penal brasileiro. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em nov. 2016, p. 1
23 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. Parte Especial. 9. ed. revista atual e
ampliada. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, v. 2, 2013, p. 754-755.
24 BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o código civil. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em nov. 2016., p. 1.
22
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que o registro não poderá ser simplesmente desconstituído sem antes se considerar
os efeitos de ordem afetiva na família.25
Contudo, a questão mais relevante a ser observada ao caracterizar-se tal
fenômeno não são as responsabilizações, mas sim as consequências geradas ao
adotado. Assim, tem-se que o princípio do melhor interesse da criança e do
adolescente deve prevalecer aos demais aspectos, lembrando que nem sempre o que
o menor deseja é aquilo que lhe fará melhor.26
Isso porque, por um lado, com a ocorrência da adoção à brasileira, frustra-se o
direito do jovem conhecer a sua origem genética (filiação legítima), ao completar 18
anos de idade, conforme previsão do art. 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Além disso, o direito ao reconhecimento da origem genética é personalíssimo,
indisponível e imprescritível, como prevê o art. 27, também daquele diploma legal.27
Nas palavras da autora Suely Mitie Kusano:
(...) o filho e seus pais biológicos ou genéticos possuem o sagrado natural e
constitucional direito de conhecer a sua identidade, a sua ancestralidade, a
sua origem. É direito personalíssimo, que não é dado a ninguém fruir em lugar
de outrem.28

Em contrapartida, em certos casos, também é prejudicial retirar o menor do
convívio da família adotante, mesmo que a adoção tenha se dado de forma irregular,
tendo em vista que o deixaria em situação de insegurança frente ao vínculo
socioafetivo já firmado, o qual não poderá ser desconstituído.29
Já existe entendimento jurisprudencial nesse sentido, conforme pode-se inferir
do seguinte acórdão:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E NEGATÓRIA DE
PATERNIDADE. ADOÇÃO À BRASILEIRA. CONSTATAÇÃO DO VÍNCULO
SÓCIO-AFETIVO. PREVALÊNCIA SOBRE O BIOLÓGICO NA HIPÓTESE.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Constatada a ausência de vício de
consentimento, nos termos do art. 1.604 do código civil, bem como de
dissenso familiar relativamente ao registro de nascimento da criança,
BORDALLO, Galdino Augusto Coelho. Adoção. In: MACIEL, Kátia Regina Lobo Andrade (Coord.).
Curso de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos. p. 328
26 VILAS-BOAS, Renata Malta. A doutrina da proteção integral e os princípios norteadores do
direito
da
infância
e
juventude.
Disponível
em
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10588&revista_caderno=12>. Acesso
em nov. 2016, p. 1.
27 BRASIL. Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente.
p. 1.
28 KUSANO, Suely Mitie. Adoção de menores: intuitu personae. Curitiba: Juruá, 2011, p. 26.
29 BORDALLO, Galdino Augusto Coelho. Adoção. In: MACIEL, Kátia Regina Lobo Andrade (Coord.).
Curso de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos. p. 329.
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realizado por terceiro, cuja paternidade tinha plena ciência não ser sua, não
há que se falar em anulação desse ato jurídico, notadamente se presente o
vínculo socio-afetivo entre ele e a menor, à época, devendo este elo
preponderar sobre o biológico. - recurso desprovido. Unânime30

Por esse ângulo, a doutrina entende que, estando constituído o vínculo da
parentalidade, mesmo quando desligado da verdade biológica, prestigia-se a situação
que preserva o elo da afetividade. Não é outro o fundamento que veda a
desconstituição do registro de nascimento feito de forma espontânea por aquele que,
mesmo sabendo não ser o pai consanguíneo, tem o filho como seu.31
Assim, diante da conjugação dos entendimentos acima elencados, é possível
constatar que a presença do melhor interesse, entrelaçada aos indícios de
socioafetividade, possibilita a inaplicabilidade das implicações de ordem civil ao
praticante da adoção à brasileira, bem como as de ordem criminal, quando presente
o motivo nobre, preservando, desta forma, o maior interesse da criança e do
adolescente.
CONCLUSÃO
O presente artigo científico objetivou identificar a possibilidade de aplicação das
sanções criminais e implicações civis destinadas à prática da adoção “à brasileira”,
face ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
Diante da evolução histórica da filiação, renovou-se a perspectiva acerca da
adoção, já que reconhecido o princípio da afetividade. Por conseguinte, o Estatuto da
Criança e do Adolescente, que foi modificado pela Lei da Adoção, passou a regular a
adoção de crianças e adolescentes, buscando preservar a proteção integral e a real
vantagem ao adotado.
A efetivação da adoção está condicionada ao cumprimento de diversos
requisitos e à submissão ao devido processo judicial. No entanto, em que pese a
relevância de tais premissas, em algumas situações, ocorre burla o cumprimento dos
requisitos previstos pela lei, acontecendo o fenômeno da adoção “à brasileira”.
Tal prática se trata do crime de registrar filho alheio como próprio, previsto no
artigo 242 do Código Penal, cuja pena prevista é de reclusão, de dois a seis anos.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. APC: 20100111388027 DF 004604896.2010.8.07.0001, Relator: Otávio Augusto, Data de Julgamento: 20/06/2013, 3ª Turma Cível).
31 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p.
439-440
30
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Não bastasse isso, há consequências no âmbito civil, que são capazes de gerar a
anulação do registro de nascimento, tendo em vista o desrespeito ao trâmite previsto
pela Lei de Registros Públicos.
Em que pese a existência de punições previstas pelo ordenamento jurídico com
relação à prática da adoção “à brasileira”, há que se considerar outros fatores no
momento de sua aplicação.
Tais elementos relacionam-se com os princípios do melhor interesse da criança
e do adolescente e da socioafetividade. O primeiro refere-se ao efetivo benefício ao
adotando, com o respeito os seus direitos fundamentais. Já o segundo trata dos laços
de afeto que fundamentam a condição de filho.
Diante do exposto, verificou-se, no decorrer do presente artigo, que não há
respaldo legal à prática dessa modalidade ilegal de adoção. No entanto, a depender
do caso concreto, as punições previstas podem deixar de ser aplicadas, conforme
extraiu-se dos recentes entendimentos jurisprudenciais.
À luz do Direito Penal, constatou-se que, na maioria das situações, o julgador
opta pela extinção da punibilidade pelo perdão judicial, nos casos em que o praticante
do crime age por motivo de nobreza.
Já no aspecto civil, considerando a prevalência do princípio do melhor interesse,
é inadmissível a desconstituição do registro e dos vínculos formados quando
verificada a conjugação de dois fatores: a existência de socioafetividade e o respeito
ao melhor interesse da criança e do adolescente.
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9
O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
NO DIREITO DO TRABALHO
Erisleyni Patrícia Schipiura 1
Joice Luiza Flores de Matias Wagner2
RESUMO
O presente artigo discorre sobre a desconsideração da personalidade jurídica no
Direito do Trabalho, enfatizando o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, trazido pelo novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, necessário
estudar o instituto da personalidade jurídica, com ênfase na pessoa jurídica, e sua
responsabilidade patrimonial; analisar a desconsideração da personalidade jurídica,
apresentando uma abordagem sobre as teorias maior e menor e sobre seu emprego
na esfera trabalhista e; analisar o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica com base nos princípios justrabalhistas, estabelecendo um confronto entre os
princípios e o mencionado incidente. O estudo faz uso do método indutivo associado
à pesquisa bibliográfica. Conclui-se que o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica trazido pelo emergente código processual civil é inaplicável ao
direito justrabalhista, por perda da efetividade da jurisdição trabalhista.
PALAVRAS-CHAVE: pessoa jurídica; desconsideração da personalidade jurídica;
direito processual do trabalho; princípios justrabalhistas.
RESUMEN
El presente artículo discurre sobre la desconsideración de la personalidad jurídica en
el Derecho del Trabajo, enfatizando el incidente de desconsideración de la
personalidad jurídica, traído por el nuevo Código de Proceso Civil. En ese sentido
necesario estudiar el instituto de la personalidad jurídica, con énfasis en la persona
jurídica, así como su responsabilidad patrimonial; Analizar la desconsideración de la
personalidad jurídica, presentando un abordaje sobre las teorías mayor y menor y
sobre su empleo en la esfera laboral y; Analizar el incidente de desconsideración de
la personalidad jurídica sobre la base de los principios democráticos, estableciendo
una confrontación entre los principios y el mencionado incidente. El estudio hace uso
del método inductivo asociado a la investigación bibliográfica. Se concluye que el
incidente de desconsideración de la personalidad jurídica traído por el emergente
código procesal civil es inaplicable al derecho del trabajo, por pérdida de la efectividad
de la jurisdicción laboral.
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Universidade Alto Vale do Rio do Peixa- UNIARP, Campus Caçador-SC. Procuradora do Município de
Caçador – SC. e-mail: joiceluiza@homail.com.
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PALABRAS CLAVE: Persona Jurídica; Desconsideración de la personalidad jurídica;
Derecho Procesal del Trabajo; Principios laborales.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho busca analisar se há adequação entre o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, insculpido no novo Código de Processo
Civil, e o Direito Trabalhista. Nesse contexto, são observados o instituto da
personalidade jurídica, a pessoa jurídica, os motivos que ensejam a desconsideração
da personalidade da pessoa jurídica, os princípios que autonomizam o direito
justrabalhista, bem como os conflitos existentes entre tais princípios e o novo incidente
trazido pelo emergente código.
O novo incidente, como toda roupagem do código emergente, busca reafirmar
a constitucionalização do direito processual, especialmente no que se refere ao
contraditório. Entretanto, o ramo justrabalhista possui princípios próprios, tal como o
princípio da proteção ao trabalhador, que entram em confronto com o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Tal confronto pode ser observado,
também, na mora que referido incidente pode causar, tendo em vista a celeridade
processual imprescindível à área trabalhista.
Assim, tendo em conta os princípios que regem o Direito do Trabalho,
necessário analisar a aplicabilidade do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica do novo Código de Processo Civil na esfera trabalhista.

1 A PERSONALIDADE DAS PESSOAS JURÍDICAS
Personalidade jurídica é a aptidão da pessoa em titularizar direitos e obrigações
e praticar atos jurídicos em geral3. A personalidade liga-se à pessoa, seja ela natural
ou jurídica.4
Entretanto, nem sempre as pessoas jurídicas, como sujeito de direito,
estiveram presentes na sociedade. A personalidade jurídica das pessoas jurídicas,
independentemente da pessoa dos sócios, teve sua origem na Idade Média,
3 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil: parte geral. 5. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 165.
4 Pinto define sujeitos de direitos as pessoas físicas ou naturais e as jurídicas ou morais, porquanto
detentoras de personalidade civil. PINTO, Cristiano Vieira Sobral. Direito civil sistematizado. 5. ed.
Rio de Janeiro: Forense. 2014. p. 77.
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notadamente quando a Igreja Católica verificou a necessidade de proteger seu
patrimônio de seus próprios membros, os clérigos.5 Ainda, na Idade Média surgiram
as corporações de ofício, representadas por artesãos e comerciantes europeus, que
conseguiram obter autonomia em relação à nobreza e também em relação aos
senhores feudais 6 . Graças a essa autonomia, apareceram normas destinadas a
disciplinar relações entre seus filiados.7 Seguido às corporações de ofício eclodem os
Estados Nacionais monárquicos, representados pela figura do monarca absoluto, que
passam a submeter, inclusive a classe dos comerciantes, a um direito posto. O Estado
agora disciplina as relações jurídicas e comerciais, reconhecendo a importância das
associações de pessoas para a economia de mercado.8
Entretanto, o avanço teórico da personalidade jurídica para as pessoas
jurídicas, ocorreu apenas no século XIX, quando juristas alemães passaram a
considerar a existência de sujeitos distintos dos sócios com direitos e obrigações
diferentes.9
Já no Brasil, o instituto da personalidade jurídica, direcionado às pessoas
jurídicas, adveio com o Código Comercial de 1850 (Lei n. 556/1850), que acabou
adotando um critério real para a definição de comerciante, onde o comerciante seria
quem praticasse atos de comércio, sendo o registro da firma individual ou dos atos
constitutivos das sociedades irrelevante.10 Em contrapartida, o Código Civil de 2002
ao justificar a existência da pessoa jurídica adotou a teoria da realidade técnica11. Para
tal teoria as pessoas jurídicas são criadas por uma ficção legal e têm identidade

5 TAGLIALEGNA, Aldon do Vale Alves; CAMPELO, Sejana Prado Fleury Bariani; CARNEIRO, Rafael
Ferreira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC e seus reflexos no
processo do trabalho: uma interpretação principiológica em defesa da efetividade do processo do
trabalho. Revista LTR, São Paulo, n. 79, out. 2015. p. 10.
6 RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial. 4. ed. São Paulo: Método. p. 34.
7 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015. p. 13.
8 TAGLIALEGNA, Aldon do Vale Alves; CAMPELO, Sejana Prado Fleury Bariani; CARNEIRO, Rafael
Ferreira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC e seus reflexos no
processo do trabalho: uma interpretação principiológica em defesa da efetividade do processo do
trabalho. p. 10.
9 TAGLIALEGNA, Aldon do Vale Alves; CAMPELO, Sejana Prado Fleury Bariani; CARNEIRO, Rafael
Ferreira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC e seus reflexos no
processo do trabalho: uma interpretação principiológica em defesa da efetividade do processo do
trabalho. p.10.
10 GUSMÃO, Mônica. Lições de direito empresarial. 12. ed. São Paulo: Forense. 2015. p. 68
11 BRASIL. Lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 04 set. 2016. p. 0.
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organizacional própria, 12 não se confundindo com as pessoas que as compõe 13,
sendo sua personificação atributo conferido pelo Estado a fim de participem da vida
jurídica nas mesmas condições que as pessoas naturais. 14 No referido código, as
pessoas jurídicas classificam-se, conforme critério de legal, como de direito público,
interno e externo, e de direito privado.15
São de direito público interno, de acordo com o art. 41. do Código Civil, a União,
os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as autarquias, inclusive as associações
públicas e outras entidades de caráter público, criadas por lei.16 São pessoas jurídicas
de direito público externo, de acordo com o diploma legal retromencionado, os
Estados estrangeiros e as pessoas regidas pelo direito internacional público externo.17
As pessoas jurídicas de direito privado enumeradas no art. 44. do Código Civil de 2002
são as associações, as sociedades, fundações, as organizações religiosas, os
partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada.18
Quanto à responsabilidade, da mesma forma que as pessoas naturais, as
pessoas jurídicas se obrigam, desde que tendo agido por própria vontade, dentro dos
limites do poder conferido pela lei ou pelo estatuto, e desde que o negócio tenha sido
realizado por quem possui legitimidade, aos compromissos assumidos, respondendo
com seus bens.19
Para das pessoas jurídicas de direito público, na esfera cível, fala-se em
responsabilidade civil. A responsabilidade civil dos entes federativos, das autarquias,
de parte das fundações públicas e das pessoas jurídicas de direito privado que
prestam serviços públicos, pode ser dividida em dois grupos: i) a contratual, quando

12 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método,
2015. p. 123.
13 Explica Coelho: no antigo Código Civil, em seu art. 20, (Art. 20. As pessoas jurídicas têm existência
distinta da dos seus membros.) havia um dispositivo que afirmava que as pessoas jurídicas não se
confundiam com as pessoas dos seus integrantes. No novo Código tal dispositivo não existe, contudo
a autonomia das pessoas jurídicas subsiste, decorrendo da interpretação de diversas normas.
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil: parte geral. p. 237; e BRASIL. Lei 3.071 de 1º de janeiro
de 1916. Institui o Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. REVOGADO. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm>. Acesso em 04. set. 2016. p.1.
14 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p.
161.
15 Art. 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. BRASIL.
Lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. p. 5.
16 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil.. p. 121.
17 PORTELLA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito internacional público e privado. 7. ed. Bahia:
JusPodium, 2015. p. 155-156.
18 BRASIL. Lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. p. 5.
19 PINTO, Cristiano Vieira Sobral. Direito civil sistematizado. p. 158.
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há o descumprimento de cláusulas constantes dos contratos administrativos, que
possuem regras próprias e, ii) a extracontratual ou aquiliana20, insculpida no art. 37, §
6º, da Constituição Federal de 1988.21 Todavia, as pessoas jurídicas de direito público
com estrutura de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista,
conforme preceitua o art. 173, § 1º, inc. II, da Constituição Federal de 1988, estarão
sujeitas, na esfera cível, trabalhista, comercial e tributária ao regime próprio das
empresas privadas.22
Nas sociedades, em razão do princípio da autonomia patrimonial, os sócios,
via de regra, não respondem pelas obrigações sociais. Assim, o patrimônio particular
de cada sócio é absolutamente intangível por dívida social.23 A responsabilidade dos
sócios, diante de dívidas da sociedade, é subsidiária, conforme dispõe o art. 1024 do
Código Civil, in verbis: “os bens dos sócios não podem ser executados por dívidas da
sociedade, senão depois de executados os bens sociais”.24

2 A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Reconhecer personalidade às pessoas jurídicas é o meio pelo qual o Estado
incentiva os particulares a desempenharem atividade econômica, que interessa não
apenas a eles, mas também ao próprio Estado, tendo em vista do regime capitalista
de mercado adotado pela Constituição. Outrossim, as pessoas jurídicas devem ser
criadas para a persecução de fins acolhidos pelo direito. 25 Sob esse contexto, a
doutrina passou a preocupar-se com a utilização das pessoas jurídicas para fim
diverso daquele para o qual foram originariamente concebidas. 26 Isso porque a
autonomia patrimonial da pessoa jurídica, princípio jurídico que a distingue de seus
integrantes, abriria a possibilidade à realização de fraudes.27
Diante dessa preocupação surgiram teorias, como v.g. a da soberania,
idealizada na Alemanha por Haussmann, no século XIX, que buscava imputar ao sócio,

20 ALEXANDRE, Ricardo. DEUS, João de. Direito administrativo esquematizado. Rio de Janeiro:
Forense. 2015. p. 698.
21 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 4 set. 2016. p. 23.
22 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. p. 77.
23 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial direito da empresa. p. 115-16.
24 BRASIL. Lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. p 72.
25 RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado. 6 ed. Rio de Janeiro:
Forense. 2016. p. 384.
26 GUSMÃO, Mônica. Lições de direito empresarial. p. 272-324.
27 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial direito da empresa. p. 87.
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ou ao administrador, o cumprimento das obrigações assumidas e não cumpridas. 28
Entretanto, foi no âmbito do common law, onde o direito positivo não se impõe tão
fortemente29, que se consolidou a primeira ideia de desconsideração da personalidade
jurídica, com o caso Salomon versus Salomon & Co. Nesse caso, Aaron Salomon,
mesmo possuindo o registro de uma firma individual, fundou uma nova pessoa jurídica,
composta por ele, por sua esposa e filhos 30 . Na nova empresa, as cotas de
participação foram integralizadas por meio do estabelecimento comercial da firma
individual. Tal conduta acabou por prejudicar os credores da firma individual. Tanto o
juiz de primeiro grau, quanto a Corte de Apelação inglesa, declararam fraude da
pessoa jurídica, desconsiderando a personalidade jurídica da empresa. Contudo, a
House of Lords reformou a decisão, reconhecendo diferenciação entre a pessoa
jurídica e seus sócios. Nessa oportunidade, mesmo tendo sido cogitada a
desconsideração da personalidade jurídica, ela não prosperou.31
Já no direito brasileiro, a teoria foi introduzida, em 1969, por Rubens Requião, 32
sendo positivada apenas no ano de 1990, com o Código de Defesa do Consumidor33.
Apenas com o advento do novo Código Civil de 2002, o art. 50 passou a refletir, com
fidelidade e de forma geral, os ideais da disregard doctrine. Nele há previsão da
aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica quando
demonstrado o abuso de personalidade jurídica, com o desvio de finalidade e
confusão patrimonial.34
Portanto, com a introdução do instituto da personalidade jurídica no
ordenamento pátrio, resta claro que ele permite ao juiz não mais considerar os efeitos
28 SILVA, Maria do Rosário. A desconsideração da personalidade jurídica aplicada ao processo do
trabalho. Online. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, nº 2875, 16 de maio de 2011. Disponível em
<https://jus.com.br/artigos/19118/a-desconsideracao-da-personalidade-juridica-aplicada-ao-processodo-trabalho/2>. Acesso em 19 nov. 2016. p.1.
29 SILVA, Maria do Rosário. A desconsideração da personalidade jurídica aplicada ao processo do
trabalho. p. 2.
30 GUSMÃO, Mônica. Lições de direito empresarial. p. 324.
31 TAGLIALEGNA, Aldon do Vale Alves; CAMPELO, Sejana Prado Fleury Bariani; CARNEIRO, Rafael
Ferreira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC e seus reflexos no
processo do trabalho: uma interpretação principiológica em defesa da efetividade do processo do
trabalho. p.28.
32 REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Online. Revista
dos
Tribunais. Ano
58,
nº
410,
S.I.,
dezembro
de
1969.
Disponível
em
<https://professorhoffmann.files.wordpress.com/2011/10/requiao-rubens-abuso-de-direito-e-fraudeatravc3a9s-da-personalidade-jurc3addica.pdf>. Acesso em 19 nov. 2016. p.1
33 BRASIL. Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990, Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em
22. nov. 2016. p. 6.
34 RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado. p. 386.
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da personificação da sociedade, atingindo, portanto aos sócios, caso haja fraude ou
abusos por eles cometidos.35
As discussões sobre a desconsideração da personalidade jurídica pela doutrina
culminaram em diferentes correntes doutrinárias, sendo a teoria maior e a teoria
menor, criadas por Fábio Ulhoa Coelho, as de maior aplicabilidade no Brasil. A teoria
maior, via de regra, é a que prevalece no ordenamento jurídico brasileiro 36, na qual a
desconsideração exige a presença de dois requisitos: o abuso da personalidade
jurídica e o prejuízo ao credor.37 Por outro lado, a teoria menor baseia-se apenas no
risco da atividade econômica, não exigindo prova de fraude ou de abuso de direito.
Para a teoria menor a desconsideração será aplicada pela simples insatisfação do
crédito.38
O Direito do Trabalho não apresenta norma específica para a aplicação da
desconsideração da personalidade jurídica. Entretanto, seu emprego tem sido amplo
nas lides trabalhistas, em razão do que preceitua o art. 8º e o art. 769 da CLT, que
autoriza a aplicação subsidiária das normas do direito comum, desde que não exista
norma específica na seara trabalhista e que não haja incompatibilidade
principiológica.39 Ademais o instituto da despersonalização amolda-se à característica
da alteridade, vez que o risco do negócio não pode ser suportado pelo empregado,
conforme disposto no art. 2º da CLT40.
Ainda, no âmbito trabalhista, aplica-se a teoria menor da desconsideração
jurídica, bastando que a insolvência ou a insuficiência patrimonial do empregador
impossibilite o ressarcimento da energia de trabalho despendida pelo empregado.
Todavia, essa aplicação recebe duras críticas da doutrina, conforme leciona Tartuce:
“A utilização da desconsideração não pode ocorrer de forma excessiva, como é
35 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. p. 140.
36 TAGLIALEGNA, Aldon do Vale Alves; CAMPELO, Sejana Prado Fleury Bariani; CARNEIRO, Rafael
Ferreira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC e seus reflexos no
processo do trabalho: uma interpretação principiológica em defesa da efetividade do processo do
trabalho. p.28.
37 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. p. 141.
38 TAGLIALEGNA, Aldon do Vale Alves; CAMPELO, Sejana Prado Fleury Bariani; CARNEIRO, Rafael
Ferreira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC e seus reflexos no
processo do trabalho: uma interpretação principiológica em defesa da efetividade do processo do
trabalho. p. 33.
39 BRASIL. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm>. Acesso em
23. nov. 2016. p. 1.
40 Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da
atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. BRASIL. Decreto-Lei
n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. p. 1.
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comum em decisões da Justiça do Trabalho, em que muitas vezes um sócio que
nunca administrou uma empresa é responsabilizado por dívidas trabalhistas”.41
Entretanto, mesmo diante das críticas, na seara trabalhista mostra-se pacífica
a utilização da desconsideração da personalidade para a sua própria efetividade, vez
que a adoção dessa técnica é medida indispensável à satisfação de inúmeras
execuções nas quais se revela insuficiência de patrimônio da sociedade executada. 42
Porém, tendo em vista o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
trazido pelo Novo Código de Processo Civil 43 , a técnica da desconsideração da
personalidade

jurídica,

no

âmbito

trabalhista,

passa

por

reconsiderações,

especialmente no que tange aos princípios peculiares do direito material e processual
do trabalho.

3 O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO
DIREITO DO TRABALHO
Os princípios são verdades fundantes de um sistema de conhecimento. 44 A
palavra princípio carrega consigo o significado de proposição fundamental, proposição
essa, que se forma na consciência das pessoas e grupos sociais a partir de certa
realidade, e que, direciona-se à compreensão e reprodução dessa mesma realidade.45
Nesse sentido, para o Direito, os princípios surgem como condutores importantes na
compreensão do sentido da norma e dos institutos jurídicos. Assim, os princípios, na
Ciência Jurídica, se destacam pela contribuição à compreensão global e integrada de
qualquer universo normativo.46
Inicialmente, a Constituição de 1988, apresenta princípios constitucionais do
trabalho, os quais figuram como verdadeiros alicerces no desenvolvimento dos
princípios aplicáveis ao Direito do Trabalho.47 De outro modo, há, ainda, os princípios
41 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. p. 144.
42 CLAUS, Ben-Hur Silveira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no
CPC/2015 e o direito processual do trabalho. Disponível em http://www.enamat.jus.br/wpcontent/uploads/2015/11/TD14_Ben_Hur_Silveira_Claus_4_O-incidente-dedesconsidera%C3%A7%C3%A3o-da-personalidade-jur%C3%Addica-previsto-no-novo-CPC.pdf:>.
Acesso em 03 mai. 2017. p. 14.
43 BRASIL. Lei n. 13.105 de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Disponível em
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em 23 nov. 2016.
p. 21.
44 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Manual de direito do trabalho. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2015. p.52.
45 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 15. ed. São Paulo: LTR, 2016. p. 189.
46 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. p. 191.
47 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Manual de direito do trabalho. p. 53.
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gerais de todo Direito que têm inquestionável aplicação na esfera trabalhista, como
os princípios da lealdade e boa-fé, da não alegação da própria torpeza, da
inalterabilidade dos contratos e o princípio do efeito lícito do exercício regular do
próprio direito (vedação à prática do abuso de direito).48
No que tange aos princípios específicos do Direito do Trabalho, são
apresentados os propostos por Plá Rodrigues: i) o princípio da proteção, que se
concretiza em três ideias: in dubio, pro operario, a regra da condição mais favorável e
a regra da condição mais benéfica; ii) o princípio da irrenunciabilidade dos direitos; iii)
o princípio da continuidade da relação de emprego; iv) o princípio da primazia da
realidade; v) o princípio da razoabilidade; vi) o princípio da boa-fé e; vii) o princípio da
não discriminação. Esse grupo de princípios forma o que a doutrina chama de núcleo
basilar dos princípios especiais do Direito do Trabalho, isso porque possuem
abrangência ampliada e generalizante ao conjunto desse ramo jurídico, sem que se
confrontem de forma inconciliável entre si e com outros princípios.49
Quanto aos princípios de cunho processual justrabalhista, de acordo com a
moderna teoria geral do direito, necessariamente eles têm de estar em compasso com
os princípios constitucionais do processo, é o que a doutrina denomina
constitucionalização do direito processual. 50 Assim o processo do trabalho deve
observar o devido processo legal, o princípio da igualdade, o princípio da
inafastabilidade da jurisdição, o princípio do contraditório e da ampla defesa, o
princípio do duplo grau de jurisdição, o princípio das motivações das decisões judiciais,
o princípio da publicidade, o princípio da vedação da prova ilícita e, por fim o princípio
da duração razoável do processo.51
Quanto aos princípios peculiares ao Direito Processual do Trabalho, tem-se o
princípio da proteção no Processo do Trabalho, o da informalidade, da celeridade e

48 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. p. 196.
49 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. p. 201.
50 A Constituição de 1988 passa a disciplinar os institutos fundamentais do direito processual, bem
com seus princípios basilares. SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. São Paulo:
LTR, 2016. p. 85.
51 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. p. 04.
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economia processual,52 o da concentração,53 o da conciliação,54 e o da função social
do Processo do Trabalho.55
Observados os princípios que regem o direito trabalhista, para o confronto a
ser estabelecido com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
importa observar a Resolução 56 nº 203, do Tribunal Superior do Trabalho, que ao
dispor sobre as normas do novo Código de Processo Civil que são aplicáveis, ou não,
ao Processo do Trabalho, em seu art. 6º e incisos, adotou o referido incidente na
esfera justrabalhista.57
Em que pese a referida resolução, mencionado incidente não se mostra
assimilável ao processo do trabalho, tendo em vista o grande distanciamento dos
princípios que regem o direito trabalhista e o próprio incidente.58 Outrossim, importa
frisar que o direito material e processual do trabalho são ramos que se destacam pelo
caráter protetor e pela preocupação social com o equilíbrio das partes desiguais na
relação trabalhista, por isso a aplicação subsidiária de outras ciências processuais
devem observar a compatibilidade com o núcleo basilar do processo do trabalho.59
Para tanto, o processo trabalhista conta com as chamadas normas de contenção60,
que impedem o ingresso indevido de normas do processo comum incompatíveis com
o direito processual do trabalho ou que acarretem formalismo e burocracia
procedimental.61 Ainda, a colmatação de lacunas existentes no direito trabalhista, não

52 SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. p. 129.
53 Art. 845. O reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhados das suas
testemunhas, apresentando, nessa ocasião, as demais provas. BRASIL. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º
de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. p. 127.
54 SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. p. 128
55 SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. p. 135.
56 Resoluções são atos normativos, de natureza derivada, dos órgãos colegiados, usados pelos
poderes Legislativo e Judiciário, e pelas Agências Reguladoras, visando estabelecer normas gerais ou
adotar providências individuais no âmbito da competência exclusiva dessas autoridades. ALEXANDRE,
Ricardo. DEUS, João de. Direito administrativo esquematizado. p. 454.
57 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Resolução n. 203 de 15 de março de 2016. Edita a Instrução
Normativa n. 39 que dispõe sobre as normas do Código de Processo Civil aplicáveis e inaplicáveis ao
Processo
do
Trabalho,
de
forma
não
exaustiva.
Disponível
em
<http://www.tst.jus.br/documents/10157/429ac88e-9b78-41e5-ae28-2a5f8a27f1fe>. Acesso em 01 mai.
2017. p.04.
58 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. p. 545.
59TAGLIALEGNA, Aldon do Vale Alves; CAMPELO, Sejana Prado Fleury Bariani; CARNEIRO, Rafael
Ferreira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC e seus reflexos no
processo do trabalho : uma interpretação principiológica em defesa da efetividade do processo do
trabalho. p. 37.
60 BRASIL. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho. p. 120; 133.
61 CLAUS, Ben-Hur Silveira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no
CPC/2015 e o direito processual do trabalho. p. 7.
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pode desnaturar a essência do ramo jurídico em questão, sob pena de comprometer
seus princípios basilares, que constituem o mínimo garantidor de sua autonomia.62
A doutrina pontua incompatibilidades acerca da aplicação do incidente na
esfera trabalhista. A primeira está na exigência da iniciativa da parte, ou do Ministério
Público, para instaurar o incidente em comento, o que contradiz o princípio do impulso
oficial que caracteriza o processo laboral na fase de execução.63A segunda está na
suspensão do processo, traçada em no art. 134, § 3º, do CPC, o que contraria tanto
o princípio da concentração dos atos, quanto o da celeridade processual, e ainda, traz
evidente prejuízo à garantia da efetividade da jurisdição.64 A terceira incompatibilidade
está em atribuir ao credor as provas dos requisitos de desconsideração da
personalidade jurídica, o que vai de encontro ao princípio da simplicidade das formas.
Por fim, a quarta incompatibilidade estaria na exigência de contraditório prévio, o que
poderia afetar diretamente o resultado útil da execução.65
Por fim, há de se observar que o crédito que corriqueiramente é discutido no
Processo do Trabalho (natureza alimentar) sempre demandou uma dinâmica
processual diferenciada, que evitasse estagnações indesejadas. Além disso, cumpre
ao direito justrabalhista, tendo em vista a sua autonomia e efetividade, equacionar a
desigualdade que caracteriza a relação de direito material trabalhista, empregado e
empregador. Assim, observa-se que o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, se aplicado ao direito processual trabalhista, acarretaria severa perda da
efetividade da jurisdição trabalhista em relação ao procedimento hoje praticado.66

CONCLUSÃO
A personalidade jurídica, aptidão conferida às pessoas para titularizar direitos
e obrigações, é o instituto criado para o fim de que possam, as pessoas, praticar atos
jurídicos em geral. Nesse contexto, surgem as pessoas jurídicas, realidades
62 TAGLIALEGNA, Aldon do Vale Alves; CAMPELO, Sejana Prado Fleury Bariani; CARNEIRO, Rafael
Ferreira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC e seus reflexos no
processo do trabalho: uma interpretação principiológica em defesa da efetividade do processo do
trabalho. p. 37.
63 BRASIL. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho. p. 131.
64 CLAUS, Ben-Hur Silveira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no
CPC/2015 e o direito processual do trabalho. p. 19.
65 CLAUS, Ben-Hur Silveira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no
CPC/2015 e o direito processual do trabalho. p. 29.
66 CLAUS, Ben-Hur Silveira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no
CPC/2015 e o direito processual do trabalho. p. 37.
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puramente conceituais, daí a sua definição de entes morais, que agregam os
interesses de várias pessoas naturais com a finalidade de praticar atos jurídicos.
Entretanto, o instituto da pessoa jurídica, tendo em vista que não se confunde com a
pessoa natural criadora e, portanto, com personalidade própria, possibilita, aos
munidos de má-fé, sua utilização para fins diversos da que foi originariamente
concebida, desenvolvendo atos fraudulentos. Diante disso, a doutrina começou a
preocupar-se, fazendo surgir para o ordenamento jurídico o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica. O referido instituto, quando operada a
fraude no uso da pessoa jurídica, não levará em conta a personalidade da pessoa
jurídica, suspendendo assim seus atos constitutivos, a fim de que seus sócios possam
ser responsabilizados.
No ordenamento pátrio, a desconsideração da personalidade jurídica funda-se
em duas teorias, a maior e a menor. Na teoria maior, para a desconsideração da
personalidade jurídica, necessariamente tem que haver abuso da personalidade
jurídica. Na teoria menor, a desconsideração será aplicada pela simples insatisfação
do crédito. E é essa teoria a aplicada, quando da inadimplência do empregador, na
área trabalhista. Sob esse contexto, importa observar que a desconsideração da
personalidade jurídica é instituto fundamental para a efetivação do processo do
trabalho, tendo em vista que trata, na maioria das vezes, de demandas de natureza
alimentar.
Assim, da mesma forma que o direito material justrabalhista buscou na teoria
menor respaldo principiológico para sua aplicação, o direito processual deve seguir os
mesmos caminhos, sob pena de desconfiguração. Portanto, o procedimento de
desconsideração da personalidade jurídica necessita, no processo do Trabalho, de
rapidez, sob pena de ter-se, mesmo com título executivo reconhecido, violada a
efetividade da Justiça.
Por fim, observa-se que o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica trazido pelo emergente código processual civil, caso fosse aplicado ao direito
justrabalhista, acarretaria severa perda da efetividade da jurisdição trabalhista em
relação ao procedimento hoje praticado.
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PREFÁCIO
Adelcio Machado dos Santos1

O fenômeno jurídico se reveste de muita complexidade, porquanto oferece
diversos aspectos ou elementos. É por isso que a palavra direito é considerada como
termo análogo, isto é, que possui diversos significados, os quais, conquanto se
caracterizarem, guardam entre si determinadas lógicas, compartilham parâmetros
(BETIOLI, 1995).
Esta complexidade da realidade jurídica torna complicada a sua acepção
ou favorece a multiplicidade de definições. Por conseguinte, o Direito, não obstante,
ou por causa dessa complexidade, pode e precisa ser definido de uma maneira
analítica e de uma maneira sintética.
Destarte, a definição real analítica é a que adquire um aspecto, um
elemento do objeto a determinar. Já a definição real sintética é uma definição integral,
adequada a abraçar todo o fenômeno jurídico, oferecendo uma apreensão unitária da
realidade jurídica.
Doutrinadores reputam não ser possível constituir uma acepção sintética,
única do direito. Segundo eles, somente é admissível a multiplicidade de definições:
tantas quantas são as acepções do vocábulo direito.
O Direito se preocupa, de modo direto, imediato e prevalecente, do bem
enquanto de todo coletivo, ou seja, do bem comum.
Todavia, isso significa que o direito descuida do problema do indivíduo, nem
muito menos que desconhece a importância que o elemento intencional e subjetivo
representa na experiência jurídica (BETIOLI, 1995).
O Direito não pertence ao mundo da natureza física. É realidade antrópica,
cultural, relativo ao mundo da cultura. É componente criado pelo humano e dotado de
um sentido de conteúdo axiológico.

Doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento (UFSC). Especialista em Direito Civil e em Direito
e Negócios Internacionais (UFSC). Advogado (OAB/SC nº 4912). Docente e Pesquisador da
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (Uniarp). Advogado (OAB/SC nº 4912). Endereço: rua Prof.
Egidio Ferreira, nº 271, Bloco “E”, Apto. 303 – 88090-699, Florianópolis (SC) Brasil. E-mail:
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O Direito, instrumento de controle social, possui sua faixa e atitude própria
de operar, manifestando-se como uma consequência inafastável da sociedade.
Por conseguinte, cumpre obtemperar que o Direito não é o único
responsável pela harmonia da vida em sociedade, uma vez que a religião, a moral, as
regras de trato social igualmente colaboram para o sucesso das relações sociais.
Entretanto, consiste na garantia precípua da vida em sociedade.
Em verdade, o Direito, dentro da faixa que lhe é própria, estimula, pela
precisão de suas regras e sanções, grau de certeza e segurança na conduta antrópica,
que não pode ser adquirido por meio de outros tipos de controle social.
Clarifica Pinto (2003, pág. 15):
O fim do direito é assegurar a paz na sociedade. Sua vocação natural é para
ser observado espontaneamente pelos cidadãos. Quando há excesso de
rebeldia no grupo social, em relação ao cumprimento de suas normas, é
porque, em sua produção, não foi bem captado o querer da população ou
porque a sociedade barbarizou-se em consequência da permanente omissão
na aplicação das sanções previstas para os infratores da ordem jurídica.
Nesse ambiente, ninguém mais percebe a utilidade do direito pela falta de
alcance para captar sua finalidade e de motivação para cumpri-lo. A lei forte
retoma assim sua eficácia no grupo social, já, então, irremediavelmente,
dominado pelo caos.

Destarte, o Direito se designa a constituir a harmonia, a segurança e a
tranquilidade na sociedade onde tem validade. Não pode provocar constrangimento,
indignação ou perplexidade ou grupo social a pretexto de sua aplicação. Apareceu ele
para pôr fim aos conflitos tratados entre os homens, cujo critério de êxito era a
preponderância física dos litigantes.
O Direito, igualmente, indica normas de comportamento, estabelecendo de
uma absoluta observância a seus enunciados. Na formulação dessas normas,
necessita ser buscado por seus elaboradores, excepcionalmente, aquilo que convém
ao pugilo social.
Pode-se assegurar que o Direito, ao separar o lícito do ilícito, à luz dos
valores da convivência que a própria sociedade seleciona, torna possíveis os nexos
de cooperação e disciplina a competição, constituindo instrumentos fundamentais ao
equilíbrio e à justiça nas relações sociais.

5

Em contraste, quanto ao conflito, a ação do Direito milita em duplo sentido.
Primeiro atua preventivamente, ao impedir desinteligência quanto aos direitos que
cada parte estima ser portadora, determinando-se com nitidez em suas normas.
Segundo, perante o conflito concreto, o direito oferece soluções de acordo com a
natureza do caso, seja para determinar o titular do direito, definir a restauração da
situação anterior ou aplicar penalidades de diferentes tipos.
Em epítome, o Direito busca responder às necessidades de ordem e justiça
da convivência em sociedade.
Colimando esta relevante missão este volume colige estudos aprofundados,
demandando estabelecer a sinonímia entre Direito e Justiça.
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A ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
E A NÃO FORMAÇÃO DA COISA JULGADA
Quézia Cristina Abelo Gonçalves2
Jociane Machiavelli Oufella3

RESUMO
O presente artigo versa sobre a estabilização da tutela provisória de urgência
antecipada e a não formação da coisa julgada. O objetivo geral da pesquisa é
investigar o efeito da estabilização da tutela provisória antecedente. São objetivos
específicos analisar as tutelas provisórias, inteirar-se sobre a técnica processual da
cognição sumária e examinar o efeito da estabilização da tutela antecipada
contrapondo-se com a coisa julgada. Desta forma, depreende-se que os efeitos da
estabilização da tutela antecipada não formarão a coisa julgada, tendo em vista que
enquanto àquela advém de uma técnica de cognição sumária, a coisa julgada provém
da técnica da cognição exauriente, visando, sobretudo, a segurança jurídica em suas
decisões.
Palavras-chave: Estabilização. Tutela Provisória de urgência. Coisa julgada.
Cognição sumária.

STABILIZATION OF PREVIOUS EMERGENCY CARE AND NON-FORMATION OF
THE JUDGED THING
ABSTRACT
This article deals with the stabilization of the provisional guardianship of early urgency
and the non-formation of the res judicata. The general objective of the research is to
investigate the effect of the stabilization of antecedent provisional guardianship.
Bacharel em Direito pela Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, campus Caçador, Pós-graduanda
Lato Sensu em Advocacia Cível pelo Centro Universitário UNA e pela Escola Brasileira de Direito
(EBRADI). Advogada devidamente inscrita na OAB/SC.
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Master em Direito Economia e Política - Università degli Studi di Padova (2000). Possui Pós Graduação
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Specific objectives are to analyze the provisional guardianships, to learn about the
procedural technique of summary cognition and to examine the effect of stabilization
of the anticipated guardianship, as opposed to the judged thing. In this way, it can be
seen that the effects of the stabilization of the anticipated guardianship will not form
the judged thing, considering that while it comes from a technique of summary
cognition, the thing judged comes from the technique of exuberant cognition, aiming,
above all, security their decisions.
Key-Words: Stabilization. Interim guardianship of urgency. Thing judged. Summary
Cognition.
INTRODUÇÃO
Com o Novo Código de Processo Civil, vislumbra-se que o legislador
infraconstitucional proporcionou um regime jurídico único para as tutelas de urgência
(cautelar e antecipatória). Contudo, insta sinalizar a distinção entre elas, pois, somente
a tutela antecipada poderá ser estabilizada, propondo-se, assim, limitações para
referida técnica.
Em suma, referida decisão de concessão da tutela antecipada, nos moldes do
artigo 304 do Código de Processo Civil, se a parte contrária não interpor o respectivo
recurso, poderá estabilizar-se. Mencionada técnica se contrapõe ao instituto da coisa
julgada, tendo em vista que a estabilização poderá ser indiscutível.
Desta forma, surge a seguinte indagação: já que a tutela antecipada poderá
estabilizar-se, podendo ser indiscutível e imutável, como está sendo tratada essa nova
modalidade entre os doutrinadores? Eis que a estabilização poderá, como dito alhures,
ser confundida com o tradicional instituto da coisa julgada.
A pesquisa justifica-se ante a recente inovação proposta pelo legislador
infraconstitucional, tendo em vista que a estabilização da tutela antecipada ocorrerá
baseada em um juízo de cognição sumária, contrapondo-se à coisa julgada, que por
sua vem é delineada em cognição exauriente. Contudo, apesar das diferenças entre
si, pode-se dizer que os efeitos de ambas são assemelhados.
Dentro desse novo contexto, necessário se faz trazer à baila apontamentos
doutrinários e estudos técnicos a fim de diferenciar os efeitos da estabilização da tutela
antecipada, tendo em vista sua eficácia se perpetuar sem, contudo, haver a formação
da coisa julgada.
A pesquisa é, pois, de efetivo interesse no âmbito da sociedade moderna,
tendo em vista vivenciarmos um momento de ordinariedade tão recorrente na doutrina
processual brasileira.
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Dessa maneira, a pesquisa pauta-se no objetivo geral de investigar como está
sendo tratada a estabilização da tutela antecipada em confronto com o instituto da
coisa julgada.
São objetivos específicos: analisar as tutelas provisórias, inteirar-se sobre a
técnica processual da cognição sumária e examinar o efeito da estabilização da tutela
antecipada contrapondo-se com o instituto da coisa julgada.
O desenvolvimento do presente estudo deu-se em três capítulos. O capítulo
inaugural estudará as tutelas provisórias no Código de Processo Civil, fazendo uma
abordagem sobre o seu regime jurídico, seus princípios, bem como o momento de sua
concessão e formas de requerimento.
O segundo capítulo analisará a tutela provisória de urgência (satisfativa ou
cautelar) e de evidência, propondo uma noção geral sobre ambas. Ainda, levou-se em
consideração a fungibilidade das tutelas provisórias de urgência, já que o legislador,
visando tal princípio, estipulou que caso o magistrado verificar que o pedido de tutela
cautelar requerida em caráter antecedente tenha natureza de tutela antecipada,
poderá observar referido procedimento.
No capítulo final, serão apresentadas algumas proposições sobre a técnica da
estabilização da tutela provisória antecedente, sua natureza jurídica, bem como as
diferenças entre as técnicas de cognição sumária e exauriente, e demonstrando a
ausência da coisa julgada após a estabilização dos efeitos da tutela provisória
antecipada.
1 ANÁLISE DAS TUTELAS PROVISÓRIAS NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL
A tutela provisória de urgência, nos termos do parágrafo único do artigo 294 do
Código de Processo Civil, tanto pode ser cautelar como antecipada (ou satisfativa).
Sendo a tutela provisória de urgência requerida tanto cautelarmente quanto
antecipadamente, deverá ser demonstrado a probabilidade do direito, conhecido como
“fumus boni iuris” e a demonstração do perigo de dano, ou, além disso, que seja
constatado o “periculum in mora”, conhecido como risco ao resultado útil do processo,
nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 4
4

DIDIER Jr. Fredie; SARNO, Paula Braga; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito
processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela
provisória. p. 594.
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Destarte, é mister destacar que houve uma unificação quanto aos requisitos
para a concessão da tutela provisória de urgência, tanto cautelar quanto antecipada,
tendo em vista que do exposto do artigo 300 do Código de Processo Civil aboliram os
pressupostos distintos que antes havia no Código de Processo Civil de 1973 para a
concessão da tutela cautelar da antecipada de urgência. Assim, houve o
estabelecimento dos pressupostos iguais a ambos, ou seja, a probabilidade do direito,
o perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo.5
Por outro lado, tem-se a tutela provisória de evidência, como o próprio nome
sugere, supõe-se que as alegações da parte requerente da referida tutela são
verdadeiras e de fato estão documentalmente comprovadas. A tutela de evidência
possui como atributo dois pressupostos, que são: prova das alegações de fato e
probabilidade de acolhimento da pretensão processual.6
2 PROCEDIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA (ANTECIPADA)
REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE
Para a concessão da tutela de urgência antecipada requerida em caráter
antecedente, há de se ater ao procedimento específico, disposto no artigo 303 e
seguintes do Código de Processo Civil. A tutela de urgência antecipada requerida em
caráter antecedente é aquela tutela provisória pleiteada dentro do processo em que
se postula a tutela definitiva, com o objetivo de antecipar os efeitos desta, sem que
tenha formulado o pedido da tutela final.7
Desta forma, se o juiz verificar que houve o preenchimento dos requisitos
necessários para a concessão da tutela de urgência antecipada em caráter
antecedente, adotar-se-á as providências do artigo 303, §§1º, 2º e 3º do Código de
Processo Civil.8
5

6

7
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Assim, conforme o artigo 303, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, o Juiz
deverá intimar o autor para promover o aditamento da petição inicial nos mesmos
autos em que requerida a tutela de urgência antecipada, sem a incidência de novas
custas (artigo 303, §3º do Código de Processo Civil), de maneira que o autor: i)
complemente sua argumentação, ou seja, sua causa de pedir; ii) confirme o pedido
de tutela definitiva; e iii) a juntada de novos documentos para que seja apreciado a
demanda. Referido aditamento deverá ser realizado no prazo de 15 (quinze) dias ou
em outro prazo maior que o juiz fixar. A não ocorrência do aditamento da petição inicial,
acarretará o indeferimento e extinção do processo sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 303, §1º, inciso I e §2º do Código de Processo Civil.9
Por conseguinte, o órgão julgador determinará a citação e intimação do réu a
fim de que cumpra a medida deferida na tutela antecipada e para que compareça à
audiência de conciliação ou de mediação na forma do artigo 334; em não havendo
autocomposição das partes, será dado ao réu prazo para apresentação da
contestação, contado na forma prevista no artigo 335 do Código de Processo Civil. 10
Entretanto, não sendo concedida a tutela antecipada requerida devido ao fato
de não haver o preenchimento dos pressupostos inerentes a tutela provisória, instrui
a lei, nos termos do artigo 303, §6º do Código de Processo Civil, que o juiz determinará
a intimação do autor para que emende a petição inicial no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de indeferimento e de o processo ser extinto sem resolução do mérito. Conforme
entendimento doutrinário, a emenda da petição inicial se faz necessário para que haja
complementação da causa de pedir, traga aos autos documentos novos que foram
ausentes no momento do requerimento da tutela de urgência antecipada para a
propositura da demanda posteriormente.11
Dessa forma, no momento em que o réu responde à demanda proposta pelo
autor ou quando recorre da decisão a qual concedeu a tutela antecipada, o

9
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procedimento comum será iniciado normalmente, com as fases de saneamento,
instrução e julgamento.12
Ainda, denota-se da interpretação do caput do artigo 304 do Código de
Processo Civil, que o silêncio do réu acarretará a estabilização da tutela antecipada.
Assim, os trâmites levaram a uma estabilização da tutela antecipada antecedente e
posterior extinção do feito.13
3 Procedimento da Estabilização da Decisão Antecipatória da Tutela
Antecedente
O código de processo civil, seguindo as linhas do direito italiano e francês,
permitiu o que os doutrinadores denominam de autonomização e estabilização da
tutela sumária. Ou seja, a nova sistemática permite que a tutela de urgência satisfativa
requerida em caráter antecedente se estabilize, julgando-a e não tendo mais a
necessidade de dar seguimento a uma cognição plena. Para que ocorra referida
estabilidade, é necessário seguir o procedimento exposto nos artigos 303 e 304 do
Código de Processo Civil.14
Assim,

depreende-se

que

a

estabilização

da

tutela

antecipada

é

procedimentalmente autônoma, na medida em que visa, sobretudo, a satisfação da
parte requerente e que, diante da inércia do réu, poderá estabilizar-se sem a
necessidade de instaurar-se um procedimento comum.15
De acordo com o artigo 304 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre a
tutela antecipada satisfativa, no que se refere a estabilidade, dispõe que “torna-se
estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso”,
complementa que o processo será extinto e os efeitos da tutela de urgência
subsistirá.16

DIDIER Jr. Fredie; SARNO, Paula Braga; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito
processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela
provisória. p. 604.
13 DIDIER Jr. Fredie; SARNO, Paula Braga; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito
processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela
provisória. p. 604.
14
JUNIOR. Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil I. p. 997
15
RAATZ, Igor. ANCHIETA, Natascha. Tutela antecipada, tutela cautelar e tutela da evidência
como espécies de tutela provisória no novo código de processo civil. Revista Eletrônica de Direito. p.
288.
16
JUNIOR. Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil I. p. 998.
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Depreende-se que as partes litigantes poderão ou não que a decisão da tutela
de urgência passa a estabilizar-se. Ou seja, cabe as partes a decisão de instaurar ou
não um procedimento de conhecimento aprofundado acerca do direito material, objeto
do litígio, com o fim de tornar referida decisão com efeito de coisa julgada material.
Denota-se que a estabilização da tutela de urgência é, tão somente para solucionar o
conflito entre as partes, objetivando sua satisfação. Se ambas as partes concordarem
com a estabilização e o conflito for resolvido, não haverá, assim, a necessidade de
que seja instaurado um procedimento de conhecimento para que haja a decisão em
cognição plena. Em outras palavras, satisfeitas as partes e solucionado o litígio, não
haverá motivos para que se instaure ação principal.17
Entretanto, se da decisão que concedeu a tutela de urgência ao requerente, o
requerido interpor recurso contra a referida decisão, não haverá a possibilidade da
tutela de urgência satisfativa estabilizar-se, conforme entendimento do artigo 304,
caput e §1º do Código de Processo Civil. Assim, haverá a obrigatoriedade do
prosseguimento do feito até a decisão do juiz, baseado em cognição plena e
exauriente. Na sequência, o autor deverá aditar a petição inicial, sob pena de extinção
do processo e da medida antecipatória, nos termos do artigo 303, §2º do Código de
Processo Civil.18
Assim, após a decisão que concede a tutela antecipada, cabe ao réu interpor o
recurso cabível. Entretanto, se o réu não interpuser o recurso no prazo previsto em lei,
a decisão concessiva da tutela antecipada poderá ser estabilizada e a seguir o
processo será extinto. É um procedimento autônomo, eis que é um instrumento único
das tutelas antecipadas.19
4 AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA COISA JULGADA NA ESTABILIZAÇÃO DA
TUTELA ANTECIPADA
A doutrina estipula diferenciação entre a cognição exauriente e cognição
sumária, estabelecendo assim, tratamento diferenciado e consequências diversas. Na
cognição exauriente, pressupõe-se que na lide houve um amplo debate acerca do
objeto litigioso, garantido as partes prévio contraditório, com a realização de produção

JUNIOR. Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil I. p. 998.
JUNIOR. Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil I. p. 999.
19
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de provas e discussão da causa de pedir que, ao final, o juiz deliberará sua decisão
diante do debate processual e ao exame dos fatos e provas.20
Ao contrário da cognição exauriente, na cognição sumária há uma limitação no
debate entre as partes e na investigação dos fatos. Aqui, denota-se a possibilidade do
órgão julgador deliberar sobre determinada matéria sem o exame completo. Dessa
forma, permite-se o exame superficial naquelas situações de urgência, perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação ou da evidência, separadamente ou em conjunto.21
Feitas essas distinções, tem-se que no direito processual civil brasileiro, a
temática da cognição sumária se dá, nas situações em que requer a tutela provisória.
Ademais, diante do exposto, pode-se afirmar que a estabilização da tutela provisória,
analisada pelo magistrado sob a ótica da cognição sumária, não fará coisa julgada,
visto que somente no âmbito da cognição exauriente haverá a coisa julgada, visando,
sobretudo a segurança jurídica.22
5 A CORRELAÇÃO ENTRE A COGNIÇÃO EXAURIENTE E A COISA JULGADA
A coisa julgada está ligada com a cognição exauriente, pois, se por
consequência do provimento final jurisdicional advir a coisa julgada, pressupõe que
foi concedido a ambas as partes um debate aprofundado acerca do tema, sujeita a
todas as garantias constitucionais do processo, eis que de acordo com a Constituição
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Federal (art. 5º, inciso XXXV), garante que as partes tenham no processo a
possibilidade de demonstrar a existência do seu direito.23
Assim, denota-se que decisão a qual constituiu coisa julgada visa, sobretudo,
a eliminação da incerteza, e para que haja a eliminação da incerteza sobre o litígio, é
necessário que tenha um amplo debate sobre a lide, garantindo o devido processo
legal.24
Para que haja a formação da coisa julgada, pressupõe-se que haja dois fatores,
que são: uma decisão jurisdicional fundada em cognição exauriente e o trânsito em
julgado. Nesse sentido é que a cognição exauriente se funda na coisa julgada. Denotase que a coisa julgada é consubstanciada no princípio da segurança jurídica. 25
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: EFEITOS DA ESTABILIZAÇÃO VERSUS COISA
JULGADA
Destarte, importante referir que o legislador deixou claro ao dizer que a
estabilização não fará coisa julgada, nos termos do §6º do artigo 304 do Código de
Processo Civil.
Depreende-se que o legislador tratou das tutelas provisórias com um
procedimento específico, diferenciado do comum, como o sumário, a fim de que a
solução conflito seja mais célere. Contudo, a questão posta é: poderia a estabilização
da tutela antecipada, em sede de cognição sumária ter os mesmos efeitos do
tradicional instituto da coisa julgada? Nas palavras de Marinoni, há um “encurtamento
do procedimento”, da mesma forma em que a cognição sumária se limita aos
requisitos da tutela antecipada, como a probabilidade do direito. Com isso, tem-se que
a decisão concessiva da tutela antecipada será baseada em um juízo de cognição
sumária, com vista tão somente aos requisitos da probabilidade do direito. Revela-se,
portanto, que a coisa julgada vai muito além do que tange a esse aspecto.26
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É nesse sentido que o referido autor discorda com a possibilidade de
equiparação dos efeitos dos procedimentos comum e sumário, tendo em vista que
aquele possibilita um debate profundo na demanda, havendo o devido processo legal,
com ampla defesa e direito à prova, enquanto que este se limita a uma cognição
sumária, ou seja, o debate não é aprofundado e a decisão do juiz se limita a verificar
a probabilidade do direito da parte requerente.27
Assim, partindo-se da interpretação do citado autor, a estabilização da tutela
antecipada não pode valer-se da força da coisa julgada, sendo esta uma peculiaridade
do procedimento comum atinente a cognição plena e exauriente. Assim, defende o
autor que ainda que transcorrido o prazo de 02 (dois) anos, continua sendo possível
que as partes requeiram uma cognição plena e exauriente sobre referida decisão, “até
que os prazos previstos no direito material para a estabilização das situações jurídicas
atuem sobre a esfera jurídica das partes (por exemplo, a prescrição, a decadência e
a supressio)”.28
Em síntese, há a percepção de que o direito a um processo justo e equânime
diz respeito também ao direito a adequada cognição da lide, havendo a proibição do
afastamento do direito de uma ação exauriente a fim de que seja formado a coisa
julgada, mencionando que fugindo dessa percepção haverá, portanto, ofensa ao
direito fundamental.29
A partir do exposto acima, denota-se que não há que se falar que a
estabilização da tutela antecipada fará coisa julgada, tendo em vista a decisão a qual
concedeu referida tutela antecipada ser baseada em uma cognição sumária, visando,
sobretudo, o preenchimento dos requisitos necessários, como, por exemplo, a
probabilidade do direito, sem haver o devido processo legal, não haverá, neste ponto,
a coisa julgada.30
Assim, depreende-se divergências quanto os efeitos da estabilização da tutela
provisória. Contudo, tendo em vista o princípio da segurança jurídica e as diferenças
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quanto as técnicas de cognição sumária e exauriente, denota-se a não formação da
coisa julgada.
7 CONCLUSÃO
A presente pesquisa possui o condão de analisar as tutelas provisórias no Novo
Código de Processo Civil, bem como demonstrar as formas de seus procedimentos e
como funcionará a nova mecânica da tutela antecipada, tendo em vista que esta
poderá estabilizar-se após o lapso temporal de 02 (dois) anos.
As tutelas provisórias poderão fundamentar-se em urgência ou evidência.
Desta forma, as tutelas de urgências são subdivididas em tutelas antecipadas e tutelas
cautelares. Assim, as tutelas antecipadas poderão tornar-se estável. Com a
estabilização, foi concedida uma autonomia própria, eis que agora ela não se vincula
a tutela definitiva. Contudo, referida estabilização não há de formar-se coisa julgada,
tendo em vista que as tutelas provisórias são submetidas a técnica da cognição
sumária, diferentemente das tutelas definitivas, em que, em contrapartida, suas
decisões formam coisa julgada, tendo em vista sua íntima relação com a técnica da
cognição exauriente.
Com isso, tem-se que a estabilização da tutela antecipada não acarretará o
tradicional instituto da coisa julgada. Tem-se que mencionada estabilização se dá
quanto aos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada, e não quanto ao seu
conteúdo, de modo que a coisa julgada ocorre, a grosso modo, quanto ao conteúdo
da decisão, tornando-a imutável e indiscutível.
Assim, conclui-se que a estabilização da tutela antecipada não acarreta a coisa
julgada, pois dizer que sim implicaria e prejudicaria o princípio da segurança jurídica,
tendo em vista que não foi concedido as partes o direito de provas e de um debate
profundo acerca da lide.
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SOCIOLOGIA DO DIREITO
SOCIOLOGY OF LAW
Adelcio Machado dos Santos1
RESUMO
A Sociologia compreende uma ciência humana que procura desenvolver o estudo
científico da organização e do funcionamento das sociedades humanas e das leis
fundamentais que regem as instituições e demais relações sociais. Já Sociologia
Jurídica ou Sociologia do Direito é uma área específica da Sociologia Geral voltada
para as instituições sociais e sua relação com o Direito. De modo geral, a Sociologia
do Direito pode ser definida como o estudo da influência dos fatores sociais sobre o
direito e as incidências deste último na sociedade, ou seja, os elementos de
interdependência entre o social e o jurídico. Sua origem deu-se no final do século XIX,
quando Émile Durkheim e Max Weber passaram a realizar uma análise sobre o Direito,
sendo que ambos dedicaram-se ao estudo dos vários fenômenos sociais e sua
relação com o Direito. O Direito não constitui um componente periférico da realidade
social. Toda sociedade é um pacto de valores que dinamiza a relação entre direitos e
deveres, exigindo normas com o objetivo de impedir que a diversidade de interesses
seja transformada em hostilidade e caos. O campo do Direito jamais pode perder de
vista as características das instituições do meio social em que faz sentido sua
presença. Assim, a Sociologia Jurídica possui extrema importância na formação de
juristas e deve, essencialmente, conduzir o estudante de Direito a uma reflexão sobre
o sistema jurídico e sua realidade, auxiliando-o a entender a função das profissões
jurídicas que pretende exercer. A relevância da disciplina de Sociologia do Direito está
relacionada com a manutenção de visão acerca das relações sociais, evitando
distanciamento dos procedimentos do Direito.
Palavras-chave: Sociologia Jurídica, Direito, fatos sociais.
ABSTRACT
Sociology comprehends a human science that tries to develop scientific study of the
organization and the way human societies work, as well as the fundamental laws which
rule institutions and other social relations. Juridical Sociology of Law is a specific area
of General Sociology concerned about social institutions and their relations with Law.
In general, Sociology of Law can be defined as the study of the influence of social
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factors over law and the incidences of law over the society, that is, the interdependence
elements between social and juridical. Its origin happened in the end of the 20th
century, when Emile Durkheim and Max Weber started performing an analysis of Law,
being that both dedicated themselves to the studyof several social phenomena and
their relation with Law. Law is not a peripheral component of social reality. Every
society is a pact of values which dynamizes the relation among rights and duties,
demanding rules with the objective of stopping the diversity from being transformed
into hostility and chaos. The field of Law can never lose from sight the characterists of
social environment in which their presences make sense. So, Juridical Sociology has
extreme importance in the formation of jurists and must, essencially, lead law students
to a reflection about the juridical system and its reality, helping him understand the
function of juridical professions which he intends to perform. The relevance of
Sociology of Law as a discipline is related to themaintenance of the view about social
relations, avoiding to keep practices away from Law.
Key-words: Juridical Sociology; Law; social facts.
INTRODUÇÃO
A Sociologia, Ciência Humana, compreende o estudo científico da organização
e do funcionamento das sociedades humanas e das leis fundamentais que regem as
instituições e demais relações sociais. Sua origem remonta à antiguidade clássica
quando Aristóteles admitiu o homem como um animal social. Embora de forma intuitiva,
a partir desse momento lançavam-se as bases para uma Sociologia. O advento,
propriamente dito da Sociologia, no seio do desenvolvimento da cultura ocidental; ou
seja, trat-se episódio decisivo, por meio do qual as elites intelectuais do ocidente
tomaram conhecimento do mundo social que os cercava (SALDANHA, 1999).
Embora a consciência social já fosse evidenciada na Idade Antiga, somente
depois da estruturação da sociedade pós-feudal e da complexificação de seus
elementos, ou da relação entre ela e a vida intelectual que condicionava, é que foram
ensejados problemas novos, ligados à nova mutabilidade de padrões e ao novo tipo
de insatisfação intelectual racionalista. De sua parte, Comte, codificador da Sociologia,
definiu-a como sendo estudo positivo das formações sociais, de sua gênese,
desenvolvimento e desaparecimento. Para Comte (apud BRANDÃO, 2003), as
instituições, fenômeno social integrado de idéias, padrões de comportamento e
relações inter-humanas, deveriam ser estudadas em seus aspectos dinâmicos, ou
seja, em seus processos sociais. Comte propunha um estudo diferente do modo como
as instituições eram estudadas até então pelo Direito, pela Filosofia e pela História.
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A Sociologia possui caráter científico à medida que faz uso de métodos. Não é
uma ciência positiva que pretende comprovar suas afirmações com verificações
positivas, integrada por meio de articulações rígidas e fazendo uso de modelos
quantitativos. É uma ciência que desenvolve pesquisas de cunho instrumental por
meio de processos e métodos (SALDANHA, 1999). Em virtude de se constituir como
uma ciência, a realidade sociológica é observada com base no aspecto científico, por
intermédio de um procedimento metódico. Os diferentes temas são observados sob
um ponto de vista sistemático e o sociólogo analisa o seu objeto de estudo do modo
como ele se apresenta. Assim, a Sociologia é uma ciência de caráter especulativo que
espelha a realidade tal qual ela é, muito embora possam emergir deformações em
virtude de determinadas posições ideológicas dos cientistas sociais.
O objetivo da Sociologia, de acordo com Brandão (2003), não é o organismo
social ou a sociedade estática, porém a organização social, vista através não só de
seus processos e de suas formas de interação, como de suas sínteses ou formas de
vida em comum, estruturados num sistema que envolve processos de associação,
acomodação, adaptação e ajustamento sociais. Assim, a Sociologia do Direito
constitui-se como uma disciplina específica dentro da abrangência da Sociologia que
se volta para o estudo específico do instituto do Direito e sua relação com o organismo
social como um todo. Aristóteles (apud ROCHA, 1998) já ensinava que todo direito,
quer estabelecido pela vontade humana, ou dela independente, é apenas a
formulação racional das exigências correspondentes ao Nomos. O Nomos não é
entendido como o conjunto das leis editadas pelo Estado, porém o conjunto vivo e
espontâneo de normas, disciplinando as condutas sociais vigentes em determinado
meio social.
Destarte, já se pode inferir importante relação entre a Sociologia e o Direito,
isto é, o Direito evolui conforme as necessidades sociais de novas leis ou de
reformulações nos ordenamentos jurídicos já existentes. Não fossem as relações
sociais, a organização do homem em sociedade por meio da criação de diversas
instituições, dispensariam-se as normas do direito. Entretanto, cumpre considerar que
o homem não pode viver fora do meio social ou viver sem o Estado que regula a vida
dos cidadãos, mediante o Direito, particularmente, através das leis. O Estado, mais
do que simples associação momentânea de homens, propende, assim como o Direito,
a ser meio indispensável para a manutenção do bem-estar de todos. Por conseguinte,
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verifica-se vínculo substancial entre a Sociologia e o Direito, que fundamenta a
disciplina da Sociologia do Direito, ensejando a compreensão das relações sociais no
que se refere à jurídica.
Essa relação que existe entre estes dois campos do saber também serve de
base para indicar a relevância da disciplina de Sociologia do Direito na formação do
estudante do Direito, pois, embora não seja uma disciplina profissionalizante, ela é
fundamental

para

a

formação

e

compreensão

precisa

das

disciplinas

profissionalizantes.
O SURGIMENTO DA SOCIOLOGIA DO DIREITO
O codificador da Sociologia, Comte, segundo consenso geral, não amava o
Direito nem os que dedicavam seu tempo a estudá-lo. Para ele, por um lado, o Direito
compreendia uma sistemática de egoísmos, ligada ao apego dos homens a abstratos
“direitos” e que seria superada pelo advento da fase positiva da humanité; por outro
lado, o saber jurídico era um fruto vazio da metafísica e da escolástica que deveria
ser superado pelo saber social e científico que dominaria o futuro (SALDANHA, 1999).
O registro do surgimento da Sociologia do Direito é encontrado no final do século XIX,
quando dois renomados sociólogos europeus, Émile Durkheim e Max Weber
passaram a realizar uma análise sobre o Direito.
Conforme Sabadell (2000), a Sociologia, posto que se configurando disciplina
jovem, já volvia olhos para o Direito. Tanto Durkheim, quanto Weber dedicaram-se ao
estudo dos vários fenômenos sociais e foi dentro de uma tal perspectiva que
analisaram o Direito ao lado da economia, da moral, da política, das classes sociais,
da religião, da família, enfim relacionando-o com as demais formações sociais. A
contribuição de ambos os autores para o desenvolvimento da Sociologia é
particularmente importante. Outrossim, para Durkeim (apud SALDANHA, 1999), a
sociedade evolui em função da tendência a passar da solidariedade mecânica à
orgânica. Em face desses dois tipos de solidariedade, o Direito atuava como
manifestação altamente reveladora: nas sociedades com solidariedade mecânica, ou
similitudinária,

o

Direito

seria

basicamente

repressivo,

penal,

referido

às

conveniências do grupo; nas de solidariedade orgânica, ou diferenciada, o Direito
dominante seria o civil, ligado às conveniências individuais.
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De qualquer modo, sustenta Saldanha (1999), Durkeim superou a referência à
“legislação”, falando do Direito como fato social, e entendeu a necessidade de uma
crítica sociológica dos comportamentos sociais. Seus seguidores, em grande parte,
prosseguiram investigando temas sócio-jurídicos, relacionados à origem da idéia de
Direito, à responsabilidade, bem como à relação entre problemas etnográficos e
econômicos e à gênese remota do dote.
A Sociologia do Direito emerge como disciplina específica, no início do século
XX, quando os fenômenos jurídicos começam a ser analisados por meio do uso
sistemático de conceitos e métodos da Sociologia Geral. Neste período, italiano Carlo
Nardi-Greco dá a lume a obra Sociologia Jurídica (1907), a primeira com denominação
disciplina. Na Alemanha, em 1913, Eugen Ehrlich apresenta os seus Fundamentos da
Sociologia do Direito, texto que veio a gerar enorme repercussão entre os estudiosos
do Direito.
Ehrlich (apud SABADELL, 2000) defende que a Sociologia do Direito deve pesquisar
os “fatos jurídicos”, cuja manifestação não depende da lei escrita, mas sim da
sociedade. Os trabalhos da Sociologia do Direito partem da tese de que este consiste
em fato social. Ele se manifesta como uma das realidades observáveis na sociedade:
a sua criação, evolução e aplicação podem ser explicadas por meio da análise de
fatores, de interesses e de forças sociais. Os sociólogos do Direito consideram que o
Direito possui um único manancial, depositado na vontade do grupo social.
Com a Sociologia do Direito concorre também, por vezes, confundindo-se com
ela, a História do Direito. Conforme Brandão (2003), a esta perquiri o fato jurídico em
sua individualidade real, ou seja, como um fato histórico a mais. A História do Direito
é o estudo do fato jurídico do ponto de vista genético e evolutivo, como nasceu, como
se desenvolveu e quais são os princípios de sua evolução jurídica.
Já a Sociologia do Direito procura determinar quais são as condições sociais
que conduzem ao fenômeno jurídico, que importância tem para a vida do grupo e
quais as teorias que lhe justificam um papel determinado, dentro do mecanismo
normal da vida social. Brandão (2003) escreve que se trata de discutir o papel que
tem um determinado fato jurídico na comunidade.
Pode-se diferenciar duas precípuas abordagens dentro da Sociologia do Direito,
a saber, a “Sociologia do Direito” e a “Sociologia no Direito”. A primeira delas
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compreende a abordagem positivista que opta por realizar um estudo sociológico,
colocando-se numa perspectiva externa ao sistema jurídico.
De acordo com Sabadell (2000), seus adeptos consideram que a Sociologia do
Direito faz parte das Ciências Humanas, constituindo-se em ramo da Sociologia. Por
outro lado, o Direito deve continuar utilizando o seu método tradicional que lhe garante
uma posição autônoma com relação às outras Ciências Humanas. As gêneses desta
abordagem devem ser buscadas na obra de Max Weber, o qual colimava construir
uma sociologia livre de avaliações e também nas análises de Kelsen sobre a “pureza”
da ciência jurídica. Em outras palavras, a abordagem positivista considera que a
Sociologia não pode ter uma participação ativa dentro do Direito. Se este consiste na
“lei e as relações entre as leis”, tudo o que não for “lei e relações entre leis”, fica de
fora da ciência jurídica”. A Sociologia pode estudar e criticar o Direito, porém não pode
ser parte integrante desta ciência. A sua faina consiste em ser um observador neutro
do sistema jurídico. Por sua vez, a segunda abordagem, qual seja, a abordagem
evolucionista da Sociologia no Direito, adota uma perspectiva interna com relação ao
sistema jurídico. Nos termos do magistério da lavra de Sabadell (2000), os seus
adeptos contestam a exclusividade de um método jurídico tradicional, sustentando
que a Sociologia deve interferir ativamente na elaboração, no estudo dogmático e
inclusive na aplicação do Direito. Não há uma ciência jurídica autônoma porque o
Direito, além dos métodos tradicionais, também emprega ou deve empregar métodos
próprios das ciências sociais. Esta abordagem rompe com o conceito de que o Direito
“é a norma e as relações entre as normas”, uma vez que se aceita que os conceitos
elaborados pela Sociologia Jurídica integrem a ciência jurídica. Assim, coloca-se em
dúvida a suposta neutralidade do jurista. O jurista-sociólogo pode influenciar o
processo de elaboração das leis (porém elaborar leis é incumbência da política e não
constitui um trabalho propriamente jurídico) e pode também influenciar a doutrina (os
estudiosos do Direito).
A discussão em torno dessa abordagem se torna mais problemática quando
seus adeptos defendem que o sociólogo do Direito afirma a pretensão de participar,
por meio das contribuições de sua disciplina, na aplicação da lei, ou seja, quando o
conflito surge, sustenta-se que o juiz e os outros profissionais do Direito devem fazer
interpretações levando em consideração o ponto de vista sociológico-jurídico. Ainda
De acordo com Sabadell (2000), a Sociologia no Direito apresenta um método diverso
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do positivismo jurídico, e pretende que este método seja reconhecido como parte
integrante da ciência jurídica. Desta maneira, a Sociologia Jurídica quer compartilhar
o poder de “influência” que a dogmática do Direito detém sobre o sistema jurídico.
Uma das questões diretamente afetadas a partir do momento em que a
Sociologia passou a estudar o Direito foi a crença no Direito Natural, que tinha uma
longa e ilustre história. Essa crença, desde os gregos, passando pelo cristianismo,
sofrendo formulações teológicas e reformulações racionalistas, influindo através do
liberalismo na Revolução Francesa e alimentando o movimento das codificações e o
constitucionalismo, entrou em crise. Com a planificação do predomínio do pensar
sociológico, alguns sociólogos se comprazem em zombar, às vezes, do jusnaturalismo;
outros passaram a procurar compatibilizar a crença num Direito ideal com o método
sociológico. Conforme Saldanha (1999), os jusnaturalistas ou rebatem a Sociologia
em sua validade e conveniência, ou tentam refazê-la e ajustá-la a seu modo.
Entretanto, de todos as maneiras, o problema persistiu.
Em suma, através do impacto dos estudos sociológicos, a problemática do
Direito se viu transformada. Passou-se a falar de um Direito com sentido etnográfico,
institucional, generalizado e ao mesmo tempo diferenciado pelos diversos povos,
defende Saldanha (1999). Anteriormente, o jurista tratava de leis, casos, princípios, e
fazia doutrina com o tema da justiça, além de considerações filosóficas. Com a análise
sociológica, ele passou a ver-se obrigado a repartir o objeto de seus estudos com
pesquisadores que procuravam buscar origens de instituições e examinar
condicionamentos concretos.
A SOCIOLOGIA DO DIREITO NO BRASIL
A Sociologia do Direito no Brasil desenvolveu-se mais especificamente nas
últimas décadas. De acordo com Rosa (1970), é possível mencionar, como uma das
causas do relativamente pequeno interesse despertado pela Sociologia do Direito no
Brasil, a inexistência de uma tradição de estudos universitários, ou de instituições,
como recurso às técnicas de pesquisa. Os poucos estudos desenvolvidos no campo
da Sociologia do Direito estão presos a estudos da realidade econômica, educacional
e de opinião pública sobre problemas gerais. O planejamento e a realização de
pesquisas de Sociologia do Direito são praticamente nulos, defende Rosa (1970).
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Apesar disso, professores, juristas e sociólogos têm se dedicado ao assunto.
Entre eles, pode-se citar Miguel Reale, o qual, apesar de estar mais preocupado com
problemas relacionados à Filosofia do Direito, invadiu o campo do fato jurídico-social.
Dessarte, nas derradeiras décadas, a disciplina recebeu maior atenção, possibilitando
o ingresso no campo da moderna orientação que vinha seguindo a teoria sociológicojurídica, delimitado claramente o seu âmbito de cogitações, bem como mais bem
caracterizado o objeto do seu estudo como a dimensão social do fenômeno jurídico
(ROSA, 1970). Em consonância com o magistério de Saldanha (1999), no Brasil, a
Sociologia do Direito passou também por uma influência evolucionista e pela tentação
de tomar o lugar da Filosofia. Em Tobias Barreto, à guisa de exemplo, o Direito foi
entendido através de Ihering e de Darwin, mas também a intuição do sentido cultural
da problemática jurídica. Esteve sempre presente na escola de Tobias o interesse
pelos estudos históricos e sociais, resultando na superação do formalismo que
predominou entre os juristas anteriores.O marco evolucionista e o positivista deram
frutos também no Sul, afetando, por exemplo, a obra de Pedro Lessa e outros
publicistas. Além disso, nas primeiras décadas do século XX, o debate nacional,
influído por Euclides da Cunha e Alberto Torres acabou por atingir historiadores e
juristas. Quanto ao ensino da disciplina de Sociologia do Direito no Brasil, ao se tomar
sua inscrição nos instrumentos normativos relacionados ao currículo jurídico, poderia
ser, para efeitos sistemáticos, dividida em duas partes: antes e depois da Resolução
nº 03/72 do extinto Conselho Federal de Educação.
Com efeito, conquanto a inclusão da Sociologia, especificamente desdobrada em
Geral e do Direito, nos currículos das Faculdades de Direito seja uma inovação da
Portaria nº 1.886/94, a sua presença nos mesmos não constitui em si uma novidade,
uma vez que a matéria Sociologia já era exigida pela Resolução nº 03/72, não sendo
poucos os cursos que, desde então, já haviam adotado tal designação (FRAGALE
FILHO, 2002).
Entretanto, segundo Fragale Filho (2002), a inclusão da Sociologia nos
currículos jurídicos não decorre de uma geração espontânea ou, tão somente, de uma
determinação normativa, mas de um demorado processo de institucionalização, cujo
início poderia ser datado nos anos sessenta, na medida em que se toma como marco
inicial a oferta de seu ensino, em 1964, na Universidade Católica de Pernambuco.
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O primeiro pleito à inclusão da Sociologia no ensino jurídico encontra-se no
Parecer da Comissão de Instrução Pública, redigido por Rui Barbosa, sobre o decreto
nº 7.247, de 1879. Nele, ao apresentar em apenso o Projeto nº 64, de 1882, determinase que o substitutivo não aceita a cadeira de Direito Natural, mas, em vez dela, propõe
a de Sociologia. O pensamento da Comissão, em todo o seu trabalho, está em
substituir a ideologia, ou seja, o culto da abstração, da frase e da hipótese, pelos
resultados da investigação experimental, do método científico.
Contudo, apesar da opinião da Comissão de Instrução Pública e o conteúdo do
Projeto nº 64, de 1882, a proposta de inclusão da Sociologia não veio a ser acolhida,
não figurando a mesma, nem na Lei nº 314, nem no Decreto nº 9.360, ambos de 1885.
E nem mesmo toda a influência positivista que impregnou os primeiros dias da
República foi capaz de alterar esse estado das coisas.
Somente no ano de 1931, através da Reforma Francisco Campos, que se
efetuou a primeira modificação curricular, dentro de uma proposta didática e política
específica, com objetivos dados e definidos para se alcançar no processo de formação
do bacharel. Na Exposição de Motivos do Decreto nº 19.852, de 11 de abril de 1931,
expôs-se que o curso de bacharelado foi organizado, atendendo que ele se destina à
finalidade de ordem puramente profissional, ou seja, que o seu objetivo é a formação
de práticos de Direito.
Buscava-se, destarte, outorgar ênfase à formação objetiva de profissionais
dotados de conhecimentos essencialmente práticos, isto é, atribuir um perfil
profissionalizante ao Curso de Graduação em Direito, excluindo do processo formativo
básico do bacharel, disciplinas de feição puramente doutrinárias ou cultural e
incentivando o estudo da positividade. Não obstante aos esforços empreendidos, essa
reforma não conseguiu, porém, modificar o panorama do ensino jurídico nacional,
porquanto não se alteraram as práticas educacionais e metodológicas há muito
existentes (FRAGALE FILHO, 2002).
Assim, somente no ano de 1972, por meio da Resolução nº 03/72, consolidouse a possibilidade de estabelecer um currículo mínimo. Essa resolução ofereceu uma
nova regulamentação aos cursos jurídicos com o intuito de flexibilizar os seus
currículos, além de atender às demandas locais e regionais, e cujas origens
encontram-se nas sugestões encaminhadas ao CFE pelo Instituto dos Advogados do
Brasil (IAB), em 1969, e nas conclusões do Encontro Brasileiro de Faculdades de
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Direito, havido em 1971, quando reaparece a sugestão de inclusão da disciplina
Sociologia como complementar e de ensino obrigatório. Em suas disposições, a
Resolução nº 03/72, além de outras disciplinas, acrescenta a Sociologia, porém ainda
permanece omissa em relação à Sociologia do Direito. Com isso, ainda que de forma
incompleta, consolidava-se, aos poucos, a oferta das disciplinas de Sociologia e
Sociologia do Direito, evidenciando o esgotamento do modelo tecnicista, buscando o
curso jurídico da política e do diálogo com as outras áreas do saber. Nesse sentido, a
Comissão de Especialistas do Ministério da Educação e da Cultura/MEC, de 1980,
sugeria o desdobramento da Sociologia em uma Geral e outra voltada para o Direito.
Finalmente, à luz do magistério da lavra de Fragale Filho (2002), a Comissão
de Especialistas do Ministério da Educação e da Cultura/MEC, 1993, depois de
diversos encontros realizou o Seminário Nacional dos Cursos Jurídicos, em cujos
resultados verifica-se a necessidade de proporcionar ao acadêmico embasamento
humanístico, com ênfase em disciplinas como a Sociologia do Direito. Esse
movimento acadêmico foi consolidado na Portaria nº 1.886/94, cujas bases estão
assentadas em dois eixos: a) o curso jurídico, tanto em suas matérias fundamentais
quanto nas profissionalizantes, deve propiciar uma sólida formação técnico-jurídica e
sociopolítica; e b) a reflexão técnico-doutrinária do Direito deve também ser
direcionada para a construção de um saber crítico que possa contribuir para a
transformação e ordenação da sociedade. Nesse sentido, pela primeira vez, restou
normatizada a presença da Sociologia do Direito como matéria fundamental nos
currículos jurídicos.
Todavia, os efeitos da Portaria nº 1.886/94, ainda que vigorando a partir em 30
de dezembro de 1994, não se fizeram sentir de imediato, pois ela assegurou um prazo
de dois anos para que os cursos jurídicos proporcionassem os meios necessários ao
seu integral cumprimento, além de determinar que suas diretrizes curriculares aplicarse-iam, de forma obrigatória, somente aos alunos matriculados a partir de 1996.
Contudo, dá a derradeira prorrogação, passando a mesma a se aplicar apenas aos
alunos matriculados a partir de 1997, configura-se que há apenas sete anos, a matéria
Sociologia do Direito ou Sociologia Jurídica tornou-se obrigatória, devendo ser
oferecida a todo futuro bacharel (FRAGALE FILHO, 2002). No entanto, é importante
ressaltar que apesar de seu desenvolvimento, ainda se está longe da riqueza de
material com que os outros países, principalmente os Estados Unidos e os países
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europeus, expandiram a bibliografia teórica e de interesse prático imediato no campo
da Sociologia do Direito. Rosa (1970) defende que a inexistência de pesquisa concreta,
sobre hipóteses determinadas, seguramente, é o principal elemento motivador dessas
deficiências.
NA BUSCA DE UM CONCEITO
Na busca de um conceito, pode-se apresentar uma definição simples e geral
da Sociologia Jurídica que exprime a relação interativa entre o social e o jurídico: “a
Sociologia Jurídica examina a influência dos fatores sociais sobre o direito e as
incidências deste último na sociedade, ou seja, os elementos de interdependência
entre o social e o jurídico, realizando uma leitura externa do sistema jurídico”
(SABADELL, 2000, p.49). De sua parte, Saldanha (1999), afirma que a Sociologia do
Direito, por um lado, é um estudo específico e possui ângulo próprio para examinar
seu objeto (o que os escolásticos denominariam de “objeto formal”). Por outro lado,
porém, ela mantém constante intercâmbio de sugestões e de subsídios com todas as
disciplinas especiais que pesquisam o direito sob outros ângulos.
Para este doutrinador, a elaboração de um conceito da Sociologia do Direito, como
acontece nas demais Ciências Humanas, nem sempre se reveste de grande
relevância. Poder-se-ia, em corolário, na persecução de um conceito, trabalhar por
meio de exclusões: do estudo do Direito como fato social, o prisma que sobejasse
após afastado o histórico, o psicológico, o filosófico, o técnico e o comparativo,
corresponderia ao do sociológico. Impende, entretanto, observar, que, no ensejo em
que se afirmar “o Direito como fato social”, considera-se que dentro do conjunto de
fatos sociais jaz, inextrincavelmente, o jurídico. Todavia, ao considerar determinados
fatos como sociais, e ao mesmo tempo como jurídicos, se utiliza implicitamente a
marca específica do jurídico, marca que corresponde a uma forma peculiar de
normatividade: a normatividade vinculada ao controle social oficial. Isto significa que
não se deve mencionar o lado de “fato social” que o Direito assume, como se se
tratasse de uma redução do jurídico a tal modo, sustenta Saldanha (1999).
Por conseguinte, o sociólogo, tratando do aspecto social (que é histórico-social)
do complexo de atos e situações que constitui o Direito, necessita permanecer
constantemente atento aos aspectos políticos e éticos que o envolvem na
problemática, bem como a implicações ideológicas, filosóficas e mesmo teológicas
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que podem estar presentes ou latentes. Pelo seu lado social, o Direito é concretude,
mas ao escavar os significados dessa, o sociólogo opera mais do que simplesmente
deparar-se com fatos. Ele exerce seu realismo, ao dar conta de condições efetivas e
relativisadoras, mas sabe que há uma parte, no conjunto das questões jurídicas, que
se estende para além daquele realismo, uma vez que fica acima das efetividades
(SALDANHA, 1999).
Neste sentido, Castro (1979) afirma que para o sociólogo, o Direito é, acima de
tudo, fenômeno social. A definição sociológica do Direito pode ser a seguinte: é o
conjunto das normas obrigatórias que determinam as relações sociais impostas a todo
o momento pelo grupo a que cada um pertence. Destacam-se, neste contexto, três
elementos: a) trata-se de normas obrigatórias; b) impostas pelo grupo social; e c) que
sofrem modificações. Assim, a Sociologia Jurídica, para o autor, é o estudo sociológico
do Direito como fato social, não só em suas manifestações morfológicas, mas também
em suas significações funcionais. Brandão (2003, p.11) também apresenta algumas
definições da Sociologia Jurídica, como a que segue: “a Sociologia do Direito procura
compreender as íntimas relações que possam existir entre o ordenamento jurídico, as
práticas judiciais, as demandas da sociedade por justiça e as intermediações que a
política faz no campo da prática jurídica”.
Outra definição apresentada por Brandão (2003, p.11), sustenta que a
Sociologia do Direito é o estudo sociológico do contexto social, desenvolvimento e
ação da lei, do sistema de regras e sanções, das instituições especiais e dos quadros
do pessoal especializado e dos diversos tipos de Direito que constituem o sistema
legal nas sociedades complexas. Enquanto cientificidade empírica, ou seja, que se
interessa pelo que é (os fatos, a realidade concreta) e não pelo que deve ser (o ideal,
a norma), a Sociologia do Direito estuda todos os fenômenos e circunstâncias que na
maior parte das sociedades de certa amplitude facilitam ao homem a possibilidade de
prever a conduta dos demais, independente do poder real destes. Não somente o
Direito positivo fixado e dado pelo Estado político, mas também o Direito vivo e as
normas de convivência figuram entre os objetos de investigação da Sociologia do
Direito.
Em seu dicionário de Sociologia, Lècuyer, Cherkaoui, Besnard e Boudon (apud
BRANDÃO, 2003, p.12), propõem três definições de Sociologia do Direito:
1. estudo das relações entre os fatos sociais e o direito, do ponto de vista da
sua produção e das suas diferentes formas de implementação;
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2. estudo das formas jurídicas, das suas disposições, dos seus usos sociais,
das instituições e dos profissionais do direito, como fenômenos sociais
particulares;
3. estudo do direito, das práticas das instituições jurídicas e dos profissionais,
como elementos entre outros de gestão da ordem social. Uma sociologia
aplicada ao Direito.

Com base nestes e outros conceitos, Brandão (2003) conclui que a Sociologia
do Direito é o estudo objetivo dos fatos sociais de natureza jurídica, em suas
características sociológicas, ou seja, à luz dos princípios da Sociologia Geral da qual
faz parte, ao lado das demais sociologias especiais.
Quanto à caracterização do domínio e do objeto da Sociologia do Direito, partese dos pressupostos da Sociologia Geral, afirma Castro (1979). A Sociologia Geral
tem como domínio a realidade social em sua pluridimensionalidade e o objeto é
representado pelas relações sociais, a interação social em dimensão exclusivamente
humana, no domínio dos seres vivos.
A Sociologia do Direito, como Sociologia aplicada, tem como domínio a
realidade social configurada na direção axiológica, ou seja, o Direito como função dos
fenômenos de interação, como função de grupos sociais, em seu aparecimento,
desenvolvimento, transformações, objetivando a satisfazer necessidades sociais, e as
causas inerentes a esses fenômenos.
O objeto epistêmico pode ser sintetizado em realidade social do Direito em suas
manifestações morfológicas e significações funcionais. Constituem-se manifestações
morfológicas o fato e norma, o comportamento e as relações prescritas, o
comportamento e as relações reais. Os padrões previstos, normados e que contam
com a coerção e garantia institucionais, não raro contrastam com o comportamento
real. É um truísmo a distância que se interpõe entre as mudanças e transformações
sociais e a estabilidade jurídica ou pretendida estabilidade jurídica (CASTRO, 1979).
Em suma, a Sociologia do Direito, preocupada com a realidade social do Direito,
investiga profundamente não apenas as relações de conveniência entre a Filosofia e
a técnica jurídica, enquanto ciência do Direito, é antes uma técnica posta
especialmente a serviço dos tribunais, cuida da aplicação de valores jurídicos e a uma
realidade concreta.
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UMA ABORDAGEM SOCIOLÓGICA DO DIREITO COMO FATO SOCIAL
O Direito não constitui um componente periférico da realidade social. Mormente
nas socioculturas complexas, a sua condição é nuclear, irradiando-se para o todo, a
ponto de se ter já repetido a fartura que é o Direito, solidário a quase todas as demais
manifestações sociais. Neste sentido, clarifica Morais (2002) que na complexidade da
trama sociocultural, vê-se a nitidez de um fato: o Direito. Toda sociedade é um pacto
de valores que dinamiza a relação entre direitos e deveres, exigindo normas com o
objetivo de impedir que a diversidade de interesses seja transformada em hostilidade
e caos. O fato jurídico pode apresentar, por si mesmo e no âmbito de suas evidências
singulares, algum sentido. Contudo, tal fato só pode alcançar sua plenitude de
significação quando integrado no amplo complexo cultural e social. Deste modo,
justifica-se uma abordagem sociológica do Direito, uma vez que é nas sociedades
humanas que o Direito se desenvolve, atingindo nelas maior refinamento e sutileza.
Além disso, considerando-se que as culturas “falam” de suas crenças, convicções e
projetos por meio do Direito, será muito importante que todo jurista busque ampliar
sua visão quanto à organização cultural e quanto à problemática social.
De acordo com Morais (2002), o Direito não é algo que cai do céu das idéias
puras sobre o mundo impuro dos simples mortais; ao contrário, é uma ciência que
nasce da própria dinâmica social e cuja existência só se justifica no coletivo e no
individual; bem como, é uma construção do pensamento e ciência que objetiva ajudar
a plenificação da humanidade do homem. Igualmente, assevera Rosa (1970) que o
estudo doutrinário da lei jamais pode ser separado da Sociologia do Direito. Embora
o estudo doutrinário esteja interessado na ideologia, esta é sempre uma abstração da
realidade social. Assim, coloca-se como questão um dos grandes problemas com que
se defronta o estudioso moderno do Direito, a saber, a necessidade de melhor
compreender o Direito como fato social e não apenas como um conjunto de normas
que formam um sistema lógico, disciplinador da vida em sociedade.
Entretanto, mesmo que o jurista não esteja reconhecidamente interessado no
vínculo que liga a doutrina à vida real, apesar disso, o vínculo existe. Ele se encontra
no conceito de ‘Direito válido’ que é parte integrante de toda proposição doutrinária,
referindo-se à eficácia das normas como um fato social. A realidade do mundo
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contemporâneo e a superação inevitável dos formalismos estéreis, pela procura
imperativa de soluções aos problemas humanos de convivência, vêm impondo que se
defronte o fenômeno do Direito como fato, isto é, como fato social que condiciona suas
manifestações e, principalmente, sua adequada compreensão (ROSA, 1970).
Distante dessa conotação o Direito só pode ser parcialmente sentido e percebido.
Todavia, já se reconheça embora o “status” do fato social, na esfera jurídica
permanece insistência de unicismo em não tomá-lo como tal, defende Morais (2002).
Dessarte, um estranho paradoxo se corporifica: por um lado, os que se declaram fartos
de ouvir essa obviedade que sublinha ser o Direito como um fato social; e, por outro
lado, uma atitude eminentemente técnica e pragmatista que reduz o Direito às
atividades de um jogo de xadrez guiado por códigos normativos.
Presentemente, modificações se verificaram, conquanto muitos docentes de Direito
ainda se sentirem completos por levarem para seus alunos apenas casos práticos,
que não diferem das “questões de dificuldade” dadas a lume em livros e revistas para
os aficionados do enxadrismo, sustenta Moraes (2002). Entre as alterações relevantes
figura a Portaria nº 1.886 que dispõe acerca da reforma do ensino jurídico no Brasil, a
qual definiu como disciplinas de caráter fundamental, entre outras, a Sociologia
Jurídica, até então considerada subsidiária ou periférica no currículo de Direito. As
vigentes Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito
avançaram mais ainda.
Emerge, assim, que, nos termos do magistério de Moraes (2002), se nenhum
edifício se sustenta sem os seus fundamentos ou alicerces, observa-se que a
Sociologia do Direito ascende à consideração de conhecimento essencial à boa
fundamentação de carreira jurídica. Existe um Direito vivo e dinâmico inerente às
pulsações da vida social, o qual transcende os registros um tanto estáticos dos
códigos. Logo, o ensino jurídico que não ensine as origens e a contextualização das
normas, não logra projetar muitas luzes.
RELEVÂNCIA

DA

ABORDAGEM

SOCIOLÓGICA

NA

FORMAÇÃO

DO

BACHARELANDO EM DIREITO
A relevância da disciplina de Sociologia do Direito está relacionada com a
manutenção de visão acerca das relações sociais, evitando distanciamento dos
procedimentos operacionais do Direito. Em suma, a área jurídica jamais pode perder
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de vista as características das formações o meio social em que faz sentido sua
presença. Neste contexto, Rosa (1970) defende que a norma jurídica é o resultado e
reflexo da realidade social, sendo que a normatividade jurídica está condicionada a
eventos sócio-culturais. Em outras palavras, o Direito é fato social e se manifesta
como uma das realidades observáveis na sociedade.
O Direito constitui o instrumento institucionalizado de maior relevância para o
controle social. Desde o início das sociedades organizadas, manifestou-se o
fenômeno jurídico como sistema de normas de conduta a que corresponde uma
coação exercida pela sociedade, segundo certos princípios aprovados e obedientes a
formas predeterminadas. Portanto, a norma jurídica é um resultado da realidade social.
Ela emana das sociedades, por seus instrumentos e instituições destinadas a formular
o Direito, refletindo o que a sociedade tem como objetivos, bem como suas crenças e
valorações, o complexo de seus conceitos éticos e finalísticos. Assim, a abordagem
sociológica do Direito permite a compreensão por parte dos estudantes, das
circunstâncias sociais que deram origem ou que fundamentam o surgimento de uma
determinada norma social.
Esse fato pode ser esclarecido mediante simples referência à variedade de
sistemas e normas de Direito em diferentes quadros culturais. O estudo histórico das
sociedades revela a existência de estruturas jurídicas bastante diversas no tempo e
no espaço. As pesquisas realizadas sobre a evolução do Direito de família, por
exemplo, ou sobre as diversas fórmulas adotadas no direito de sucessão hereditária,
demonstram uma dessemelhança de formulações, extremamente interessante e
curiosa. As realidade sociais diferentes condicionaram ordens jurídicas também
diversas (ROSA, 1970). É importante que os estudantes pesquisem acerca das
relações existentes entre as estruturas e as dinâmicas sociais e as manifestações das
instituições do Direito. Nesse estudo, a relação entre a realidade do meio social e cada
uma das facetas do seu sistema cultural, nele incluída a ordem jurídica, revela a
existência de uma interação entre a conjuntura global e a normatividade jurídica.
Consoante clarifica Rosa (1970), há uma realidade particular de cada processo
histórico, ou grupal, muito própria e diferenciada, dentro de um quadro mundial que
tende para a redução das diversidades fundamentais e para a maior influência
recíproca de todos os grupos humanos. A essa realidade particular corresponde à
produção e instituições também particulares, entre elas as jurídicas.
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É precisamente a inadequação das normas assim editadas à realidade
concreta do meio em que se pretende empregá-las, o motivo evidente de fórmulas e
instituições de Direito tão bem sucedidas em certas sociedades, quando aplicadas
sem as devidas modificações a outras sociedades. Modelos jurídicos das sociedades
industriais mais avançadas não podem, evidentemente, ser bons para sociedades
subdesenvolvidas, a menos que sofram grandes transformações no processo de
aplicação quando isso se torne possível. A mutação social que é efetuada em escala
mundial, repercute, desta forma, sempre na transformação do Direito. Os estímulos
sociais à modificação da ordem jurídica assumem formas variadas, seja pelo
crescimento lento da pressão dos padrões e normas alterados da vida social, criando
uma distância cada vez maior entre os fatos da vida e o Direito, seja pela súbita e
imperiosa exigência de certas emergências nacionais, objetivando a uma
redistribuição dos recursos naturais ou novos paradigmas de justiça social, ou seja,
ainda pelos novos desenvolvimentos científicos, afirma Rosa (1970).
Destarte, os condicionamentos sócio-culturais da normatividade jurídica se
evidenciam claros e indiscutíveis. Às modificações do complexo cultural de uma
sociedade correspondem, a seguir, alterações na sua ordem jurídica. Tais
modificações são verificadas com maior ou menor celeridade, dependendo de
diversos fatores incidentes sobre o processo social, e atendendo ao fato de que a
norma jurídica, geralmente, mas não sempre, é editada após a constatação, pelos
órgãos sociais a isso destinados da sua necessidade diante de determinada realidade
da vida social. Antes da Sociologia do Direito ter sido normatizada, verificava-se,
segundo Fragale Filho (2002), em todos os reclamos pela sua inclusão nos currículos,
a existência de uma recusa, de um fundo comum de inconformismo com o estado
precedente das coisas: primeiro, contra o Direito Natural; depois, contra o divórcio do
Direito com a realidade; enfim, contra a alienação e o tecnicismo jurídico. De sua vez,
para Moraes (2002), importantes advogados, magistrados e promotores são aqueles
capazes de enriquecer suas avaliações jurídicas com a subsidiariedade de várias
outras ciências humanas e da Filosofia, bem como da produção cultural, seja ela
literária ou não.
Se assim não parece ser, basta atentar-se para os vultos que se destacam no
cenário nacional e internacional, no panorama contemporâneo da cultura jurídica; são
normalmente vultos de homens de notável competência cultural, cuja acuidade
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jurídica tem por base não só as especializações, mas também o não rendimento à
armadilha do especialismo (MORAIS, 2002).
No entanto, embora a Sociologia do Direito se insira há muito nas matrizes
curriculares dos Cursos de Graduação em Direito espalhados por todo o país,
permanece ainda imprecisão acerca do que realmente compreende a disciplina. De
acordo com Junqueira (2002), não basta institucionalizar a disciplina, fazendo-se
mister a efetividade.
Dessarte, na preleção da lavra de Junqueira (2002), a disciplina deve clarificar a
própria identidade epistemológica e funcional, o que, com certeza, vai influenciar seu
processo de consolidação. Neste sentido, a autora defende a oferta de disciplinas
voltadas para uma Sociologia aplicada direcionada para uma reflexão mais crítica
sobre o Direito. Seria uma disciplina voltada para o estudo, por exemplo, das
instituições jurídicas. Das profissões jurídicas. Do Direito não oficial. Arruda Jr. (1993)
também

indica

que

a

Sociologia

do

Direito

necessita

pautar-se

pela

interdisciplinaridade na análise da juridicidade, começando por denunciar a separação
dos mundos do ser e do dever ser. Conseguintemente, à Sociologia do Direito incumbe
pretender indicar pistas para estudos epistêmicos e empíricos particulares que
auxiliarão a enriquecer as hipóteses gerais inspiradas nas grandes teorias sociais,
contrapondo-se à luz de dados e reflexões atualizadas (ARRUDA JR. 1993).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Direito só se justifica no meio social, isto é, a norma jurídica é um resultado
da realidade social, um fato social. Ela emana das sociedades, por meio de seus
instrumentos e instituições destinadas a formular o Direito, refletindo o que a
sociedade tem como objetivos, crenças e valorações. Há uma riqueza que caracteriza
as relações entre Direito e sociedade, embora muitas vezes não se reconheça essa
relação que acaba por ser deixada de lado pela formação jurídica. Uma norma ou um
sistema jurídicos são criados conforme a necessidade do meio social, o que faz com
que o Direito se torne um fato social que vem acompanhado de conseqüências para
a vida em sociedade. A realidade do Direito se estende para além dos códigos e dos
conceitos doutrinários. Neste contexto, insere-se a Sociologia do Direit, que há poucos
anos se introduziu nas matrizes curriculares dos Cursos de Graduação em Direito no
País. Logo, ainda permanece certa dificuldade em entender os objetivos e a função
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dessa disciplina, o que decorre da diversidade de abordagens que tem sido
implementada em seu ensino. A Sociologia do Direito analisa o processo de criação
do Direito e sua aplicação na sociedade. O seu sentido e a relevância emana do
princípio de que a lei e as instituições legais afetam e são afetadas pelas condições
sociais que as cercam.
O surgimento da Sociologia do Direito remonta ao final do século XIX, quando
Émile Durkheim e Max Weber passaram a realizar uma análise sobre o Direito, sendo
que ambos dedicaram-se ao estudo dos vários fenômenos sociais, e foi dentro de uma
tal perspectiva que analisaram o Direito ao lado da economia, da moral, da política,
das classes sociais, da religião, da família, enfim, relacionando-o com as demais
instituições sociais. Já no Brasil, o desenvolvimento da Sociologia do Direito, sob
influência evolucionista e pela tentação de tomar o lugar da Filosofia, ocorreu mais
especificamente nas últimas décadas, tendo como uma das causas desse
retardamento no desenvolvimento, a inexistência de uma tradição de estudos
universitários ou de instituições, como recurso às técnicas de pesquisa.
De uma forma geral e englobante, a Sociologia do Direito pode ser definida
como a relação interativa entre o social e o jurídico, isto é, a verificação da influência
dos fatores sociais sobre o Direito e as incidências deste último na sociedade. Em
outras palavras, a Sociologia Jurídica analisa os elementos de interdependência entre
o social e o normativo. A abordagem sociológica, preocupada com a realidade social
do Direito, investiga, profundamente, não só as relações de conveniência entre a
Filosofia e a técnica legal. Já a Ciência do Direito é, antes, uma técnica posta
especialmente a serviço dos tribunais, cuidando da aplicação de valores jurídicos e
de uma realidade concreta.
Destarte, verifica-se que a Sociologia aplicada ao Direito se constitui disciplina
fundamental para que os e as bacharelandas possam compreender como se erigiram
os princípios e normas jurídicas, de acordo com a conveniência ou necessidade social
de cada cultura. Observa-se assim, que a Sociologia do Direito adquire o “status” de
conhecimento essencial à boa fundamentação de carreira jurídica.
Em suma, a área do Direito jamais pode perder de vista as características das
instituições do meio social em que faz sentido sua presença. Por fim, a Sociologia do
Direito deve, essencialmente, conduzir o estudante de Direito a uma reflexão sobre o
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sistema jurídico e sua realidade, auxiliando-o a entender a função das profissões
jurídicas.
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USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
Wélingta Albino Wolinger1
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RESUMO: Este trabalho trata do procedimento da usucapião extrajudicial, que surgiu
com o advento do novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015, analisou as mudanças, os reflexos e benfeitorias que esse novo rito trouxe. O
objetivo geral será realizar um estudo aprofundado da usucapião com foco no
procedimento extrajudicial. Compreender a usucapião extrajudicial, e conhecer o
procedimento e seus requisitos, observando as mudanças trazidas pelo novo instituto.
Especificamente, serão objetos de pesquisa a posse e propriedade do direito brasileiro
a luz do princípio da função social. Também descrever as diversas modalidades de
usucapião e por fim compreender a usucapião extrajudicial, seu procedimento,
requisitos, observando as mudanças trazidas pelo novo instituto. O estudo proposto
foi levado a efeito tomando como pressuposto o método indutivo e a pesquisa
bibliográfica, com produção descritiva.
PALAVRAS-CHAVE: Usucapião; Usucapião extrajudicial; Posse e Propriedade;
Modalidades da usucapião; Código de Processo Civil.
ABSTRACT: This monograph deals with the extrajudicial misappropriation procedure,
which arose with the advent of the new Code of Civil Procedure, Law no. 13,105, of
March 16, 2015, analyzed the changes, reflections and improvements that this new
rite brought. The overall objective will be to conduct an in-depth study of usucapio with
a focus on extrajudicial procedure. Understand the extrajudicial misappropriation, and
know the procedure and its requirements, observing the changes brought by the new
institute. Specifically, the possession and ownership of Brazilian law will be the object
of research in light of the principle of social function. Also describe the various
modalities of usucapião and finally to understand the extra-judicial usucapião, its
procedure, requirements, noting the changes brought by the new institute. The
proposed study was carried out taking as presupposition the inductive method and the
bibliographic research, with descriptive production.
KEY WORDS: Usucapião; Usucapião extrajudicial; Ownership and Ownership; Modes
of usucapion; Code of Civil Procedure.
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INTRODUÇÃO

O tema deste trabalho é usucapião extrajudicial, procedimento que surgiu
com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105 de 16 de
março de 2015. O objetivo geral será realizar um estudo aprofundado da usucapião
com foco no procedimento extrajudicial. Compreender a usucapião extrajudicial,
conhecer o procedimento e seus requisitos, observando as mudanças trazidas pelo
novo instituto. O problema será aprofundar o que é a usucapião extrajudicial do direito
brasileiro.
Os objetos específicos são a posse e propriedade do direito brasileiro a luz
do princípio da função social. Também descrever as diversas modalidades de
usucapião e por fim compreender a usucapião extrajudicial, seu procedimento,
requisitos, observando as mudanças trazidas pelo novo instituto.
O estudo proposto será levado a efeito tomando como pressuposto o método
indutivo e a pesquisa bibliográfica, com produção descritiva. Serão utilizados como
fontes de pesquisa estudos recentes que abordam o problema objeto desta pesquisa.

1 POSSE E PROPRIEDADE DO DIREITO BRASILEIRO A LUZ DO PRINCÍPIO DA
FUNÇÃO SOCIAL

1.1

HISTÓRICO DA POSSE E DA PROPRIEDADE NO BRASIL
O sistema sesmaria era um instrumento legal utilizado por Portugal para povoar

o Brasil e evitar que outros países o fizessem, por esse motivo as terras deviam ser
efetivamente possuídas. Essa posse era obtida através de cartas entregues pelos
capitães donatários e pelos governantes, eram enviadas de Portugal para o Brasil com
a intenção controlar quem iria receber a posse das terras 3
A desorganização fundiária se prolongou até 1822, quando príncipe determinou
a extinção das sesmarias. Com a independência do Brasil, foi adotada a modernidade
liberal, a Constituição de 1824, defendia a inviolabilidade da propriedade em seu artigo
179 e nada mencionou quanto a posse, e a partir de 1824 até 1850 a posse era a
apropriação legitima das terras públicas.4

3
4

LOBÔ, Paulo. Direito civil : coisas. cap.1
LOBÔ, Paulo. Direito civil : coisas. cap.1
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Em 1850 foi editada a lei nº 601, a “Lei de terras”, com a intenção de proteger os
posseiros e sesmeiros irregulares. Posteriormente foi editada a Lei Hipotecária, Lei nº
1.237 de 1864, que também colaborou para o modelo moderno da propriedade
privada, permitindo que a propriedade de terras fosse garantia de crédito nas relações
financeiras. 5
Com o advento do Código Civil de 1916 ainda tratava da propriedade sem
qualquer dever ou função, apenas havia retirado o termo “absoluta”. Nas constituições
seguintes a de 1967 e a de 1988 positivaram a função social da propriedade, deixando
a individualidade e passando a ter deveres. A atual Constituição garante o direito à
propriedade, porém menciona expressamente a necessidade da propriedade atender
a função social. O Código Civil de 2002 menciona que a propriedade deve ser exercida
em consonância com suas finalidades econômicas e sociais, dessa forma prevê a
função social da propriedade. 6

1.2 DA POSSE
Existem várias teorias, porém, basicamente elas se dividem em dois grupos, o
das teorias subjetivas e o das objetivas. A primeira é de Friedrich Karl Von Savigny
“posse é o poder que tem a pessoa de dispor fisicamente de uma coisa, com intenção
de tê-la para si e de defendê-la contra a intervenção de outrem”. 7
A segunda teve como principal defensor Rudolf Von Ihering “que a posse, por
ser a exteriorização da propriedade, já seria suficiente para merecer proteção jurídica,
de forma que se alguém aparentar ser proprietário terá posse, ainda que não seja
efetivamente o dono”. 8
Atualmente a posse está positivada no artigo 1.196 do Código Civil, com a
seguinte redação: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício,
pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.” 9

LOBÔ, Paulo. Direito civil : coisas. cap.1
BRASIL.LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Código civil. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 01 maio de 2017.
7 MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de direito civil: direito das
coisas. São Paulo : Saraiva, v.3. 2012. Saraiva online.
8 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas. 7. ed. São Paulo : Saraiva,
v.5. 2012, p 1
9 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. p.1
5
6
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1.2.1 Classificação da Posse
O Código Civil classifica a posse no Capitulo I do Livro III da parte Especial,
traz consigo a distinção entre posse indireta e direta; posse justa e injusta; a posse de
boa-fé e a má-fé. Ainda a partir do texto legal podem ser apontadas outras espécies:
posse exclusiva, composse e posses paralelas; posse nova e posse velha; posse
natural e posse civil ou jurídica; posse “ad interdicta” e posse “ad usucapionem”.10
Quanto a posse direta e indireta, aquele que está próximo a coisa é o possuidor
direto e aquele que está mais distante é o possuidor indireto, podendo as duas formas
coexistirem. 11
No que tange a posse justa e injusta trata o artigo 1.200 do Código Civil “É justa
a posse que não for violenta, clandestina ou precária.” No que toca a posse de boa-fé
e má-fé o Código Civil as estabelece: “Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor
ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.” 12
Já quanto a Composse, segundo o autor menciona: “situação pela qual duas
ou mais pessoas exercem, simultaneamente, poderes possessórios sobre a mesma
coisa”. Já a posse exclusiva “é a posse de um único possuidor. É aquela em que uma
única pessoa, física ou jurídica, tem, sobre a mesma coisa, posse plena, direta ou
indireta”. Já posse nova é a de menos de ano e dia, já a posse velha é a de mais de
ano e dia. 13
“Posse Natural é a que se constitui pelo exercício de poderes de fato sobre a
coisa. Posse jurídica é a que assim se considera por força de lei, sem necessidade de
atos físicos ou materiais. É a que se transmite ou se adquire pelo título “.
Quanto a posse “ad interdicta” é a que pode ser protegida pelos interditos ou
ações possessórias, quando atacada ou ameaçada, (a do locatário)”. Já a “ad
usucapionem” é a que se prolonga por determinado período estipulado pela lei,
tornando o possuidor titular a aquisição do domínio. 14

1.3 DA PROPRIEDADE

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas p.1
FIQUEIREDO, Fábio V. Direito Civil 3 – Coisas, Família e Sucessões. p.1
12 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. p.1
13 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas p.1
14 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas. 2015.p.1
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O direito de propriedade segundo Washington de Barros Monteiro é “o mais e
mais sólido de todos os direitos subjetivos, o direito real por excelência, é o eixo em
torno do qual gravita o direito das coisas”.15
Segundo a doutrina a propriedade envolve dois elementos, o interno que trata
dos direitos que o proprietário tem de usar, gozar, fruir e dispor da coisa, tudo como
bem entender. Já o elemento interno, que é também chamado de sequela, consiste
em reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha.16
O Código Civil em seu artigo 1.228 trata: “O proprietário tem a faculdade de
usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que
injustamente a possua ou detenha.” 17 Não traz o conceito de propriedade, apenas
elenca os direitos do proprietário.
Quando todos estes direitos estiverem reunidos em uma pessoa só, pode-se
dizer que ela é titular da propriedade plena. Porém, existe a possibilidade de se ter a
propriedade limitada, que ocorre no fenômeno de desmembramento, passando alguns
dos direitos mencionados a serem exercidos por outra pessoa.18

1.3.1 Caracteres Da Propriedade
O Código Civil trata da propriedade como plena e exclusiva:”Art. 1.231. A
propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário”.19
A propriedade tem caracteres, o primeiro deles é que a propriedade é absoluta,
isso porque é o mais extenso e o mais completo dos direitos reais, porque é plena. O
proprietário está sujeito apenas a determinadas limitações, impostas pelo interesse
público ou pelo direito de outros proprietários. O segundo caractere trata em afirmar
que o direito de propriedade é exclusivo, no sentindo de que o titular pode afastar da
coisa quem quer que dela queira se utilizar. 20
O terceiro que diz que a propriedade é irrevogável, por ser absoluta o que o
proprietário dispuser deve ser mantido e produzir os efeitos desejados por ele. Sendo
a propriedade uma vez adquirida, em regra não pode ser perdida, a não ser pela
vontade do proprietário ou se sobrevier causa legal extintiva.

21

MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de direito civil.
MANUAL de direito civil. André Puccinelli Júnior (coord.). Saraiva online.
17 BRASIL. LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Que institui o Código Civil.
18 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas p.1
19 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. p.1
20 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas. 2015.p.1
21 MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de direito civil. p.1
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1.4 DA FUNÇÃO SOCIAL
O coordenador André Puccinelli Júnior sustenta em manual de Direito Civil que:
“Como visto, a propriedade conquanto seja um direito pleno, exclusivo, perpétuo e
fundamental, não se trata de um direito absoluto (...)”22
A origem do princípio da função social da propriedade é por muitos considerada
controvertida. Teria sido formulada por Augusto Comte e postulado por Leon Duguit,
o último é considerado pioneiro em argumentar que os direitos só se justificam pela
missão social que devem contribuir, sendo assim o proprietário deve se comportar
como um funcionário quanto a gestão de seus bens. 23
No artigo 183 da Constituição Federal trata da possibilidade da usucapião, tal
instituto está completamente fundamentado no princípio da função social. O autor
Carlos Roberto Gonçalves argumenta sobre o tema: “O fundamento da usucapião está
assentado, assim, no princípio da utilidade social, na conveniência de se dar
segurança e estabilidade à propriedade, bem como de se consolidar as aquisições e
facilitar a prova do domínio”. 24

2 MODALIDADES DO USUCAPIÃO
2.1 DA USUCAPIÃO
Para Carlos Roberto Gonçalves: “A usucapião é também chamada de
prescrição aquisitiva, em confronto com a prescrição extintiva, que é disciplinada nos
arts. 205 e 206 do Código Civil.”25
Existem alguns requisitos gerais para a aquisição de propriedade por
usucapião, o primeiro deles é persona habilis, tal requisito trata da capacidade do
usucapiente, tanto pessoa jurídica como natural. É requisito também a res habilis, que
trata da coisa, coisa hábil, nem toda coisa pode ser usucapida. Outro requisito é a
posse, possessio, que é basicamente o exercício de algum dos poderes da
propriedade como já mencionado, que em geral deve ser mansa, pacifica e pública,
ainda dependendo da espécie de usucapião se exigirá boa-fé. 26

MANUAL de direito civil. André Puccinelli Júnior (coord.). Saraiva online. p. 1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil esquematizado, v. 2: coordenador Pedro Lenza. – 4. ed.
– São Paulo : Saraiva, 2016.
24 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas p.1
25 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas p.1
26 NADER, Paulo. Curso de direito civil. Direito das coisas. p. 160
22
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É requisito ainda o tempo, tempus, decurso do tempo, é um requisito de muita
importância, porém sozinho não produz efeitos, deve estar acompanhados dos
demais elementos para se efetivar.27

2.2. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMUM
Esta espécie de usucapião é a que exige mais tempo de posse, porém não é
necessária a boa-fé, e está prevista no art. 1. 238 do Código Civil:
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição,
possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente
de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença,
a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos
se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele
realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 28

Para a aquisição da propriedade pela modalidade extraordinária comum é
necessário suprir alguns requisitos, o primeiro é a posse continua independente de
boa ou má-fé, sendo assim não necessário que o posseiro enteja de boa-fé; o segundo
requisito é estar no posse no imóvel pelo período de quinze anos. A posse dever ser
exercida com ânimo de dono, e o período dos quinze anos deve ser ininterrupto.

29

2.3 USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA HABITACIONAL OU POSSE TRABALHO
Esta modalidade é derivada da usucapião extraordinária comum, e está
prevista no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, e sua principal
característica é o prazo reduzido para aquisição, mas para se beneficiar do prazo é
necessário suprir alguns requisitos que serão abordados a seguir.
O parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil:
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição,
possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente
de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença,
a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos
se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele
realizado obras ou serviços de caráter produtivo.30

NADER, Paulo. Curso de direito civil. Direito das coisas. p. 161
BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.
29 LÔBO, Paulo. Direito civil: Coisas. Saraiva online.
30 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.
27
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Para que seja possível considerar a redução do prazo não bastam os
comprovantes de pagamentos de tributos, devendo o posseiro demonstrar a sua
contribuição ao imóvel através de obras e serviços ou de construção.

31

2.4 USUCAPIÃO ORDINÁRIA COMUM
Está prevista no artigo 1.242 do Código Civil, tem como requisitos a posse
continuada de dez anos, a apresentação de “justo título” e comprovação de boa-fé,
em decorrência disso é que seu tempo de posse é reduzido. 32
O Código Civil: “Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele
que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez
anos.”33
Existem quatro requisitos essenciais para a aquisição da propriedade por esta
modalidade, o primeiro é a posse mansa, pacifica e ininterrupta, na qual o usucapiente
deve ter anino de dono, de titular do direito real. O segundo requisito é o cumprimento
do prazo legal, devendo esse requisito ser cumprido juntamente com o primeiro para
que seja o que eficaz. 34
O terceiro e quarto requisitos são os que divergem grosseiramente a usucapião
extraordinária da ordinária, o justo título e a boa-fé. Estes dois últimos requisitos não
são necessários na usucapião extraordinária, porém lá o tempo para aquisição é maior.
35

2.6 USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANA INDIVIDUAL (PRO MISERO)
Está prevista primeiramente na constituição no artigo 183, e transcrita no
código civil no artigo 1.240 e ainda, posteriormente, descrita na lei 10.257 de 2001, os
artigos são idênticos.
São requisitos para a aquisição de propriedade através desta modalidade,
primeiramente, a posse mínima de cinco anos, que como em todas as modalidades

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil esquematizado, v. 2: coordenador Pedro Lenza. – 4. ed.
– São Paulo : Saraiva, 2016.
32 LÔBO, Paulo. Direito civil: Coisas. Saraiva online.
33 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. p.1
34 BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa: de acordo com o novo código de processo civil.
Capitulo 5.
35 BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa: de acordo com o novo código de processo civil.
Capitulo 5.
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dele ser mansa, pacifica e sem interrupção. É requisito também que seja área urbana
e que não seja superior a duzentos e cinquenta metros quadrados.

36

Também que o imóvel deve ser utilizado para residência própria ou de sua
família e que necessariamente deve estar localizado em área urbana segundo as
disposições das lei municipal de onde se encontra o imóvel. O último requisito é que
o usucapiente seja pessoa física como já foi mencionado. 37
Ainda, que o adquirente não pode ser proprietário que outro imóvel urbano ou
rural e poderá se utilizar dessa espécie de usucapião apenas uma vez.

38

2.7 USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL RURAL
Esta espécie, é também conhecida como usucapião pró-labore e está
positivada na constituição e no Código Civil, com redações idênticas, expondo os
requisitos necessários para a aquisição da propriedade rural.
A Constituição no artigo 191 e o Código Civil no artigo 1.239:
Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como
sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural
não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou
de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 39

Não se basta da simples posse, para sua aquisição é necessário morar e
trabalhar no imóvel rural, tirar dele o seu sustento. Está vinculada ao princípio ruralista,
visa a fixação do homem no campo, e considera dono da terra rural aquele tira frutos
dela e nela vive com sua família. Sendo assim, está modalidade dispensa o justo título
e a boa-fé.40

2.8 USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANA COLETIVA
Esta é prevista no artigo 10º da Lei 10.257 de 2011, e prevê a possibilidade de
adquirir propriedade urbana coletivamente, esta modalidade vem beneficiar
comunidades de baixa renda.
Artigo 10º da Lei 10.257 de 2011:
Art. 10. As áreas urbanas com mais de duzentos e cinqüenta metros
quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, por
NADER, Paulo. Curso de direito civil. Direito das coisas. p. 168
NADER, Paulo. Curso de direito civil. Direito das coisas. p. 168
38 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 4º edição Rio de janeiro São Paulo Método
2014.
39 BRASIL, Lei 10.406, Código Civil Brasileiro. P. 1 e BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.
40 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas. Saraiva online.
36
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cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível
identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são susceptíveis de
serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam
proprietários de outro imóvel urbano ou rural. 41

Nesta modalidade de usucapião são requisitos, primeiramente que o imóvel
esteja situado em área urbana, que tenha mais de duzentos e cinquenta metros
quadrados. Também que o imóvel seja ocupado por pessoas de baixa renda que
estejam vivendo em coletividade não havendo uma divisão de espaço não sendo
possível identificar o lote de cada pessoa. 42

2.9 USUCAPIÃO FAMILIAR
É também conhecida como especial urbana por abandono do lar, está prevista
no artigo 1.240-A do Código Civil e na lei Federal 12.424 de 2011, e visa favorecer o
(ex) cônjuge ou (ex) companheiro que tem a composse do imóvel e ficou no lar em
face do que deixou.
Artigo 1.240-A do Código Civil:
Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem
oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com excônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não
seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (Incluído pela Lei nº 12.424,
de 2011)
§ 1o O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor
mais de uma vez.43

Possui o menor prazo para aquisição, são dois anos, que só começam a contar
a partir da Lei nº 12.4242/2011. Quanto a medida o imóvel poderá ter até 250 metros
quadrados. O usucapiente não pode ser proprietário de outra bem urbano ou rural e
só pode se utilizar uma vez desde instituto. 44
É requisito que os usucapientes não poder possuir outro imóvel urbano ou rural,
que como em todas as modalidades a posse seja ininterrupta, mansa e pacifica. Nesta
espécie não são requisitos a boa-fé e o justos título. 45

2.10 USUCAPIÃO INDÍGENA
BRASIL, Lei 10.257 de de 10 de julho de 2001. p.1
NADER, Paulo. Curso de direito civil. Direito das coisas. p. 171
43 BRASIL, Lei 10.406, Código Civil Brasileiro. P. 1
44 BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa: de acordo com o novo código de processo civil.
São Paulo: Saraiva, 2016.
45 NADER, Paulo. Curso de direito civil. Direito das coisas. p. 171
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Está regulamentada no estatuto no índio, lei 6.001/73, e visa resguardar os
direitos do povo indígena.
Artigos 32, 33 e 38 do Estatuto do Índio:
Art. 32. São de propriedade plena do índio ou da comunidade indígena,
conforme o caso, as terras havidas por qualquer das formas de aquisição do
domínio, nos termos da legislação civil.46

Esta modalidade está limitada a área rural, não havendo previsão para a área
urbana, e muito se assemelha com a usucapião constitucional rural, os requisitos que
as diferenciam são os característicos dos da posse exercida por indígena e que o
prazo para aquisição é de dez anos de posse. 47

3. A USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
3.1 O CONTEXTO DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (DESJUDICIALIZAÇÃO E
DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL)
O novo procedimento deriva de mais um capítulo da desjudicialização no direito
brasileiro, que iniciou pelas ações da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério
da Justiça, criada em 2003, que tem como finalidade diminuir o alto número de novos
processos, buscando separar a jurisdição contenciosa da voluntária, passando a
voluntária para outros profissionais capacitados, que possuem fé pública e idoneidade
moral, deixando o judiciário para conflitos e situações mais complexas.48
Com isso, e as atividades notariais e registrais passaram a ganhar mais
importância, atividades muito antigas e sempre necessárias, que porém, passam a
ganhar mais atribuições, podendo operar em separação consensual, extinção
consensual de união estável, inventario, partilha e agora a usucapião, tornando
possível seu reconhecimento extrajudicial. 49
Também é considerado como berço o acesso à justiça, vindo de um movimento
de constitucionalização do direito processual, que busca a efetividade de solução das
demandas e isso em um tempo razoável. Se considera que o novo Código de

BRASIL, Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973. Dispõe sobre o estatuto do índio. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6001.htm Acesso em: 02 de junho de 2017.
47 CORREIA, Jonas Ricardo. Usucapião no novo CPC. 2ª ed Campo grande complementar 2016.
48 COSTA, Valestan Milhomem da. Os requisitos para a usucapião extrajudicial na sistemática do
novo código de processo civil e a questão da competência funcional do tabelião de notas e do oficial
do registro de imóveis. Revista de Direito Imobiliário | vol. 79/2015. Pg 09.
49 COSTA, Valestan Milhomem da. Os requisitos para a usucapião extrajudicial na sistemática do
novo código de processo civil e a questão da competência funcional do tabelião de notas e do oficial
do registro de imóveis. Pg 09.
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Processo Civil, que trouxe o novo procedimento, tem a intenção de mudar a imagem
do judiciário estagnado. 50

3.2 CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
O novo procedimento surgiu com o artigo 216-A da Lei n.6.015/73 (Lei dos
registros Públicos, inserido pelo novo Código de Processo Civil, em decorrência da
desjudicialização, como já mencionado do título anterior que trata do contexto que fez
nascer este novo procedimento. 51
A usucapião extrajudicial, é uma espécie criada pela lei, através de
procedimentos diversificados. Da mesma forma que o processo judicial também está
fundamentado em princípios constitucionais, sendo os principais o contraditório, a
ampla defesa e o devido processo legal. 52
Quanto a natureza jurídica, atualmente se entende que as atividades notariais
e registrais são administrativas, públicas, que são exercidas por um particular por sua
responsabilidade mediante delegação estatal. Sendo, desse modo, uma atividade
administrativa e não jurisdicional. 53

3.3 O PROCEDIMENTO DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL E SEUS REQUISITOS
Quanto ao procedimento, “O processo de usucapião extrajudicial, no seu
procedimento comum, pode ser utilizado para qualquer espécie de usucapião
imobiliária, na aquisição de qualquer direito real imobiliário passível de ser
usucapido.”54
O Código de Processo Civil trata dos requisitos e de como irá proceder esse
novo procedimento, já atualizadas com as alterações trazidas pela Lei 13.465/2017:
Art. 1.071. O Capítulo III do Título V da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de
1973 (Lei de Registros Públicos), passa a vigorar acrescida do seguinte art.
216-A: (Vigência)
“Art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de
reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente
perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado

GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Reconhecimento extrajudicial da usucapião e o novo
Código de Processo Civil. Revista de Processo. vol. 259/2016. Set / 2016. Pg 09.
51 BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa: de acordo com o novo código de processo civil.
São Paulo: Saraiva. Saraiva online. Capitulo 4.
52 MELLO, Henrique Ferraz Corrêa de. Usucapião extrajudicial. P. 167.
53 BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa: de acordo com o novo código de processo civil.
Capitulo 6.
54 BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa: De acordo com o novo código de processo civil.
Capitulo 6.
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o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por
advogado, instruído com: (...)55

O primeiro artigo trata tanto da competência territorial, quanto material, que
deve ser no Cartório de Registro de imóveis onde está situado o imóvel a ser
usucapido, e como já mencionando trata do procedimento como facultativo. Ainda
menciona a necessidade de advogado para a interposição do requerimento, o que é
de extrema importância.56
Voltando aos documentos necessário para o requerimento extrajudicial o inciso
II do artigo Art. 216-A da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros
Públicos) trata da planta e do memorial descritivo. 57
O inciso III, tratada necessidade de juntar ao pedido certidões negativas dos
distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicilio do requerente. O inciso
IV, trata do justo título e quaisquer outros documentos comprobatórios, vale ressaltar
que existem duas modalidades que dispensam a juntada do justo título, são a
usucapião extraordinária e especial (rural e urbana). 58
Também é importante a juntada das certidões de registro do imóvel
usucapiendo e dos imóveis confrontantes. Caso a serventia competente possuía as
informações sobre os imóveis, tanto o usucapido quantos os seus imóveis
confrontantes, basta a indicação dos registros, não sendo necessária a retirada. 59
Antes da Lei 13.465/2017, havia necessidade de expressa concordância do
titular de direito reais do imóvel usucapido, e caso sua assinatura não constasse na
planta do imóvel, deveria ser notificado após requerimento, e o seu silêncio seria
interpretado como discordância. Com a alteração da Lei citada, o silêncio é
considerado como concordância. 60
Caberá ao Oficial do registro de Imóveis a publicidade, dar ciência a União, ao
Estado, ao Distrito Federal e ao Município, pessoalmente ou por correio com aviso de
recebimento a fim que se manifestem no prozo de 15 dias, quanto ao pedido.61

BRASIL, Lei nº 13.105. Código de Processo Civil. DE 16 DE MARÇO DE 2015. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 08/102017
56 COSTA, Valestan Milhomem da. Os requisitos para a usucapião extrajudicial na sistemática do
novo código de processo civil e a questão da competência funcional do tabelião de notas e do oficial
do registro de imóveis. Pg 10.
57 MELLO, Henrique Ferraz Corrêa de. Usucapião extrajudicial. P. 167
58 MELLO, Henrique Ferraz Corrêa de. Usucapião extrajudicial. P. 168
59 MELLO, Henrique Ferraz Corrêa de. Usucapião extrajudicial. P. 170
60 DEPIERI, Rafael; RIBEIRO, Isaque. Novidade legislativa: agora a usucapião extrajudicial ficou mais
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Vencidos os prazos mencionados, não havendo impugnação, pendenciais de
diligencias e a documentação estando completamente em ordem, o oficial de registro
de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, sendo
possível a abertura de matrícula. 62

3.4 OBSERVAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL E O NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Primeiramente, é válido ressaltar que o novo procedimento não engloba
usucapião de bens moveis. 63
No novo procedimento não há referência sobre o cancelamento dos direitos
reais pendentes, por mais que se acredite em aquisição originaria, não a previsão
expressa sobre o assunto.64
Ainda, muitos autores tratam na usucapião extrajudicial ou administrativa como
uma nova modalidade, entretanto é apenas um novo procedimento, um rito. Já que o
que muda é a forma é o processo que se tem que enfrentar para obter o
reconhecimento da usucapião e não uma modalidade nova de aquisição de
propriedade. 65
Tecnicamente, a lei geral não deveria mudar a especial, entretanto, foi
exatamente o que o Código de Processo Civil fez, alterou a lei 6.015/63 (Lei de
Registros Públicos), artigo 216-A, não sendo observado o uso perfeito da técnica. 66
Ainda, no momento da publicação o procedimento da usucapião possuía um
critério de difícil acesso, era necessária a anuência do proprietário, e o seu silencio
era interpretado como discordância, o que era um empecilho para deferimento da
usucapião extrajudicial. Entretanto a Lei Federal 13.465, de 11 de julho de 2017,
alterou o dispositivo exatamente no sentindo do mencionado, passando a não ser

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito processual Civil. Pagina 1.781.
VÁRIOS AUTORES. Vários coordenadores. Novo código de processo Civil: Impactos na legislação
extravagante e interdisciplinar, v. 2. São Paulo. Saraiva 2016. Saraiva online capitulo 2.
64 VÁRIOS AUTORES. Vários coordenadores. Novo código de processo Civil: Impactos na legislação
extravagante e interdisciplinar. Capitulo 2.
65 VÁRIOS AUTORES. Vários coordenadores. Novo código de processo Civil: Impactos na legislação
extravagante e interdisciplinar. Capitulo 2.
66 VÁRIOS AUTORES. Vários coordenadores. Novo código de processo Civil: Impactos na legislação
extravagante e interdisciplinar. Capitulo 2.
62
63

53

mais necessária a concordância do proprietário, e o seu silêncio passou a ser
interpretado como anuência.67

CONCLUSÃO
A usucapião é um instituto antigo, que tem evoluído com o passar dos anos, e
a última novidade intimamente ligada ao instituto foi a entrada em vigor do Novo
Código de Processo Civil, Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015, que alterou a Lei
dos Registros Públicos, Le nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973, dando vida a
usucapião extrajudicial.
Com a chegada deste novo instituto muitas dúvidas surgiram a seu respeito, e
a fim de sanar esses questionamento este trabalho teve como problemática
compreender a usucapião extrajudicial, e conhecer o procedimento e seus requisitos,
observando as mudanças trazidas pelo novo instituto.
O objetivo geral neste trabalho foi alcançado, já que foi possível compreender
a usucapião extrajudicial a partir dos conceitos trazidos, ainda tornou-se possível
conhecer como funciona o procedimento, pois foram aprofundados os requisitos,
restando supridos o objetivo geral. E ainda perceber as principais mudanças, pois a
principal mudança é a possibilidade de obter o reconhecimento da usucapião de forma
extrajudicial, fazendo o pedido no cartório de registro de imóveis, perante um oficial
registral.
Quando aos objetivos específicos, foram tratados desenvolvimento dos
capítulos e subtítulos. O primeiro trouxe a posse e da propriedade no direito Brasileiro
em face a função social. E estes primeiros objetivos específicos restaram supridos,
já que a posse e a propriedade foram exploradas conceitualmente, ainda foi
aprofundado a história desses institutos no Brasil.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADOLESCENTE
FRENTE A PRÁTICA DO CYBERBULLYING
Graziely Priscila de Liz Coelho68
Ivonete Moreira69

RESUMO: A pesquisa pauta-se na responsabilização civil pelo cyberbullying praticado
por adolescentes. A problemática baseia-se na simultaneidade de pessoas navegando
na internet; e pelo maior acesso pelos jovens. O objetivo geral é investigar quem será
responsabilizado; como objetivos específicos investigar a teoria Geral da
Responsabilidade Civil; o conceito de Cyberbullying; a responsabilização civil pela
pratica. Utilizou-se do método indutivo associado à pesquisa bibliográfica, por
produção descritiva e observação da Normalização dos Trabalhos Acadêmicos da
UNIARP e a ABNT. Concluiu-se que pela subsidiariedade, quando os pais não
ostentam patrimônio busca-se do menor, equitativamente. Também recai sobre o
patrimônio do menor se condenado por ato infracional, através de medidas
socioeducativas. E serão solidariamente responsáveis os pais e filhos quando estes
últimos forem emancipados voluntariamente.
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Civil; Cyberbullying; Menores.
ABSTRACT: The research focuses on civil responsibility for cyberbullying practiced by
adolescents. The problem is based on the simultaneity of people surfing the internet;
and greater access by young people. The overall goal is to investigate who will be held
accountable; as specific objectives investigate the General Theory of Civil Liability; the
concept of Cyberbullying; the civil responsibility for the practice. We used the inductive
method associated to the bibliographic research, through descriptive production and
observation of the Normalization of Academic Works of UNIARP and ABNT. It was
concluded that by the subsidiarity, when the parents do not boast patrimony it looks for
the minor, equally. It also falls on the minor's assets if convicted of an infraction, through
socio-educational measures. And parents and children shall be jointly and severally
liable when the latter are voluntarily emancipated.
KEY-WORDS: Civil responsability; Cyberbullying; Minors.

INTRODUÇÃO
A presente monografia pauta-se na responsabilização civil frente a prática
de cyberbullying, mais especificamente, praticado por adolescentes. Pela teoria geral
da responsabilidade civil, em se falando de adolescente recai aos seus responsáveis
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legais o dever de reparação do dano (culpa in vigilando) pois não há, legalmente,
responsabilização civil para incapazes (seja absoluta ou relativamente). Aplica-se a
Teoria da Substituição onde os pais substituem os filhos, o tutor substitui o tutelado e
o curador, o curatelado.
A responsabilização civil encontra limite no patrimônio mínimo, logo, se os
pais não tiverem bens suficientes para reparar a lesão, e dispondo o incapaz, este
responderá, civilmente, por equidade, conforme o artigo 928 do Código Civil, em
litisconsórcio sucessivo.
Diz-se que a reparação será subsidiária, pois o incapaz só responderá se os
pais não dispuserem de condições para tanto; e será também mitigada, onde o juiz
utiliza da equidade e poderá variar o valor da reparação pelo princípio da
proporcionalidade.
Há ainda a hipótese que o menor pode responder diretamente, quando
condenado por ato infracional, pelo artigo 116 do ECA, caso em que responderá com
seu próprio patrimônio. Por fim, há a possibilidade de o incapaz responder
solidariamente quando tratar-se da emancipação na modalidade voluntaria.
Tem-se como objetivo geral a investigação de quem será responsabilizado
pela prática, e como objetivos específicos a análise da teoria Geral da
Responsabilidade Civil; o conceito de Cyberbullying; e por fim a responsabilização civil
pela pratica. Adotou-se o método indutivo, operacionalizado com a pesquisa
bibliográfica, no relato dos resultados adotou-se a produção descritiva com
observância da Normalização de Trabalhos Acadêmicos da UNIARP e Normas da
ABNT.
1 RESPONSABILIDADE CIVIL
Na concepção de Maria Helena Diniz, tem-se como fonte geradora da
responsabilização, o interesse em devolver o estado ceifado pela lesão, que se traduz
na perda ou a diminuição patrimonial da vítima, assim como o dano moral, originados
do ato ilícito praticado pelo agente70.
A obrigação de ressarcir o prejuízo causado, ou ainda, ressarci-lo, decorrem de
atos ilícitos, de ações e omissões culposas ou dolosas, que resultam em prejuízo a
um terceiro que pode cobrar a reparação através de ação, e é pela responsabilização
70
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civil do autor que se origina o direito à reparação, oportunizando à vítima de acionar a
Justiça, e, para através desta subtrair do patrimônio do agente título suficiente para
repor as perdas sofridas ou ainda, compensar os danos morais71.
No que tange aos pressupostos da responsabilidade civil, mesmo existindo
divergência entre a doutrina ao definir quais são, Fernando Noronha explica que para
que gere a obrigação de indenizar, é necessário a observância dos quatro seguintes:
a) que haja um fato (uma ação ou omissão humana, ou um fato humano, mas
independente da vontade, ou ainda um fato da natureza), que seja antijurídico,
isto é, que não seja permitido pelo direito, em si mesmo ou nas suas
conseqüências; b) que este fato possa ser imputado a alguém, seja por dever
à atuação culposa da pessoa, seja por simplesmente ter acontecido no
decurso de uma atividade realizada no interesse dela; c) que tenham sido
produzidos danos; d) que tais danos possam ser juridicamente considerados
como causados pelo ato ou fato praticado, embora em casos excepcionais
seja suficiente que o dano constitua risco próprio da atividade do responsável,
sem propriamente ter sido causado por esta72. (sem grifo no original)

Em se falando da conduta culposa do agente, esta poderá ser classificada in
committendo ou in faciendo, quando praticado um ato positivo com imprudência; e in
omittendo, quando agir com negligencia, ou seja, uma abstenção. Poderá ser in
elegendo, quando o autor se faz valer de má escolha ao eleger aquele a quem se
confia, para realizar um fazer ou adimplir uma obrigação; e in custodiendo, quando
ausente a cautela com algo ou alguém que está sob guarda do agente. Por fim, in
vigilando quando decorrer da ausência de cuidado com o procedimento de outrem, o
responsável terá a obrigação de responder pelo ato ilícito praticado por aquele73.
No que tange a comprovação da culpa, a concepção da Teoria da culpa
(subjetiva) expõe que o ônus compete a vítima, tendo ela o dever de demonstrar que
o agente agiu com culpa. Entretanto, houve um período em que constituiu a noção da
culpa presumida, até chegar-se à Teoria do risco (objetiva), que impõe a indenização
ao prejuízo gerado sem culpa, por exemplo, a pessoa que exerce atividade que por si
só já oferece risco para outrem, além dos casos previstos em lei74.
O nexo de causalidade por usa vez é que o vínculo entre o fato ilícito e o dano
por ele produzido. Na ocorrência de um dano deve ser verificado se o prejuízo não
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existiria se o agir do autor não ocorresse, inexistindo vinculo causal, não há dever de
reparar75.
Diz-se que a relação de causalidade é o marco entre o agir do autor e o dano
sofrido pela vítima, se este não resultar de um ato do autor, não há que se falar em
nexo causal. Logo, não basta que a vítima suporte um dano, faz-se fundamental que
este se origine do agir do autor que que exista a obrigação de reparar76.
Os doutrinadores Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho conceituam
o dano como: “a lesão a um interesse jurídico – patrimonial ou não – causado por ação
ou omissão do sujeito infrator” e que “a configuração do prejuízo poderá decorrer da
agressão de direito ou interesses personalíssimos (extrapatrimoniais), a exemplo
daqueles representados pelos direitos da personalidade, especialmente o dano
moral”77.
Como bem diz Cavalieri Filho, pode-se considerar como dano moral “a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar”78.
A responsabilização civil, com base na atribuição da obrigação de ressarcir um
prejuízo, classifica-se em responsabilidade subjetiva ou culposa, em que prevalece o
princípio da culpa; e em objetiva ou pelo risco, embasada no princípio do risco79. Estas
se distinguem pela exigência da demonstração de culpa do autor do evento danoso.
O doutrinador Roberto Senise Lisboa conceitua a responsabilidade civil objetiva como
aquela que “é apurada independentemente de culpa do causador da lesão, pela
atividade perigosa por ele desempenhada”80.
Também conhecida como responsabilidade por atos ilícitos, ou aquiliana, a
responsabilidade subjetiva, se pauta no dever de reparar prejuízos gerados por dolo
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(ação ou omissão intencional), e danos culposos, mas causados por negligência,
imprudência ou imperícia, que resultem a lesão de direitos de terceiros 81.
Ainda, para que haja a obrigação de reparação, faz-se necessário observar no
caso concreto se inexistem fatores excludentes da responsabilidade chamadas caso
fortuito e força maior, uma vez que estes interrompem o nexo causal, e mais, se o
dano resulta de culpa exclusiva da vítima, ou ato advindo de um terceiro alheio a
situação, inexiste dever de reparar, verificando-se nesse caso também a interrupção
do nexo causal82.
2 O CYBERBULLYING
A palavra cyberbullying deriva do termo bullying, palavras originarias do inglês,
esta última compreende qualquer ato de agressão intencional e repetitivo, sem
fundamento evidente, praticado por uma ou mais crianças e/ou adolescentes, e dentro
de um contexto díspar de poder, capaz de gerar dor e angustia na vítima. Neste
mesmo sentido a primeira denominação denota atos conscientes e repetitivos de
violência física, moral sexual, verbal, psicológica, contudo, no âmbito virtual, por meios
eletrônicos como e-mail, rede de relacionamentos ou por conversas instantâneas,
sejam estas no anônimo ou não.
Através de tais atitudes o praticante visa fazer com que a vítima se sinta de
certa forma invisível ou excluída de um grupo social, por meio de difamação,
intimidação, agressão sobre esta. Comum e essencial entre os dois conceitos é a
repetição, a depreciação por considerável período de tempo, bem como o
desequilíbrio de poder, que agregados tem a capacidade de intimidar a vítima e gerar
nela o sentimento de que o mundo pensa do mesmo modo que o agressor 83.
Myrian Aparecida Bosco Massarollo considera o Cybberbullying um abuso à
Sociedade da informação explica que concerne ao ramo do Direito, como ciência
social que estuda e regra os fatos pleiteados pela sociedade, através do seu ramo
Direito Eletrônico, analisar este modo de intimidação que frequentemente é
visualizado em redes e estabelecer normas para tornar melhor o uso da Internet84.
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3 A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ADOLESCENTE PELA PRATICA
Pelo artigo 928 do Código Civil Brasileiro, o menor será responsabilizado pelos
danos que causar quando os responsáveis não possuírem dever de fazer, ou não
dispuserem de meios para tanto. Neste caso, conforme o parágrafo único do artigo
em análise, o juiz fixa um quantum indenizatório equânime, pois, a princípio a busca
se dá sobre o patrimônio dos responsáveis legais, somente se infrutífera a busca,
executa-se o patrimônio do incapaz.
Porém, tal artigo deixa de mencionar eventual incapacidade relativa do menor,
visto isso, ainda que com menos de 16 anos, o menor praticar ato que gere prejuízo
a outrem, e dispor de patrimônio, responderá no caso de insuficiência patrimonial dos
seus responsáveis. É neste mesmo sentido que a 1ª Jornada de Direito Civil Brasileiro
elenca alguns enunciados bem pertinentes a tal dispositivo legal:
Enunciado 39 da jornada de direito civil – Art. 928: a impossibilidade de
privação do necessário à pessoa, prevista no art. 928, traduz um dever de
indenização eqüitativa, informado pelo princípio constitucional da proteção à
dignidade da pessoa humana. Como conseqüência, também os pais,
tutores e curadores serão beneficiados pelo limite humanitário do dever
de indenizar, de modo que a passagem ao patrimônio do incapaz se dará
não quando esgotados todos os recursos do responsável, mas se
reduzidos estes ao montante necessário à manutenção de sua
dignidade85. (sem grifo no original)

Portanto, a responsabilização civil poderá ser estendida aos pais dos infratores
mesmo sem a existência de culpa dos genitores, sendo suficiente apenas a ocorrência
do dano que automaticamente gera um dever da reparação, onde, a priori, restando o
menor insolvente, direciona-se pretensão em desfavor do genitor86.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é a principal lei a tratar de crianças e
adolescentes, considerando-se criança aquele que possui até 12 anos de idade
incompletos e adolescente aquele com idade entre 12 e 18 anos87. Em que pese a
finalidade desta lei não seja punir, e sim o devido desenvolvimento, faz-se necessário
registrar que quando o menor comete um ato ilícito não é protegido pelo manto da
impunidade88.
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O Código Penal no artigo 2789, bem como o ECA no artigo 10490 dispõem que
os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis e ficam sujeitos às normas de
leis especiais, considerando-se a idade no momento da prática do ato, desta feita,
juridicamente não se deve dizer que houve cometimento de crime ou contravenção
penal por um menor, o que há em verdade, quando um menor comete ato definido
nas leis como crime ou contravenção penal, é um ato infracional91.
Entretanto, além das medidas previstas no ECA, qualquer ato ilícito de criança
e adolescente pode gerar consequências jurídicas na esfera cível, gerando a
indenização dos danos a que tenham dado causa. Nesse sentido o artigo 116 do ECA
prevê a obrigação de ressarcir o prejuízo gerado em detrimento da pratica de ato
infracional, atrelado a isso está o fato de que qualquer pessoa que fira direito de
alguém deve indenizá-lo, de acordo com a regra geral dos artigos 186 e 927 do Código
Civil92.
Corroborando ambos institutos, tem-se que o dever de pagar indenização por
dano é das próprias crianças e adolescentes, mas os pais respondem se aqueles não
puderem realizar o pagamento. Pertinente sobre, há o seguinte enunciado na Jornada
de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal:
O incapaz, por sua vez, responde pelos prejuízos que causar de maneira
subsidiária ou excepcionalmente, como devedor principal, na hipótese do
ressarcimento devido pelos adolescentes que praticarem atos infracionais, nos termos
do art. 116 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no âmbito das medidas
sócioeducativas ali previstas93.
Portanto, ainda que a criança ou adolescente não responda a processo por ato
infracional, a vítima do dano pode ajuizar ação judicial para obter indenização, que
tramitará em uma das varas cíveis do local onde o dano ocorreu.
Pertinente se faz tratar ainda acerca da emancipação, que no sistema jurídico
vigente há três hipóteses: voluntária, judicial ou legal. A primeira, previsto no artigo 5º,

https://wsaraiva.com/2014/08/02/ato-infracional-crime-e-indenizacao-responsabilidade-de-criancas-eadolescentes-por-atos-ilicitos/. Acesso em 12 jun. 2017. 2014 p.1.
89 BRASIL. Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal Brasileiro. p.1.
90 BRASIL. Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. p.1.
91 SARAIVA,
Wellington. Ato infracional, crime e indenização: responsabilidade de crianças e
adolescentes por atos ilícitos.p.1
92 BRASIL. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. p.1.
93 JUSTIÇA FEDERAL. Enunciados Aprovados da I, III, IV e V Jornada de Direito Civil. Conselho da
Justiça Federal. p. 1.
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parágrafo único, inciso I do Código Civil, é concedida unilateralmente, pelos pais em
concordância, ao menor com 16 anos completos, quando este for considerado
competente a administrar sua vida e seus bens94.
Há quem se aproveite de tal instituto com má-fé, para livrar-se das
responsabilidades por pratica de ato ilícito do emancipado, caso em que a concessão
será anulada 95 , e os pais ainda responderão pelos danos gerados pelo filho
emancipado, segundo o Supremo Tribunal Federal 96.
A emancipação judicial por sua vez depende de dois critérios: sentença judicial
e interesse do menor, que, assistindo por um tutor, peticiona judicialmente a cessação
da sua incapacidade, provando capacidade e maturidade para reger sua vida. Após,
cita-se o tutor e o Ministério Público, e se verificada a conveniência o juiz defere em
sentença97.
Há, por fim, a emancipação legal prevista no artigo 5º parágrafo único do
Código Civil, este apresenta a hipótese de concessão pelos pais, anteriormente visto,
e demais casos de emancipação que decorrem de eventos específicos.
Sobre os efeitos da emancipação, há desacordos na doutrina no que tange a
responsabilização dos genitores pelos pratica de ilícitos pelos filhos emancipados.
Muitos discordam que a responsabilização recaia aos pais, outros defendem a
responsabilização dos genitores, se observada a causa da emancipação, e há os que
deduzem que os genitores respondem ainda que o filho esteja emancipado sob
qualquer modalidade98.
Contudo, deve-se nesse caso considerar o que diz o enunciado nº 41 da
Jornada de Direito Civil: “A única hipótese em que poderá haver responsabilidade
solidária do menor de 18 anos com seus pais é ter sido emancipado nos termos do
art. 5º, parágrafo único, inciso I, do Novo Código Civil”. Inclusive já é pacificado pelo
Supremo Tribunal Federal que a emancipação voluntária não tem potencial de elidir a
responsabilidade99.
SAMPAIO, Amanda Quixabeira. A Responsabilidade Civil dos Pais em Relação aos Filhos
Incapazes e o Problema da Emancipação. Faculdade de direito do Centro Universitário de Brasília UniCEUB. Brasília, 2009 p. 32
95 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. p. 120.
96 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 6. ed, São Paulo: Saraiva, v.I, 2008, p. 108109
97 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 167.
98 SAMPAIO, Amanda Quixabeira. A Responsabilidade Civil dos Pais em Relação aos Filhos
Incapazes e o Problema da Emancipação. p. 37
99 VENOSA, Sílvio de Salvo. Responsabilidade Civil. p. 61.
94

63

Portanto, haverá a responsabilização dos genitores pelos atos dos filhos
menores emancipados apenas na modalidade voluntária, visto que esta não tem o
condão de os isentar da responsabilidade civil, tendo apenas o fito de prevenir que os
genitores hajam com imprudência ao conceder a emancipação100.
CONCLUSÃO
Em linha de conclusão, esta análise bibliográfica identificou que o fenômeno
derivado do Bullying, denominado CyberBullying, consiste na prática reiterada de
violência moral ou psicológica, instituto este que vem crescendo gradualmente no
meio social, e com potencial suficiente para provocar prejuízos irreversíveis nas
vítimas.
Via de regra, é dos genitores a responsabilidade civil pelos atos praticados
pelos filhos menores sob sua guarda e companhia, e é com seu patrimônio que
responderão na obrigação de reparar prejuízos que aqueles causarem a terceiros.
Apenas nos casos de insuficiência de bens é que se busca pelo patrimônio do próprio
menor, se houver.
Isso porque pela teoria da substituição considera-se que a responsabilidade dos pais
é objetiva, onde estes substituem filhos, tutores substituem tutelados e curadores,
curatelados, denominada culpa in vigilando.
Entretanto, a regra de responsabilização paterna não é absoluta, pois haverá casos
em que o incapaz responderá diretamente e com seu próprio patrimônio, situação em
que este é condenado por ato infracional, intitulada no artigo 116 do ECA.
Pelo entendimento apresentado pelo enunciado 40 da Jornada de Direito Civil esta
situação será intermediada por medidas socioeducativas, através desta o menor pode
responde pelos prejuízos a que der causa como devedor principal, quando
configurado o ato infracional.
Por fim, há a hipótese em que os pais responderão solidariamente com o menor,
frente ao instituto da emancipação na modalidade voluntaria, quando a concessão é
oriunda da vontade destes genitores, tal entendimento também é consagrado pela
Jornada de Direito Civil, no enunciado 41. Apenas nessa modalidade isso ocorre, a
fim de se prevenir concessões visando eximir-se de obrigações.

SAMPAIO, Amanda Quixabeira. A Responsabilidade Civil dos Pais em Relação aos Filhos
Incapazes e o Problema da Emancipação. p. 42
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5
REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA: DIREITO DE ANONIMATO
DO DOADOR VERSUS DIREITO AO RECONHECIMENTO
GENÉTICO DO CONCEBIDO
Jaqueline Grasiele Moriggi1
Thiara Zen2

RESUMO
O presente trabalho versa, de modo especial, sobre a inseminação artificial heteróloga,
onde o material genético utilizado é de terceiros, estranhos aos cônjuges ou
companheiros, ou seja, “doadores anônimos”, e a grande problemática que ela traz
consigo, no que concerne à extensão do sigilo de sua identidade frente ao direito do
reconhecimento da identidade genética por parte do filho. O item inaugural traz
explanações a respeito dos princípios norteadores do direito de família e em especial
a filiação. O segundo item estudará a reprodução humana assistida, utilizada quando
um casal quer ter filhos, mas um deles é infértil. No item que encerra o presente artigo,
são abordados três temas, a filiação, o direito ao reconhecimento genético do
concebido e o direito ao anonimato do doador de gametas. Temas esses muito
discutidos e divergentes na doutrina brasileira, porém, pouco legislado até os dias
atuais.
PALAVRAS-CHAVE: Reprodução humana assistida; sigilo do doador de gametas;
reconhecimento genético.
ABSTRACT
The present work deals, in particular, with heterologous artificial insemination, where
the genetic material used is from third parties, strangers to spouses or partners, that
is, "anonymous donors", and the great problem that it brings with respect to to the
extent of the secrecy of their identity against the right of the child to recognize the
genetic identity. The inaugural item brings explanations about the guiding principles of
family law and especially the affiliation. The second item will study assisted human
reproduction, used when a couple wants to have children, but one of them is infertile.
In the item that ends this article, three themes are addressed, the affiliation, the right
to the genetic recognition of the conceived and the right to the anonymity of the gamete
donor. These themes are much discussed and divergent in Brazilian doctrine, but little
legislated until the present day.

Acadêmica da 10ª fase do Curso de Direito, da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe –
Caçador - SC.
2 Especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário pela Universidade do Alto Vale do Rio do
Peixe – UNIARP (2011). Graduada Bacharel em Direito pela UnC – Universidade do Contestado
Campus Caçador (2006). Advogada com a OAB/SC 24.822. Professora na Universidade do Alto Vale
do Rio do Peixe – UNIARP.
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KEY-WORDS: Assisted human reproduction; secrecy of the gamete donor; genetic
recognition.
INTRODUÇÃO
Desde os tempos mais remotos, os humanos enfrentam problemas com a
infertilidade, motivo de frustração e infelicidade em muitos relacionamentos. Com o
avanço da ciência, foram desenvolvidos métodos para que casais que sofram com
esse mal, possam conceber um filho de forma não natural. Esse método é conhecido
hodiernamente como inseminação artificial.
Na atualidade, as pesquisas acerca desta prática estão cada vez mais
aprofundadas pelos profissionais da saúde, e, por sua vez, cada vez mais difundida
por casais que querem, mas que de forma natural não podem conceber ou gerar um
filho.
A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM nº. 2.212/2015), em se
tratando do anonimato, reporta-se no sentido de que a doação de gametas se dará de
forma anônima e sigilosa. Tanto a identidade do doador, como a dos receptores, deve
ser mantida em segredo, e, para isso, a clínica que realizar esses procedimentos deve
mantes em seu banco de dados informações acerca das características e uma
pequena amostra do material genético coletado do doador.
Somente em casos excepcionais, como a requerimento médico, as
informações a respeito do doador podem ser passadas, sendo preservada, contudo,
a sua identidade.
Por outro lado, o reconhecimento genético tem importância nos casos de
doenças curáveis somente através da compatibilidade sanguínea e nos casos de
necessidade de transplantes de órgãos e tecidos. Além disso, garantiria a
possibilidade de terem suas dúvidas e questionamentos respondidos, como a respeito
de suas características fenotípicas, do comportamento social dentre outros fatores.
Não obstante, seria ainda de suma importância nos casos relativos aos
impedimentos matrimoniais, uma vez que parentes podem vir relacionar-se entre si,
sem conhecimento do laço sanguíneo que os une, o que geraria consequências tanto
legais e principalmente genéticas.

1 PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA
1.1 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
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Segundo Maria Berenice Dias, esse é o maior princípio, fundamentado no
artigo primeiro da Constituição Federal. O constituinte o consagrou como valor nuclear
da ordem constitucional, tendo em vista os direitos humanos e a justiça social. Difícil
se faz falar da essência desse princípio, uma vez que incide sobre inúmeras situações,
impossível elencá-las antecipadamente. É possível que esse princípio seja
identificado como o de manifestação dos valores constitucionais, repleto de
sentimentos emoções. 3

1.2 PRINCÍPIO DA LIBERDADE
Este princípio preza pelo poder de escolha ou autonomia para poder constituir
ou extinguir uma entidade familiar, sem ter que enfrentar restrições, seja de parentes,
da sociedade ou até mesmo dos legisladores. Diz respeito a administração dos bens
familiares, do planejamento, definição dos valores, enfim, a liberdade de agir, desde
que observada a integridade física, mental e moral dos membros da família. 4
Maria Celina Bodin de Moraes, de outro norte, e menos focada na entidade
familiar, entende que o princípio da liberdade “significa, hoje, poder realizar, sem
interferências de qualquer gênero, as próprias escolhas individuais, exercendo-as
como melhor lhe convier”.5

1.3 PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS FILHOS
A Constituição Federal, estabeleceu, em seu art. 227, os deveres da família,
da sociedade e do Estado para com às crianças, jovens e adolescentes. E, no § 6º,
extinguiu qualquer tipo de discriminação entre os filhos, sejam os havidos ou não da
relação do casamento ou por adoção, todos terão os mesmo direitos e qualificações. 6
Tal princípio reflete tanto no pessoal como no patrimonial, uma vez que, sujeito
às penas impostas pelas leis, não é admitida qualquer forma de distinção jurídica,
tratando-se, então, da mais importante isonomia constitucional.7

DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. p. 44.
LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. p. 69.
5 MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos
morais. Rio de Janeiro, Renovar, 2003. p. 85.
6 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 10 out. 17. p.1.
7 TARTUCE, Flávio. Novos princípios do direito de família brasileiro. 2006. Disponível em:
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8468. Acesso em 10 out. 17. p. 1.
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1.4 PRINCÍPIO SOLIDARIEDADE FAMILIAR
Para Roberto Senise Lisboa, a solidariedade familiar se baseia nos valores
passados através das gerações, dos ascendentes para os descentes que trilharão
caminho de acordo com o que lhes passaram. Mesmo que os parâmetros de
solidariedade variem conforme a família, haja vista a cultura e procedência serem
diferentes para cada entidade familiar, os direitos personalíssimos de cada um, sua
subsistência e os auxílios prestados para que esses alcancem o nível de
desenvolvimento esperado devem ser preservados. A assistência, tanto material
quanto imaterial, tem que se fazer presente em todas as relações jurídicas. 8

1.5 PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA, AO JOVEM E AO IDOSO
A Constituição Federal, em seu artigo 230, garante ao idoso amparo, pela
família, pela sociedade e pelo Estado, além de defender sua dignidade, seu bem-estar
e seu direito a vida. E, no artigo 227, estabelece que é dever da família, da sociedade
e do Estado proteger as crianças e adolescentes de toda violência, exploração e
crueldades.9
O princípio em tela, diz respeito às funções desempenhadas pela família, ou
seja, todos do meio familiar devem garantir às crianças e aos idosos o acesso aos
meios de promoção, seja moral, material ou espiritual. Todos os critérios da Política
Nacional da Infância e juventude devem ser observados, tal descumprimento pode
acarretar tanto a destituição do poder familiar quanto em eventual condenação cível
ou criminal.10

1.6 PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE
Para Lôbo, “é o princípio que fundamenta o direito de família na estabilidade
das relações socioafetivas e na comunhão de vida, com primazia sobre as
considerações de caráter patrimonial ou biológico”.11

LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil: direito de família e sucessões. Volume 5. 7ª ed.
rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 46.
9 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. p.1
10 GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil: Direito de
família. As família em perspectiva constitucional. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 126.
11 LÔBO, Paulo. Socioafetividade em família e a orientação do STJ. Revista Jus Navigandi,
Teresina, ano 18, n. 3760, 17 out. 2013. Disponível em https://jus.com.br/artigos/25365. Acesso em: 10
out. 17. p. 1.
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Dias preleciona que o afeto não deriva da biologia, mas sim da convivência familiar,
onde a posse de estado de filho é o reconhecimento do afeto, com o objetivo de
assegurar, como um direito a ser alcançado, a felicidade.12

2 REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA
A infertilidade, há tempos, vem sendo causa de baixa estima e abala de forma
direta todos os pacientes com esse diagnóstico. Casais se consideram inúteis. E a
solução para os mesmos, a única forma de redenção, seria conceber um filho. Tudo
o que fazem, todos os esforços, se voltam para esse projeto. Nenhuma outra
conquista lhes parece suficiente, tornando a vida uma experiência desinteressante.13
Segundo Didier David:
A esterilidade fere como a morte, esta atinge à vida do corpo, aquela à vida
através da descendência. Ela rompe a cadeia do tempo que nos vincula
àqueles que nos precederam e àqueles que nos sucederão; é a ruptura da
cadeia que nos transcende e nos liga à imortalidade. O homem estéril é um
excluído, o tempo lhe está contado, a morte o espera está sempre presente,
a vida se abre sobre o nada. Sua rapidez, sua brutalidade, sua enormidade
levam o homem, quase sempre a negá-la num primeiro momento.14

A infertilidade decorre de vários fatores, como a primeira gravidez tardia, a
grande probabilidade de contrair doenças sexualmente transmissíveis, obesidade,
degradação dos parâmetros espermáticos, o aumento dos casos de endometriose e,
também, o estresse. O tabaco e o consumo excessivo de álcool e drogas, além dos
conservantes alimentares, também tem determinante influência no aumento dos
casos de infertilidade.15
Para resolver o problema de infertilidade, usa-se da técnica que tem várias
expressões utilizadas, fecundação artificial, concepção artificial ou inseminação
artificial, todas dizem respeito às técnicas de reprodução humana assistida, que
permitem gerar uma nova vida, sem ser necessário o ato sexual, seja por meio
científico ou técnico.16
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. p. 53.
RIBEIRO, Marina Ferreira da Rosa. Infertilidade e reprodução assistida. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2004. p. 119.
14 DAVID, Didier. Aspects psychologiques. L’inséminations artificielle humaine. (Um nouveaus mode de
filiation). p. 102. apud. LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos
médicos, religiosos, psicológicos, éticos e jurídicos. p. 102.
15 SANTOS, Teresa Almeida; RAMOS, Mariana Moura. Esterilidade e procriação medicamente
assistida. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2010. p.18.
16 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015. p. 400.
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A inseminação artificial é o método mais comum e muito antigo, usado para
concretizar a gravidez daqueles casais que não conseguem engravidar de forma
natural, usado também em animais, até os dias de hoje.17
A fecundação artificial homóloga, também pode ser chamada de auto
inseminação, esta técnica que é realizada com o material genético do próprio marido
da futura gestante.18
De acordo com Paulo Lôbo:
A inseminação artificial homóloga é a que manipula gametas da mulher
(óvulo) e do marido (sêmen). A manipulação, que permite a fecundação,
substitui a concepção natural, havida por meio da cópula. O meio artificial
resulta da impossibilidade ou deficiência para gerar de um ou de ambos os
cônjuges. O uso do sêmen do marido somente é permitido se for de sua
vontade e enquanto estiver vivo, por ser exclusivo titular de partes destacadas
de seu corpo.19

O Código Civil trata dessa modalidade de reprodução no inciso III: “III - Havidos
por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido”.20
Já na fecundação artificial heteróloga, o material fecundante utilizado é de terceiros,
e o pressuposto da relação sexual não é mais levado em consideração, mas sim a
vontade juridicamente qualificada, o que, segundo a I Jornada de Direito Civil gera
uma “presunção absoluta ou relativa de paternidade relativamente ao marido da mãe
da criança concebida, dependendo da manifestação expressa (ou implícita) de
vontade no curso do casamento”. 21
A concordância do cônjuge importa uma adoção prévia, pois manifesta o desejo
de paternidade. Trata-se de presunção absoluta de paternidade, portanto, a filiação
não pode ser impugnada e esta presunção persiste mesmo com a morte do marido.
Mesmo que o doador seja conhecido, não é causa impeditiva de o que consentiu
registre a criança.22

FERNANDES, Tycho Brahe. A reprodução assistida em face da bioética e do biodireito.
Florianópolis: Diploma Legal, 2000. p. 52.
18 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos,
psicológicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 32.
19 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 221.
20 BRASIL. Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em 10 out. 17. p. 1.
21 BRASIL, I Jornada De Direito Civil. Disponível em <http://www.cjf.jus.br>. Acesso em 10 out. 17.
p. 1.
22DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. p. 402.
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3 PROTEÇÃO AO SIGILO DO DOADOR DE GAMETAS FRENTE AO DIREITO DE
RECONHECIMENTO DA IDENTIDADE GENÉTICA
3.1 FILIAÇÃO
A Constituição Federal, em seu artigo 226, prevê a família como base da
sociedade, sendo formada pelo casamento, pela união estável, comunidade entre
qualquer dos pais e seus filhos. A entidade familiar será regida pelo homem e pela
mulher, no que tange ao planejamento familiar, sem a coerção do Estado. Esse,
somente poderá interferir na intenção de prestar assistência e evitar a violência
doméstica.23
Para Silvio Rodrigues, o reconhecimento é que estabelece o vínculo de entre
pai, mãe e o filho concebido pela reprodução assistida. O ato de reconhecimento,
ainda que forçado, é que gera as consequências no âmbito do direito. O parentesco
não existe antes de haver o reconhecimento. Já, após o reconhecimento, a filiação é
firmada e passa a surtir todos os efeitos permitidos em lei.24
Porém, há um projeto de lei, apresentado em 03 de junho 2003, que ainda está
sujeito à apreciação do plenário e aguardando parecer, que dispõe sobre as técnicas
de reprodução humana. Esse projeto diz que os doadores e seus parentes não terão
nenhum vínculo ou direito em relação à criança concebida através das técnicas de
reprodução assistida, exceto os impedimentos matrimoniais previstos em lei.25
3.2 PROTEÇÃO AO SIGILO DO DOADOR DE GAMETAS
O ordenamento jurídico atual, oferece proteção ao sigilo do doador de gametas,
à sua intimidade, como é o caso do inciso X do art. 5º da Constituição federal, tal artigo
elenca os direitos fundamentais de todos, abordando que: “X - são invioláveis a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 26
A Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos traz importantes
aspectos a respeito do direito ao sigilo do doador, reconheceu o direito ao patrimônio
genético e sobre o genoma humano. Importante se faz citar alguns artigos da referida
declaração:
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. p.1
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 6. v. p. 346.
25 BRASIL. Projeto de Lei n.º 1.184/2003. Dispõe sobre a Reprodução Assistida. Disponível em
<http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=118275&st=1>. Acesso em 29 set. 17. p. 1.
26 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. p.1
23
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Art. 7 Dados genéticos associados a indivíduo identificável, armazenados ou
processados para uso em pesquisa ou para qualquer outro uso, devem ter
sua confidencialidade assegurada, nas condições estabelecidas pela
legislação.
Art. 8 Cada indivíduo terá direito, conforme a legislação nacional ou
internacional, à justa indenização por qualquer dano sofrido resultante, direta
ou indiretamente, de intervenção sobre seu genoma.27

A tecnologia encontrou uma forma de resolver a esterilidade do marido sem
que houvesse traição e respeitando os princípios da família moderna, através da
inseminação artificial heteróloga, porém esse processo traz a problemática do
compromisso do pai e a omissão do doador.28
E essa problemática exige dos cônjuges um compromisso, separando pai de
procriador, e estabelecendo motivo para se julgar de má-fé e abusivo a impugnação
da paternidade por quem anteriormente aceitou a sua futura função social de pai.29
Concluindo, o DNA é como se fosse a imagem de uma pessoa, uma vez que as
informações que contém nele são diferentes de todas as outras informações pessoais.
Dito isso, a imagem científica não deve ser violada por curiosidade, pois sua revelação
só pode ser feita com consenso do doador, ou da sua família, ou por questões
terapêuticas, com indicações médicas.30
3.3 DIREITO DE RECONHECIMENTO DA IDENTIDADE GENÉTICA.
Para Ana Claudia Brandão, a busca pelo reconhecimento da origem genética,
na maioria das vezes, se dá apenas por questões psicológicas, por ter a necessidade
de conhecer, isso por que em certos casos o fato de não saber suas origens pode
acarretar o comprometimento da integridade psíquica da pessoa.31
Mesmo que, ainda não se tenha expressamente o direito de investigação a
origem biológica nos casos de reprodução humana assistida, doutrinadores
fundamentam esse direito no princípio da dignidade humana, considerando então
cabível a investigação da origem genética, ainda que se tenha o estado de filiação já

Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos. Disponível em:
<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001229/122990por.pdf>. Acesso em 10 out. 17.p.1.
28 OLIVEIRA, Guilherme de. Critério jurídico da paternidade. Coimbra: Livraria Almedina, 2003. p.
335.
29 OLIVEIRA, Guilherme de. Critério jurídico da paternidade. p. 335.
30 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do Biodireito. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 394-395.
31 FERRAZ, Ana Claudia Brandão de Barros Correia. Reprodução humana assistida e suas
consequências nas relações de família. Curitiba: Juruá, 2011. p. 133.
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estabelecido.32
O reconhecimento da origem genética não implica a presunção de filiação
paterna, a vontade do concebido é, tão somente, o direito da personalidade, direito de
todos, é uma espécie de direito à vida, uma vez que está ligado às ciências biológicas
que, cada vez mais, tem encontrado medidas preventivas de saúde e ocorrências de
doenças que seriam curáveis, ou até mesmo, evitadas, com o conhecimento
genético.33
Para o doutrinador Reinaldo Pereira e Silva, nada impede que o filho entre com
ação de investigação de paternidade/maternidade contra os supostos doadores,
desde que tenha interesse. Para isso, há duas justificativas, a primeira é a de que o
conhecimento biológico é um direito garantido à todos, sem qualquer exceção, pelas
prerrogativas dos interesses em sede familiar. A segunda justificativa é que ninguém
é obrigado a fazer, ou nesse caso, deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de
lei.34
CONCLUSÃO
O mundo vem constantemente sofrendo transformações, que trazem inúmeros
benefícios, mas também muitos problemas que necessitam de limites e soluções
legislativas, para que sejam aplicadas à toda sociedade.
Porém, dada a velocidade das transformações e das evoluções, tanto tecnológicas
quanto científicas, a legislação brasileira não se faz capaz de acompanhar tudo. Com
isso, algumas matérias ficam por certo tempo sem amparo jurisdicional, e é esse o
caso do Brasil quando se trata de reprodução humana assistida.
Nesse sentido, o intuito da presente pesquisa foi analisar a garantia do
anonimato dos doadores de gametas frente ao direito de investigação da origem
genética. Percebe-se que o doador quer auxiliar na procriação, pois quando da
doação, sabe que seu sêmen será utilizado para tal fim, porém, não quer nenhum tipo
de vínculo com o concebido, muito menos que lhe seja imputada a paternidade e as
obrigações patrimoniais.

HENRIQUES, Gabriela de Borges. Inseminação artificial heteróloga e o direito fundamental ao
conhecimento da origem genética. Disponível em: www.advogadobr.com/comentariosaoCPC/monografia_03122008.PDF. Acesso em: 10 out. 17. p.1.
33 LÔBO, Paulo. Direito civil: Famílias. p. 206.
34 SILVA, Reinaldo Pereira e. Introdução ao biodireito: investigações político-jurídicas sobre o estatuto
da concepção humana. São Paulo: LTr, 2002. p. 318-319.
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6
A OMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA EM COMUNIDADES CARENTES E O
NASCIMENTO DA MILÍCIA PRIVADA
Mariane Ribeiro1
Ricardo Emilio Zart2
RESUMO
O presente trabalho visou pesquisar como se iniciou a omissão de segurança pública
em comunidades carentes e como isso ajudou na criação da milícia privada. Teve
como problemática a dificuldade de entender como a milícia privada passou a agir e
dominar as comunidades que estava sem ajuda Estatal. O objetivo geral do presente
trabalho é demonstrar como a omissão do Estado em fornecer segurança pública fez
nascer à milícia privada em comunidades carentes, e quais os problemas trazidos
pelas milícias, os benefícios, e demais aspectos. Já os objetivos específicos são
descrever o Estado e a segurança pública; analisar o contexto histórico do nascimento
das milícias privadas nas comunidades e apresentar a relação entre a omissão do
Estado no fornecimento de segurança pública e o surgimento das milícias privadas. O
estudo proposto foi levado a efeito tomando como pressuposto o método dedutivo e a
pesquisa doutrinária e jurisprudencial, com produção descritiva. Foram utilizados
como fontes de pesquisa estudos recentes que abordam o problema objeto desta
pesquisa. Conclui-se demonstrando o real objetivo da milícia privada após a CPI
instaurada especificamente para punição desse novo crime.
Palavras-chave: Milícia privada; comunidades carentes e segurança pública.
ABSTRACT
The present work aimed to investigate how the public security omission in poor
communities began and how this helped in the creation of the private militia. He had
as problematic the difficulty to understand how the private militia happened to act and
to dominate the communities that it was without State aid. The general objective of this
paper is to demonstrate how the State's failure to provide public security has given
birth to private militia in needy communities, and the problems brought by militias,
benefits, and other aspects. The specific objectives are to describe the state and public
safety; To analyze the historical context of the birth of private militias in the
communities and to present the relation between the omission of the State in the
provision of public security and the emergence of private militias. The proposed study
was carried out taking as a presupposition the deductive method and the doctrinal and
jurisprudential research, with descriptive production. Recent researches that address
the problem of this research were used as sources of research. It concludes by
1
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demonstrating the real purpose of the private militia after the ICC specifically
established to punish this new crime.
Key words: Private militia; Poor communities and public safety.

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo esclarecer o contexto de omissão de
segurança pública em comunidades carentes, como foi aumentando na medida em
que elas foram crescendo, como as pessoas que moram nesses locais são de baixo
capital econômico e poder aquisitivo o comércio e indústrias não se interessaram de
se instalar lá, com isso o Estado passou a ser omisso com sua obrigação fiscalizar e
amparar.
Um dos fatores que mais contribui para a omissão de Estado foi que nossa
Segurança Pública está falida, com vários problemas de gestão e econômico ficou
inviável ajudar “favelas”, sendo que lugares de maior poder aquisitivo é mais fácil e
viável para fornecer aparato estatal.
Com a omissão do estado em fornecer segurança pública o tráfico facilmente
se instalou nas comunidades, os moradores cansados do medo que os traficantes
traziam, deixaram que a milícia privada usurpasse seu lugar.
O problema que estudado neste trabalho é como que o abandono estatal em
fornecer segurança pública em comunidades carentes acarretou no domínio da milícia
privada nesses locais e qual o contexto histórico das milícias, bem como, age.
O presente artigo será levado a efeito através do método indutivo associado à
pesquisa bibliográfica utilizando a produção descritiva e observando a normalização
dos Trabalhos Acadêmicos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) e
regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), não tendo o escopo de
esgotar o tema em questão, e sim, abrir leque para novas pesquisas.

1

O ESTADO E A SEGURANÇA PÚBLICA

1.1

A CRIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA PELO ESTADO.
Com a chegada da família real portuguesa no ano de 1808, tiveram de

implantar mecanismos para a sua segurança, sendo assim criada Intendência Geral
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da Polícia da Corte e do Estado do Brasil no Rio de Janeiro, a qual iria funcionar
basicamente como uma polícia judiciaria, prevenindo, investigando e punindo.3
No governo de Getúlio Vargas, a sociedade clamava por democracia através
de eleições e uma nova constituição. Nesse período as Forças Armadas tinham como
objetivo a repressão, no intuito de coibir atitudes que fugissem do que chamavam da
ordem nacional. As polícias militares passaram a ser controlados por oficiais do
exército, sendo assim instaurado o período ditatorial priorizando a segurança nacional
e desfavorecendo a segurança pública.4
Com o fim da ditadura, em 1988, foi promulgada a Constituição Federal de 05
de agosto de 1988, trazendo o conceito de segurança pública:
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I – polícia federal; II
– polícia rodoviária federal; III – polícia ferroviária federal; IV – polícias civis;
V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.5

Diante disso, necessário verificar como o Estado tem organizado suas políticas
públicas referentes a dar cumprimento ao objetivo da segurança pública.

1.2

PLANOS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA
A criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública ocorreu em 1995, logo

após a Secretaria Nacional de Direitos Humanos em 1996, o que acarretou em uma
grande mudança na segurança pública do Brasil. Foi visto que já passava da hora de
criar planos envolvendo as questões de segurança, assim a União introduziu quatro
planos: Plano Nacional de Segurança Pública-PNSP, em 2000, e o qual abordaremos
nesse capítulo, o Plano Nacional de Segurança Pública e SUSP de 2003, Plano
Nacional de Segurança Pública com Cidadania- PRONASCI, em 2007 e o Plano
Estratégico de Fronteiras- PEFRON, em 2010.6

CRUZ, GleiceBello. A historicidade da segurança pública no Brasil e os desafios da participação
popular. Cadernos de Segurança Pública, ano 5, 2013. Disponível em:
<https://www.passeidireto.com/arquivo/19658911/cruz-a-historicidade-da-seguranca-publica-no-brasile-os-desafios-da-participaca> Acesso em: 19 out. 2016, p. 2
4 CRUZ, GleiceBello. 2013, p. 02
5 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 1988. Disponível em:
www.planato.gov.br. Acesso em: 23 set. 2016, p.87
6 THOME, Ricardo Lemo. Reinventando a segurança pública. Local: Insular. 2012, p. 145.
3
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Os planos nacionais de segurança pública visam aperfeiçoar a segurança no
Brasil, envolvendo não somente a polícia, mas, políticas sociais, visando à prevenção,
ações comunitárias, para aumentar a sensação de segurança.7

1.3

A OMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA EM COMUNIDADES CARENTES
O alto nível de violência nas grandes favelas fez com que a polícias e os órgãos

dos governos desistissem de atuar naquelas áreas com o pretexto de que era perigoso
demais, o que não deixa de ser verdade, contudo, os moradores de bem não merecem
esse abandono estatal, tento em vista que se pudessem morar em outras áreas já o
teriam feito.8
Analisando o processo, é notável a descentralização da política de segurança
pública através dos repasses que é feito aos municípios, não somente a questão de
desenvolvimento econômico, mas a tamanho da população, receita, desigualdade
social, como demais aspectos reflete-se na dificuldade de implementar políticas
públicas nas comunidades carentes.9

2. O NASCIMENTO DA MILÍCIA PRIVADA
2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DO SURGIMENTO DAS MILÍCIAS PRIVADAS
O surgimento do crime organizado não é fácil ser estabelecido, mas se
comparara à própria atividade criminosa, tendo seu início com a origem do homem e
a dificuldade que era enfrentado desde os tempos primórdios, sendo que sempre
tiveram aos menos regras para conviver em sociedade. As criações desses grupos
tinham objetivos em comum, umas características deles presentes até hoje na
formação de organizações criminosas é o controle estatal e as desigualdades nas
comunidades carentes.10
A primeira experiência bem-sucedida das milícias foi em Rio das Pedras, ainda
não denominada com esse nome na década de 80, esses grupos zelavam pelo

BRASIL. Plano Nacional de Segurança Pública. Secretaria Nacional de Segurança Pública. 2000.
Disponível em: <http://www.observatoriodeseguranca.org/files/PNSP%202000.pdf> Acesso em: 05.
Out. 2016, p. 8
8SHETTY, Salil. Morar sem segurança na maior favela do Rio. Disponível em:
<https://anistia.org.br/morar-sem-seguranca-na-maior-favela-rio/ > Acesso em: 05. Out. 2016, p. 1
9 SCHABBACH, Leticia Maria. A agenda de Segurança Pública no Brasil e suas (novas) política.
p. 223
10 OLIVEIRA, Paulo César de. O crime organizado no Brasil. 2005, 26 f. Trabalho de conclusão de
curso (graduação em direito) Faculdade de Educação e Ciências Humanas Anicuns – FECHA pg. 26.
7
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mesmo código dos milicianos, porém atuavam por incrível que pareça com mais
violência de que as milícias de hodiernamente, provocando inúmeras mortes por
quaisquer motivos banais. 11
Com o passar da atuação dos grupos de milícias foi ficando nítido que o seu
objetivo não era garantir a tranquilidade nas comunidades e sim era o mesmo do
tráfico de drogas, lucro! Para isso criaram a chamada “taxa de segurança”, que
basicamente consiste em extorsão. Para obter seus pagamentos os milicianos usam
de ameaças contra a população e os comerciantes daquela área, se caso não queiram
pagar com a simples ameaça as milícias para de ameaçar e cumprem, sendo que
possuem recursos para isso, com armas de uso do Estado. A milícias detém o controle
de venda de imóveis nas comunidades por eles dominadas, bem como, gás,
instalação de “sky gato”, máquinas caça-níqueis, crédito pessoal para inadimplentes,
já que sabem que iram receber, caso contrário paga com sua própria vida. Com esses
serviços as milícias têm cada vez mais lucro e poder, seu real objetivo. 12

2.2 OS GRUPOS DE MILICIAS E A INSERÇÃO DENTRO DAS POLÍCIAS
O maior grupo de milícia do Rio de Janeiro denomina-se Liga da Justiça,
sarcásticos, o nome é sim, igual dos super-heróis de quadrinhos. Os líderes desse
grupo paramilitar eram Aldemar Almeida dos Santos e Ricardo Teixeira Cruz
conhecidos como Batman & Robin. 13
O delegado Pedro Paulo Pinho divide as milícias em três níveis:
O Nível 1 corresponderia a grupos de extermínio constituídos para combater
o crime. Ou seja, os próprios moradores de um dado local se organizariam
para impedir a entrada de traficantes e outros tipos de criminosos. O Nível 2
envolveria a cobrança de taxas aos moradores das comunidades, através do
cadastramento pelas associações de moradores. Tais organizações
passariam a apoiar os candidatos a cargos parlamentares para ter
representação nos poderes constituídos. O Nível 3 implicaria o controle de
diversos serviços, como gás, TV a cabo, transporte alternativo etc. As
associações de moradores passariam a estar diretamente controladas por
esses grupos. Adicionalmente, os milicianos se tornariam, eles próprios,
candidatos nas eleições.14

11

ZALUAR, A.; CONCEIÇÃO, I. S. Favelas sob o controle das milícias no Rio de Janeiro: que paz?. p.

2
12CHEROBINO.

Vinicius. As milícias de verdade. 2011. p. 2
ttalo.Chefe da Corregedoria integrou milícia, aponta investigação.Disponível em:
<http://noticias.bol.uol.com.br/folhaonline/cotidiano/2011/09/01/chefe-da-corregedoria-integroumilicia-aponta-investigacao.jhtm> Acesso em: 22. Out. 2016. p.2
14 CANO, Ignácio, DUARTE, Thais. No sapatinho. A evolução das milícias do Rio de Janeiro. p.16.
13 NOGUEIRA,
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É notável que no próprio quadro de soldados da polícia está os milicianos, bem
por isso eles sabem como agir, pois, conhecem todo o procedimento de investigação,
provas incriminatórias seriam difícil de ser colocadas, contudo, não existe crime
perfeito.

15

A corrupção é apontada como o pior mal da sociedade, pois, como iremos
combate-los se os agentes colocados nesse papel não são confiáveis? A corrupção
destrói a relação de confiança com a população e deslegitima as instituições de
segurança. Atinge o princípio da administração pública, a publicidade de seus atos,
transparência, produzindo assim injustiça em todos os níveis. Extinguir a corrupção
na polícia é a principal batalha contra a criminalidade no Brasil, assim teremos grandes
melhorias na segurança pública nacional. 16

2.3 A CRIAÇÃO DAS UPPs
Com o alto índice de violência nas comunidades carentes, surgiu a ideia de que
somente com a ajuda de ações sociais entre a polícia e os cidadãos que esse quadro
poderia vir a mudar. 17
A Unidade de Polícia Pacificadora- UPP foi o mais importante programa criado
pela Segurança Pública nos últimos tempos, a qual visa a importância da participação
da população para que o projeto funcione. 18
Segundo documento da Segurança Pública do Rio de Janeiro as UPPs têm como
objetivo:
i) retomar o controle estatal sobre comunidades atualmente sob forte
influência da criminalidade ostensivamente armada; ii) devolver à população
local a paz e a tranquilidade públicas, necessárias ao exercício e
desenvolvimento integral da cidadania; iii) contribuir para quebrar a lógica de
“guerra” existente no estado do Rio de Janeiro. Segundo o mesmo
documento, as UPPs não têm por objetivo: i) acabar com o tráfico de drogas;
ii) acabar com a criminalidade; iii) apresentar-se como solução para todas as
comunidades; iv) transformar-se na panacéia para todos os problemas
sócio/econômicos das comunidades.3 Observa-se, portanto, que as UPPs,
diferentemente de outras experiências de redução da violência, não
correspondem a um amplo programa de prevenção policial da criminalidade

ZALUAR, A.; CONCEIÇÃO, I. S. Favelas sob o controle das milícias no Rio de Janeiro: que paz?. p.
100.
16 REIS, Robson Sávio. Corrupção Policial. p. 1
17 HENRIQUES, Ricardo; RAMOS, Silvia. UPPs Social: ações sociais para a consolidação da
pacificação. Disponível em:
<http://www.ie.ufrj.br/datacenterie/pdfs/seminarios/pesquisa/texto3008.pdf>. Acesso em: 08. Nov.
2016. p. 1
18 RIO DE JANEIRO. UPA. Unidade de Polícia Pacificadora. 2014. Disponível em:
<http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp>. Acesso. 08 nov. 2016. p. 1
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em todo o território urbano, mas a um processo específico de retomada de
territórios controlados por criminosos. 19

Como os demais modelos as UPPs não alcançaram seu maior objetivo que era
adentrar com o serviço social, com a ajuda da população, não houve mudança da
polícia, era a mesma polícia, porém, com mais força. Assim o fracasso aconteceu e já
descrevem as falências das UPPs.20

3. O ESTADO E O MÉTODO DE COIBIÇÃO DAS MÍLICIAS
3.1 GASTOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA
A violência urbana é um dos principais problemas no Brasil, com mais de 1
milhão de mortes nos últimos 24 anos, ainda como agravante o maior número de
mortes acontece com o uso de arma de fogo. Apesar da triste estatística segundo os
balanços contábeis da União, Estados e municípios a Secretaria do Tesouro Nacional
do Brasil gastou em 2014 mais de 70 bilhões de reais em segurança pública. Os
munícipios tiveram um aumento considerável, no ano de 2002 era de 2,9% o gasto
em segurança pública, sendo em 2014 pulou para 5,5%. 21
O Brasil mostrauma grande diferença em investimento entre os órgãos que
compõem a segurança pública o Brasil gasta muito mal esse dinheiro, sendo que se
investisse na prevenção poderia diminuir a repressão, o qual está falido, tem um alto
custeio e não está sendo suficiente para cobrir a demanda que a sociedade está
precisando. 22

3.2 MILÍCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO

HENRIQUES, Ricardo; RAMOS, Silvia. UPPs Social: ações sociais para a consolidação da
pacificação. p. 01.
20FERNANDES, André. A falência de mais um projeto de segurança pública no Rio de Janeiro.
Disponível em: <http://www.anf.org.br/a-falencia-de-mais-um-projeto-de-seguranca-publica-no-rio-dejaneiro/>. Acessado em 09 de novembro de 2016.
21 LIMA, Renato Sérgio de; BUENO, Samira; e MINGARDI Guaracy. Estado, polícias e Segurança
Pública no Brasil. P. 05. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/rdgv/v12n1/1808-2432-rdgv-12-10049.pdf>. Acesso em: 24. Jan. 2017, p.
22 BRASIL. Publicado por Associação do Ministério Público de Minas Gerais. Brasil gasta muito e mal
com a segurança pública. Disponível em https://amp-mg.jusbrasil.com.br/noticias/100211133/brasilgasta-muito-e-mal-com-a-seguranca-publica acessado em 06 de fevereiro de 2017. Publicado por
Associação do Ministério Público de Minas Gerais.
19
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A milícia trouxe a proliferação de grupos armados para as comunidades
carentes. O grupo se reveste em certo grau de legitimidade, sendo que usam a
desculpa de cumprir o papel do Estado que fica omisso principalmente nas favelas.

23

Através da Lei nº 12.720, de 27 de setembro de 2012 foi inserido no Código Penal o
crime de “Constituição de milícia privada”:
Art. 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização
paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar
qualquer dos crimes previstos neste Código: Pena - reclusão, de 4 (quatro)
a 8 (oito) anos. 24

Tipificou, assim, no Código Penal a figura da milícia privada, figura que já
existia, mas não tinha previsão punitiva concreta no ordenamento jurídico pátrio.

3.3 CPI DAS MILÍCIAS
Como já dito anteriormente o objetivo da milícia não é a segurança que o
Estado não fornece, o objetivo é o mesmo dos traficantes: obter lucro e poder. Alguns
milicianos praticam atividades legais com o objetivo de lavar dinheiro, a política é a
principal e mais preocupante atividade que conseguiram exercer de modo lícito. Para
isso as milícias chegavam a cobrar 100 mil reais de passe para que conseguisse voto
da população da comunidade em que controlavam, claro que conseguiam por meio
de coerção, e proibiam candidatos opostos de fazer campanha nas comunidades.
Após fazer campanha perceberam que melhor que receber apoio dos políticos, era
colocar alguém deles na política, muitos foram eleitos, assim o grupo já estava no
Legislativo, com o apoio do Executivo. O primeiro pedido para instaurar a CPI das
milícias ficou arquivado na Assembleia Legislativa do Rio (ALERJ) por mais de um
ano e meio. 25
No ano de 2008, uma repórter e um fotógrafo do jornal “ O dia” foram torturados
por 7 horas na favela do Batman. Os jornalistas estavam morando a duas semanas
na comunidade para observar o cotidiano dos que vivem sob o comando da milícia.
SILVA, Mário Bezerra da. Milícia, privatização da segurança pública. Disponível em
<http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3747/Milicia-privatizacao-da-seguranca-publica> Acesso
em: 21. fev. 2017, p. 01
24 BRASIL. Código Penal. Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 17. Fev. 2017,
p. 01
25 CHEROBINO, Vinicius. As Milícias De Verdade. Disponível em:
<http://super.abril.com.br/comportamento/as-milicias-de-verdade/> Acesso em: 09. Mar. 2017. p. 01
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Os jornalistas conseguiram diversas fotos de viaturas de policiais interagindo com a
milícia, quando descobertos foram torturados com choques elétricos, socos, pontapés,
e até “roleta-russa”, após isso foram roubados e liberados na Avenida Brasil pela
madrugada. Após isso o Estado se manifestou e proferiu que seria instaurado os
procedimentos cabíveis: 26
Marcelo Freixo, deputado estadual presidio a CPI das milícias em 2008:
A instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito foi requerida pelo
Deputado MARCELO FREIXO em fevereiro de 2007, em decorrência da
extrema gravidade da situação das milícias em comunidades no Estado do
Rio de Janeiro, com fortes indícios de envolvimento de policiais, civis e
militares, bombeiros militares e agentes penitenciários. Essa situação
extremamente grave exigiu do poder público, em 2008, uma resposta
imediata, a partir do sequestro e tortura dos repórteres do jornal ―O DIA‖ em
uma favela do Rio de Janeiro. 27

A comissão parlamentar foi instaurada através do projeto de Resolução
626/2008 dentro do artigo 30 do regimento interno do ALERJ, sendo aprovado e
publicado no Diário Oficial de 11 de junho de 2008. 28
Em 2014 Marcelo Freixo que presidio a CPI afirmou que foi muito pouco as
medidas adotadas para a prevenção e combate as milícias. Freixo afirma que é
essencial que seja tirado desses grupos seu poder eleitoral, o que já decairia seu
poder econômico e territorial, porém não foi feito. O agora ex-chefe da Polícia Civil do
Estado do Rio declarou em 2014 que foi implementado um núcleo específico de
combate à milícia, contudo, afirmou que não divulgam para que os policiais que
trabalham na divisão fiquem seguros. Freixo ainda se posiciona que a CPI das milícias
foi um divisor de águas, afirmando que até a população passou a ver a milícia com
olhos diferentes.29

GLOBO.COM. Jornalistas são torturados por milicianos no Rio. Equipe de 'O Dia' foi espancada por
7 horas na Zona Oeste. Disponível em: <http://extra.globo.com/noticias/rio/jornalistas-sao-torturadospor-milicianos-no-rio-equipe-de-dia-foi-espancada-por-7-horas-na-zona-oeste519747.html#ixzz4asL8xd3C> Acesso em: 09 mar. 2017, p. 01.
27 FREIXO, Marcelo. Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a
ação das milícias no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.neppdh.ufrj.br/relatorio_milicia.pdf>. Acessado em 14 de março de 2017, p. 4.
28 FREIXO, Marcelo. Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a
ação das milícias no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. P. 4. Disponível em <http://www.neppdh.ufrj.br/relatorio_milicia.pdf>. Acesso em: 14. Mar. 2017, p. 4.
29 FREIXO, Marcelo. Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a
ação das milícias no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. P. 262/273. Disponível em
<http://www.nepp-dh.ufrj.br/relatorio_milicia.pdf>. Acesso em: 14. Mar. 2017, p. 03
26
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CONCLUSÃO
O presente artigo teve por objetivo demonstrar como o abandono estatal em
determinadas comunidades carentes contribui para que grupos de traficantes e
milicianos usassem de coerção para dominar a população daqueles locais.
Este trabalho descreveu quando foi criado o Estado, bem como a segurança
pública surgiu a segurança pública e o que a falta de segurança acarretou nas
chamadas favelas.
Foi abordado também o contexto histórico da criação das milícias, bem como
se encontra enquadrada no nosso ordenamento jurídico e a criação das Unidades de
Polícia Pacificadora- UPPs, que contribuiu para que a população juntamente com os
policiais ajudasse na prevenção de crimes.
Apesar das UPPs por parte da população ser considerada falha, e apresentar
casos de corrupção, foi notável a diminuição de crimes nas comunidades onde foram
instaladas.
É importante ressaltar que os apesar da crise econômica que afeta nosso pais
nos dias de hoje o Governo investe notavelmente em segurança públicas, porém
críticos afirmam que o dinheiro está sendo mal gasto, sendo que deveria investir mais
na prevenção para evitar a repressão.
Através da Lei nº 12.720, de 27 de setembro de 2012 foi inserido no Código
Penal o crime de “Constituição de milícia privada”, com o objetivo de tipificar as
condutas criminosas que estavam ocorrendo por parte de certo grupo.
A CPI das milícias foi criada também para punir os milicianos que agiam nas
favelas, hoje passado quase dez anos, averígua-se que pouco foi feito para melhorar
a atuação do Estado nessas comunidades carentes. Apesar de todos os fatores que
apontam o contrário o Estado não deve abster-se em implantar medidas que
melhorem esse índice de criminalidade.
O trabalho foi levado a efeito através do método indutivo associado à pesquisa
bibliográfica utilizando a produção descritiva e observando a normalização dos
Trabalhos Acadêmicos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) e regras
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), não tendo o escopo de esgotar
o tema em questão, e sim, abrir leque para novas pesquisas.
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7
JUSTIÇA OU INJUSTIÇA? ANÁLISE ACERCA DA CONDUTA PRATICADA POR
XIFÓPAGO NO SUJEITO ATIVO E PASSIVO NO CRIME DE HOMICÍDIO1
Rubens Luís Freiberger2
Paloma Cristina Tasca3
RESUMO: No presente trabalho é delineada uma análise acerca da conduta praticada
por xifópagos no sujeito ativo e passivo no crime de homicídio. O objetivo geral é
investigar sobre qual seria o tratamento de cada um dos xifópagos e a sua
responsabilização na seara penal, especificamente no crime de homicídio,
averiguando, também, a hipótese de figurarem como vítimas. Os objetivos específicos
tratam discutir o artigo 1º, e o artigo 5º, da Constituição, discorrer sobre a evolução
dos xifópagos e sua personalidade, a luz do espiritismo e da medicina, além de
demonstrar quais as soluções do direito penal que eventualmente poderiam ser
usadas para o caso dos siameses.
PALAVRAS-CHAVE: Constitucional; Xifópagos; Medicina; Homicídio.
ABSTRACT: In the present work is outlined an analysis about the conduct practiced
by xiphagos in the active and passive subject in the crime of homicide. The general
objective is to investigate the treatment of each of the xiphagos and their responsibility
in the criminal court, specifically in the crime of homicide, also investigating the
hypothesis of being victims. The specific objectives are to discuss Article 1 and Article
5 of the Constitution to discuss the evolution of xiphagos and their personality in the
light of spiritualism and medicine, as well as to demonstrate which solutions of criminal
law could eventually be used to the case of the Siamese.
KEY-WORDS: Constitutional; Xiphagos; Medicine; Murder.
INTRODUÇÃO
Os gêmeos xifópagos, mais conhecidos como siameses, são sempre idênticos
e do mesmo sexo, gerados de um único ovo fertilizado. O termo siamês surgiu dos
irmãos Chang e Eng, nascidos na Tailândia no ano de 1811, em que compartilhavam
o mesmo fígado e umbigo, conectados por seis polegadas de tecido.
O estudo sobre xifópagos causa muitas divergências na seara penal, por ser
um tema que provoca vários conflitos de ideias entre os estudiosos do Direito. Uma

1

Artigo Científico apresentado como requisito parcial para obtenção de nota na disciplina de
Monografia, orientado pelo Professor Rubens Luiz Freiberger
2
Professor do Curso de Direito da da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – Caçador - SC.
3
Acadêmica da 10ª fase do Curso de Direito, da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe –
Caçador - SC.
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das vertentes que dá início a tal discussão é o princípio da intranscendência ou
pessoalidade, determinando que a pena não possa ultrapassar o limite da pessoa que
praticar o crime.
A pesquisa pauta-se no objetivo de investigar como seria adequado o
presente caso na legislação brasileira, esclarecendo qual seria a punição que o
xifópago ou àquele que atentasse contra este, teria aos olhos da doutrina,
observando-se a conduta prevista no artigo 121, do Código Penal, já que até o
momento nunca houve uma ocorrência, tampouco legislação nesse sentido.
Desta feita, embora casos como este sejam extremamente raríssimos, a
questão toma grandes proporções no mundo jurídico quando é analisada a eventual
culpabilidade em que somente um deles comete o delito, sem o consentimento do
outro, e como seria a responsabilização da punição para cada qual. De igual modo,
discutível é a hipótese em que os xifópagos sejam vítimas do delito de homicídio.

1 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PESSOALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA
Inicialmente, cumpre destacar a questão principiológica que afeta diretamente
o caso dos irmãos siameses, seja por garantir a dignidade da pessoa humana, seja
por observar os limites da individualização da pena ou, até mesmo, a pessoalidade do
indivíduo.
A dignidade da pessoa humana é um dos mais importantes princípios
norteadores da estrutura legal brasileira, e conforme Ricardo Soares traz, “a
importância do princípio da dignidade da pessoa é inconteste no atual quadro
evolutivo das sociedades humanas”.4
Cezar Roberto Bittencourt5, em âmbito penal, destaca o aludido princípio como
um daqueles limitadores do poder punitivo do estado, e transcreve-o como sendo
maior aos demais princípios e atraindo as demais importâncias constitucionais ao ser
humano, sendo imprescindível a todos os direitos fundamentais do indivíduo.

4

SOARES, Ricardo Maurício Freire. O princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana. São Paulo: Saraiva, 2010. Biblioteca Digital Saraiva. Disponível em: <https://centralusuario.editorasaraiva.com.br/leitor/epub:471> cap. 6
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Em se falando de direitos constitucionais, André Puccinelli Junior 6 mostra que
é possível que apenas um artigo da Carta Magna busque adaptar em seu texto tanto
a garantia como o direito, exemplificando o caso do inciso X, do artigo 5º, da
Constituição Federal, que inicia estabelecendo o direito à honra, imagem, privacidade
e intimidade das pessoas, possibilitando, posteriormente, ao final do enunciado,
garantia de ser indenizado em caso de sofrer algum dano moral ou até mesmo
material em decorrência da violação de qualquer um desses direitos.
Quanto ao princípio da pessoalidade, de forma sucinta, o autor Victor Gonçalves
explica que “a pena aplicada só pode ser cumprida pelo réu condenado, não podendo
ser transferida a um sucessor ou coautor do delito que não tenha sido igualmente
condenado”.7
Já na individualização da pena ou intranscendência, no sentir de André
Puccinelli Junior “mereceu atenção especial, reclamando estreita correspondência
entre a sanção aplicada e as circunstancias do delito, em especial a gravidade do fato,
a culpabilidade e as circunstancias da conduta do agente”8.
Por fim, vale destacar que o princípio da individualização da pena está ligado
com o princípio da dignidade da pessoa humana, impedindo a padronização da pena,
se manifestando em diversas fases, como a aprovação da lei, a sentença
condenatória e a execução, assegurando tanto a repressão e prevenção do crime
quanto à ressocialização do condenado. 9

2 GEMEOS XIFÓPAGOS NA MEDICINA E NA VISÃO ESPÍRITA. ANÁLISE DOS
DIREITOS DA PERSONALIDADE
2.1 GEMEOS SIAMESES NA MEDICINA E NA VISÃO ESPÍRITA
Os gêmeos siameses podem-se separar em dois tipos, em monozigóticos,
idênticos ou univitelinos, que são aqueles originados de um zigoto, chamados iguais
por que um só espermatozoide fecunda um único óvulo, assim como os dizigóticos,
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fraterno ou bivitelinos, que diferentemente do primeiro caso, acontece com a
fecundação de dois espermatozoides em dois óvulos. 10
James e Margaret Thompson acreditam que “os gêmeos ligados sejam gêmeos MZ,
produzidos por uma divisão incompleta do embrião original que ocorra num estágio
relativamente tardio do desenvolvimento”. 11
Pode-se dizer que há inúmeras variedades de gêmeos conjugados conhecidos,
sendo eles os xifópagos e os toracópagos que possuem mais frequência quanto ao
seu nascimento, ou seja, aproximadamente 75% deles. Logo em seguida vem os
pigópagos, cerca de 16% deles, depois 6% dos isquiópagos, e por fim os craniópagos
que estão em torno dos 2%. 12 A frequência dos gêmeos ligados é de um a cada
quatrocentos nascimentos de gêmeos monozigóticos, ou seja, um a cada cento e vinte
mil nascimentos de crianças normais.13
O termo “gêmeo siamês” veio de Chang e Eng Bunker, o caso ficou muito
famoso na história, nasceram no ano de 1811, na Tailândia, em Sião. Chang e
Eng eram gêmeos xifópagos, aqueles ligados pelo apêndice xifóide, parede
abdominal anterior ou umbigo, sendo que nunca se separaram. Aos 31 anos de
idade, os gêmeos se casaram com duas irmãs, cada um com uma, e dessa relação
tiveram 21 filhos e aos 63 anos vieram a falecer. 14
O caso mais conhecido da atualidade é o das gêmeas siamesas Abigail Loraine
Hensel e Brittany Lee Hensel. As irmãs que nasceram no dia 7 de março de 1990 são
naturais de Carver Country, em Minnesota.15
As siamesas dividem o controle do corpo, uma o lado direito e a outra o
esquerdo. Além disso, são extremamente habilidosas na coordenação do corpo. As
duas sabem escrever, e cada uma utiliza sua mão de controle. O tato das irmãs
siamesas é limitado ao lado que cada uma possui o domínio do corpo.16
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A medicina traz os dados, aproximadamente, da sobrevivência dos gêmeos
siameses, e verificou que a maioria destes coligados irá falecer, sendo por volta de
25% nas 48 horas preliminares de vida, 45% intra-útero, tendo o restante apresentado
possibilidade de sobrevida sem ou com cirurgia para separar os fetos. 25% dos que
sobreviverem ao nascimento conseguirão viver até o acontecimento cirúrgico. 17
Não há um número ao certo de quantos conjuntos de gêmeos unidos
nascem por ano, contudo, encontram-se, aproximadamente, em 200 (duzentos),
sendo que a maioria deles morrem ao nascer, e alguns conseguem permanecer
vivos chegando até a maturidade. 18
Na visão espírita, Jorge Hessen explica que os irmãos xifópagos ou siameses
“são dois espíritos ligados por cristalizados ódios, construídos ao longo de muitas
reencarnações, e que reencarnam nestas condições, raramente por livre escolha e
nem por punição de Deus”.19
Assim, iniciando-se de um processo longo, obsessivo e profundo, ou seja,
quando duas pessoas que possuem ódio profundo não conseguem liberar o perdão
alimentando cada vez mais o desejo de vingança um para com o outro, no decorrer
do tempo esse ódio doentio patológico faz com que esses indivíduos criem um campo
simbiótico de mútuas emoções, pensamentos e sentimentos, não permitindo que nas
suas reencarnações sejam separados sem comprometer suas mentes.20
Quanto aos direitos da personalidade, Luiza de Mattos explica que em relação
aos xifópagos:
[...] o problema do monstro apaixonou, durante muito tempo, os civilistas.
Perante o nosso Direito o ser que provém de mulher é criatura humana e,
mesmo que seja portador de deformidade, nascendo vivo, adquire
personalidade. o que também se aplica ao caso dos xifópagos. 21
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Por fim, destaca-se que a capacidade de direito não pode ser confundida com
capacidade de exercício, isso porque esta se dá aos sujeitos de direito que os exercem
pessoalmente, já os bebês tem capacidade e personalidade de direito, mas não de
exercício, dependendo para os atos que um representante substitua sua vontade.22

3 POSSIVEIS SOLUÇÕES PARA OS XIFÓPAGOS NA SEARA PENAL NO CRIME
DE HOMICÍDIO: SUJEITO ATIVO E SUJEITO PASSIVO
Define-se o crime de homicídio, nas palavras de Ameleto Masini Neto, sendo
como “a eliminação da vida de alguém causada injustamente por outrem, [...] o bem
jurídico protegido é a vida extrauterina, bem como a transição entre a vida intrauterina
e a extrauterina”.23
O ato de suprimir a vida alheia pode ser realizado por inúmeras formas ou
modos possíveis, e pelos mais variados motivos, ou seja, a variedade de ceifar a vida
de alguém, a qual deve ser aplicada uma penalidade, é a circunstância originária que
encaminhou a Carta Penal a prescrever as três espécies ou figuras do crime de
homicídio doloso, quais sejam o simples, privilegiado e qualificado.24
Se os xifópagos agirem conjuntamente ou até mesmo em comum acordo,
figurarão no sujeito ativo, devendo ser aplicado as devidas penas, conforme situação
delineada por Rogério Greco:
Como os irmãos siameses possuem, cada qual, sua personalidade distinta
da do outro, no momento de fixação da pena, levando em consideração
principalmente, o art. 59 do Código Penal, podem receber, ao final do cálculo
relativo ao critério trifásico previsto pelo art. 68 do Código Penal, penas
diferentes, sendo um deles, por exemplo, punido mais severamente do que o
outro. O que fazer na hipótese, quase que inimaginável, de um dos irmãos
siameses já ter conquistado o tempo para que possa ser colocado em
liberdade, enquanto o outro, não? Nesse caso, sendo impossível a separação
cirúrgica, ambos devem ser colocados em liberdades, sob pena de se tornar
ilegal a prisão daquele que havia alcançado esse direito. 25
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Na segunda hipótese do sujeito ativo, e a mais importante para o estudo se
encontra na situação em que apenas um dos xifópagos tenha praticado o crime sem
o consentimento do outro. Quanto a isso, é preciso analisar se mais vale absolver o
culpado para que o inocente não sofra uma sanção, ou se a solução seria punir o
culpado do delito e o outro irmão receba punição em razão da situação em que vivem.
26

Nesse diapasão, seguindo o mesmo entendimento de Bento de Faria, Grego 27
traz que a liberdade é a melhor solução a ser trazida no caso dos xifópagos, isso
porque, o gêmeo não deverá receber igual punição quando não almejava a morte da
vítima, devido à atitude do seu irmão, trazendo a impunidade como solução neste
caso.
Da mesma forma, Estefam 28 entende que absolver o culpado para que o
inocente não sofra uma sanção seria a única solução a ser encaixada com o
ordenamento jurídico brasileiro, isso porque a liberdade é um direito fundamental
constitucional do ser humano, reconhecido também pelo processo penal.
Por outro lado, a segunda corrente traz que apenas quando um dos xifópagos
quis praticar o delito, poderia ocorrer à condenação para o criminoso, todavia, sem
aplicação de pena para este, sob o entendimento de que o inocente não seja punido
injustamente pelo delito que não praticou, pois viola o princípio constitucional da
pessoalidade.29
Em contrário ao posicionamento da primeira corrente, é da seguinte forma que
Flávio Monteiro de Barros cita:
Discordamos desse posicionamento. A nosso ver, o xifópago que cometeu o
delito, contra a vontade do outro, deve ser processado e condenado por
homicídio, inviabilizando-se, porém, o cumprimento da pena, tendo em vista
o princípio da intransmissibilidade da pena. Se, no futuro, o outro também vier
a delinquir e a ser condenado, ambos poderão cumprir a pena.30

Noutra possibilidade trazida pela doutrina, porém, praticamente improvável,
de que o xifópago homicida não poderia ficar sem punição diante da gravidade do
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crime, isso porque ceifar a vida de um indivíduo deve ser repreendido pelo Estado,
entendendo que não deverá haver encarceramento injusto do outro xifópago,
adequando a pena em prisão domiciliar [?]. 31 Costa explica que “isto seria assim
porque se um irmão atuou sem o consentimento do outro, este teria o dever de evitar,
de algum modo, que o crime se consumasse”. 32
Porém, ao analisar estas correntes, deve-se considerar cada situação em
separado, deve-se verificar quais são as limitações que cada siamês possui em
relação ao domínio do corpo, para que assim possa iniciar a análise do delito cometido,
da culpabilidade, e de uma possível responsabilização.33
Existe também a hipótese em que os xifópagos figurem no sujeito passivo do
crime de homicídio, ou seja, como vítimas. Nesse norte, Estefam explica que no caso
da morte dos gêmeos siameses “haverá dois crimes de homicídio doloso, ainda que
o agente deseje somente tirar a vida de um deles, isto porque o óbito do irmão, nesse
caso, figurará como consequência secundária inerente ligada ao meio escolhido”.34
A maioria da doutrina entende que na hipótese que o agente almejava a
supressão da vida de ambos, definindo como questão relativamente simples, ou seja,
caso em que o réu deverá responder em concurso formal impróprio, haja vista que ao
desferir um tiro em direção dos irmãos, agirá com desígnios autônomos, desejando,
por si só, a morte dos dois, devendo ser aplicado a cumulatividade de penas disposto
no artigo 70, da Carta Penal. 35
Finalmente, entende-se ainda que o ato do agente causador do delito pretenda
ceifar a vida somente de um dos siameses, responderá o réu por dois homicídios
dolosos ou também chamado de duplo homicídio, haja vista que sua ação ocasionará,
por questão de necessidade biológica e lógica, o óbito do outro xifópago, dado que,
comumente, a supressão da vida de um importa no óbito do outro.36
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CONCLUSÃO
Conforme estudo baseado na medicina tem-se que não é absurdamente
incomum o nascimento de gêmeos siameses pelo mundo, inclusive, as gêmeas
Abigail Loraine Hensel e Brittany Lee Hensel, atingiram a idade adulta atualmente e
apresentam saúde para viverem ainda mais.
A visão espirita também aborda a mencionada condição, utilizando-se do
entendimento que se em outra vida os indivíduos foram fortemente inimigos, na
próxima vida eles podem vir unidos literalmente, ou até mesmo vir separados, porém
constituir a mesma família como forma de se entenderem.
Ao analisar a problemática, iniciando pelo sujeito ativo no crime de homicídio,
enquanto a minoria entende pela punição, verificou-se que a maioria da doutrina
entende pela absolvição daquele gêmeo que praticou o crime em prol daquele que
não participou, ou não concordou, com a prática delituosa, com base na interpretação
de que mais vale absolver um culpado do que condenar um inocente.
Outra solução apresentada no presente estudo busca o devido processo legal e
a condenação para aquele que cometeu o crime, todavia, atenta-se para o fato de que
a sentença deverá permanecer suspensa, sem que haja a devida punição para este,
o que leva a crer que a sentença poderia gerar efeitos civis para a família das vítimas.
Quanto ao sujeito passivo, se constatado que a intenção do agente era ceifar a
vida de ambos os xifópagos, verificou-se na doutrina penal que a aplicação do duplo
homicídio prevaleceu entre todos os autores. Do mesmo modo, se o autor do crime
imbui animus necandi em relação a apenas um deles, responderá pelo duplo
homicídio, em sua maioria pelo concurso formal, aplicando-se o dolo direto de primeiro
grau em relação a vítima pretendida, e segundo grau da não pretendida.
Em suma, hoje em dia com a evolução da medicina, terá cada vez mais a
incidência de gêmeos siameses sobreviventes ao nascimento, e partindo da premissa
que em alguns casos é praticamente impossível a separação dos corpos, bem como
o aumento do índice de criminalidade mundial, não se visualiza o presente estudo
como meramente exemplificativo do direito penal e sim como uma preocupação com
o futuro, já que até hoje o legislador não buscou tratar excepcionalmente do caso.
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ADOÇÃO À BRASILEIRA: IMPLICAÇÕES LEGAIS E
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE 1
Luiza Nadin Machado 2
Marcelo Ricardo Colaço3
RESUMO
O artigo versa sobre a possibilidade de aplicação das responsabilizações legais
destinadas à prática da adoção “à brasileira” frente ao princípio do melhor interesse
da criança e do adolescente. Analisar-se-á se responsabilização civil ou criminal pela
prática da adoção à brasileira está em consonância com o princípio do melhor
interesse da criança e adolescente. De forma específica, serão analisados os
aspectos gerais na evolução da filiação, bem como o progresso histórico da adoção
no direito brasileiro, ponderado sobre o fenômeno da adoção “à brasileira”, sua
caracterização e consequências civis e criminais, bem como confrontadas as
responsabilizações legais destinadas à prática da adoção “à brasileira” frente o
princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, explorando a
caracterização da socioafetividade, analisando, ainda, as manifestações dos
Tribunais Superiores sobre o assunto. Conclui-se que, quanto à possibilidade de
aplicação do princípio do melhor interesse da criança frente às implicações legais
destinadas à prática da adoção “à brasileira”, necessário se faz a análise de cada caso
concreto, levando em consideração, primordialmente, a existência, ou não, dos
diversos fatores que levam à caracterização de vínculo socioafetivo.
Palavras-chave: Adoção “à brasileira”; implicações legais; socioafetividade; princípio
do melhor interesse.
ABSTRACT
The article deals with the possibility of applying the legal responsibilities aimed at the
practice of "Brazilian adoption" in relation to the principle of the best interests of
children and adolescents. It will be analyzed whether civil or criminal responsibility for
the practice of adoption in Brazil is in accordance with the principle of the best interest
of the child and adolescent. Specifically, we will analyze the general aspects of the
evolution of membership, as well as the historical progress of adoption in Brazilian law,
considering the phenomenon of "Brazilian adoption", its characterization and civil and
criminal consequences, as well as confronting legal responsibilities aimed at the
practice of "Brazilian adoption" in the face of the principle of the best interest of the
Artigo Científico apresentado como requisito parcial para obtenção de nota na disciplina de Monografia,
orientado pelo professor Marcelo Ricardo Colaço.
2 Acadêmica da 10ª fase do Curso de Direito, da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – Caçador - SC.
3 Mestrando em Desenvolvimento e Sociedade na Uniarp, Bacharel em Direito (Uniarp- Caçador) Especialista
em Ciências Criminais. Delegado de Polícia do estado de Santa Catarina. Professor de Direito Penal e Direito
Processual Penal da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe (Uniarp- campus Caçador). Email: marcelocolaco@pc.sc.gov.br
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child and the adolescent, exploring the characterization of socioaffectivity, analyzing
also the manifestations of the Superior Courts on the subject. It is concluded that, as
far as the possibility of applying the principle of the best interest of the child in relation
to the legal implications for the practice of "Brazilian adoption" is concerned, it is
necessary to analyze each specific case, taking into account, or not, of the several
factors that lead to the characterization of socio-affective bond.
Key words: Adoption "to the Brazilian"; legal implications; socioaffectivity; principle of
best interest.
INTRODUÇÃO
O presente artigo irá tratar sobre a discrepância existente entre as
responsabilizações legais decorrentes da prática da adoção simulada ou “adoção à
brasileira” e o entendimento social quanto à sua aplicação, levando em consideração
a aplicação do princípio do melhor interesse.
Configurando-se a prática da "adoção à brasileira", diminui-se o número de crianças
disponíveis para adoção, aumentando, em contrapartida, o tempo de espera dos
candidatos a pais adotivos. E é em razão disso, muitas vezes, que a maioria,
desanimada pela grande espera, acaba se rendendo às formas mais rápidas de
adoção.
Tal forma de adotar é ilegal do ponto de vista da legislação vigente, conforme
dispõe o Código Penal em seu art. 242, podendo gerar, ainda, consequências no
âmbito civil, no que tange ao registro.
Contudo, considerando o caso concreto, a questão mais relevante a ser observada ao
caracterizar-se tal fenômeno não são as responsabilizações, mas sim as
consequências geradas ao adotado.
A complicação que se pretende solucionar por meio desta pesquisa é o
impasse enfrentado pela sociedade quando se depara com a possível aplicação das
repreensões civis e criminais previstas em lei quando da ocorrência do crime previsto
no art. 242 do Código Penal, conhecido como parto suposto ou supressão ou alteração
de direito inerente ao estado civil de recém-nascido.
Diante da configuração do crime em comento, defronta-se com o seguinte
obstáculo: a responsabilização civil e criminal pela prática da adoção à brasileira
atenta contra o princípio do melhor interesse da criança e adolescente, no atual
cenário deste país?
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Assim sendo, a pesquisa pauta-se no objetivo geral de analisar se a
responsabilização civil ou criminal pela prática da adoção “à brasileira” está em
consonância com o princípio do melhor interesse da criança e adolescente.
Portanto, será realizada análise acerca dos aspectos gerais na evolução da
filiação, bem como o progresso histórico da adoção no direito brasileiro, conceituado
o fenômeno da adoção à brasileira e suas consequências civis e criminais.
Por fim, serão confrontadas as responsabilizações legais destinadas à prática
da adoção à brasileira frente o princípio do melhor interesse da criança e do
adolescente, explorando a caracterização da socioafetividade, analisando, ainda, as
manifestações dos Tribunais sobre o assunto.

1 EVOLUÇÃO DA FILIAÇÃO E ADOÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO
O conceito de família atravessa o tempo e o espaço, sempre tentando clarear
e demarcar o seu limite. A ideia de família para o Direito Brasileiro, à luz da
Constituição Federal de 1988, é de que essa instituição é como um núcleo que possui
laços formados através do casamento ou da união estável, sendo a família o local em
que os indivíduos encontram apoio e sentem-se protegidos, por saberem que a
entidade familiar, na maioria das vezes, é dotada de afetividade.4
Com o advento da Constituição Federal de 1988, instaurou-se a paridade entre
o homem e a mulher, passando a proteger de forma igualitária todos os membros da
família, bem como a família constituída pelo casamento e a união estável. Consagrou
a igualdade entre os filhos, havidos ou não do casamento, ou por adoção, garantindolhe os mesmos direitos e qualificações.5
Contudo, o tema nem sempre foi tratado de tal maneira, posto que a
constituição das famílias variou de acordo, por exemplo, com os “valores morais ou
religiosos de determinada época e da maior ou menor proteção jurídico-estatal”.6

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores para o direito de família.
Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 21
5 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores para o direito de família. p.
29
6 SILVA JÚNIOR, Enézio de Deus. A possibilidade jurídica de adoção por casais homossexuais.
4. ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2010, p. 54
4
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Portanto, hoje em dia, a família é formada tanto de afeto, quanto de laços
consanguíneos, tendo em vista que sofreu mudanças impostas pela necessidade,
pela época, pelos elos, pelos costumes e pelo próprio direito.7
Introduzindo-se ao conceito de família formada pelo afeto, se mostra de extrema
importância ressaltar o instituto da adoção, tendo em vista o grande passo dado pela
sociedade quando da aceitação do laço paterno-filial, que é muito mais profundo do
que o vínculo genético.8
O prestigio da verdade afetiva frente à realidade biológica impôs o alargamento
do conceito de filiação. Paternidade, maternidade e filiação não decorrem
exclusivamente de informações biológicas ou genéticas, dá-se relevo a sentimentos
nobres como o amor, o desejo de construir uma relação afetuosa, carinhosa, reunindo
as pessoas num grupo de companheirismo, lugar de afetividade, para o fim de
estabelecer relações de parentesco.9
O marco inicial da adoção no Brasil foi o Código Civil de 1916, que, nos artigos
368 a 378, regulava todas as adoções, estabelecendo requisitos que tornavam este
instituto quase impraticável. De início, estabelecia este códex processual que a
adoção deveria ser formalizada mediante escritura pública, cuja certidão não poderia
conter qualquer elemento acerca do estado anterior do adotado.10
Não bastasse isso, pode-se destacar outros requisitos imprescindíveis
previstos por aquele Código, como aquele que impedia pessoas menores de 50 anos
de adotarem, sendo que deveriam, adotante e adotado, possuírem diferença mínima
de idade de 18 anos. Além disso, caso ocorresse o nascimento de filhos legítimos, a
herança do adotado reduzir-se-ia à metade, o que evidenciava a imensa desigualdade
entre os filhos, que se inseriram a uma mesma família de maneiras diferentes.11
Já no ano de 1988, com o advento da nova redação dada à Constituição
Federal, surgiu novo entendimento, de extrema importância ao Direito de Família, qual

GIORGIS, José Carlos Teixeira. Direito de família contemporâneo. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2010, p. 37
8 GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO; Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil: direito de família:
as famílias em perspectiva constitucional. São Paulo: Saraiva, v. 6, 2014, p. 478.
9 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013, p. 315
10 COÊLHO, Bruna Fernandes. Adoção à luz do Código Civil de 1916. In: Âmbito Jurídico, Rio
Grande,
XIV,
n.
87,
abr
2011.
Disponível
em:
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9266>. Acesso em nov 2016,
p. 1.
11 COÊLHO, Bruna Fernandes. Adoção à luz do Código Civil de 1916. p. 1
7

105

seja, o princípio da igualdade entre os filhos, também chamado de princípio da
isonomia, que objetivava impedir quaisquer designações discriminatórias relativas à
filiação.12
Com o novo Código Civil de 2002, e o Estatuto da Criança e do Adolescente,
de 1990, regulou-se a adoção civil e a estatutária, respectivamente, sendo que a
primeira se destinava aos adotandos maiores de 18 anos, e a segunda, às crianças e
adolescentes, o que gerava uma espécie de insegurança jurídica aos cidadãos.13
Com o surgimento da Lei da Adoção (Lei nº 12.010 de 2009), uniformizou-se o
tema em questão, modificando a redação estabelecida pelo Código Civil nos artigos
1.618 e 1.619, revogando-se os demais que tratavam acerca da adoção, deixando
claro que a adoção de crianças e adolescentes seria deferida na forma estabelecida
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a dos maiores de 18 anos,
dependendo esta, ainda, da assistência efetiva do poder público e de sentença
constitutiva.14
A adoção, atualmente regulada pelos arts. 1.618 e 1.619 do Código Civil e,
especialmente, pelos arts. 39 a 52-D do Estatuto da Criança e do Adolescente, é o ato
jurídico solene pelo qual alguém recebe em sua família, na qualidade de filho, pessoa
a ela estranha.15
No entanto, atualmente, embora mantendo o caráter de ficção jurídica, a
adoção revestiu-se de caracteres protetivos e humanitários, transformando-se em um
instituto filantrópico, objetivando dar filhos àqueles que não podem ter, bem como dar
pais àqueles que não os tem.16
Como em qualquer outra relação jurídica, uma série de requisitos formais
devem ser observados para a efetivação deste instituto, os quais apresentam-se no
art. 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que incluem disposições acerca de

BRASIL. Constituição
Federal
de
1988.
Disponível
em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>. Acesso em nov. 2016, p. 1
13 GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO; Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil: direito de
família: as famílias em perspectiva constitucional. p. 479
14 GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO; Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil: direito de
família: as famílias em perspectiva constitucional. p. 479
15 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: Direito de Família, v.6, 5. ed. São Paulo:
Saraiva, 2010, p. 337
16 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 23. ed. São Paulo: Saraiva,
2008, p. 484
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parentesco, idade e estado civil dos adotantes, guarda e, ainda, trata do caso de
falecimento do adotante no curso do procedimento.17
Além disso, os artigos 45 e 46 do mesmo diploma legal dispõem acerca de
outros requisitos indispensáveis, de modo que um trata sobre o consentimento dos
representantes e outro sobre o estágio de convivência entre as partes envolvidas no
processo de adoção.18
2 ADOÇÃO “À BRASILEIRA” E SUAS IMPLICAÇÕES LEGAIS
Em que pese a existência de requisitos legais destinados à adoção, estes nem
sempre são respeitados, o que acarreta no acontecimento do fenômeno da “adoção à
brasileira”, ou adoção simulada. Com relação ao tema, expõe Dimas Messias de
Carvalho:
Na adoção à brasileira, existe a intenção da pessoa ou casal em constituir os
vínculos da filiação, entretanto, não é uma adoção jurídica, mas uma forma
de reconhecimento irregular de paternidade/maternidade declarando no
registro civil filho alheio como próprio. 19

Para alguns doutrinadores, essa prática não pode ser considerada uma
modalidade de adoção, pois se trata do crime de registrar filho alheio como próprio. A
denominação “adoção à brasileira”, ou, para alguns, adoção simulada, é dada pela
jurisprudência e pela doutrina devido ao fato de ser hábil a configurar a paternidade
socioafetiva, assemelhando-se ao instituto da adoção neste ponto.20
A partir de sua ocorrência, é gerado um círculo vicioso, que alimenta a ilusão de
que a adoção é um processo demorado e burocrático. Configurando-se a prática da
"adoção à brasileira", é diminuído o número de crianças disponíveis para adoção,
aumentando, em contrapartida, o tempo de espera dos candidatos a pais adotivos. E
é em razão disso, muitas vezes, que a maioria, desanimada pela grande espera,
acaba se rendendo às formas mais rápidas de adoção.21
Tal forma de adotar é ilegal do ponto de vista da legislação vigente. Assim dispõe
o Código Penal em seu art. 242:

BRASIL. Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente.
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/L8069Compilado.htm>. Acesso em nov. de
2016, p. 1.
18 BRASIL. Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente.
p. 1.
19 CARVALHO, Dimas Messias de. Direito das famílias. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 632-633
20 BORDALLO, Galdino Augusto Coelho. Adoção. In: MACIEL, Kátia Regina Lobo Andrade (Coord.).
Curso de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos. p. 328-329.
21 CHAVES, Antônio. Adoção. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p. 52.
17
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Art. 242 - Dar parto alheio como próprio; registrar como seu o filho de
outrem; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito
inerente ao estado civil:
Pena - reclusão, de dois a seis anos”.
Parágrafo único: Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza:
Pena - detenção, de um a dois anos, podendo o juiz deixar de aplicar a
pena.22

Afirma Luiz Regis Prado, com relação ao delito:
O delito de falsidade ideológica do art. 299, do CP é absorvido pelo delito de
registro de filho alheio como próprio, conforme o critério de consunção. Esta
segunda figura (referindo-se à conduta de registrar o filho de outrem como
próprio) foi introduzida pela Lei 6.898/1981, que conferiu ao artigo 242 nova
redação. De fato, anteriormente à edição da mencionada lei, muitos casais
recorriam à denominada “adoção à brasileira”, isto é deixavam de adotar uma
criança, preferindo registrá-la como sendo seu filho. Tal conduta configurava
o delito insculpido no art. 299, parágrafo único (falsidade ideológica em
assentamento do Registro Civil), do Código Penal. Todavia, a jurisprudência
firmava-se pela ausência de tipicidade do fato quando praticada a conduta
com motivo nobre, já que ausente o fim “prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante” (elemento subjetivo do
injusto). Apesar do propósito inicial de beneficiar os autores daqueles
registros, a alteração trazida pela Lei 6.898/1981 não mais permite o
reconhecimento da atipicidade da conduta, mas sim a aplicação da forma
privilegiada ou a extinção da punibilidade pelo perdão judicial desde que
praticado o delito por motivo de reconhecida nobreza.23

A caracterização desta infração pode gerar, ainda, consequências no âmbito
civil, conforme dispõe a legislação, sendo que o registro pode ser anulado a qualquer
momento, nos termos do art. 1.604 do Código Civil, uma vez que contém uma
declaração falsa. 24

3 SOCIOAFETIVIDADE E PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE VERSUS
APLICAÇÃO DAS SANÇÕES
Na prática, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial mais
recente, deve ser levada em consideração a importância do afeto na constituição da
família, e isso tem implicação para se considerar à paternidade socioafetiva, mesmo
no caso da tipificação do delito conhecido como adoção à brasileira, de tal maneira

BRASIL. Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Institui o código penal brasileiro. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em nov. 2016, p. 1
23 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. Parte Especial. 9. ed. revista atual e
ampliada. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, v. 2, 2013, p. 754-755.
24 BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o código civil. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em nov. 2016., p. 1.
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que o registro não poderá ser simplesmente desconstituído sem antes se considerar
os efeitos de ordem afetiva na família.25
Contudo, a questão mais relevante a ser observada ao caracterizar-se tal
fenômeno não são as responsabilizações, mas sim as consequências geradas ao
adotado. Assim, tem-se que o princípio do melhor interesse da criança e do
adolescente deve prevalecer aos demais aspectos, lembrando que nem sempre o que
o menor deseja é aquilo que lhe fará melhor.26
Isso porque, por um lado, com a ocorrência da adoção à brasileira, frustra-se o
direito do jovem conhecer a sua origem genética (filiação legítima), ao completar 18
anos de idade, conforme previsão do art. 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Além disso, o direito ao reconhecimento da origem genética é personalíssimo,
indisponível e imprescritível, como prevê o art. 27, também daquele diploma legal.27
Nas palavras da autora Suely Mitie Kusano:
(...) o filho e seus pais biológicos ou genéticos possuem o sagrado natural e
constitucional direito de conhecer a sua identidade, a sua ancestralidade, a
sua origem. É direito personalíssimo, que não é dado a ninguém fruir em lugar
de outrem.28

Em contrapartida, em certos casos, também é prejudicial retirar o menor do
convívio da família adotante, mesmo que a adoção tenha se dado de forma irregular,
tendo em vista que o deixaria em situação de insegurança frente ao vínculo
socioafetivo já firmado, o qual não poderá ser desconstituído.29
Já existe entendimento jurisprudencial nesse sentido, conforme pode-se inferir
do seguinte acórdão:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E NEGATÓRIA DE
PATERNIDADE. ADOÇÃO À BRASILEIRA. CONSTATAÇÃO DO VÍNCULO
SÓCIO-AFETIVO. PREVALÊNCIA SOBRE O BIOLÓGICO NA HIPÓTESE.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Constatada a ausência de vício de
consentimento, nos termos do art. 1.604 do código civil, bem como de
dissenso familiar relativamente ao registro de nascimento da criança,
BORDALLO, Galdino Augusto Coelho. Adoção. In: MACIEL, Kátia Regina Lobo Andrade (Coord.).
Curso de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos. p. 328
26 VILAS-BOAS, Renata Malta. A doutrina da proteção integral e os princípios norteadores do
direito
da
infância
e
juventude.
Disponível
em
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10588&revista_caderno=12>. Acesso
em nov. 2016, p. 1.
27 BRASIL. Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente.
p. 1.
28 KUSANO, Suely Mitie. Adoção de menores: intuitu personae. Curitiba: Juruá, 2011, p. 26.
29 BORDALLO, Galdino Augusto Coelho. Adoção. In: MACIEL, Kátia Regina Lobo Andrade (Coord.).
Curso de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos. p. 329.
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realizado por terceiro, cuja paternidade tinha plena ciência não ser sua, não
há que se falar em anulação desse ato jurídico, notadamente se presente o
vínculo socio-afetivo entre ele e a menor, à época, devendo este elo
preponderar sobre o biológico. - recurso desprovido. Unânime30

Por esse ângulo, a doutrina entende que, estando constituído o vínculo da
parentalidade, mesmo quando desligado da verdade biológica, prestigia-se a situação
que preserva o elo da afetividade. Não é outro o fundamento que veda a
desconstituição do registro de nascimento feito de forma espontânea por aquele que,
mesmo sabendo não ser o pai consanguíneo, tem o filho como seu.31
Assim, diante da conjugação dos entendimentos acima elencados, é possível
constatar que a presença do melhor interesse, entrelaçada aos indícios de
socioafetividade, possibilita a inaplicabilidade das implicações de ordem civil ao
praticante da adoção à brasileira, bem como as de ordem criminal, quando presente
o motivo nobre, preservando, desta forma, o maior interesse da criança e do
adolescente.
CONCLUSÃO
O presente artigo científico objetivou identificar a possibilidade de aplicação das
sanções criminais e implicações civis destinadas à prática da adoção “à brasileira”,
face ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
Diante da evolução histórica da filiação, renovou-se a perspectiva acerca da
adoção, já que reconhecido o princípio da afetividade. Por conseguinte, o Estatuto da
Criança e do Adolescente, que foi modificado pela Lei da Adoção, passou a regular a
adoção de crianças e adolescentes, buscando preservar a proteção integral e a real
vantagem ao adotado.
A efetivação da adoção está condicionada ao cumprimento de diversos
requisitos e à submissão ao devido processo judicial. No entanto, em que pese a
relevância de tais premissas, em algumas situações, ocorre burla o cumprimento dos
requisitos previstos pela lei, acontecendo o fenômeno da adoção “à brasileira”.
Tal prática se trata do crime de registrar filho alheio como próprio, previsto no
artigo 242 do Código Penal, cuja pena prevista é de reclusão, de dois a seis anos.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. APC: 20100111388027 DF 004604896.2010.8.07.0001, Relator: Otávio Augusto, Data de Julgamento: 20/06/2013, 3ª Turma Cível).
31 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p.
439-440
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Não bastasse isso, há consequências no âmbito civil, que são capazes de gerar a
anulação do registro de nascimento, tendo em vista o desrespeito ao trâmite previsto
pela Lei de Registros Públicos.
Em que pese a existência de punições previstas pelo ordenamento jurídico com
relação à prática da adoção “à brasileira”, há que se considerar outros fatores no
momento de sua aplicação.
Tais elementos relacionam-se com os princípios do melhor interesse da criança
e do adolescente e da socioafetividade. O primeiro refere-se ao efetivo benefício ao
adotando, com o respeito os seus direitos fundamentais. Já o segundo trata dos laços
de afeto que fundamentam a condição de filho.
Diante do exposto, verificou-se, no decorrer do presente artigo, que não há
respaldo legal à prática dessa modalidade ilegal de adoção. No entanto, a depender
do caso concreto, as punições previstas podem deixar de ser aplicadas, conforme
extraiu-se dos recentes entendimentos jurisprudenciais.
À luz do Direito Penal, constatou-se que, na maioria das situações, o julgador
opta pela extinção da punibilidade pelo perdão judicial, nos casos em que o praticante
do crime age por motivo de nobreza.
Já no aspecto civil, considerando a prevalência do princípio do melhor interesse,
é inadmissível a desconstituição do registro e dos vínculos formados quando
verificada a conjugação de dois fatores: a existência de socioafetividade e o respeito
ao melhor interesse da criança e do adolescente.
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9
O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
NO DIREITO DO TRABALHO
Erisleyni Patrícia Schipiura 1
Joice Luiza Flores de Matias Wagner2
RESUMO
O presente artigo discorre sobre a desconsideração da personalidade jurídica no
Direito do Trabalho, enfatizando o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, trazido pelo novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, necessário
estudar o instituto da personalidade jurídica, com ênfase na pessoa jurídica, e sua
responsabilidade patrimonial; analisar a desconsideração da personalidade jurídica,
apresentando uma abordagem sobre as teorias maior e menor e sobre seu emprego
na esfera trabalhista e; analisar o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica com base nos princípios justrabalhistas, estabelecendo um confronto entre os
princípios e o mencionado incidente. O estudo faz uso do método indutivo associado
à pesquisa bibliográfica. Conclui-se que o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica trazido pelo emergente código processual civil é inaplicável ao
direito justrabalhista, por perda da efetividade da jurisdição trabalhista.
PALAVRAS-CHAVE: pessoa jurídica; desconsideração da personalidade jurídica;
direito processual do trabalho; princípios justrabalhistas.
RESUMEN
El presente artículo discurre sobre la desconsideración de la personalidad jurídica en
el Derecho del Trabajo, enfatizando el incidente de desconsideración de la
personalidad jurídica, traído por el nuevo Código de Proceso Civil. En ese sentido
necesario estudiar el instituto de la personalidad jurídica, con énfasis en la persona
jurídica, así como su responsabilidad patrimonial; Analizar la desconsideración de la
personalidad jurídica, presentando un abordaje sobre las teorías mayor y menor y
sobre su empleo en la esfera laboral y; Analizar el incidente de desconsideración de
la personalidad jurídica sobre la base de los principios democráticos, estableciendo
una confrontación entre los principios y el mencionado incidente. El estudio hace uso
del método inductivo asociado a la investigación bibliográfica. Se concluye que el
incidente de desconsideración de la personalidad jurídica traído por el emergente
código procesal civil es inaplicable al derecho del trabajo, por pérdida de la efectividad
de la jurisdicción laboral.
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PALABRAS CLAVE: Persona Jurídica; Desconsideración de la personalidad jurídica;
Derecho Procesal del Trabajo; Principios laborales.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho busca analisar se há adequação entre o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, insculpido no novo Código de Processo
Civil, e o Direito Trabalhista. Nesse contexto, são observados o instituto da
personalidade jurídica, a pessoa jurídica, os motivos que ensejam a desconsideração
da personalidade da pessoa jurídica, os princípios que autonomizam o direito
justrabalhista, bem como os conflitos existentes entre tais princípios e o novo incidente
trazido pelo emergente código.
O novo incidente, como toda roupagem do código emergente, busca reafirmar
a constitucionalização do direito processual, especialmente no que se refere ao
contraditório. Entretanto, o ramo justrabalhista possui princípios próprios, tal como o
princípio da proteção ao trabalhador, que entram em confronto com o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Tal confronto pode ser observado,
também, na mora que referido incidente pode causar, tendo em vista a celeridade
processual imprescindível à área trabalhista.
Assim, tendo em conta os princípios que regem o Direito do Trabalho,
necessário analisar a aplicabilidade do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica do novo Código de Processo Civil na esfera trabalhista.

1 A PERSONALIDADE DAS PESSOAS JURÍDICAS
Personalidade jurídica é a aptidão da pessoa em titularizar direitos e obrigações
e praticar atos jurídicos em geral3. A personalidade liga-se à pessoa, seja ela natural
ou jurídica.4
Entretanto, nem sempre as pessoas jurídicas, como sujeito de direito,
estiveram presentes na sociedade. A personalidade jurídica das pessoas jurídicas,
independentemente da pessoa dos sócios, teve sua origem na Idade Média,
3 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil: parte geral. 5. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 165.
4 Pinto define sujeitos de direitos as pessoas físicas ou naturais e as jurídicas ou morais, porquanto
detentoras de personalidade civil. PINTO, Cristiano Vieira Sobral. Direito civil sistematizado. 5. ed.
Rio de Janeiro: Forense. 2014. p. 77.

115

notadamente quando a Igreja Católica verificou a necessidade de proteger seu
patrimônio de seus próprios membros, os clérigos.5 Ainda, na Idade Média surgiram
as corporações de ofício, representadas por artesãos e comerciantes europeus, que
conseguiram obter autonomia em relação à nobreza e também em relação aos
senhores feudais 6 . Graças a essa autonomia, apareceram normas destinadas a
disciplinar relações entre seus filiados.7 Seguido às corporações de ofício eclodem os
Estados Nacionais monárquicos, representados pela figura do monarca absoluto, que
passam a submeter, inclusive a classe dos comerciantes, a um direito posto. O Estado
agora disciplina as relações jurídicas e comerciais, reconhecendo a importância das
associações de pessoas para a economia de mercado.8
Entretanto, o avanço teórico da personalidade jurídica para as pessoas
jurídicas, ocorreu apenas no século XIX, quando juristas alemães passaram a
considerar a existência de sujeitos distintos dos sócios com direitos e obrigações
diferentes.9
Já no Brasil, o instituto da personalidade jurídica, direcionado às pessoas
jurídicas, adveio com o Código Comercial de 1850 (Lei n. 556/1850), que acabou
adotando um critério real para a definição de comerciante, onde o comerciante seria
quem praticasse atos de comércio, sendo o registro da firma individual ou dos atos
constitutivos das sociedades irrelevante.10 Em contrapartida, o Código Civil de 2002
ao justificar a existência da pessoa jurídica adotou a teoria da realidade técnica11. Para
tal teoria as pessoas jurídicas são criadas por uma ficção legal e têm identidade

5 TAGLIALEGNA, Aldon do Vale Alves; CAMPELO, Sejana Prado Fleury Bariani; CARNEIRO, Rafael
Ferreira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC e seus reflexos no
processo do trabalho: uma interpretação principiológica em defesa da efetividade do processo do
trabalho. Revista LTR, São Paulo, n. 79, out. 2015. p. 10.
6 RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial. 4. ed. São Paulo: Método. p. 34.
7 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015. p. 13.
8 TAGLIALEGNA, Aldon do Vale Alves; CAMPELO, Sejana Prado Fleury Bariani; CARNEIRO, Rafael
Ferreira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC e seus reflexos no
processo do trabalho: uma interpretação principiológica em defesa da efetividade do processo do
trabalho. p. 10.
9 TAGLIALEGNA, Aldon do Vale Alves; CAMPELO, Sejana Prado Fleury Bariani; CARNEIRO, Rafael
Ferreira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC e seus reflexos no
processo do trabalho: uma interpretação principiológica em defesa da efetividade do processo do
trabalho. p.10.
10 GUSMÃO, Mônica. Lições de direito empresarial. 12. ed. São Paulo: Forense. 2015. p. 68
11 BRASIL. Lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 04 set. 2016. p. 0.
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organizacional própria, 12 não se confundindo com as pessoas que as compõe 13,
sendo sua personificação atributo conferido pelo Estado a fim de participem da vida
jurídica nas mesmas condições que as pessoas naturais. 14 No referido código, as
pessoas jurídicas classificam-se, conforme critério de legal, como de direito público,
interno e externo, e de direito privado.15
São de direito público interno, de acordo com o art. 41. do Código Civil, a União,
os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as autarquias, inclusive as associações
públicas e outras entidades de caráter público, criadas por lei.16 São pessoas jurídicas
de direito público externo, de acordo com o diploma legal retromencionado, os
Estados estrangeiros e as pessoas regidas pelo direito internacional público externo.17
As pessoas jurídicas de direito privado enumeradas no art. 44. do Código Civil de 2002
são as associações, as sociedades, fundações, as organizações religiosas, os
partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada.18
Quanto à responsabilidade, da mesma forma que as pessoas naturais, as
pessoas jurídicas se obrigam, desde que tendo agido por própria vontade, dentro dos
limites do poder conferido pela lei ou pelo estatuto, e desde que o negócio tenha sido
realizado por quem possui legitimidade, aos compromissos assumidos, respondendo
com seus bens.19
Para das pessoas jurídicas de direito público, na esfera cível, fala-se em
responsabilidade civil. A responsabilidade civil dos entes federativos, das autarquias,
de parte das fundações públicas e das pessoas jurídicas de direito privado que
prestam serviços públicos, pode ser dividida em dois grupos: i) a contratual, quando

12 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método,
2015. p. 123.
13 Explica Coelho: no antigo Código Civil, em seu art. 20, (Art. 20. As pessoas jurídicas têm existência
distinta da dos seus membros.) havia um dispositivo que afirmava que as pessoas jurídicas não se
confundiam com as pessoas dos seus integrantes. No novo Código tal dispositivo não existe, contudo
a autonomia das pessoas jurídicas subsiste, decorrendo da interpretação de diversas normas.
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil: parte geral. p. 237; e BRASIL. Lei 3.071 de 1º de janeiro
de 1916. Institui o Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. REVOGADO. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm>. Acesso em 04. set. 2016. p.1.
14 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p.
161.
15 Art. 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. BRASIL.
Lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. p. 5.
16 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil.. p. 121.
17 PORTELLA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito internacional público e privado. 7. ed. Bahia:
JusPodium, 2015. p. 155-156.
18 BRASIL. Lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. p. 5.
19 PINTO, Cristiano Vieira Sobral. Direito civil sistematizado. p. 158.
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há o descumprimento de cláusulas constantes dos contratos administrativos, que
possuem regras próprias e, ii) a extracontratual ou aquiliana20, insculpida no art. 37, §
6º, da Constituição Federal de 1988.21 Todavia, as pessoas jurídicas de direito público
com estrutura de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista,
conforme preceitua o art. 173, § 1º, inc. II, da Constituição Federal de 1988, estarão
sujeitas, na esfera cível, trabalhista, comercial e tributária ao regime próprio das
empresas privadas.22
Nas sociedades, em razão do princípio da autonomia patrimonial, os sócios,
via de regra, não respondem pelas obrigações sociais. Assim, o patrimônio particular
de cada sócio é absolutamente intangível por dívida social.23 A responsabilidade dos
sócios, diante de dívidas da sociedade, é subsidiária, conforme dispõe o art. 1024 do
Código Civil, in verbis: “os bens dos sócios não podem ser executados por dívidas da
sociedade, senão depois de executados os bens sociais”.24

2 A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Reconhecer personalidade às pessoas jurídicas é o meio pelo qual o Estado
incentiva os particulares a desempenharem atividade econômica, que interessa não
apenas a eles, mas também ao próprio Estado, tendo em vista do regime capitalista
de mercado adotado pela Constituição. Outrossim, as pessoas jurídicas devem ser
criadas para a persecução de fins acolhidos pelo direito. 25 Sob esse contexto, a
doutrina passou a preocupar-se com a utilização das pessoas jurídicas para fim
diverso daquele para o qual foram originariamente concebidas. 26 Isso porque a
autonomia patrimonial da pessoa jurídica, princípio jurídico que a distingue de seus
integrantes, abriria a possibilidade à realização de fraudes.27
Diante dessa preocupação surgiram teorias, como v.g. a da soberania,
idealizada na Alemanha por Haussmann, no século XIX, que buscava imputar ao sócio,

20 ALEXANDRE, Ricardo. DEUS, João de. Direito administrativo esquematizado. Rio de Janeiro:
Forense. 2015. p. 698.
21 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 4 set. 2016. p. 23.
22 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. p. 77.
23 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial direito da empresa. p. 115-16.
24 BRASIL. Lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. p 72.
25 RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado. 6 ed. Rio de Janeiro:
Forense. 2016. p. 384.
26 GUSMÃO, Mônica. Lições de direito empresarial. p. 272-324.
27 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial direito da empresa. p. 87.
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ou ao administrador, o cumprimento das obrigações assumidas e não cumpridas. 28
Entretanto, foi no âmbito do common law, onde o direito positivo não se impõe tão
fortemente29, que se consolidou a primeira ideia de desconsideração da personalidade
jurídica, com o caso Salomon versus Salomon & Co. Nesse caso, Aaron Salomon,
mesmo possuindo o registro de uma firma individual, fundou uma nova pessoa jurídica,
composta por ele, por sua esposa e filhos 30 . Na nova empresa, as cotas de
participação foram integralizadas por meio do estabelecimento comercial da firma
individual. Tal conduta acabou por prejudicar os credores da firma individual. Tanto o
juiz de primeiro grau, quanto a Corte de Apelação inglesa, declararam fraude da
pessoa jurídica, desconsiderando a personalidade jurídica da empresa. Contudo, a
House of Lords reformou a decisão, reconhecendo diferenciação entre a pessoa
jurídica e seus sócios. Nessa oportunidade, mesmo tendo sido cogitada a
desconsideração da personalidade jurídica, ela não prosperou.31
Já no direito brasileiro, a teoria foi introduzida, em 1969, por Rubens Requião, 32
sendo positivada apenas no ano de 1990, com o Código de Defesa do Consumidor33.
Apenas com o advento do novo Código Civil de 2002, o art. 50 passou a refletir, com
fidelidade e de forma geral, os ideais da disregard doctrine. Nele há previsão da
aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica quando
demonstrado o abuso de personalidade jurídica, com o desvio de finalidade e
confusão patrimonial.34
Portanto, com a introdução do instituto da personalidade jurídica no
ordenamento pátrio, resta claro que ele permite ao juiz não mais considerar os efeitos
28 SILVA, Maria do Rosário. A desconsideração da personalidade jurídica aplicada ao processo do
trabalho. Online. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, nº 2875, 16 de maio de 2011. Disponível em
<https://jus.com.br/artigos/19118/a-desconsideracao-da-personalidade-juridica-aplicada-ao-processodo-trabalho/2>. Acesso em 19 nov. 2016. p.1.
29 SILVA, Maria do Rosário. A desconsideração da personalidade jurídica aplicada ao processo do
trabalho. p. 2.
30 GUSMÃO, Mônica. Lições de direito empresarial. p. 324.
31 TAGLIALEGNA, Aldon do Vale Alves; CAMPELO, Sejana Prado Fleury Bariani; CARNEIRO, Rafael
Ferreira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC e seus reflexos no
processo do trabalho: uma interpretação principiológica em defesa da efetividade do processo do
trabalho. p.28.
32 REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Online. Revista
dos
Tribunais. Ano
58,
nº
410,
S.I.,
dezembro
de
1969.
Disponível
em
<https://professorhoffmann.files.wordpress.com/2011/10/requiao-rubens-abuso-de-direito-e-fraudeatravc3a9s-da-personalidade-jurc3addica.pdf>. Acesso em 19 nov. 2016. p.1
33 BRASIL. Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990, Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em
22. nov. 2016. p. 6.
34 RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado. p. 386.
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da personificação da sociedade, atingindo, portanto aos sócios, caso haja fraude ou
abusos por eles cometidos.35
As discussões sobre a desconsideração da personalidade jurídica pela doutrina
culminaram em diferentes correntes doutrinárias, sendo a teoria maior e a teoria
menor, criadas por Fábio Ulhoa Coelho, as de maior aplicabilidade no Brasil. A teoria
maior, via de regra, é a que prevalece no ordenamento jurídico brasileiro 36, na qual a
desconsideração exige a presença de dois requisitos: o abuso da personalidade
jurídica e o prejuízo ao credor.37 Por outro lado, a teoria menor baseia-se apenas no
risco da atividade econômica, não exigindo prova de fraude ou de abuso de direito.
Para a teoria menor a desconsideração será aplicada pela simples insatisfação do
crédito.38
O Direito do Trabalho não apresenta norma específica para a aplicação da
desconsideração da personalidade jurídica. Entretanto, seu emprego tem sido amplo
nas lides trabalhistas, em razão do que preceitua o art. 8º e o art. 769 da CLT, que
autoriza a aplicação subsidiária das normas do direito comum, desde que não exista
norma específica na seara trabalhista e que não haja incompatibilidade
principiológica.39 Ademais o instituto da despersonalização amolda-se à característica
da alteridade, vez que o risco do negócio não pode ser suportado pelo empregado,
conforme disposto no art. 2º da CLT40.
Ainda, no âmbito trabalhista, aplica-se a teoria menor da desconsideração
jurídica, bastando que a insolvência ou a insuficiência patrimonial do empregador
impossibilite o ressarcimento da energia de trabalho despendida pelo empregado.
Todavia, essa aplicação recebe duras críticas da doutrina, conforme leciona Tartuce:
“A utilização da desconsideração não pode ocorrer de forma excessiva, como é
35 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. p. 140.
36 TAGLIALEGNA, Aldon do Vale Alves; CAMPELO, Sejana Prado Fleury Bariani; CARNEIRO, Rafael
Ferreira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC e seus reflexos no
processo do trabalho: uma interpretação principiológica em defesa da efetividade do processo do
trabalho. p.28.
37 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. p. 141.
38 TAGLIALEGNA, Aldon do Vale Alves; CAMPELO, Sejana Prado Fleury Bariani; CARNEIRO, Rafael
Ferreira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC e seus reflexos no
processo do trabalho: uma interpretação principiológica em defesa da efetividade do processo do
trabalho. p. 33.
39 BRASIL. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm>. Acesso em
23. nov. 2016. p. 1.
40 Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da
atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. BRASIL. Decreto-Lei
n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. p. 1.
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comum em decisões da Justiça do Trabalho, em que muitas vezes um sócio que
nunca administrou uma empresa é responsabilizado por dívidas trabalhistas”.41
Entretanto, mesmo diante das críticas, na seara trabalhista mostra-se pacífica
a utilização da desconsideração da personalidade para a sua própria efetividade, vez
que a adoção dessa técnica é medida indispensável à satisfação de inúmeras
execuções nas quais se revela insuficiência de patrimônio da sociedade executada. 42
Porém, tendo em vista o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
trazido pelo Novo Código de Processo Civil 43 , a técnica da desconsideração da
personalidade

jurídica,

no

âmbito

trabalhista,

passa

por

reconsiderações,

especialmente no que tange aos princípios peculiares do direito material e processual
do trabalho.

3 O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO
DIREITO DO TRABALHO
Os princípios são verdades fundantes de um sistema de conhecimento. 44 A
palavra princípio carrega consigo o significado de proposição fundamental, proposição
essa, que se forma na consciência das pessoas e grupos sociais a partir de certa
realidade, e que, direciona-se à compreensão e reprodução dessa mesma realidade.45
Nesse sentido, para o Direito, os princípios surgem como condutores importantes na
compreensão do sentido da norma e dos institutos jurídicos. Assim, os princípios, na
Ciência Jurídica, se destacam pela contribuição à compreensão global e integrada de
qualquer universo normativo.46
Inicialmente, a Constituição de 1988, apresenta princípios constitucionais do
trabalho, os quais figuram como verdadeiros alicerces no desenvolvimento dos
princípios aplicáveis ao Direito do Trabalho.47 De outro modo, há, ainda, os princípios
41 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. p. 144.
42 CLAUS, Ben-Hur Silveira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no
CPC/2015 e o direito processual do trabalho. Disponível em http://www.enamat.jus.br/wpcontent/uploads/2015/11/TD14_Ben_Hur_Silveira_Claus_4_O-incidente-dedesconsidera%C3%A7%C3%A3o-da-personalidade-jur%C3%Addica-previsto-no-novo-CPC.pdf:>.
Acesso em 03 mai. 2017. p. 14.
43 BRASIL. Lei n. 13.105 de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Disponível em
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em 23 nov. 2016.
p. 21.
44 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Manual de direito do trabalho. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2015. p.52.
45 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 15. ed. São Paulo: LTR, 2016. p. 189.
46 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. p. 191.
47 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Manual de direito do trabalho. p. 53.
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gerais de todo Direito que têm inquestionável aplicação na esfera trabalhista, como
os princípios da lealdade e boa-fé, da não alegação da própria torpeza, da
inalterabilidade dos contratos e o princípio do efeito lícito do exercício regular do
próprio direito (vedação à prática do abuso de direito).48
No que tange aos princípios específicos do Direito do Trabalho, são
apresentados os propostos por Plá Rodrigues: i) o princípio da proteção, que se
concretiza em três ideias: in dubio, pro operario, a regra da condição mais favorável e
a regra da condição mais benéfica; ii) o princípio da irrenunciabilidade dos direitos; iii)
o princípio da continuidade da relação de emprego; iv) o princípio da primazia da
realidade; v) o princípio da razoabilidade; vi) o princípio da boa-fé e; vii) o princípio da
não discriminação. Esse grupo de princípios forma o que a doutrina chama de núcleo
basilar dos princípios especiais do Direito do Trabalho, isso porque possuem
abrangência ampliada e generalizante ao conjunto desse ramo jurídico, sem que se
confrontem de forma inconciliável entre si e com outros princípios.49
Quanto aos princípios de cunho processual justrabalhista, de acordo com a
moderna teoria geral do direito, necessariamente eles têm de estar em compasso com
os princípios constitucionais do processo, é o que a doutrina denomina
constitucionalização do direito processual. 50 Assim o processo do trabalho deve
observar o devido processo legal, o princípio da igualdade, o princípio da
inafastabilidade da jurisdição, o princípio do contraditório e da ampla defesa, o
princípio do duplo grau de jurisdição, o princípio das motivações das decisões judiciais,
o princípio da publicidade, o princípio da vedação da prova ilícita e, por fim o princípio
da duração razoável do processo.51
Quanto aos princípios peculiares ao Direito Processual do Trabalho, tem-se o
princípio da proteção no Processo do Trabalho, o da informalidade, da celeridade e

48 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. p. 196.
49 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. p. 201.
50 A Constituição de 1988 passa a disciplinar os institutos fundamentais do direito processual, bem
com seus princípios basilares. SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. São Paulo:
LTR, 2016. p. 85.
51 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. p. 04.
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economia processual,52 o da concentração,53 o da conciliação,54 e o da função social
do Processo do Trabalho.55
Observados os princípios que regem o direito trabalhista, para o confronto a
ser estabelecido com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
importa observar a Resolução 56 nº 203, do Tribunal Superior do Trabalho, que ao
dispor sobre as normas do novo Código de Processo Civil que são aplicáveis, ou não,
ao Processo do Trabalho, em seu art. 6º e incisos, adotou o referido incidente na
esfera justrabalhista.57
Em que pese a referida resolução, mencionado incidente não se mostra
assimilável ao processo do trabalho, tendo em vista o grande distanciamento dos
princípios que regem o direito trabalhista e o próprio incidente.58 Outrossim, importa
frisar que o direito material e processual do trabalho são ramos que se destacam pelo
caráter protetor e pela preocupação social com o equilíbrio das partes desiguais na
relação trabalhista, por isso a aplicação subsidiária de outras ciências processuais
devem observar a compatibilidade com o núcleo basilar do processo do trabalho.59
Para tanto, o processo trabalhista conta com as chamadas normas de contenção60,
que impedem o ingresso indevido de normas do processo comum incompatíveis com
o direito processual do trabalho ou que acarretem formalismo e burocracia
procedimental.61 Ainda, a colmatação de lacunas existentes no direito trabalhista, não

52 SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. p. 129.
53 Art. 845. O reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhados das suas
testemunhas, apresentando, nessa ocasião, as demais provas. BRASIL. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º
de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. p. 127.
54 SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. p. 128
55 SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. p. 135.
56 Resoluções são atos normativos, de natureza derivada, dos órgãos colegiados, usados pelos
poderes Legislativo e Judiciário, e pelas Agências Reguladoras, visando estabelecer normas gerais ou
adotar providências individuais no âmbito da competência exclusiva dessas autoridades. ALEXANDRE,
Ricardo. DEUS, João de. Direito administrativo esquematizado. p. 454.
57 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Resolução n. 203 de 15 de março de 2016. Edita a Instrução
Normativa n. 39 que dispõe sobre as normas do Código de Processo Civil aplicáveis e inaplicáveis ao
Processo
do
Trabalho,
de
forma
não
exaustiva.
Disponível
em
<http://www.tst.jus.br/documents/10157/429ac88e-9b78-41e5-ae28-2a5f8a27f1fe>. Acesso em 01 mai.
2017. p.04.
58 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. p. 545.
59TAGLIALEGNA, Aldon do Vale Alves; CAMPELO, Sejana Prado Fleury Bariani; CARNEIRO, Rafael
Ferreira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC e seus reflexos no
processo do trabalho : uma interpretação principiológica em defesa da efetividade do processo do
trabalho. p. 37.
60 BRASIL. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho. p. 120; 133.
61 CLAUS, Ben-Hur Silveira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no
CPC/2015 e o direito processual do trabalho. p. 7.
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pode desnaturar a essência do ramo jurídico em questão, sob pena de comprometer
seus princípios basilares, que constituem o mínimo garantidor de sua autonomia.62
A doutrina pontua incompatibilidades acerca da aplicação do incidente na
esfera trabalhista. A primeira está na exigência da iniciativa da parte, ou do Ministério
Público, para instaurar o incidente em comento, o que contradiz o princípio do impulso
oficial que caracteriza o processo laboral na fase de execução.63A segunda está na
suspensão do processo, traçada em no art. 134, § 3º, do CPC, o que contraria tanto
o princípio da concentração dos atos, quanto o da celeridade processual, e ainda, traz
evidente prejuízo à garantia da efetividade da jurisdição.64 A terceira incompatibilidade
está em atribuir ao credor as provas dos requisitos de desconsideração da
personalidade jurídica, o que vai de encontro ao princípio da simplicidade das formas.
Por fim, a quarta incompatibilidade estaria na exigência de contraditório prévio, o que
poderia afetar diretamente o resultado útil da execução.65
Por fim, há de se observar que o crédito que corriqueiramente é discutido no
Processo do Trabalho (natureza alimentar) sempre demandou uma dinâmica
processual diferenciada, que evitasse estagnações indesejadas. Além disso, cumpre
ao direito justrabalhista, tendo em vista a sua autonomia e efetividade, equacionar a
desigualdade que caracteriza a relação de direito material trabalhista, empregado e
empregador. Assim, observa-se que o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, se aplicado ao direito processual trabalhista, acarretaria severa perda da
efetividade da jurisdição trabalhista em relação ao procedimento hoje praticado.66

CONCLUSÃO
A personalidade jurídica, aptidão conferida às pessoas para titularizar direitos
e obrigações, é o instituto criado para o fim de que possam, as pessoas, praticar atos
jurídicos em geral. Nesse contexto, surgem as pessoas jurídicas, realidades
62 TAGLIALEGNA, Aldon do Vale Alves; CAMPELO, Sejana Prado Fleury Bariani; CARNEIRO, Rafael
Ferreira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC e seus reflexos no
processo do trabalho: uma interpretação principiológica em defesa da efetividade do processo do
trabalho. p. 37.
63 BRASIL. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho. p. 131.
64 CLAUS, Ben-Hur Silveira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no
CPC/2015 e o direito processual do trabalho. p. 19.
65 CLAUS, Ben-Hur Silveira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no
CPC/2015 e o direito processual do trabalho. p. 29.
66 CLAUS, Ben-Hur Silveira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no
CPC/2015 e o direito processual do trabalho. p. 37.

124

puramente conceituais, daí a sua definição de entes morais, que agregam os
interesses de várias pessoas naturais com a finalidade de praticar atos jurídicos.
Entretanto, o instituto da pessoa jurídica, tendo em vista que não se confunde com a
pessoa natural criadora e, portanto, com personalidade própria, possibilita, aos
munidos de má-fé, sua utilização para fins diversos da que foi originariamente
concebida, desenvolvendo atos fraudulentos. Diante disso, a doutrina começou a
preocupar-se, fazendo surgir para o ordenamento jurídico o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica. O referido instituto, quando operada a
fraude no uso da pessoa jurídica, não levará em conta a personalidade da pessoa
jurídica, suspendendo assim seus atos constitutivos, a fim de que seus sócios possam
ser responsabilizados.
No ordenamento pátrio, a desconsideração da personalidade jurídica funda-se
em duas teorias, a maior e a menor. Na teoria maior, para a desconsideração da
personalidade jurídica, necessariamente tem que haver abuso da personalidade
jurídica. Na teoria menor, a desconsideração será aplicada pela simples insatisfação
do crédito. E é essa teoria a aplicada, quando da inadimplência do empregador, na
área trabalhista. Sob esse contexto, importa observar que a desconsideração da
personalidade jurídica é instituto fundamental para a efetivação do processo do
trabalho, tendo em vista que trata, na maioria das vezes, de demandas de natureza
alimentar.
Assim, da mesma forma que o direito material justrabalhista buscou na teoria
menor respaldo principiológico para sua aplicação, o direito processual deve seguir os
mesmos caminhos, sob pena de desconfiguração. Portanto, o procedimento de
desconsideração da personalidade jurídica necessita, no processo do Trabalho, de
rapidez, sob pena de ter-se, mesmo com título executivo reconhecido, violada a
efetividade da Justiça.
Por fim, observa-se que o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica trazido pelo emergente código processual civil, caso fosse aplicado ao direito
justrabalhista, acarretaria severa perda da efetividade da jurisdição trabalhista em
relação ao procedimento hoje praticado.
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