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Advogadas e Advogados,

A Revista Atualidades Jurídicas de nº 17 dá 
continuidade ao árduo e altaneiro trabalho desenvolvido 
pelo Conselho da OAB Editora em conjunto com a ENA – 
Escola Nacional da Advocacia.

Trata-se a mesma de um instrumento de consulta 
obrigatória, de natureza plural, direcionado aos mais 
diversos ramos do direito, com artigos assaz interessantes, 
os quais tratam, em sua maioria, de temas polêmicos e 
novos.

Destacamos, na mesma, algumais discussões por 
demais interessantes, como palpitantes notícias que são 
relevantes para a advocacia e para a sociedade como um 
todo.

Sem dúvida, a finalidade almejada por todos nós está 
sendo atingida, propiciando que o advogado tenha, cada 
dia mais, um instrumento de informação e formação, que 
o auxilie no dia a dia e nos temas mais tormentosos que 
lhe forem confiados.

Esperamos, cada vez mais, contar com a colaboração 
de todos, que podem participar deste projeto, que não é 
apenas da OAB Editora e da ENA, mas de toda a advocacia, 
enviando-nos, para tanto, artigos, palestras, comentários, 
sugestões, entre outros, de forma a podermos fazer 
uma revista cada dia mais completa, atual e de grande 
importância para o desempenho da nossa profissão e 
para o direito, sem descurar da causa cidadã a todos nós 
confiada.

Saudações Oabeanas!

Marcelo Henrique Brabo Magalhães
Presidente Executivo

PALAVRA DO PRESIDENTE
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DESTAQUES

V Conferência Internacional de Direitos Humanos: 
Carta de Vitória
 Foi divulgada em 17 de agosto a Carta de Vitória, com as conclusões e principais recomendações 
da V Conferência Internacional de Direitos Humanos, realizada pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). O evento, com o tema central “A Efetividade dos Direitos Humanos no 
Brasil”, foi conduzido pelo presidente nacional da OAB, Ophir Cavalcante, que presidiu também a 
sessão solene de encerramento dos trabalhos. “Saímos daqui muito maiores do que chegamos, muito 
mais conscientes do papel que a advocacia brasileira ocupa na cidadania do país em torno da causa dos 
direitos humanos”, afirmou Ophir.  O respeito às políticas públicas de direitos humanos e ações concretas 
do governo na área são algumas das recomendações da Carta, que aborda questões relativas à proteção de 
grupos vulneráveis da sociedade (crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, por exemplo); lei de 
acesso à informação; a Comissão da Verdade; sistema prisional; direito à saúde; e acesso à Justiça, entre 
outros. Confira a íntegra da Carta de Vitória:

 “Nós, participantes da V Conferência 
Internacional de Direitos Humanos do Conselho 
Federal da OAB, reunidos em Vitória (ES), 
de 15 a 17 de agosto de 2012, manifestamos 
nosso olhar sobre “A Efetividade dos Direitos 
Humanos no Brasil”, fundamentado no respeito 
à diversidade, à pluralidade e à tolerância. 
Reafirmamos nosso compromisso com a 
imprescindibilidade da proteção e promoção 
dos direitos humanos na consolidação do 
Estado Democrático de Direito, propondo as 
seguintes ações: Implementar a Convenção 
da ONU sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, visando à superação de  barreiras 
físicas e a mudança de atitudes, de modo a 
assegurar a sua plena inclusão e acessibilidade. 
Garantir o acesso à saúde com ampliação da 
participação popular na elaboração e execução 
das políticas públicas. Estimular práticas 
de proteção ao meio ambiente mediante a 
educação ambiental. Militar pelo cumprimento 
integral da lei de acesso à informação como 
medida de proteção dos direitos humanos. 
Reconhecer o direito de resistência como 
garantia constitucional para combater o abuso 
de poder e violações da dignidade da pessoa 
humana. Pugnar pelo estabelecimento de metas 
de desencarceramento, construindo um Estado 
Penal Mínimo. Defender a democratização dos 
meios de comunicação, com a transparência 
e lisura nas concessões e a participação da 
sociedade no Conselho constitucionalmente 
previsto, reafirmando o compromisso com 
a plena liberdade de informação. Exigir a 
implementação de medidas visando a debelar 
o tráfico de pessoas e o trabalho escravo, bem 
como a combater as suas causas estruturais e 
lutar pela aprovação da PEC 57-A (antiga 438). 
Cobrar que as empresas brasileiras, instaladas 
em outros países, respeitem os direitos dos 
trabalhadores brasileiros e estrangeiros, bem 
como os estrangeiros que trabalham em nosso 
país. Repudiar a relativização dos direitos 



da criança e do adolescente, reafirmando a 
necessidade de sua proteção contra a violência 
e a exploração sexual, lutando contra o trabalho 
infantil. Implementar o controle social da 
atividade policial e combater a violência, a 
tortura e o tratamento desumano e degradante, 
especialmente no sistema penitenciário. 
Defender a natureza de norma constitucional 
de todos os Tratados Internacionais de Direitos 
Humanos ratificados pelo Brasil. Apoiar o 
fortalecimento do Sistema Internacional de 
Proteção dos Direitos Humanos e monitorar o 
cumprimento das recomendações feitas ao Brasil 
durante a Revisão Periódica Universal das 
Nações Unidas. Agilizar a aprovação do projeto 
de lei em tramitação no Congresso Nacional que 
reestrutura o Conselho de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Humana – CDDPH e lhe confere 
atribuições e competências indissociáveis do 
alcance das finalidades do órgão. Apoiar as 
ações que visam a combater a discriminação e a 
intolerância por orientação sexual ou identidade 
de gênero, bem assim o direito ao casamento 
civil entre pessoas de mesmo sexo. Reconhecer 
a instalação da Comissão da Verdade como 
uma conquista da sociedade brasileira e 
pugnar pela celeridade e publicidade de seus 
trabalhos. Defender a extinção dos manicômios 
judiciais e a construção de rede pública nos 
termos da lei 10.216, estimulando a criação de 
Centros de Atendimento Psicossocial. Registrar 
a importância do julgamento do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, reconhecendo a 
responsabilidade por atos de tortura praticados 
durante a ditadura militar pelo Coronel Carlos 
Alberto Brilhante Ulstra. Repudiar o massacre 
do Pinherinho, ocorrido este ano, em São José 
dos Campos, clamando pela apreciação do caso 
pelo Conselho Nacional de Justiça. Reconhecer 
a legitimidade da Turma de Direito “Evandro 
Lins e Silva”, da UFG, integrada exclusivamente 
por camponeses. Reafirmar o ser humano como 
o centro gravitacional do Estado e da Sociedade, 
a merecer, em toda e qualquer circunstância, 
respeito e tratamento digno. Recomendar ao 
Estado Brasileiro a efetivação de medidas de 
prevenção, educação e proteção com vistas 
erradicação do racismo e da discriminação 
racial, bem como a real implementação das 
políticas de ações afirmativas, nos campos 
educacional, social, econômico, cultural e outros, 
objetivando a promoção, o fomento e o avanço 
da igualdade da população afrodescendente, 
garantindo-lhes, em condições de igualdade, 
o pleno exercício dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais. Exortar o Conselho 
Federal e os Conselhos Seccionais da Ordem 
dos Advogados do Brasil no sentido de promover 
ações junto aos advogados e advogadas que 
atuaram na defesa de presos políticos, para que 
disponibilizem os documentos, que porventura 
disponham, a fim de subsidiar os trabalhos da 
Comissão da Verdade.”

DESTAQUES

Esta disponível a 8ª edição da revista ADVOCATUS Pernambuco. 
O periódico que é distribuído gratuitamente aos advogados é 
publicado pela Escola Superior de Advocacia (ESA/PE) – Seção 
de Pernambuco. Nesta edição, o destaque para a entrevista com 
o presidente da OAB-PE, Henrique Mariano. Também compõem 
a revista artigos doutrinários versando sobre temas de interesse 
da classe jurídica, como contratos eletrônicos, direito minerário, 
impenhorabilidades, dentre outros, além de pareceres. A revista 
pode ser lida acessando o link: http://www.esape.com.br/revista/

http://www.esape.com.br/revista/
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O Diário Oficial da União publicou no dia 27 
de agosto as mais recentes alterações e acórdãos 
proferidos em consultas às normas que irão 
disciplinar as eleições para as renovações dos 
conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do 
Brasil a partir da segunda quinzena de novembro. 
Na sessão ordinária do Conselho Pleno no dia 21 
de agosto, foi aprovada Resolução acrescentando 
ao artigo 134 do Regulamento Geral do Estatuto 
da Advocacia o parágrafo sétimo, estabelecendo 
prazo de até 18h do dia anterior à publicação de 
edital de abertura do período eleitoral para que o 
advogado proceda a transferência do domicílio. 
Nesse sentido, foi aprovado o Provimento n° 
149, acrescentando essa norma ao Provimento nº 
146, que dispõe sobre as regras eleitorais. Sobre 
consulta formulada pelo Colégio de Presidentes 
e relatada pelo conselheiro Ulisses César 
Martins de Souza (MA), o plenário deliberou 
permitindo realização de propaganda eleitoral 
no ano em que se realizarem eleições da OAB, 
observados o seu conteúdo ético e diretrizes 
previstos no Provimento 146. A realização de 
shows artísticos em campanha foi reafirmada 
como conduta vedada, conforme já preconiza o 
Provimento 146 em seu Artigo 12, e, mediante 
requerimento escrito, as chapas terão acesso às 
listagens atualizadas dos advogados inscritos 
nas Seccionais, conforme entendimento firmado 
em plenário. Por fim, define prazo até 14 de 
setembro para publicação de edital das eleições. 
O candidato deve comprovar que está em dia 
com suas obrigações perante a OAB.
Transparência – Dentre as inovações para as 
eleições da OAB deste ano, está a incorporação 
dos mesmos princípios e valores que compõem 
a Lei Complementar número 135/10, conhecida 
como Lei da Ficha Limpa. Pelo Provimento 146, 
o candidato a dirigente terá de comprovar, quando 

OAB define regras 
para as eleições de 
dirigentes da entidade

do pedido de registro, situação regular perante à 
OAB, que não ocupa cargo exonerável ad nutum, 
que não foi condenado em definitivo por infração 
disciplinar e nem condenado criminalmente em 
decisão transitada em julgado (Artigo V, Inciso 
IV). Quanto às novidades relativas às contas 
com a OAB, os dirigentes que estiverem em 
débito com a prestação de contas (inciso V do 
artigo 5º do Provimento 146) e os que, com 
contas rejeitadas não ressarcirem o dano apurado 
pelo Conselho Federal (Inciso VI do artigo 
5º do mesmo Provimento) estão igualmente 
inelegíveis para qualquer cargo na OAB. Outro 
ponto importante (Inciso VII do artigo 5º) diz que 
os candidatos que integram listas, com processo 
em tramitação, para provimento de cargos nos 
tribunais judiciais ou administrativos, também 
não podem se eleger. Quanto à propaganda, 
importantes mudanças passaram a fazer parte 
do Provimento 146. Estão vedadas, conforme o 
artigo 10, parágrafo 2º, as seguintes modalidades: 
propaganda transmitida por meio de emissora de 
televisão ou rádio, excluindo entrevistas, debates 
e notícias sobre a campanha eleitoral (inciso I); 
o uso de outdoors e assemelhados, exceto nos 
locais de votação (inciso II); meios de divulgação 
em espaço publicitário comercializado a 
exemplo de cartazes eletrônicos, em veículos 
de transportes públicos, como ônibus e táxis 
(inciso III); e a propaganda com uso de carros 
de som e assemelhados (inciso V). Ainda quanto 
a outras condutas vedadas a serem observadas, 
há passagens importantes nos Artigos 12 e 13 do 
Provimento. No artigo 12, constituem condutas 
vedadas a realização de shows artísticos (inciso 
III); a divulgação de pesquisa eleitoral no 
período de quinze dias antes das eleições (inciso 
VI); a concessão ou distribuição, às Seccionais 
e Subseções, por dirigente, candidato ou chapa, 

DESTAQUES
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de recursos financeiros no período de noventa 
dias antes das eleições, salvo os destinados ao 
pagamento de despesas de pessoal e de custeio 
ou decorrentes de obrigações e de projetos pré-
existentes (inciso VIII) e promoção pessoal de 
candidatos na inauguração de obras e serviços 
da OAB, no período de sessenta dias antes das 
eleições (inciso X), entre outros. O artigo 13 
traz, em seu caput, que “é vedada a concessão de 

parcelamento de débitos a advogados no período 
de 30 (trinta) dias antes da data das eleições”. 
O Provimento 146 e alterações no Regulamento 
Geral foram debatidas exaustivamente e 
aprovadas com base em proposições apresentadas 
pela Comissão Especial de Reforma do Sistema 
Eleitoral da OAB, presidida pelo conselheiro 
federal da OAB, Orestes Muniz Filho (RO).

Obrigatoriedade 
de pagamento 
de anuidade por 
advogados suspensos

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) editará súmula sobre a obrigatoriedade 
de pagamento de anuidade por advogados suspensos ou licenciados. A decisão foi tomada hoje (17) em 
sessão plenária do dia 17 de setembro, conduzida pelo presidente nacional da OAB, Ophir Cavalcante. A 
súmula estabelecerá que é obrigatório o pagamento de anuidades pelo advogado suspenso temporariamente 
de suas atividades profissionais, por quaisquer motivos, e que aos advogados licenciados é facultativo 
o recolhimento da anuidade. O Conselho Pleno aprovou por unanimidade o voto do relator da matéria, 
Miguel Cançado, que é diretor-tesoureiro da OAB e presidente da 3ª Turma do Conselho Federal. 
Segundo argumentou Miguel Cançado em seu voto, os efeitos da suspensão do advogado limitam-se 
à proibição de exercer os atos privativos da advocacia durante determinado período, sendo mantidas 
todas as suas obrigações, principalmente a de pagamento da anuidade. “Deve-se ressaltar que a privação 
temporária do exercício profissional não afasta o advogado das demais atividades da entidade, pois ele 
poderá fazer uso, a título de exemplo, dos serviços da Caixa de Assistência dos Advogados. Imaginar o 
contrário seria premiar aquele profissional que de alguma forma se desviou da observância dos deveres 
éticos recomendados”, justificou o relator, citando decisões do Órgão Especial da OAB sobre a matéria. 
Já nos casos de licenciamento do exercício profissional, o advogado não está obrigado ao pagamento 
das anuidades, desde que seja manifestada expressamente a opção nesse sentido. Caso o advogado 
licenciado, por opção própria, pretenda continuar utilizando os serviços oferecidos pela OAB durante 
seu licenciamento, deverá ser efetuado o recolhimento das anuidades correspondentes ao período da 
licença. “O licenciamento, que é um ato de vontade, libera o advogado do pagamento. Aqueles que 
querem continuar utilizando os serviços da OAB, podem fazê-lo, desde que, neste caso, manifestem-se 
expressamente sobre essa vontade”, explicou Miguel Cançado. A proposta de edição de súmula sobre a 
obrigatoriedade ou a facultatividade do pagamento de anuidades por advogados suspensos ou licenciados 
foi apresentada pelo vice-presidente do Conselho Federal, Alberto de Paula Machado, que preside o 
Órgão Especial.

DESTAQUES
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OAB cria canal nas mídias sociais para defender 
Prerrogativas
O Conselho Federal da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil) está levando para a 
Internet e para as redes sociais uma ação 
inovadora para tratar de um direito fundamental 
(e frequentemente violado) dos advogados: as 
prerrogativas profissionais. Trata-se do CANAL 
PRERROGATIVAS, novo serviço da OAB que 
contará com um site (www.prerrogativas.org.
br) e canais no Facebook, Twitter e YouTube. 
O Canal destaca as melhores práticas em defesa 
das prerrogativas e no 
atendimento aos advogados 
nas Seccionais e Subseções 
da OAB em todo o Brasil 
a fim de ampliar o acesso 
a esse tipo de iniciativa 
e contribuir para sua 
difusão. O engajamento e 
a colaboração de todas as 
Seccionais e Subseções é 
fundamental. Segundo Ophir 
Cavalcante, presidente do 
Conselho Federal da OAB, 
um dos principais objetivos 
é estimular, com ideias, 
opiniões, recursos de ajuda e 
informações, a criação de serviços permanentes 
e profissionalizados de defesa das prerrogativas. 
“Vamos usar o poder da Internet e das redes sociais 
para compartilhar conhecimentos, nos unir, para 
mostrar a força do advogado e fazer pressão 
para que as prerrogativas sejam efetivamente 
respeitadas”, disse. A nova ferramenta para a 
defesa das prerrogativas foi muito bem recebida 
pelos conselheiros federais, que se revezaram 
em pronunciamentos apoiando a iniciativa, por 
considerá-la mais importante e consistente do 
que campanhas eventuais sobre o tema, dado 
seu caráter permanente. Conforme observou o 
presidente, uma das dificuldades para tratar da 
questão é que, embora as Seccionais e Subseções 
já façam um trabalho exemplar, muitas das ações 

ainda são isoladas e, em várias localidades, a 
estrutura da OAB ainda não foi organizada para 
atuar nesse campo. Além disso, disse ele, há 
problemas de fundo que precisam ser atacados. 
Muitas pessoas não ligadas ao Direito ainda 
confundem prerrogativas com privilégios e muitas 
autoridades as interpretam como insolência e 
abuso. “Infelizmente, são equívocos comuns, 
que trazem graves consequências para o cidadão, 
que vê seu direito de defesa limitado”, afirmou 

o presidente nacional da 
OAB. Diariamente, o canal 
vai trazer depoimentos 
de ministros, juristas, 
advogados, professores, 
representantes de ONGS 
e outros especialistas 
que serão convidados a 
abordar diferentes aspectos 
da questão, além de 
notícias atualizadas sobre 
o assunto. O CANAL 
PRERROGATIVAS também 
mostrará os caminhos para 
o advogado apresentar suas 
reclamações em casos de 

violações das prerrogativas e onde pedir ajuda e 
orientação. Na página eletrônica, está disponível 
uma relação completa de peças processuais que 
estarão disponíveis para download, entre outros 
recursos. O canal poderá ser acompanhado pelo 
Facebook, pelo site prerrogativas.org.br, pelo 
Youtube e pelo Twitter.

DESTAQUES

facebook.com/Prerrogativas

youtube.com/user/canalprerrogativas

twitter.com/Prerrogativas
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COMENTÁRIOS E PALESTRAS

O duplo efeito da apelação e 
o projeto de novo CPC

 O projeto de novo Código de Processo 
Civil, segundo o texto aprovado pelo Senado 
Federal, torna, em regra, meramente devolutivo o 
efeito da apelação.  De acordo com o que dispõe 
o art. 949 do referido projeto, no seu caput, 
Os recursos, salvo disposição legal em sentido 
diverso, não impedem a eficácia da decisão.  Esta 
poderá ser suspensa pelo relator se demonstrada 
a probabilidade de provimento do recurso, ou, 
sendo relevante a fundamentação, houver risco 
de dano grave ou de difícil reparação (art. cit., 
§ 1º).  Em se tratando de apelação, basta o 
protocolo da petição para operar essa suspensão, 
em caráter provisório, isto é, até que o pedido 
de suspensão seja apreciado pelo relator.  A 
atribuição de efeito suspensivo à apelação obsta 
à eficácia da sentença, segundo prevê o art. 968 
do texto do projeto, aqui tomado como objeto de 
análise.
 A apelação é o recurso que assegura o 
duplo grau de jurisdição.  Embora não decorra este 
de preceito constitucional expresso, ponderável 
corrente de estudiosos tende a admitir que o 
princípio seja inerente ao devido processo legal.  
Como quer que seja, são inegáveis as vantagens 
do duplo grau.  Além daquela que resulta da 
natureza das coisas, mostrando que o exame 
de uma sentença por dois órgãos jurisdicionais 
distintos tende a aperfeiçoar o julgamento, há a 
considerar outras importantes facetas do referido 
princípio.  Luís Machado Guimarães chamou 
a atenção para um ponto relevante: “o tribunal 
de segundo grau dispõe de um elemento, de 

um quid novi com que não podia contar o de 
primeiro grau; este elemento novo consiste na 
própria experiência do primeiro julgamento, 
que já desbravou o terreno, já determinou quais 
os fatos relevantes e quais as provas úteis.  
No correr da demanda, a lide vai sofrendo 
como que um trabalho de erosão, mediante a 
eliminação de certas questões que se mostraram 
irrelevantes, ou se tornaram incontestáveis, de 
forma a se apresentar quase sempre ao tribunal 
de recurso encerrada em contornos mais restritos 
e reduzida aos seus elementos essenciais.” 
(Efeito Devolutivo da Apelação, in Estudos de 
Direito Processual Civil, Rio, Editora Jurídica e 
Universitária Ltda., 1969, p. 217).

 O desejável, portanto, é que a sentença 
somente produza eficácia depois de confirmada 
pelo tribunal competente, em grau de apelação.

 Não se ignora que há, hoje, respeitável 
movimento de opinião, que ganha adeptos, 
sobretudo, entre jovens processualistas, no sentido 
de atribuir maior importância ao pronunciamento 
judicial de primeiro grau, permitindo, assim, a 
execução da sentença na pendência da apelação 
interposta.  O projeto de novo Código filia-se a 
essa corrente de pensamento, ao transformar em 
exceção o que, hoje, constitui regra geral, ou 
seja, o efeito suspensivo da apelação.

 No exame do tema, não se costuma 
atentar para uma particularidade que deve 

PAULO ROBERTO DE GOUVÊA MEDINA
Professor Emérito da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
Membro-Efetivo do IAB.  Conselheiro Federal da OAB
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ser posta em destaque.  O sistema judiciário 
brasileiro é o de juízos monocráticos de primeiro 
grau.  Em países da Europa, cujas legislações 
processuais podem servir de exemplo para a 
inovação pretendida, os órgãos judiciários de 
primeiro grau, aos quais compete o julgamento 
das questões mais complexas, correspondem, 
em geral, a colegiados compostos de três juízes.  
Quando se atribui eficácia imediata à sentença, 
em tais países, tem-se em vista, pois, que essa 
sentença é fruto da deliberação de mais de uma 
cabeça, o que lhe confere, naturalmente, maior 
autoridade.  Adotar o mesmo critério, com base 
na decisão isolada de um só juiz, por mais bem 
fundamentada que seja, parece temerário.

 O Prof. José Carlos Barbosa Moreira bem 
adverte para a necessidade de que uma alteração 
radical, como a que se pretende, seja precedida 
de  levantamento estatístico que aponte em que 
percentagem as apelações interpostas, na vida 

judiciária, reformam ou anulam as sentenças 
que têm por alvo.  “Sendo baixa – acrescenta – 
valerá a pena pagar o preço; sendo alta, convirá 
pensar duas vezes, ou mais, antes de consumar 
a reforma.  Sem essa averiguação prévia, a 
alteração radical do regime assemelhar-se-á a 
um tiro no escuro: pode até ser que atinja o alvo 
sem provocar dano indesejável – mas por mero 
acaso...”  (Comentários ao Código de Processo 
Civil, coleção Forense, 15ª. edição, Rio, 2009, 
vol. V, p. 472, nº 259).

 Eis aí uma ponderação que cumpria 
ter em vista.  Substituir o que alguns chegam 
a apodar de dogma do duplo grau pelo que 
poderíamos chamar de volúpia da execução 
imediata da sentença será, certamente, uma 
forma de imprimir maior celeridade ao desfecho 
do processo.  Mas isso se fará a um preço muito 
alto ou trará o risco de comprometer, gravemente, 
a segurança jurídica.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Ana Regina Prado3, de profissão advogada, estava ainda dormindo quando foi surpreendida pelo 
som do interfone da portaria de seu condomínio quando o porteiro lhe anunciou com a voz um pouco 
embaraçada que havia um agente da Polícia Federal lhe aguardando no hall de entrada do prédio e que 
dizia ter uma ordem judicial para lhe entregar. Doutora Ana, como lhe chamava o porteiro, achou muito 
estranha aquela visita, pois ainda estava escuro, às 5 horas, mas colocou uma roupa e foi ao encontro do 
agente da Polícia Federal que em voz alta lhe entregou a autorização judicial dando-lhe ciência que havia 
uma investigação criminal contra ela e que deveriam dirigir-se ao seu escritório para cumprimendo da 
ordem judicial de busca e apreensão dos equipamentos de informática e documentos que encontravam em 
seu estabelecimento profissional. Após a coleta dos equipamentos, foi-lhe cientificada que a mesma ordem 
judicial que autorizava a busca e apreensão dos referidos equipamentos de informática e documentos 
também lhe restringia, de forma cautelar, e de acordo com o artigo 319, VI, do Código de Processo Penal, 
o exercicio da advocacia.

Essa foi a última manhã que Ana Regina Prado sentiu orgulho de ser advogada. Desse modo é 
que se inicia o presente estudo com principal objetivo de analisar o direito ao livre exercício da profissão 
de advogado e as medidas cautelares disciplinadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em 
especial a prevista no inciso VI do referido artigo, principalmente após as modificações introduzidas 
pela Lei n° 12.403/11, que alterou a estrutura do CPP no que se refere a prisões processuais, liberdade 
provisória e ainda medidas cautelares diversas.

Em outro momento estudar-se-á os aspectos do livre exercício da advocacia de acordo com a Lei 
n° 8.906/94 (Estatuto da OAB), como garantia constitucional, tendo em vista que é instrumento de sua 
independência a partir dos aspectos normativos de direito/dever sob o prisma dos direitos fundamentais.

Por fim, se analisará no âmbito do exercício legal da advocacia, que as medidas cautelares, 
sendo elas disciplinares ou não, devem ser reguladas pelo Estatuto da OAB (Lei n° 8.906/94), e somente 
após, caso houver necessidade, se aplicará subsidiariamente os ditames do Código de Processo Penal.

2 DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO

 Após uma década de tramitação no Congresso Nacional, foi aprovado o Projeto de Lei n° 
4.208, de 2001, transformado agora na Lei n° 12.403, de 04 de maio de 2011, embora com profundas 
modificações do anteprojeto originário.

A nova legislação trouxe significantes modificações no que se refere às prisões e liberdade 
provisória, sendo inseridas, cuidadosamente, medidas alternativas ao cárcere, conforme preceitua a 
redação do artigo 319, do Código de Processo Penal.

3 Ana Regina Prado é nome fictício.
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As medidas cautelares, de acordo com o artigo 282, §2°, do CPP, poderão ser decretadas pelo 
juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou ainda, quando no curso da investigação criminal, por 
representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.

Cabe ressaltar que a medida cautelar diversa somente deverá ser utilizada quando cabível a 
prisão preventiva, mas em razão da proporcionalidade, houver outra razão menos onerosa que sirva para 
tutelar aquela situação.

Diante deste aspecto, pode-se dizer que as medidas cautelares diversas têm caráter substitutivo, 
servindo como alternativa à prisão cautelar, restando esta como instrumento de ultima ratio a ser utilizado.

 Assim, assumiu-se a natureza cautelar4 de toda prisão antes do trânsito em julgado e, com 
isso, ampliou-se o leque de alternativas para a proteção da regular tramitação do processo penal, com a 
instituição de diversas medidas cautelares alternativas à prisão.

Concordamos com o entendimento de VICENTE GRECO5, quando sustenta que “medida 
cautelar é a providência jurisdicional protetiva de um bem envolvido no processo. O processo cautelar 
é a relação jurídica processual, dotada de procedimento próprio, que se instaura para a concessão de 
medidas cautelares. O processo cautelar é o instrumento natural para a produção e deferimento de 
medidas cautelares, mas nem todas (medidas cautelares) são determinadas ou deferidas em processo 
cautelar.”

As medidas cautelares alternativas à prisão tem aplicabilidade aos crimes cuja pena máxima 
seja inferior a 4 anos, sendo que representam significativa restrição da liberdade6, não podendo, nesse 
sentido, ser banalizadas sob pena de se tornar pena antecipada, e assim perder completamente seu caráter 
de urgência.

Nesse sentido, podem ser empregadas a qualquer tempo, no curso da investigação criminal ou 
do processo, quando houver real necessidade, ou ainda como medida alternativa à prisão preventiva já 
decretada e que revele desproporcional ou desnecessária. Pode ser aplicada juntamente com a liberdade 
provisória, no momento da homologação da prisão em flagrante pelo juiz, como medida alternativa à 
prisão em flagrante, ou ainda permitida a cumulação de outras medidas, quando for necessário.

A problemática central do tema em destaque é no perigo da banalização na decretação das 
medidas cautelares diversas à prisão com a finalidade de aumentar a intervenção penal de forma 
injustificada. Pois a finalidade deste sistema é servir como um redutor de danos, e não uma expansão de 
controle jurisdicional.

Por fim, e de acordo com AURY LOPES JUNIOR7, “caberá ao juiz observar o caráter 
situacional e, quando não se fizer mais necessária (e/ou proporcional) a medida, substituí-la por outra 
menos onerosa ou revogá-la por inteiro.”

4 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 16. ed. São Paulo: Atlas. 2012. p 488.
5 GRECO FILHO, Vicente. Notas sobre medidas cautelares e provimento definitivo. In: Justitia, 125/1984, p. 85.
6 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. Vol. II. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris. 2011. p. 136.
7 LOPES JUNIOR, Aury. Op. cit. p. 137.
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3 DA GRAVIDADE NA DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR PREVISTA NO ARTIGO 
319, VI, DO CPP

A medida cautelar alternativa à prisão cautelar que suspende o exercício de função pública ou de 
atividade de natureza considerada econômica está prevista no artigo 319, VI do CPP8. 

Este procedimento, hoje em dia, tem sido utilizado por magistrados em casos de possibilidade de 
cometimento de atos ilícitos por advogados, médicos e etc. Ocorre que a referida medida quando utilizada 
pelo Magistrado em desfavor a advogado é extremamente gravosa, para não se dizer pior que a prisão 
preventiva, e deve ser utilizada com suma prudência, sendo inclusive de discutível constitucionalidade, 
pois as medidas cautelares não tem a finalidade de tutelar o processo ou seu objeto, aproximando-se tal 
medida a uma (ilegal) antecipação da função de prevenção especial da pena.

Cabe recordar que tal medida além de ser extremamente gravosa, não há consagração no sistema 
cautelar brasileiro de um prazo máximo de duração, conduzindo a resultados gravíssimos para aquele 
que se vê submetida, neste caso um advogado, por prazo indeterminado, a severas restrições de direitos 
fundamentais, ou seja, não podendo exercer a advocacia. 

Para termos ideia do perigo na decretação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do 
Código de Processo Penal a advogados, a sanção disciplinar de suspensão do exercício profissional 
(pena de natureza grave) prevista no artigo. 35 do Estatuto da Advocacia da OAB está revestida de 
provisoriedade, tendo data de início e fim de vigência, somente podendo sofrer prorrogação no período 
de vigência quando a espécie de infração ética disciplinar assim determinar.

Com a imposição da medida cautelar prevista no artigo 319, VI do CPP, sem informar a 
periodicidade de tal decisão, a Autoridade Judicial deixa de analisar o caráter situacional, sendo nesse 
momento necessária e proporcional sua revogação, ou ainda substituição por outra menos onerosa.

Para finalizar, importante salientar que tal medida representa uma antecipação de pena e, 
principalmente, a “morte da atividade laboral” do imputado, pois a Advocacia é considerada atividade 
“meio”, não havendo como prever o resultado e muito menos ainda o lucro que se possa obter.

Assim, é preocupante a decretação desta medida cautelar, uma vez que penaliza de forma 
antecipada e retira do Advogado o livre exercício da profissão (garantia constitucional) sendo determinada 
e revestida de provisoriedade, ou ainda, caso haja necessidade, outra medida cautelar diversa, que em 
razão da proporcionalidade, não seja a imposição tão onerosa e que possa tutelar a situação.

8 Artigo 319 – São medidas cautelares diversas da prisão: VI – suspensão do exercício de função pública ou de atividade de 
natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
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4 BREVES CONSIDERAÇÕES DA ORIGEM HISTÓRICA DA PROFISSÃO DE ADVOGADO

No Brasil, durante o período colonial, os primeiros a exercerem a advocacia foram bacharéis o 
que também era permitido aos rábulas. Com o surgimento da Ordem dos Advogados do Brasil, em 1930, 
há a regulamentação da profissão de advogado, obrigatoriamente de formação universitária, salvo em 
algumas regiões do país em que se fazia necessária a figura do rábula ou provisionado.

Em 1994, a Lei nº 8.906, de 04 de julho, conhecida popularmente como o Estatuto da Advocacia, 
afirma, pela primeira vez na história do Brasil, a indispensabilidade do advogado para a administração 
da justiça. E, a Constituição Federal de 1988 recebe a profissão de advogado e reconhece a grandeza do 
papel político, social e jurídico da profissão, registrando sua importância no art. 133.

Atualmente, a advocacia desempenha papel fundamental na defesa da cidadania, da garantia 
dos direitos humanos individuais e coletivos, sendo indispensável para a recuperação e (re)construção 
dos valores éticos e morais da sociedade brasileira. A palavra advogado tem como origem etimológica 
latina advocatus9 resultado da união entre ad e vocare (falar por). Então, esta profissão independente não 
poderá ficar exposta às normas inconstitucionais e tampouco à discricionariedade do Poder Judiciário.

Por essas razões, é necessário o conhecimento das normas que orientam a profissão, 
principalmente, a competência dos órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil responsáveis pela 
persecução disciplinar a fim de facultar uma reflexão sobre a (in)constitucionalidade da medida cautelar 
pessoal do art. 319, VI, do CPP em relação ao exercício da advocacia.

5 PERSECUÇÃO ÉTICO DISCIPLINAR PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

A proibição temporária ou definitiva do exercício profissional dos advogados somente pode 
se determinada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Quanto à primeira modalidade, a suspensão do 
exercício profissional em todo o território nacional, de forma cautelar, somente poderá ser efetivada pelo 
Conselho Seccional da inscrição principal do advogado, não sendo competente os demais Conselhos 
Seccionais para condenar um advogado pelo comentimento de infração ético disciplinar que tenha 
repercutido de forma prejudicial à dignidade da advocacia. E, tal exegese se extrai do art. 7010, § 3º 
9 “Em Roma, a advocacio, ligada ao verbo advocare, que significa convocar, chamar a si, chamar em auxílio, era exercida 
pelo advocatus. No período do sistema das ações, o advocatus atuava em alguns casos, apenas, quando houvesse interesse 
público a defender (pro populo); quando a liberdade fosse o objeto da defesa (pro libertate) ou nas hipóteses de interesse dos 
tutelados (pro tutela). Deve ser citada, ainda, a presença do advogado em favor de um ausente que tivesse sido furtado (ex lege 
Hostilia)” (Antonio Claudio Mariz de Oliveira, A formação do advogado, in Nalini (coord.), Formação Jurídica, 1994, p. 18).
10 Art. 70. O poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional em cuja 
base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal. § 1º Cabe ao Tribunal de 
Ética e Disciplina, do Conselho Seccional competente, julgar os processos disciplinares, instruídos pelas Subseções ou por 
relatores do próprio Conselho. § 2º A decisão condenatória irrecorrível deve ser imediatamente comunicada ao Conselho 
Seccional onde o representado tenha inscrição principal, para constar dos respectivos assentamentos. § 3º O Tribunal de Ética 
e Disciplina do Conselho onde o acusado tenha inscrição principal pode suspendê-lo preventivamente, em caso de repercussão 
prejudicial à dignidade da advocacia, depois de ouvi-lo em sessão especial para a qual deve ser notificado a comparecer, salvo 
se não atender à notificação. Neste caso, o processo disciplinar deve ser concluído no prazo máximo de noventa dias.
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do Estatuto da Advocacia e da OAB. Ainda, também compete ao Conselho Seccional da inscrição 
principal do advogado proibir de forma definitiva o exercício da profissão, medida esta que se fará com 
a manifestação de dois terços dos membros do Conselho Seccional e que acarretará o cancelamento 
de sua inscrição principal. E, destaca-se, será instaurado um processo administrativo ético disciplinar 
para exclusão11 do advogado observando-se os princípios constitucionais da mais ampla defesa e do 
contraditório.

Tais considerações são oportunas, pois demonstram que o Poder Judiciário, nem mesmo em 
sede de cognição sumária, detém competência para determinar a suspensão, embora temporária, do 
direito ao exercício profissional. O Estatuto da Advocacia e da OAB é taxativo quanto às espécies de 
sanções disciplinares12, são elas: censura, suspensão, exclusão e multa. Inclusive, quando sancionado um 
advogado inscrito com a penalidade de suspensão deverá ser determinado o marco inicial do cumprimento 
da sanção e seu final, assim como, nas hipóteses de prorrogação das penalidades somente poderá observar 
quando a espécie de infração ética disciplinar (art. 34 e incisos, do EAOAB) assim prever.

Por tais razões, resta evidente que somente a Ordem dos Advogados do Brasil detém competência 
para suspender o exercício profissional não podendo o Poder Judiciário utilizar-se da medida cautelar 
prevista no art. 319, VI, do Código de Processo Penal.

O Poder Judiciário com a utilização equivocada da medida poderá antecipar a pena e, 
principalmente, a morte do exercício profissional do advogado.

11 Art. 38. A exclusão é aplicável nos casos de: I – aplicação, por três vezes, de suspensão; II – infrações definidas nos incisos 
XXVI a XXVIII do art. 34. Parágrafo único. Para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão é necessária a manifestação 
favorável de dois terços dos membros do Conselho Seccional competente.
12 Art. 35. As sanções disciplinares consistem em: I – censura; II – suspensão; III – exclusão; IV – multa. Parágrafo único. 
As sanções devem constar dos assentamentos do inscrito, após o trânsito em julgado da decisão, não podendo ser objeto da 
publicidade a de censura.
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6 A ADVOCACIA INDEPENDENTE E INDISPENSÁVEL À JUSTIÇA

A independência da profissão de advogado e da advocacia encontra amparo no principio 
constitucional, pois o artigo 133 que dispõe ser o “advogado indispensável à administração da justiça”.

Além deste princípio fundamental, o artigo 5°, inciso XIII da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988 – CRFB/88, textualmente diz: “Todos são iguais perante 
a lei, sem discrição de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: (...) XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei estabelecer;”

Como se depreende destes textos legais, indispensabilidade e a liberdade estão diretamente 
ligados ao exercício profissional em razão da Lei n. ° 8.906, de 04 de julho de 1994, o denominado 
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – EAOAB, ou seja, a Lei Especial citada 
no texto constitucional.

Assim, cabe salientar que o artigo 133 da CRFB/88 refere que os advogados têm, sob a égide 
deste artigo, uma “aparência de servidor da justiça”. O Estado, por outro lado, em atendimento do preceito 
constitucional ora comentado, conferiu à Ordem dos Advogados do Brasil, a sua fiscalização. Por isso, 
o advogado, em sua atividade cotidiana, ou seja, no regular exercício da advocacia, tem a seu favor, não 
só os seus direitos e prerrogativas, mas também os deveres, para que o seu livre ser profissional seja 
preservado. 

O artigo 2° da Lei 8.906/94 repete em parte o artigo 133 da CRFB/88. Os parágrafos 1° e 2° 
deste artigo refere-se que esta atividade tem caráter público, exerce uma função social e seus serviços 
são tidos como múnus público. Por sua vez, o parágrafo 3° estabelece a inviolabilidade profissional, 
garantindo-lhe à segurança necessária na defesa da sociedade.

O Estatuto da Advocacia da OAB deixa claro em seu artigo 7° quais são os direitos, trazendo 
a LIBERDADE PROFISSIONAL no inciso primeiro, senão vejamos: “São direitos do advogado: I – 
exercer, com liberdade, a profissão em todo território nacional;”

Já o artigo 3113 do EAOB, determina que o advogado não só tem a seu favor os direitos de sua 
atividade profissional, mas, de modo taxativo e enumerativo, na aplicação dos preceitos de ordem ética, 
deve pautar suas atividades nos limites apontados em lei.

No tocante à liberdade pessoal do profissional advogado que age segundo a sua própria 
determinação, no âmbito de uma sociedade organizada, mas que, sem outra escolha, está limitado por 
normas de ações e condutas definidas pelos contornos da ética profissional. Essas normas, expressamente 
estipuladas por textos legais mencionados, são na verdade, as balizas imutáveis da atividade profissional 
e que, a primeira vista, tolhem a faculdade do “livre agir” e ou do decidir.

13 Art. 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e 
da advocacia. § 1. ° O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer circunstância.
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7 A LEI 8.906/94 E A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Disciplina o artigo 68 da Lei 8.906/94 que: “Salvo disposição em contrário, aplicam-se 
subsidiariamente ao processo disciplinar as regras da legislação processual penal comum e, aos demais 
processos, as regras gerais do procedimento administrativo comum e da legislação processual civil, 
nessa ordem”.

Assim, primeiramente é necessário que as medidas referentes aos procedimentos cautelares 
disciplinares (no caso a suspensão) sejam regulados pelo Estatuto da Advocacia, e somente após, caso 
seja necessário, se aplica, subsidiariamente os ditames do Código de Processo Penal. Inverter esse 
procedimento afronta à Lei Federal que regulamenta a atividade do advogado, além dos princípios 
constitucionais da ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e necessidade.

Portanto, necessário demonstrar que a utilização forçada da medida cautelar para fazer cessar a 
atividade profissional ao exercício da advocacia com força no artigo 319, VI, do CPP é desproporcional, 
despida de legitimidade, tendo em vista a regulamentação da Lei 8.906/94.

Cabe salientar que a Lei Federal quando estabelece a competência do Tribunal de Ética e 
Disciplina e exige a convocação de uma sessão especial, mostra a preocupação do legislador com a 
repercussão da medida eventualmente imposta e do seu caráter imediatista, ante a ausência de um efeito 
suspensivo a eventual recurso interposto. 

Para finalizar, e de acordo com os ensinamentos de AURY LOPES JUNIOR14, a provisoriedade 
“está relacionada ao fator tempo, de modo que toda medida cautelar deve(ria) ser temporária, de breve 
duração. Manifesta-se assim, na curta duração que deve ter a medida cautelar, até porque é apenas 
tutela de uma situação fática (provisionalidade) e não pode assumir contornos de pena antecipada”.

14 LOPES JÚNIOR, Aury. Op cit. p. 100.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, conclui-se o presente artigo com a certeza de que a Constituição Federal afirma a 
indispensabilidade da advocacia para a concreção da justiça. É incabível, sob pena de desrespeitar o 
preceito constitucional do Estatuto da Advocacia, que nenhum poder, nem o Judiciário, poderá retirar da 
Ordem dos Advogados do Brasil sua independência e autonomia para fiscalizar, processar e punir seus 
inscritos, pois a norma infra constitucional em debate reveste-se de características inconstitucionais que 
ferem à dignidade da pessoa humana quando restringem o direito livre ao exercício da nobre profissão 
de advogado, como é o caso das medidas cautelares alternativas à prisão previstas no artigo 319, VI do 
Código de Processo Penal.

Ademais, constata-se que a cultura de urgência disseminada na sociedade de risco afeta o tempo 
do direito15, bem como enfraquece as garantias fundamentais de liberdade e dignidade da pessoa humana, 
privilegiando, de certa forma o poder judicial, em detrimento ao saber judicial.

15 Segundo OST, as forças instituintes (tempo) se moldarão às formas instituídas (direito), que, com o desenvolvimento social  Segundo OST, as forças instituintes (tempo) se moldarão às formas instituídas (direito), que, com o desenvolvimento social 
(com passar do tempo), pedirão para serem substituídas por novos modelos instituintes. Esse ritmo nos conduz à “temperança” 
que é a sabedoria do tempo, a justa medida da continuidade e da mudança que assegura o equilíbrio das relações sociais. In: 
OST, Francois. O Tempo do Direito. 1. ed.  São Paulo: EDUSC. 2005. p. 377.
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A APROPRIAÇÃO DO DISCURSO MIDIÁTICO PELA POLÍTICA E A CONSTRUÇÃO 
DE UM MODELO DE DIREITO PENAL SIMBÓLICO: uma análise da Lei de Crimes Hediondos.

         Nathália Rosa Mendes1

RESUMO

O presente trabalho busca verificar se a Lei de Crimes Hediondos possuiu função eminentemente 
simbólica e qual o papel da mídia na sua elaboração e na determinação de seu caráter simbólico. Primeiro, 
é analisado o conceito de Direito Penal Simbólico, depois, o processo legislativo e suas fases pré-
legislativa, legislativa e pós-legislativa a fim de determinar a influência da mídia em cada uma delas. Após 
isso, são estudadas as fases pré-legislativa e legislativa da Lei de Crimes Hediondos, verificando como 
foi determinante o papel da mídia e da opinião pública na elaboração dessa lei. Ao final, são avaliados os 
efeitos da lei; oportunidade na qual concluiremos que ela fracassou quanto aos objetivos instrumentais 
que anunciou buscar, limitando-se a atender a opinião pública da época com a falsa impressão de que o 
legislativo ao tomar medidas drásticas escolhia as mais eficazes na solução do problema.

Palavras-chave: Direito Penal Simbólico. Lei de Crimes Hediondos. Mídia.

ABSTRACT

This article is aimed at checking if the Brazilian Law of Hideous Crimes (Law n. 8.072/90 
modified by the Laws n. 8.930/94, 9.677/98 and 9.695/98) has eminently symbolic function and which 
is the media’s role in its ellaboration and symbolism. First of all, the concept of Symbolic Criminal Law 
is analised. Afterwards, the before-legislative, legislative, after-legislative phases are analised in order 
to find out the influence of the media upon each of them. Later on, the before-legislative and legislative 
phases of the Law of Hideous Crimes are studied, verifying how significant the media and the public 
opinion roles were on the making of this Law. Eventually, the effects of this Law are evaluated drawing 
to the conclusion that it failed when it came to its instrumental objectives which were announced, only 
answering the public opinion from that time with a fake impression that Legislative when it took drastic 
measures was choosing the most effective solution to the problem.

Key-words: Symbolic Criminal Law. Law of Hideous Crimes. Media.

1 Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Minas, assistente judiciário do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais
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1 DIREITO PENAL SIMBÓLICO

Os últimos vinte e cinco anos do século vinte foram marcados pelo desalento quanto à 
possibilidade ressocializadora da pena e, conseqüentemente, por uma reorientação das práticas penais. 
Essa reorientação coincide com pensamentos criminológicos radicalmente opostos aos anteriormente 
produzidos, que se caracterizavam, de forma genérica, pela limitação do Direito Penal pelos direitos 
humanos. Pensadores reacionários como James Q. Wilson ganham destaque, primeiro nos Estados Unidos 
da América, depois, também na América Latina, com suas propostas de adoção de políticas de “mão de 
ferro”. Em nome de uma atuação eficaz do Estado frente à criminalidade e da garantia de segurança 
interna e externa, são flexibilizados, quando não ignorados, os limites traçados no Iluminismo. Trata-se 
do fenômeno da “emergência”, que na América Latina assume a forma de um “discurso da segurança”. 
Sobreveio ainda a “criminologia da vida cotidiana” e a análise econômica do Direito com toda a sua fé 
na prevenção geral negativa, partindo do pressuposto de que todo comportamento humano é resultado de 
uma escolha racional entre o custo do castigo e o benefício do delito (ANITUA, 2007). 

Segundo Baratta (1994), a prevenção geral negativa continua sendo o fundamento da confiança 
ainda depositada no Sistema Penal. Mas não foi só essa teoria que passou a ser exaltada, também a 
prevenção geral positiva ganhou destaque e é a ela que muitos atribuem a denominação de Função 
Simbólica do Direito Penal.2 

No entanto, não basta uma orientação para a função de prevenção geral positiva para falar em 
um Direito Penal Simbólico, pois ela pode ser mais uma função do Direito Penal, embora não possa 
ser a mais destacada e, muito menos, a única.  Inadmissível que todo o Sistema Penal (a produção de 
leis incriminadoras, a persecução penal, a imposição de uma pena e sua execução) vise restabelecer a 
confiança nas instituições públicas, conforme preleciona Günther Jakobs. Anitua ressalta que, segundo 
essa concepção, a pena teria duas funções: a “latente” destinada à consolidação da sociedade e a 
“manifesta”, que marginaliza o fato criminoso e o seu autor (ANITUA, 2007, p. 800).

Por outro lado, segundo Terradillos Basoco (1995), a função simbólica seria indissociável da 
função instrumental do Direito Penal de proteção de bens jurídicos. Já Díez-Ripollés vai além e afirma 
que as funções simbólicas seriam inclusive necessárias para a proteção de bens jurídicos, na medida em 
que a pena gera emoções e representações - no indivíduo e no coletivo - inibitórias de comportamentos 
lesivos ou perigosos aos bens jurídicos (DÍEZ-RIPOLLÉS, 2002). 

Para Basoco, a função simbólica da pena estaria na sua “aptidão para produzir um certo número 
de representações individuais ou coletivas, de valor positivo ou negativo” (BASOCO, 1995, p. 10, 
tradução nossa).3 

Díez-Ripollés, ao tratar das funções simbólicas, utiliza a expressão “efeitos simbólicos”, que 
conceitua como “o fim ou a função de transmitir à sociedade certas mensagens ou conteúdos valorativos, 
e sua capacidade de influência se limitaria às mentes ou às consciências, nas quais produziriam emoções 
ou, quando mais, representações mentais” (DÍEZ-RIPOLLÉS, 2002, p. 68, tradução nossa).4

2 Compartilham desse entendimento: Winfried Hassemer (2008) e Gabriel Ignacio Anitua (2007). Em sentido contrário: Díez-
Ripollés (1995).
3 “Apitud para producir um cierto número de representaciones individuales o colectivas, valorizantes o desvalorizantes”.
4 “Fin o la función de transmitir a la sociedad ciertos mensajes o contenidos valorativos, y su capacidad de influencia quedaría 
confinada a las mentes o las conciencias, en las que producirían emociones o, cuando más, representaciones mentales”.
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Eles adotam um conceito mais genérico para efeitos simbólicos; conceito que coincide com 
efeitos tanto expressivos quanto integradores. Os primeiros são aqueles que “suscitam emoções ou 
sentimentos nas consciências”, bem coincidente com os efeitos da prevenção geral negativa, de caráter 
intimidativo. Os segundos “geram determinadas representações valorativas nas mentes” e se aproximam 
da prevenção geral positiva. A esses dois efeitos, espécies do efeito simbólico, se contrapõem as funções 
instrumentais, que são “aquelas que promovem modificações na realidade social e no comportamento 
humano” (DÍEZ-RIPOLLÉS, 2002, p. 69, tradução nossa).5

Embora seja difícil demonstrar que a pena tenha tal capacidade inibitória, com forças e 
resultados minimamente satisfatórios, como Díez-Ripollés atribui à função expressiva da pena, não há 
como aprofundar nesta análise por ora.6 Mas é importante tê-la em conta, pois não parece acertado 
defender que as funções simbólicas, tal como entendidas por Díez-Ripollés, são de per si ilegítimas, mas 
que sua capacidade de influir na proteção de bens jurídicos não é verificável. 

Para esse autor, as funções simbólicas são ilegítimas apenas quando o emprego da sanção 
penal descansa de forma relevante sobre efeitos sociais e pessoais desnecessários a partir do princípio 
teleológico legitimador da sanção penal ou quando resultam inaceitáveis sobre o ponto de vista dos 
princípios restantes, não utilitários, legitimadores da pena, como a proporcionalidade e a humanidade 
das penas. Dessa forma, não se trata apenas do desequilíbrio entre funções simbólicas e instrumentais. 
É que o conceito de Direito Penal Simbólico estaria atrelado ao que denomina de “desnaturalização” da 
intervenção penal, porque falta legitimidade a quase todos ou a grande parte dos efeitos simbólicos. 7

A “desnaturalização” é verificada quando a pena produz efeitos simbólicos, desrespeitando os 
“princípios da sanção penal”: o princípio da proporcionalidade, o princípio da humanidade das penas 
e, por fim, o princípio teleológico, que enunciaria a necessidade de que a pena cumpra os efeitos a ela 
atribuídos pela escolha política.

Díez-Ripollés (2002) assevera que o Direito Penal Simbólico não se trata de garantir coerência 
entre os programas de decisão política e os resultados obtidos, mas de questionar sobre a legitimidade 
de certos efeitos que são produzidos; legitimidade que se afere mediante análise do atendimento aos 
princípios da sanção penal. 

Ocorre que constantemente a produção legislativa em matéria penal e a programação teleológica 
do Sistema Penal declaram que a pena pode proteger o bem jurídico, que ela promove efetivo controle e 
redução da criminalidade e realiza a tarefa de defesa social com presteza. Isto é, as leis são promulgadas 
com a pretensão de bem defender os bens jurídicos e promover segurança. Porque é essa a exigência que 
cresce. Esse é o resultado da demanda social, que é canalizada pela mídia. 

5 “Generan determinadas representaciones valorativas en las mentes”. “Aquel que supone cierta modificación de la realidad 
social y, más em concreto, de los comportamientos humanos”. 
6 Se a prevenção já é altamente questionável, os efeitos psicológicos são ainda mais (BARATTA, 1994). Além disso, esses 
efeitos psicológicos são altamente deturpados pela sensação de insegurança, que é maior do que a real insegurança (SILVA-
SANCHEZ, 2002). Cumpre registrar que Díez-Ripollés não se esqueceu das demandas irracionais da sociedade, mas  ele 
acredita que esse efeito ruim não pode conduzir à conclusão de que todo efeito simbólico é ruim, porque ele seria necessário 
aos fins utilitários da pena (DÍEZ-RIPOLLÉS, 2002).
7 Concepção partilhada por Baratta, Melossi, Basoco e Sánchez, segundo Díez-Ripollés (2002, p. 85-86). Hassemer, todavia, 
entende o Direito Penal Simbólico como uma ficção de que são cumpridas funções manifestas quando são cumpridas as 
latentes (2008). 



25www.oab.org.br/editora Jul / Ago / Set 2012 | Revista Atualidades Jurídicas

As leis penais, como pronta resposta à insegurança subjetiva que se instala, vêm envoltas por uma 
eufórica crença de que elas são a solução para conter a criminalidade ou a medida necessária diante de um 
episódio que chocou a população pela “conduta desafiadora dos criminosos”. Traçado superficialmente 
o perfil pretencioso dos programas de decisão política, a conclusão básica é que as modificações na 
realidade social são mínimas, ainda que drásticas. Nesse contexto, o Direito Penal Simbólico consiste sim 
na discrepância entre os objetivos que a lei penal anuncia - quando anuncia- e os resultados alcançados. 

Claro que todo Direito guarda discrepâncias entre o que a lei objetiva e as mudanças sociais 
que ela efetivamente produz. Assim, não é só a discrepância entre os efeitos latentes e os manifestos que 
caracterizam o Direito Penal Simbólico, é preciso adicionar uma qualidade negativa a essa discrepância: 
a falsa aparência de instrumentalidade (HASSEMER, 1995).

Ressalte-se que quando os efeitos simbólicos são superiores aos instrumentais, já é preciso aferir 
a legitimidade do Direito Penal, pois ela estará sendo colocada em xeque. Não é possível, então, deixar 
de ter em conta o que o Sistema Penal tem efetivamente conseguido realizar. Não há como pensar em um 
Direito Penal desvinculado do “ser” (ANDRADE, 2003). Muito porque deixar de aferir a eficiência das 
funções declaradas por certo reflete em afronta aos princípios elencados por Díez-Ripollés: o princípio da 
proporcionalidade, o princípio da humanidade das penas e, por fim, o princípio teleológico.  

Assim, já fica claro que o conceito de Direito Penal Simbólico é gradual8 e inversamente 
proporcional à legitimidade do Direito Penal. E por ser o Direito Penal Simbólico passível de gradação 
é que é possível entender o descompasso entre funções objetivadas e efetivadas como insertas na sua 
conceituação. Isso porque o descompasso pode ser em menor ou maior grau e revelar um Direito Penal 
menos ou mais simbólico e, assim, menos ou mais ilegítimo.

Ademais, cabe lembrar que na sociedade pós-moderna a insegurança subjetiva é tão ressaltada 
que, quando o Sistema Penal dirige sua atividade para a promoção de efeitos expressivos e integrativos, 
o resultado nunca é suficiente. Cumpre ressaltar ainda que, diante da crescente insegurança subjetiva, 
o Estado, na tentativa de restabelecer a confiança nele e na capacidade integrativa da lei, é forçado a 
recorrer cada vez mais à imposição de seu poder punitivo. Assim, os efeitos simbólicos de cunho positivo 
são imperceptíveis em face dos negativos. Por conseguinte, o que Díez-Ripollés considerou secundário, 
torna-se sobremaneira relevante, ao menos no contexto brasileiro.

 Posto isso, é possível afirmar que as funções simbólicas são de cunho predominantemente 
maléfico, porque seu caráter benéfico – seja de concretização da consciência jurídica ou de intimidação 
geral - é pouco verificável. Conseqüentemente, a realidade do Sistema Penal é de tal forma que “a eficácia 
das funções declaradas do Direito Penal é, sobretudo, simbólica e legitimadora, ao invés de instrumental” 
(ANDRADE, 2002, p. 292).

No presente trabalho melhor análise será destinada a função simbólica-espécie destinada à 
concretização de uma consciência jurídica, que Díez-Ripollés denomina de integrativa. É a essa função que 
a maioria dos doutrinadores atribui o termo função simbólica.9 Ela é atributo de uma legislação orientada 
8 Assim entendem Díez-Ripollés (2002) e Hassemer (2008).
9 BARATTA (1994), HASSEMER (2008), TERRADILLOS BASOCO (1991), MELOSSI (1991), BUSTOS RAMÍREZ 
(1991), SILVA-SÁNCHEZ (2002).
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muito mais aos cidadãos fiéis à lei para restabelecer a confiança deles no ordenamento, quebrada pela 
percepção do delito. Assim, quando falarmos em função simbólica nesse trabalho trataremos apenas dessa 
acepção, deixando de lado aquela referente à capacidade de influir na conduta de possíveis delinqüentes. 
E daí porque as funções simbólicas estão constantemente atreladas à função da prevenção geral positiva.

Um Direito Penal Simbólico não é feito apenas do descompasso entre funções instrumentais 
e simbólicas, mas quando essa última é demasiado destacada se comparada à instrumental ou quando 
parece ser a única existente. Ou seja, quando o Sistema Penal não logra proteger bens jurídicos e toda sua 
atuação se destina à sua própria reafirmação e a do Estado, e a lei penal se dirige àqueles que seguem a 
norma, os cidadãos, ratificando a confiança que eles depositam nas instituições. 

Mesmo que o Sistema Penal logre, em tese, ainda que minimamente, proteger bens jurídicos, o 
recurso aos efeitos instrumentais não seria legítimo se em descompasso com os princípios elencados por 
Díez-Ripollés: o da proporcionalidade, o teleológico e o da humanidade das penas.

E é por isso que, mais adiante, quando for atribuída função simbólica à Lei de Crimes Hediondos, 
falar-se-á em uma função “eminentemente simbólica”. Pois, a lei foi e está sendo aplicada, gerando efeitos 
concretos e massacrantes nas vidas dos condenados, e, assim, de certa forma, ela promove uma mínima, 
incipiente e temporária neutralização10, tendo em vista as elevadas penas e, antes da alteração dada pela 
Lei 11.464/2007, a determinação de regime integral fechado.  Somente esse fato já nos impediria de 
atribuir-lhe tão somente funções simbólicas; o que não quer dizer que seu grau de simbolismo não seja 
suficiente para tê-la como ilegítima.

O Direito Penal Simbólico, como um Direito Penal marcado pela realização de funções 
simbólicas, a despeito das instrumentais, está francamente associado à Expansão do Direito Penal, típica 
do final do século vinte. É que esse movimento, ao traduzir a criação de novos bens jurídicos penais, a 
introdução de novos tipos e o agravamento daqueles já existentes, aumenta a fé no Sistema Penal como 
solução, na medida em que mais leis estão à disposição para “solucionar” problemas (SILVA-SÁNCHEZ, 
2002, p. 21). Porém, mais ineficiência se obtém e mais simbólico o Direito Penal se torna. A ineficácia 
exige uma atuação estatal, e, então, se recorre mais uma vez às funções simbólicas do Direito Penal, e 
este se expande cada vez mais. Trata-se de um sistema que se retroalimenta.

Silva-Sánchez entende que uma das explicações para o expansionismo penal observado nas 
sociedades pós-industriais está no constante uso pelo Estado da legislação penal como uma aparente 
solução simples aos problemas sociais. Dessa forma, é deslocado para o simbólico o que deveria ser 
resolvido no plano da instrumentalidade. Isto é, o Estado não trata de deferir proteção efetiva e se limita 
à “declaração de princípios que tranqüilizam a opinião pública” (SILVA-SÁNCHEZ, 2002, p. 23). 
Mas esse recurso permanente à legislação penal, conforme alerta o autor, deve ser compreendido à luz 
da mudança de expectativa da sociedade em relação ao Direto Penal. É preciso entender que há uma 
verdadeira demanda social por mais proteção. 

Fato é que as sociedades pós-industriais são “sociedades da insegurança sentida ou do medo” e 
também de mais insegurança real, porque há sim novos riscos. Disso decorre uma “demanda social por 

10 A transformação definitiva ou temporalmente do autor do delito em um ser incapaz de cometer outros (BARATTA, 1994, 
p. 19).
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mais proteção” por vezes canalizada para conteúdos e níveis irracionais graças aos meios de comunicação 
(SILVA-SÁNCHEZ, 2002). Mas também há uma demanda por uma atitude estatal frente aos antigos 
problemas que aparecem como maiores na sociedade moderna, seja pela já difundida insegurança 
generalizada seja pelo seu real incremento diante da omissão estatal quanto a políticas sociais amplas 
(ANITUA, 2007).

Segundo Silva-Sánchez (2002, p. 25-26), os “debates clássicos sobre o Direito Penal foram 
substituídos por um consenso geral, ou quase geral, sobre as virtudes do Direito Penal como instrumento 
de proteção dos cidadãos”. Assim, o discurso Lei e Ordem da década de 1970, que reclamava uma reação 
legal, judicial e policial incisiva contra a criminalidade, não desapareceu, mas integrou o “consenso 
social sobre o papel do direito penal”. O discurso passou a ser unívoco. 

O legislador, então, recorre à edição de leis penais, porque tem consciência do fracasso de 
outras medidas ou por sua ignorância ou porque anseia por resultados fáceis – em nível de satisfação da 
sociedade – e, logo, eleitoreiros. Assim, “cada vez mais os sistemas punitivos executam e os políticos 
perseguem funções simbólicas, enquanto declaram cumprir funções instrumentais”. Trata-se de uma 
contradição entre o que o legislador declara objetivar e o que o sistema logra realizar. Com isso, há mais 
do que o engano dos cidadãos pelos políticos, há também completa discrepância entre “as aquisições 
científicas relativas às reais possibilidades da ação instrumental do sistema da justiça criminal e os 
centros das decisões políticas do legislador” (BARATTA, 1994, p.23). Esse é um problema geral da 
sociedade industrial avançada. São as disfunções da estrutura política e comunicativa da sociedade, 
com o estabelecimento de uma visão deformada da realidade e da capacidade do sistema punitivo em 
transformá-la, que motivam a crise do sistema decisório representativo (BARATTA, 1994).

A incapacidade estatal para a real tutela dos bens jurídicos é compensada pela ilusão de segurança 
e sentimento de confiança no sistema penal, que possuem uma base real cada vez mais frágil (BARATTA, 
1994, p. 22). Trata-se de uma atuação legislativa declarativo-formal, cuja pretensão é elaborar leis fiéis 
à opinião coletiva sobre uma realidade social conflitiva, sem qualquer consideração acerca da eficiência 
da medida legislativa para a solução do problema (DIEZ - RIPOLLÉS, 2002). Óbvio que as medidas 
adotadas são de cunho repressivo-conservador, de forma que o Direito Penal Simbólico está vinculado 
ao “ressurgir do punitivismo”. Esses seriam dois fenômenos que conformam a involução da política 
criminal, traduzida no conceito de Expansão do Direito Penal: a produção de novos tipos e as reformas 
dos tipos já existentes em uma velocidade maior do que aquela já antes observada, aliada à carência de 
técnica. O produto disso é o que se denomina Direito Penal do Inimigo (MELIÁ; JAKOBS, 2005).

No presente trabalho, porém, não trataremos dos novos tipos, mas tão somente da reforma 
daqueles já existentes. A discussão sobre o Direito Penal do Risco relativa a esses novos tipos foge à 
proposta do trabalho, que pretende focar nas medidas de endurecimento com os crimes já previstos em 
lei, conforme o ideal penal de que “o público seja protegido e que seus sentimentos sejam expressados”. 
Trataremos de medidas populistas destinadas a privilegiar a “opinião pública” 11 em detrimento dos 

11 A opinião pública não se trata da “opinião majoritária da sociedade, seja qual for seu modo de verificação, nem o total 
espectro de opiniões existente na sociedade sobre o tema de que se trata, se é que tal espectro pode se apresentar de modo 
coerente, nem sequer é a opinião do conjunto de pessoas que controlam os conteúdos dos meios de comunicação, pois deve-
se delimitar a referência aos meios mais relevantes. Por outra parte, tampouco se deve exigir que a opinião pública, assim 
definida, seja uniforme ou unânime, mas deve sim representar maiorias inequívocas ou tendências significativas” (DÍEZ-
RIPOLLÉS, 2005, p. 30-31).
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especialistas, que são frequentemente aprovadas “com pouca pesquisa prévia, bem como carecem do 
planejamento de custos e das projeções estatísticas” (GARLAND, 2008, p. 316).

Assim o Direito Penal Simbólico denomina o fenômeno pelo qual o legislador recorre 
constantemente à edição de leis penais, não porque elas são eficientes para a solução dos problemas 
e conflitos, mas porque determinados problemas alcançam tamanho grau de interesse e alarme social 
no público que esse é o recurso utilizado pelos políticos para a obtenção do consenso que buscam na 
chamada “opinião pública” (BARATTA, 1994).

2  A MÍDIA E A POLÍTICA

Destacada a utilização do Direito Penal para fim único ou predominantemente simbólico, é 
necessário reorientar a atenção para o processo legislativo, desde os mecanismos formadores da “demanda 
social” – que impõe ao legislador uma necessidade de agir - até a “avaliação social da lei” – isto é, aquilo 
que ela logrou realizar (PAIVA, 2009).

O processo legislativo será dividido em três fases: a pré-legislativa, a legislativa e a pós-
legislativa.12 O objetivo é tornar possível a compreensão dos “atores sociais” que participam de cada fase 
do processo legislativo, desde as discussões pelas quais eles promovem a inclusão de uma determinada 
temática ou acepção na agenda política até a avaliação dos efeitos da lei. Dessa forma, será possível 
constatar as falhas discursivas e os condicionamentos que produzem distorções relevantes (DIEZ-
RIPOLLÉS, 2005).

A “fase pré-legislativa” tem início com a problematização social diante da falta de relação entre 
a realidade social e a respectiva resposta jurídica e termina com a apresentação de um projeto de lei. A 
“fase legislativa”, por sua vez, começa com a recepção da proposta de lei e termina com a aprovação e 
publicação da lei. A “fase pós-legislativa” vai da publicação da lei até o questionamento da pertinência e 
eficácia da lei pela sociedade, adotando-se como parâmetro a realidade para a qual se pretendia legislar 
(DIEZ-RIPOLLÉS, 2005, p. 18-20).

2.1 A fase pré-legislativa

Essa fase consiste em um “processo sociológico complexo” desencadeado quando os agentes 
sociais tornam crível a existência de uma “disfunção social”, que, portanto, exige resposta penal. A 
disfunção social nada mais é que a falta de relação entre uma determinada situação social e a resposta ou 
a falta de resposta que a ela dá o Direito Penal (DÍEZ-RIPOLLÉS, 2005, p. 21).

O “agente social” é aquele capaz de tornar pública a sua percepção quanto à existência de uma 
“disfunção social”, geralmente sob a forma de uma reivindicação (claim), e promover uma discussão a 
respeito em âmbitos comunicacionais relevantes na sociedade. É ainda aquele capaz de “garantir, com 
12 Adotaremos o modelo de Diez-Ripollés (2002) criado para seu estudo da racionalidade das leis penais, com inspiração 
naquele proposto por Atienza (1989).
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sua credibilidade pessoal ou com a exposição de suas razões, a pertinência da disfunção social alegada” 
(PAIVA, 2009, p. 84-86).

Para Díez-Ripollés (2005, p. 21-22) os agentes sociais podem ser institucionalizados (governo, 
partidos políticos, sindicatos...), ou organizados não institucionalizados (associações de proteção ao 
meio ambiente, de religiosas, de pacificistas, de feministas, de vítimas...), ou pessoas isoladas (ensaístas, 
cientistas, vítimas proeminentes...), ou os meios de comunicação. 

Por outro lado, os agentes sociais são tidos por Zaffaroni e Nilo Batista como “empresários 
morais” sem os quais novas leis penais não seriam elaboradas pelas agências políticas. Podem ser 
empresários morais um “comunicador social, após uma audiência, um político em busca de admiradores 
ou um grupo religioso à procura de notoriedade, quanto um chefe de polícia à cata de poder ou uma 
organização que reivindica direitos das minorias, etc...”. É preciso ressaltar a relevância da atuação dos 
empresários morais nessa fase de elaboração da lei penal (criminalização primária) para o processo 
seletivo do Sistema Penal. Não se pode olvidar que também desempenham seu papel de seleção quando 
da aplicação da lei penal (criminalização secundária), momento em que o poder punitivo atua sobre 
pessoas concretas (ZAFFARONI; BATISTA, 2003, p. 44-45).

Zaffaroni e Batista alertam que a empresa moral promove a “reivindicação contra a impunidade 
dos homicidas, dos estupradores, dos ladrões e dos meninos de rua, dos usuários de drogas, etc...”. No 
entanto, tal reivindicação não é resolvida com a respectiva punição, mas com a adoção de medidas 
punitivas de caráter urgente que mitigam as reclamações e/ou as retiram do foco comunicativo com o 
decurso do tempo (ZAFFARONI; BATISTA, 2003, p. 45). Mas isso será tratado mais adiante e com 
foco no “agente social” mídia. Por ora, a intenção é apenas apresentar, em linhas gerais, como surge um 
“problema social” que demanda uma resposta penal e elencar os “agentes sociais” que contribuem para 
tanto.

A “disfunção social” pode ser real ou aparente. Os “agentes sociais” ativadores do processo 
podem ou não ter consciência do que ela é; mas também é possível que os agentes atuem exatamente 
para fazer parecer real uma disfunção aparente. Essa última opção é bastante freqüente na prática e, 
por isso, não pode ser ignorada. Trata-se de representações da realidade social que não são verificáveis 
empiricamente (DÍEZ-RIPOLLÉS, 2005, p. 22).

Para que uma “disfunção social” seja incluída na pauta de discussão pública, além de sua 
percepção, é preciso que o assunto desperte “atenção social” (PAIVA, 2009). Isso ocorre quando não se 
trata de assuntos “irresolúveis”, “remotos” ou “incompreensíveis”, mas daqueles dotados de elementos 
dramáticos, como ocorre com a criminalidade ou, pelo menos, com determinados tipos de crime, como 
aqueles violentos, geradores de preocupação social imediata, em razão da clara oposição aos princípios 
básicos da convivência. Além disso, esses tipos de crimes estão no foco dos meios de comunicação 
justamente pelo interesse que despertam. Chamam à atenção ainda os assuntos relacionados à experiência 
direta da maioria, em oposição às matérias de ordem técnica. Assim, um crime tributário não possui a 
repercussão que tem um crime violento, como um homicídio, por exemplo (DÍEZ-RIPOLLÉS, 2005).
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À inclusão da “disfunção social” na agenda temática social, deve suceder a disseminação dessa 
disfunção ao conhecimento geral da sociedade, acompanhada por uma certa “estabilização cognitiva”, 
isto é, uma persistência da temática na agenda e o envolvimento emocional da população.13 Com isso, 
fica assentada uma insatisfação generalizada em relação à ausência, presença ou modo da intervenção 
penal, o que é potencializado com o medo em relação ao delito (DIEZ-RIPOLLÉS, 2005).

Quando a disfunção é amplamente visível e está assentado o mal estar dela decorrente, ela ganha 
autonomia e se concretiza para tornar-se um “problema social”. E uma vez evidenciado o problema, 
surge a “demanda social”, sempre por uma lei penal (DÍEZ-RIPOLLÉS, 2003).14 A “fase pré-legislativa” 
termina com absorção dessa demanda pela burocracia legislativa (PAIVA, 2009). 

A mídia atua em todos os momentos: na constatação da disfunção, na sua inclusão na pauta 
de discussão social, na estabilização cognitiva da disfunção, bem como no envolvimento emocional da 
população e ainda na visibilidade da disfunção, necessária para sua elevação a um “problema social”. 
É ainda notória a participação da mídia na conformação da opinião pública e na transformação de um 
estado de opinião num programa de ação. 

2.2 O agente social mídia

Muito embora a mídia não seja a única promotora do medo, da produção legislativa penal e da 
aplicação da lei penal, seu papel é de extrema relevância (SCHNEIDER, 1988). Para o presente artigo 
importa sua função na produção legislativa penal de cunho punitivista.  

Para Zaffaroni, é evidente a importância da atuação dos meios de comunicação, especialmente 
da televisão, no exercício de poder de todo o Sistema Penal. Os meios de comunicação são como o 
“aparelho de propaganda do Sistema Penal”. Ele observa como esse aparelho propagandístico lança uma 
campanha “lei e ordem”, propaga o medo na população e pressiona as agências políticas e judiciais. 
Em nível nacional, os meios de comunicação geram a ilusão de eficácia do sistema penal e nos fazem 
acreditar que o perigo se restringe às “ameaças de morte violenta por ladrões ou de violação por quadrilhas 
integradas por jovens expulsos da produção industrial pela recessão” (2001, p. 128-129).

O discurso legitimador do Direito Penal veiculado na mídia tem promovido a crença na pena como 
solução de todos os conflitos. O mais problemático, porém, é que o fundamento dessa legitimação pode 
ser qualquer um, porque não se debate a respeito. Sequer é considerado o fracasso da pena historicamente 
revelado. Trata-se do que Nilo Batista denomina de “dogma da pena”. Há ainda, porém, o “dogma da 
criminalização provedora”, a crença de que a criminalização é capaz de resolver os problemas, como se 
ela pudesse influenciar a alma humana para fazê-la praticar determinadas condutas e abster-se de outras 
(BATISTA, 2003). 
13 Conforme explica Díez-Ripollés, no envolvimento emocional da população influem diversas variáveis sociais, que foram 
tratadas pela Criminologia, genericamente, como “medo ante delito”.
14 Porque a demanda é por uma lei penal? Garland explica que “o atrativo fundamental da resposta punitiva consiste na 
possibilidade de ser apresentada como uma intervenção autoritária para tratar de um problema grave, gerador de angústia. 
Uma tal ação dá a ilusão de que se está fazendo algo, aqui e agora, de forma rápida e eficiente. Nenhuma necessidade de 
cooperação, de negociação ou mesmo de saber se isto funciona ou não” (GARLAND,1999, p. 74). Pires acredita que há um 
obstáculo epistemológico para ver a resposta além da pena, pois o Sistema Penal estaria tão estreitamente ligado à estrutura 
crime-pena que a pena é considerada o melhor meio de defesa contra o crime (PIRES, 2004, p. 43).
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E não importa que a criminalização seja uma resposta inócua de efeitos meramente simbólicos, 
porque ela é “mais do que um ato de governo do príncipe no estado mínimo: é muitas vezes o único ato 
de governo do qual dispõe ele para administrar, da maneira mais drástica, os próprios conflitos que criou” 
(BATISTA, 2003, p. 246).

Certo é que a mídia, ao promover a divulgação da criminalidade como quer e, principalmente, 
com a gravidade que deseja, gera reações sociais – organizadas ou não - que serão canalizadas em menor 
ou maior medida para uma insatisfação com a ineficiência estatal no domínio do problema da segurança 
pública. Dessa forma, a mídia impõe mudanças na própria atuação do governante, dos parlamentares e/
ou do parlamento como todo. Até porque eles têm a popularidade política diretamente afetada conforme 
são divulgados os crimes na mídia. Assim, o retrato da criminalidade dado pela mídia gera medidas 
políticas “populistas”, tomadas para “privilegiar a opinião pública em detrimento dos especialistas da 
justiça criminal” (GARLAND, 2008, p. 316).

Na América Latina, os meios de comunicação propagam justificações ao exercício do poder 
penal, promovem a ilusão da eficácia do Sistema Penal e ainda interferem no processo social, na medida 
em que desencadeia reações sociais em razão das notícias que veiculam (CERVINI, 1994). Tratado em 
linhas gerais o discurso legitimador que a mídia reproduz, agora é preciso estudar o seu ativismo na 
geração de reações sociais que podem culminar na elaboração de leis penais rígidas.

2.2.1 A constatação de uma disfunção social, sua inclusão na pauta de discussão social e sua 
persistência.

Para melhor entender a força da mídia na determinação do que é a realidade da criminalidade, 
é de grande valia notar que, nas sociedades do passado, o conhecimento dos homens acerca da realidade 
dependia das relações que eles mantinham diretamente com o meio; porém, nas sociedades atuais, a idéia 
que o indivíduo tem da realidade é cada vez mais produto “de uma transformação informativa dos meios 
de comunicação” (COHEN-SEAT; FOUGEYROLLAS, 1967, p. 10).

Dessa forma, os fatos tratados na mídia podem até existir anteriormente ao relato, mas eles não 
teriam qualquer significado para o indivíduo antes de serem relatados por ela (CERVINI, 1994, p. 44). 
Assim, a grande maioria que não vivenciou o crime pessoalmente percebe a realidade da criminalidade 
por meio da divulgação dada pela mídia.

Quando a mídia atua na divulgação de determinado caso, ela é capaz de fazer dele o representativo 
de uma insegurança incompatível com a realidade, contribuindo para o incremento da sensação de 
insegurança (insegurança subjetiva).  Desencadeia-se, na verdade, um ciclo. Uma vez instigada a sensação 
de insegurança, com a exposição de determinado fato pela mídia, aumenta o interesse da sociedade 
acerca do tema. Esse interesse contribui para que a mídia se debruce ainda mais  sobre a temática e que 
ela persista na difusão de casos-símbolos, gerando mais interesse por parte da população.  Nesse ciclo, 
a insegurança subjetiva torna-se de tal monta que: 1) fica difícil aferir se ela coincide com a insegurança 
objetiva ou ao menos dela se aproxima; 2) a população e mesmo as instituições organizadas se investem 
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no papel de agentes sociais e, assim, a “demanda social” originariamente advinda da mídia passa a ser 
comungada pela população e seus diversos segmentos (DÍEZ-RIPOLLÉS, 2005).

Some-se a isso, a capacidade midiática de selecionar outros casos, até então desconhecidos, 
reproduzi-los e ligá-los ao primeiro, promovendo uma conexão ainda não perceptível. A mídia ainda é 
capaz de destacar os danos provenientes do fato anunciado, bem como de fomentar a ideia de que são 
necessárias medidas de ordem legislativo-penal para a solução do problema. Ao final desse processo, o 
resultado é a conformação da opinião pública pela mídia. Opinião pública que não é a opinião de toda a 
sociedade, tampouco de sua maioria, mas é a opinião de um grupo qualificado, dotado de capacidade para 
influir ou determinar o conteúdo e o modo de veiculação desse conteúdo na mídia (DÍEZ-RIPOLLÉS, 
2005).

2.2.2 A ativação das burocracias

É no momento em que um “estado de opinião” transforma-se num “programa de ação” que 
se fala em “ativação das burocracias”. Trata-se do aprofundamento da discussão do “problema social” 
para oferecimento de propostas para sua solução, que, no âmbito do Direito Penal Simbólico, é sempre a 
elaboração de uma lei penal de caráter rígido (DÍEZ-RIPOLLÉS, 2005).

É certo que aquela opinião antecipa as propostas políticas que sobrevirão. No entanto, os programas 
de ação deveriam formulados por “grupos de pressão especializados”, que, ao tomarem conhecimento do 
problema arraigado na opinião pública, passam a estudá-lo segundo seus conhecimentos de especialistas. 
Esses grupos analisariam as alternativas para a solução do problema e, ao final, elaborariam propostas 
exeqüíveis, sejam elas legislativas ou não. Ademais, tais grupos, no melhor dos casos, se preocupam com 
a realização de uma análise das conseqüências derivadas das medidas eleitas (DÍEZ-RIPOLLÉS, 2005). 

Ocorre que, no estabelecimento de programas de ação, que serão incorporados pelas burocracias, 
os grupos especializados têm perdido cada vez mais espaço para os grupos de pressão da mídia, grupos 
de vítimas e afetados. Cabe destacar nesse momento que o ativismo das vítimas e de seus familiares 
deve muito à mídia e sua capacidade de fazer com que a sociedade compartilhe do sofrimento por eles 
experimentado. 

Segundo Garland, uma das características do recente controle penal é o lugar privilegiado 
onde a imagem da vítima é colocada nos circuitos políticos e midiáticos. Os sentimentos dela e de seus 
familiares são como fonte de legitimidade dos programas de ação, do projeto de lei e da própria lei 
quando promulgada (GARLAND, 2008).

Pelo exposto, verifica-se que a recente15 política legislativa penal é marcada pela perda 
progressiva da intervenção de grupos especializados para grupos de pressão da mídia, que têm assumido 
posição hegemônica para influir no surgimento de uma disfunção e na promoção dessa disfunção a 
problema social. A hegemonia da mídia ainda está em sua capacidade para mover um programa de ação 
dirigido explicitamente à solução do problema. O resultado desse protagonismo midiático é a redução 

15 Das últimas duas décadas do século XX até a presente data (GARLAND, 2008, p. 315 e ANITUA, 2007, p. 816 e ss.) 
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expressiva de reflexão em torno da necessidade da intervenção penal e de sua capacidade para solucionar 
ou minimizar o problema (DÍEZ-RIPOLLÉS, 2003). Decai a reflexão de ordem jurídica, criminológica 
e político-criminal.16  

Segundo Raul Cervini, na América Latina, muito frequentemente, os meios de comunicação 
criam o ambiente propício, bem como geram e fortalecem o estado subjetivo de insegurança, propiciando 
o surgimento de uma solução punitiva ou precipitando a aprovação de reformas legislativas de caráter 
cada vez mais repressivo (1994, p. 47).

3 O EXEMPLO PARADIGMÁTICO DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS

A legislação brasileira parece pautar-se cada vez mais numa função simbólica, notoriamente 
após a década de 1990. Nesse contexto, a Lei de Crimes Hediondos é exemplo paradigmático. A Lei 
8.072/90 definiu como hediondos os crimes de latrocínio, extorsão qualificada pela morte, extorsão 
mediante seqüestro e na forma qualificada, estupro, atentado violento ao pudor, epidemia com resultado 
morte, envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal qualificada pela 
morte e genocídio, tentados ou consumados; aumentou-lhes as penas mínimas antes cominadas; vedou a 
concessão de liberdade provisória, anistia, graça e indulto e vedou o recurso em liberdade. Após, vieram 
ainda as Leis 8.930/94, 9.677/98 e 9.695/98 para estender o rol dos crimes hediondos.

3.1 As fases pré-legislativa e legislativa da Lei 8.072/90

Já no momento da Assembléia Constituinte de 1988 a criminalidade era consensualmente 
entendida como “problema social”.  Surgiu, inclusive, proposta para que se estabelecesse pena de morte na 
Constituição como solução ao “problema da violência”, mas ela não foi incluída no texto constitucional. 
No entanto, o afã repressivo do constituinte teve lugar nos incisos XLII, XLIII, XLIV do art. 5º da 
Constituição da República de 1988.  O penúltimo inciso previu que seriam considerados inafiançáveis e 
insuscetíveis de graça e anistia os crimes definidos como hediondos e aqueles a eles equiparados.

No final da década de 1980, já havia uma “disfunção social” vinculada à extorsão mediante 
sequestro que estava na pauta de discussão pública. É o que demonstra a reportagem de capa da Veja, 
revista semanal de maior circulação no país17: “Seqüestros: o medo chega às famílias”. Segundo a 
reportagem, a inflação, a corrupção e as dificuldades do presidente Sarney para contornar a situação 
financeira do país não deviam preocupar o brasileiro tanto quanto o “seqüestro”, 18 que seria “fenômeno 

16 Política criminal como “conjunto sistemático de princípios fundados na investigação científica das causas do crime e dos 
efeitos da pena segundo os quais o Estado deve conduzir a luta contra o crime através das penas e das instituições conexas, ou 
seja, elaborar as estratégias mais racionais para a prevenção e repressão do crime” (ANDRADE, 2003, p. 92). 
17 Com base em dados de abril de 1987 foi estimado que a revista Veja tivesse cerca de 2,8 milhões de leitores, quatro por 
exemplar numa tiragem de 700.000 exemplares por semana (CONTI, 1999, p. 65).
18 O termo seqüestro é frequentemente utilizado pela mídia quando refere ao crime de extorsão mediante seqüestro do art. 159 
do Código Penal, muito embora o seqüestro seja uma figura típica distinta prevista no art. 148 do Código Penal.
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bem mais grave e urgente, que tira a paz das famílias, humilha as autoridades e representa um risco 
imediato de vida para um número cada vez maior de pessoas”.19 

Conforme esclarece Paiva, nesse momento não são constatadas reivindicações pelo 
recrudescimento de penas, mas seus defensores já tinham lugar na mídia. Assim é que autoridades 
políticas centraram o problema na lei penal. O secretário de segurança pública do estado de São Paulo, 
Luiz Antonio Fleury Filho, sustenta na reportagem que “seria necessário adotar penas mais duras” e que 
“uma das medidas adotadas poderia ser a pena de morte para crimes de seqüestro seguido de morte”. 
Além dele, o ministro da justiça Saulo Ramos disse que “a liberdade da lei acaba transformando o 
seqüestro num bom negócio” (PAIVA, 2009, p. 98-99).

Com o seqüestro do empresário Abílio Diniz, em 11 de dezembro de 1989, aumentaram os 
reclames por uma reforma penal que agravasse as penas dos crimes violentos (FRANCO, 2011, p. 159). 

Posteriormente, em 05 de junho de 1990, foi seqüestrado Roberto Medina. A temática ganhou duas capas 
da revista Veja: “A praga dos seqüestros: bandidos, policiais, políticos e advogados se misturam para 
terminar o maior sequestro do Rio de Janeiro – a cidade em que o crime cada vez mais dá as cartas”20 e 
“O pesadelo de uma bela cidade – marcado pelos seqüestros, o Rio tem uma população empobrecida e 
uma economia anestesiada”.21

A repercussão que esses casos tiveram na mídia (televisiva e escrita, principalmente) levou 
a disfunção ao conhecimento geral da sociedade e permitiu a persistência do problema na pauta de 
discussão social, bem como o envolvimento emocional da população. 

As pessoas se identificavam com o sofrimento das vítimas graças à maneira como a mídia 
veiculava as notícias a respeito dos casos, relacionando-os ao medo das famílias. Com isso, a sociedade 
se convencia da gravidade do problema dos seqüestros, enquanto as pessoas se colocavam como possíveis 
vítimas, mesmo aquelas com probabilidade irrisória de serem vitimadas conforme as estatísticas (PAIVA, 
2009, p.100-101).

A persistência da temática na mídia e o envolvimento emocional da população são fatores que se 
retroalimentam e, por conseguinte, fortalecem o problema ao ponto de surgir uma demanda social pelo 
recrudescimento do tratamento penal até então deferido ao crime de extorsão mediante seqüestro.

Impende questionar a esse ponto se a disfunção social era real ou aparente, ou seja, é preciso 
perquirir se realmente faltava a devida resposta penal à situação social em análise, ou seja, ao crime de 
extorsão mediante seqüestro. 

Não é todo fato criminoso noticiado que fomenta a constatação de uma disfunção social. 
Também não é toda disfunção que se eleva ao status de problema social. Nas décadas de 1980 e 1990 
notou-se o aumento na ocorrência de vários delitos22, todavia, a tutela penal não foi entendida como 
insatisfatória quanto a cada um deles. A rigor, o aumento das taxas poderia ter sido considerado ao menos 
como indicador de disfunções sociais. No entanto, cada uma dessas possíveis disfunções permaneceram 
19 Revista Veja, edição 1093, 23 de agosto de 1989.
20 Revista Veja,   edição 1136, 27de junho de 1990.
21 Revista Veja, edição 1139, 18 de julho de 1990.  Sobreveio ainda outra capa da Veja tratando do tema: “Sequestros: os 
bandidos agora atacam a classe média”, edição, 24 de julho de 1991.
22 Um bom exemplo é o incremento dos índices de homicídio.
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ocultas, porque elas não foram incluídas na agenda temática social, em razão do que não houve a 
visibilidade social e o envolvimento emocional da população necessários para elevar tais  disfunções ao 
nível de problemas sociais. 

Analisando as estatísticas apontadas pela revista Veja, em 23 de agosto de 1989, conclui-se que, 
entre 1989 e 1990, a probabilidade de que um paulistano fosse vítima de extorsão mediante seqüestro era 
775 vezes menor do que de homicídio doloso, mas este crime não motivou qualquer reportagem na revista. 
Uma das razões para isso certamente está no fato de que o elevado índice de homicídios circunscreve os 
bairros mais pobres da capital paulista.23 É notório que “o perfil do paulistano assassinado não é o mesmo 
do paulistano seqüestrado” (PAIVA, 2009, p. 105-106).

A esse ponto fica ressaltada a importância da “opinião pública” nessa fase pré-legislativa. 
Porque a “opinião pública” não coincide com a opinião de toda a sociedade ou da maioria, ela pertence a 
um grupo qualificado de pessoas, aquelas capazes de determinar os conteúdos dos meios formadores de 
opinião e a forma de propagação desses conteúdos (DÍEZ-RIPOLLÉS, 2005).

É válido lembrar que o próprio medo do crime de extorsão mediante seqüestro foi conformado 
pela mídia. A “construção social da notícia, mediatizada pelo poder econômico e político, vai gerando 
atitudes e valores, isto é, elementos de juízo, para que se crie um sentimento de insegurança que é 
absolutamente seletivo”. Com isso, é estabelecido o que se deve temer, ocultando-se outras condutas 
igualmente danosas, mas que não causam medo (DE CASTRO, 2005, p. 215).

Assim, é forçoso concluir que o problema social estava no campo da percepção. No entanto, 
em maior ou menor medida, assim sempre será. Conforme demonstrado anteriormente, nessa fase pré-
legislativa, a atuação dos grupos de pressão da mídia e a conformação de uma opinião pública tendem 
a apontar para um problema social conforme seus interesses – de forma consciente ou não. Dessa forma, 
desvia-se da realidade como ela é, pois tais agentes se sustentam numa representação social da realidade.

Os grupos de pressão da mídia encontraram “apoio especializado às demandas sociais pelo 
endurecimento penal, pois sobreveio um programa de ação proposto por um grupo especializado”, o 
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, subordinado ao ministro da justiça (PAIVA, 
2009, p.109-110), que elaborou o Projeto de Lei nº 3.734/1989.

O projeto deixa explícita sua pretensão de conter a criminalidade violenta com o maior rigor 
penal. 

[...]Uma onda de roubos, estupros, homicídios, extorsões mediante 
seqüestro etc. vêm intranqüilizando a nossa população e criando um clima de 
pânico geral. Urge que se faça alguma coisa no plano legislativo com o fim de 
reduzir a prática delituosa, protegendo os interesses mais importantes da vida 
social com uma resposta penal mais severa, um dos meios de controle deste 
tipo de criminalidade. [...] O projeto pretende, com as inovações que introduz 
na legislação ordinária, proteger a sociedade, tutelando os bens jurídicos mais 

23 Ao utilizar os dados da revista, Paiva (2009) não questiona da veracidade deles, porque o propósito é outro. Intenciona-se 
demonstrar que os próprios dados fornecidos na revista para embasar a gravidade do aumento de crimes de extorsão mediante 
seqüestro não revelam tal gravidade. A revista não aponta a fonte dos dados.
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importantes dos cidadãos, para tanto reforçando o jus puniendi do Estado e 
municiando a autoridade de instrumentos hábeis à contenção da criminalidade 
violenta. Diante de tais considerações, é viável se afirmar que a lei ora projetada se 
constitui medida de grande alcance para a prevenção e repressão da criminalidade. 
[...](BRASIL, 1989, p. 10.605-10.607).

O projeto propunha a classificação dos crimes hediondos em duas “faixas”. Numa estariam os 
crimes eleitos pelo legislador, “como o latrocínio, a extorsão qualificada pela morte, a extorsão mediante 
seqüestro seguida de morte etc.”, porque eles mereciam uma reação penal mais severa do Estado, em 
razão da pena abstrata a eles cominada ou pela natureza do fato.  Ressalte-se que tais crimes tiveram a 
estrutura típica totalmente preservada. Numa segunda “faixa” foram inseridos “os delitos que, cometidos 
com violência física à pessoa, pela gravidade do fato ou pela maneira de execução, provoquem intensa 
repulsa”. Aos condenados por crimes hediondos estariam vedados a concessão de anistia e de graça, 
o regime progressivo de cumprimento de pena e a fiança. Ademais, o projeto acrescia às restrições 
constitucionais, a vedação de indulto, liberdade provisória e recurso em liberdade.

Quando o Projeto de Lei nº 3.754/1989 foi apresentado ao Congresso Nacional, ali já tramitavam 
outros sobre a mesma matéria: 1) Projeto de Lei nº 2.105/89, que agrava as penas do roubo, do seqüestro 
e do estupro seguido de morte e exclui dos condenados qualquer tipo de direito na fase de execução da 
pena; 2) Projeto de Lei nº 2.154/89, que impunha regras rigorosas em relação ao crime de tráfico ilícito de 
entorpecentes, dentre elas a obrigatoriedade de prisão preventiva, o recurso obrigatório pelo ministério 
público das sentenças absolutórias; 3) Projeto de Lei nº 2.529/89, que previa a duplicação da pena dos 
delitos por ela arrolados como hediondos, que são as violências praticadas contra menores impúberes, 
os executados com evidente perversidade, o estupro, o seqüestro se atingida a incolumidade do refém, 
o genocídio, o assalto com homicídio ou periclitação de vida dos passageiros de quaisquer veículos de 
transporte coletivo.

Depois surgiram ainda outras propostas. O Projeto de Lei nº 3.875 de 1989, que estabelecia 
pena mínima de vinte e máxima de trinta anos para diversos delitos e “os crimes que provoquem intensa 
repulsa”. Além daquele, havia também o Projeto de Lei nº 5.270, que elevava as penas do crime de 
extorsão mediante seqüestro com a justificativa de que

a crescente incidência do sequestro no Rio de Janeiro e, praticamente, 
em todo o Brasil, transformando-o em indústria altamente lucrativa, à custa do 
sofrimento das famílias das vítimas e dos amigos e no pânico que se generaliza na 
sociedade, exige providências legais imediatas e uma pronta ação no Congresso 
Nacional (BRASIL, 1990a, p. 7.045).

 E ainda havia o Projeto de Lei nº 5.281/90, que estabelecia regime integralmente fechado e 
vedava o livramento condicional aos condenados por extorsão mediante seqüestro, cuja exposição de 
motivos deixava claro a “necessidade de agir” que se impunha aos parlamentares. 24

24 O termo “necessidade de agir” é utilizado por Hassemer (2008) para expressar o compromisso do legislador com a 
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A crescente incidência do sequestro no Rio de Janeiro, criando uma 
indústria altamente lucrativa, obriga a uma tomada de posição do Congresso 
Nacional, visando coibi-lo. Somente a lei mais rígida poderá intimidar a sua 
prática, razão pela qual a nossa proposição de que o seqüestro, em qualquer 
de suas hipóteses, deve ser punido, sempre com reclusão em regime fechado 
(BRASIL, 1990b, p. 7.297).

 
Os projetos deram origem ao Projeto Substitutivo n º 5.405/90, cuja elaboração ficou a cargo 

do deputado Roberto Jefferson, relator na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto 
substitutivo foi aprovado pela Câmara e pelo Senado em razão de acordo firmado entre todos os líderes 
dos partidos políticos, sem nenhuma discussão mais aprofundada. Por fim, o projeto foi submetido ao 
presidente, que o promulgou, com dois vetos, dando origem à Lei 8.072/90.

As discussões travadas pelos parlamentares revelam que a elaboração da lei era resposta à 
demanda dos meios de comunicação e da opinião pública por um tratamento penal mais severo que 
pusesse fim à criminalidade. 

A urgência da temática ficou evidente quando o Projeto Substitutivo n º 5.405/90 foi votado à 
frente de outro relativo à política salarial. Diante das interpelações de dois deputados sobre a relevância 
da questão salarial, o presidente, em resposta, afirmou que a Mesa estava colocando em votação as 
matérias em “regime de urgência urgentíssima” e que votariam primeiramente “uma lei contra o crime 
organizado, contra o seqüestro, com pouca discussão”.

A pressão a que o Congresso estava submetido era evidente. O deputado Érico Pegoraro (PFL/
RS) requereu ao presidente que lhe desse a oportunidade de ler o projeto substitutivo. O presidente 
em resposta indagou-lhe: “Então, V. Exa assume a responsabilidade de pedir o adiamento da sessão?”. 
No entanto, não havia coragem para tanto, em razão do que se seguiu a proposição do deputado Plínio 
Arruda Sampaio de que votassem a matéria dentro de uma hora.

Todos sabemos da responsabilidade que temos perante a opinião pública 
de votar rapidamente uma lei que agrave a punição dos crimes de seqüestro 
para extorsão de dinheiro. [...] Por uma questão de consciência, fico um pouco 
preocupado em dar meu voto a uma legislação que não pude examinar. Se o 
projeto se limitasse ao crime de sequestro para extorsão de dinheiro, sobre o 
qual há consenso do Plenário, poderíamos aprová-lo desde já. [...] Será que 
não haveria possibilidade de votarmos outra matéria antes? Daqui a uma hora, 
leremos novamente essa matéria com calma e então poderemos votá-la. Tenho 
todo o interesse em votar a proposição, mas não quero fazê-lo sob ameaça de hoje 
à noite, na TV Globo, ser acusado de estar a favor do seqüestro. Isso certamente 
acontecerá se eu pedir o adiamento da votação. (BRASIL, 1990c, p.8231)

satisfação das demandas sociais.
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Foi nesse clima emocional que foi gestada a Lei 8.072/90. A compreensão desse cenário de 
pressão exercida pela mídia permite entender como foi possível a promulgação de uma lei rica em 
inconstitucionalidades, impropriedades, contradições e conceitos penais levianos (FRANCO, 2011, p. 
162).

A Lei 8.072/1990 considerou hediondos os seguintes crimes, tentados ou consumados: latrocínio 
(art.157, § 3º, CP), extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2º, do CP), extorsão mediante seqüestro 
simples e na forma qualificada (art. 159, caput, §§ 1º e 2º), estupro (art. 213, caput, CP), atentado violento 
ao pudor (art. 214), epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º, CP), envenenamento de água potável 
ou de substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270 combinado com art. 285, 
ambos do CP), bem como o crime de genocídio (Decreto-Lei nº 2.848/1940). 

 A lei elevou consideravelmente as penas cominadas a esses delitos, com exceção do crime de 
genocídio. Vedou a concessão de anistia, graça e fiança, tal qual dispunha o texto constitucional. E foi 
além. Vedou também a concessão de indulto, liberdade provisória e determinou regime de cumprimento 
de pena integralmente fechado aos condenados por crimes hediondos. Ademais, estabeleceu a necessidade 
de cumprimento de dois terços da pena para obtenção do livramento condicional, elevou o prazo da 
prisão temporária para trinta dias, prorrogável por igual período. 

3.2 As leis expansivas do rol de crimes hediondos

Os assassinatos de crianças e adolescentes de rua, que moravam sob a marquise da Igreja da 
Candelária, e de moradores da favela do Vigário Geral25 motivaram a iniciativa do Executivo que,  por 
meio do Ministro da Justiça, ofereceu o Projeto de Lei nº 4.146/1993 para incluir a prática de homicídio 
em atividade típica de grupos de extermínio, ainda que cometida só por um agente, no rol dos crimes 
hediondos disposto na Lei 8.072/90. 

O então ministro da justiça Maurício Corrêa justificou a proposta na necessidade de “coibir a 
violência nos grandes centros urbanos, em especial a atividade de grupos de extermínio”, e no decorrer de 
suas justificações fez clara alusão aos referidos episódios violentos, que tiveram repercussão internacional.

Somou-se a isso, o assassinato da atriz Daniela Perez de grande repercussão na mídia.26 A mãe 
da vítima, a novelista da Rede Globo Glória Perez, promoveu campanha para inclusão do crime de 
homicídio no rol dos crimes hediondos, com a qual angariou um milhão e trezentas mil assinaturas, 
preenchendo o requisito constitucional para iniciativa popular de lei. 27  O projeto foi recolocado em 
pauta e aprovado em votação simbólica e, uma vez enviado ao Presidente da República, foi aprovado, 
surgindo a Lei nº 8.930, em 06 de setembro de 1994.
25 O massacre da Candelária ganhou reportagem de capa da Veja em 28.07.1993, na edição de nº 1298, entitulada: “O 
massacre dos Meninos”. A chacina no Vigário Geral também foi capa da revista, em  08.09.1993: “A força dos assassinos: o 
fim da fronteira entre policiais e bandidos”.
26 O crime motivou quatro reportagens de capa na revista Veja. A primeira em 06.01.1993: “O assassinato da atriz Daniela 
Perez”; em 13.01.1993: “O pacto de sangue”; em 10.02.1993: “A dor e a ira de uma mãe” e em 28.08.1996: “O show: como 
será o maior dos julgamentos das últimas décadas”.
27 Constituição da República, art. 61, § 2º: “A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados 
de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, 
com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles” (BRASIL, 2011, p. 36).
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Alguns anos depois, mais um casuísmo determinou a expansão do subsistema punitivo 
repressivo dos crimes hediondos, através da aprovação da Lei 9.677 de 1998. Mais uma vez o legislador 
não soube resistir aos grupos de pressão da mídia e à opinião pública e respondeu ao sentimento de 
repulsa popular com outra lei penal repressiva, sem o necessário processo de discussão e maturação a 
respeito da temática. Trata-se do escândalo da falsificação de remédios que teve grande repercussão na 
mídia. Os placebos, que se faziam passar por verdadeiros, vitimaram várias pessoas. Cento e oitenta e 
nove mulheres engravidaram com os falsos contraceptivos, idosos morreram com remédio para câncer 
também falso. A mídia promoveu, revelou e deu tom dramático ao problema social. O sentimento de 
insegurança tomou conta do país. Então, o Direito Penal foi novamente chamado para dar a solução ao 
problema. Surge o Projeto de Lei nº 4.207/1998, que propõe incluir no rol de crimes hediondos, o crime 
de corrupção, adulteração e falsificação de substância alimentícia ou medicinal, expondo a venda, na 
forma qualificada.

Elaborada no seio da comoção social, motivada pela urgência em dar resposta à “opinião 
pública”, a lei foi publicada com equívocos tão grosseiros que cerca de um ano depois foi promulgada 
outra lei para retificá-la. É que, quando publicada a Lei 9.677/1998, em 02 de julho de 1998, muito 
embora a ementa previsse a classificação dos delitos nela dispostos como hediondos, o seu texto não 
o fazia. Assim, sobreveio a Lei 9.695, em 20 de agosto de 1998, que previu como crime hediondo 
apenas a figura do art. 273 (falsificação, corrupção adulteração ou alteração de produto destinado a fins 
terapêuticos ou medicinais). 

Contudo, a Lei 9.677/1998 veio com suas próprias impropriedades: a inadmissível falta de 
técnica legislativa, a absurda equiparação da falsificação de medicamentos à de cosméticos e de saneantes, 
bem como a absurda, desproporcional e inconstitucional cominação de no mínimo dez anos de pena de 
reclusão para um delito de perigo abstrato (FRANCO, 2011, p. 178).  

3.3 A fase pós-legislativa: uma avaliação dos efeitos da lei de crimes hediondos

Conforme demonstrado, a Lei 8.072/90 e as demais leis que estenderam o rol dos crimes 
hediondos surgiram em razão de casos de repercussão nacional que canalizaram a demanda social por 
uma intervenção penal mais incisiva, graças à atuação da mídia. As referidas leis, como já tratado, foram 
elaboradas e promulgadas com a clara intenção de enfrentar o crime, partindo-se da premissa de que leis 
penais severas são a melhor resposta para os problemas sociais.

Ficou claro que a elaboração e a promulgação das leis não foram precedidas de estudo ou mesmo 
discussões mais profundas sobre o problema social em destaque e sobre a eficiência das medidas eleitas 
para a solução do problema. No entanto, é sabido que políticas criminais pressupõem a eleição das 
medidas mais eficazes para contenção do crime. Assim, de início, o recurso simples à elaboração de uma 
lei mais severa, sem qualquer consideração científica, é um erro. A ausência de um planejamento prévio 
e da eleição das “opções científicas concretas mais adequadas para o eficaz controle do crime” já indica 
que os resultados provavelmente não serão satisfatórios (GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; GOMES, 
2008, p.164).
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Conforme o estudo realizado pelo Instituto Latino Americano das Nações Unidas para Prevenção 
do Delito e Tratamento do Delinquente (ILANUD/Brasil), a eficácia na implantação de Políticas Públicas 
depende de planejamento, implementação, monitoramento e avaliação dos resultados obtidos. O estudo 
aponta que a Política Criminal brasileira orienta-se por “concepções teóricas contraditórias, adotadas 
sem um planejamento efetivo e com monitoramento – quando existente – descontínuo” e conclui que, 
em vista dessa falta de unidade e critério, não é possível sequer falar em Política Criminal no Brasil 
(ILANUD/BRASIL, 2005, p. 7-8).

De fato, se por um lado ficou demonstrado que a Lei de Crimes Hediondos foi destinada a 
atender a opinião pública no seu anseio por uma medida que coibisse a criminalidade, por outro, não há 
uma avaliação institucionalizada acerca dos resultados obtidos com a lei.

No Brasil ainda não há um sistema unificado de dados estatísticos. A produção desses dados é 
promovida atualmente por cada estado federado à sua maneira e à sua freqüência. No entanto, a Secretaria 
Nacional de Segurança Pública (SENASP), ligada ao Ministério da Justiça, tem reunido esforços para 
a implementação do Sistema Nacional de Estatística Criminal, mas ele ainda não é realidade (BRASIL, 
2011).

É preciso ressaltar que não se descuida dos problemas – ou, às vezes, impossibilidades - que 
envolvem aferir a realidade social por meio de estatísticas. As estatísticas criminais não retratam fielmente 
a realidade, mas são, porém, a única possibilidade empírica para avaliação da criminalidade. Assim, é 
preciso um esforço para a unificação de dados e a criação de um sistema nacional, mas também são 
imprescindíveis estudos que ressaltem as limitações dos dados apresentados, para que a divulgação deles 
seja honesta e cientificamente orientada.

Segundo Alberto Silva Franco, a carência de dados estatísticos confiáveis confirma a impressão 
inicial de que a legislação penal possui mais um sentido simbólico do que um propósito de tutela bens 
jurídicos (FRANCO, 2011, p. 807). Ele ainda conclui que “a Lei de Crimes Hediondos não contribuiu em 
nada para a modificação do quadro numérico dos delitos catalogados como hediondos ou assemelhados”. 
A base para tal afirmação foram os levantamentos da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 
que produz dados de maneira mais sistemática e confiável se comparada a outros estados da federação. 
O levantamento realizado entre os anos de 1991 e 2003 não apontou redução significativa nas taxas 
delitivas dos crimes taxados como hediondos e, no entanto, verificou-se aumento nos índices relativos aos 
crimes de homicídio; roubo seguido de morte; extorsão mediante seqüestro; extorsão; estupro; atentado 
violento ao pudor e tráfico de entorpecentes28.  Quando comparados os dados desse período aos anos 
que precederam a publicação da lei, ou seja, à década de 1990, observa-se uma estabilidade das taxas, 
segundo o Anuário Estatístico de São Paulo29.

O ILANUD elaborou em 2005, a pedido do Ministério da Justiça, um relatório de pesquisa 
em que procede a “avaliação dos impactos gerados pela Lei 8.072/90, conhecida como Lei de Crimes 
Hediondos, nos índices oficiais de criminalidade e no sistema prisional e, conseqüentemente, na aferição 
de sua eficácia” (ILANUD/BRASIL, 2005). 
28 Os dados são tratados de forma mais abrangente na obra de Franco (2011, p.808-817) e estão disponíveis no site: www.ssp.
sp.gov.br/estatistica/trimestrais.aspx.
29 Anuário estatístico de São Paulo. São Paulo. Seade, 1992. Os dados também se encontram na obra de Franco (2011, p. 813).
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A pesquisa concluiu que “não se verifica, na maioria dos crimes, redução nos índices após a edição 
da lei, o que por si já indica sua inocuidade”. Quanto ao impacto sobre o sistema prisional, a conclusão foi 
de que a lei “concorreu para o agravamento de um problema bastante sério - a superpopulação prisional” 
(ILANUD/BRASIL, 2005). 30

Mesmo diante de todos os problemas de ordem metodológica envolvidos, acreditamos ser 
forçoso reconhecer que não é possível afirmar com certeza a utilidade da lei para redução dos crimes. 
Conforme bem lembrou Paiva, é possível o prognóstico de que os impactos da lei não foram satisfatórios, 
principalmente em razão do “apelo dessa lei à premissa tida como inquestionável – o aumento do rigor 
da pena é a melhor forma de combater o crime” (PAIVA, 2009, p. 144). 

É preciso concordar com Alberto Silva Franco quanto à inocuidade do recurso a leis penais 
repressivas para equacionar o problema da criminalidade, diante do quadro social brasileiro que está a 
exigir efetiva intervenção do Estado na realidade social mediante políticas públicas de conotação social 
(FRANCO, 2011, p.818). 

Ademais, cabe ressaltar o problema sério que envolve a justificação do castigo pelo caráter 
dissuasório da pena (prevenção geral negativa). A impossibilidade de demonstrar seu efetivo resultado, 
ou mesmo sua “ineficácia manifesta”, acaba por permitir que sejam elevadas ainda mais as penas, na 
crença de que elas não estão operando resultados porque não estão em quantidade suficiente para tanto. 
É o que teria ocorrido nos últimos vinte e cinco anos do século vinte (ANITUA, 2007). 

Conforme já tratamos, o recurso à exaltação da prevenção geral negativa era conseqüência do 
desalento dos penalistas quanto à possibilidade ressocializadora da pena. Ocorre que se esta última não 
havia funcionado, nada de concreto havia a demonstrar que a primeira funcionaria.  Embora a prova 
empírica de sua ineficácia seja difícil, “as numerosas pesquisas realizadas para medir os efeitos preventivos 
negativos mostravam, igualmente, que estes eram inexistentes ou, em todo caso, muito secundários” 
(ANITUA, 2007, p. 798).

Falar na capacidade dissuasória da Lei de Crimes Hediondos envolve ter em vista ainda que 
tal capacidade somente se refere  a determinados crimes que são caracterizados genericamente pela 
premeditação, como ocorre com a extorsão  mediante seqüestro e o tráfico. Os crimes de homicídio são 
em sua maioria passionais. Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor são crimes de impulso. O 
latrocínio também dificilmente ocorre de maneira premeditada, o agente sai para roubar, a morte é, às 
vezes, conseqüência, mas não é sua intenção primeira. Essas interessantes considerações fizeram parte da 
pesquisa do ILANUD já mencionada, porém de maneira mais aprofundada (ILANUD/BRASIL, 2005). 

Além de não servir comprovadamente à sua intenção dissuasória e de redução da incidência 
dos crimes nela tratados, a Lei de Crimes Hediondos ainda não foi capaz de atender definitivamente à 
demanda social por rigor punitivo, porque essa se renova a cada dia ao alvedrio da opinião pública. O 
que revela o risco constante de recorrer-se mais e mais à edição de leis penais rígidas para a satisfação de 
uma necessidade de agir, que por certo não desaparecerá.
30 O relatório de pesquisa, porém, reconhece as dificuldades que foram encontradas para realizá-la, tendo em vista a escassez 
e a descontinuidade dos dados, bem como as diferenças regionais e institucionais nos critérios de classificação, sem contar 
toda sorte de limitações próprias das estatísticas criminais que devem ser consideradas. (INALUD/BRASIL, 2005, p. 9-15).
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Assim, se o problema do Direito Penal é “conciliar  a tutela da segurança social com o respeito à 
pessoa humana” (REALE JR, 1983b, p.81), quanto à Lei de Crimes Hediondos, além de não ser verificável 
a sua contribuição na tutela da segurança, o desrespeito à pessoa humana foi flagrante. A lei serviu para 
elevar a taxa de encarceramento, para violar princípios constitucionais de legalidade, proporcionalidade, 
dignidade da pessoa humana e individualização de penas, bem como para “lesar direitos processuais já 
consagrados em nível constitucional” (FRANCO, 2011, p.814).

Conforme explicou Díez-Ripollés (2002), há que se falar em uma função eminentemente 
simbólica quando a Lei desrespeita os “princípios da sanção penal”: o princípio da proporcionalidade, 
o princípio da humanidade das penas e, por fim, o princípio teleológico, que enunciaria a necessidade 
de que a pena cumpra os efeitos a ela atribuídos pela escolha política. Em vista disso, a Lei de Crimes 
Hediondos não pode ser outra coisa senão uma lei eminentemente simbólica. 

3.4 A persistência da legislação simbólica 

O cenário político não se alterou de maneira significativa desde a aprovação da Lei de Crimes 
Hediondos: de 1989 a 2007 foram duzentos e nove medidas legislativas apresentadas no Congresso para 
incrementá-la (PAIVA, 2009).

Segundo a tese de Laura Frade (2007), entre os anos de 2003 a 2006, houve propostas de lei 
para tornar hediondos os crimes de: corrupção de menores, contra a administração pública, submissão 
de menor à prostituição, homicídio doloso contra agente público (mais de uma proposição), eutanásia e 
interrupção voluntária da gravidez, contratação de serviço clandestino de vigilância, contra homossexuais, 
trabalho escravo (mais de uma proposição), seqüestro relâmpago, tráfico de mulheres, interceptação de 
comunicação telefônica, dentre outros. Ela alerta, com razão, para o risco de tudo tornar-se hediondo. 

A análise por ela feita sobre o que o Congresso Nacional pensava na qüinqüagésima segunda 
legislatura, de 2003 a 2007, a permitiu concluir que o combate ao crime não é prioridade e que o tema é 
tratado de forma casuística (FRADE, 2007, p. 180-181).

O Congresso Nacional, portanto, persiste e possivelmente continuará persistindo na elaboração 
de leis fiéis à opinião coletiva sobre uma realidade social conflitiva, sem qualquer consideração acerca da 
eficiência da medida legislativa para a solução do problema. 

4  CONCLUSÕES

1. O termo Direito Penal Simbólico dá nome à orientação da produção legislativa penal para 
atender à opinião pública e aos grupos de pressão da mídia e para desatender, por outro lado, às funções 
instrumentais que declara objetivar. A lei, na verdade, torna-se a representação da capacidade do Jus 
Puniendi Estatal em proteger os bens jurídicos da sociedade.
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2. O Direito Penal Simbólico caracteriza-se pelas discrepâncias entre o que a lei declara 
objetivar e o que realiza e, ainda, entre a capacidade modificadora da realidade e dos comportamentos 
humanos que é atribuída ao Direito Penal e a real capacidade dele em fazê-lo. Esta última discrepância 
gera outra, desta vez entre as decisões políticas e a produção científica penal.

3. A capacidade modificadora atribuída ao Direito Penal é conseqüência da atuação da 
mídia, na medida em que ela revela uma disfunção social, a eleva a problema social e, ainda, às vezes, 
formula programas de ação, quase sempre coincidentes com o enrijecimento do tratamento penal. E é no 
momento da elaboração desse programa de ação pela mídia, que ela atribui, de forma direta, capacidade 
modificadora ao Direito Penal. Quando a mídia atribui expressamente ao Direito Penal a capacidade 
de resolver um problema social, as burocracias políticas incorporam o programa de ação da mídia sem 
maiores discussões sobre a real adequação das medidas e suas conseqüências.

4. A Lei de Crimes Hediondos foi elaborada como resposta do legislador à sociedade, em razão 
dos casos que ganharam repercussão nacional graças à atuação da mídia e que, por isso, foram erigidos 
à categoria de problema social. A resposta legislativa visava demonstrar que eram tomadas medidas 
capazes de reduzir a criminalidade, quando, na verdade, a escolha das medidas não foi acompanhada de 
qualquer discussão ou estudo acerca do real alcance delas. A lei fracassou quanto a seu principal objetivo 
que era reduzir os crimes hediondos por meio de um tratamento penal rigoroso e ainda não foi capaz de 
atender completamente à opinião pública e aos grupos de pressão da mídia. Por outro lado, essa lei gerou 
ofensas aos princípios teleológico, da proporcionalidade e da humanidade das penas. Assim, a Lei de 
Crimes Hediondos é eminentemente simbólica. 

5. O recurso à edição de leis penais como pronta resposta aos problemas sociais é um 
fenômeno que deve ser estudado e criticado para que seja contido, sob pena do incremento de leis 
emergenciais que, embora não contribuam para a solução dos problemas sociais, significam a involução 
do Estado Democrático de Direito e mácula aos princípios constitucionais penais.

6. Cremos que, diante do cenário atual, os princípios constitucionais limitadores do Poder 
Punitivo Estatal não estão sendo observados pelo legislador como deveriam. Assim, é de grande 
valia dar continuidade à pesquisa sobre a legislação de função eminentemente simbólica no Brasil, 
com enfoque nas possibilidades que o Controle de Constitucionalidade brasileiro oferece para sanar 
as inconstitucionalidades que inevitavelmente decorrem da forma de legislar apontada. Diante do que 
aqui foi tratado, é possível afirmar que o Controle de Constitucionalidade Preventivo Político exercido 
pela Comissão de Constituição e Justiça não seria eficaz para impedir a aprovação de leis simbólicas 
inconstitucionais, pois os parlamentares brasileiros pautam-se cada vez mais pelo atendimento aos grupos 
de pressão da mídia. Além disso, eles não têm interesse político em deixar de aprovar leis simbólicas 
seja diante do risco de impopularidade seja porque simplesmente não lhes atrai discutir a questão da 
criminalidade, já que outra forma de atuação lhes renderá mais votos.
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A SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONSUMIDORA: 
BREVE ANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DOS 

CONCEITOS DE “CONSUMIDOR”

Bianca Dias Ferreira Vinagre1 

SUMÁRIO: 1 Introdução; 2 O CDC e as relações de consumo; 3 As sociedades empresárias; 4 A Sociedade 
empresária consumidora; 4.1 Artigo 2º, caput – destinatário final; 4.1.1 A Teoria Finalista; 4.1.2 A Teoria 
Maximalista; 4.1.3 O Posicionamento do STJ; 4.2. Os equiparados; 4.2.1 Artigo 2º, parágrafo único – 
Coletividade de Pessoas; 4.2.2 Artigo 17 – Vítimas de Acidente de Consumo (bystander); 4.2.3 Artigo 
29 – O Consumidor Exposto; 5 Conclusão; Referências.

RESUMO

O presente estudo aborda os conceitos de “consumidor” previstos pelo Código de Defesa do Consumidor 
e demonstra, por meio de análise doutrinária e da jurisprudência mais recente, que sociedades empresárias 
podem ser caracterizadas consumidoras, com fundamento nas teorias finalista ou maximalista ou através 
das hipóteses de equiparação, e, consequentemente, gozar da proteção das normas consumeristas.

Palavras-chave: direito do consumidor, direito empresarial, Código de Defesa do Consumidor.

 

ABSTRACT

The present study discusses the concepts of “consumer” provided by the Consumer’s Defense Code 
and demonstrates, by analyzing doctrinal sources and recent case law, that business companies can 
be characterized consumers, based on finalist or maximalist theories or through the hypotheses of 
equalization, and thus enjoy the protection of consumer law.

Key-words: consumer rights, enterprise rights, Consumer’s Defense Code. 

1  Graduada em Direito pelo Centro Universitário do Estado do Pará (2009), tem experiência na área do Direito, com 
ênfase em Direito do Consumidor, Direito Empresarial e Direito do Trabalho. É Membro ativo da Ordem dos Advogados do 
Brasil - Seção Pará. Mestranda em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela Universidade de São Paulo – USP.
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1  INTRODUÇÃO

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) tem aplicação restrita às relações de consumo, 
relações essas que se caracterizam pela presença de consumidor e fornecedor em polos opostos, visando 
a transação de produtos e/ou serviços.

Portanto, é no intuito de determinar em quais casos será possível a aplicação das normas 
consumeristas que o CDC conceitua tanto a figura do fornecedor, em seu artigo 3º, como traz os conceitos 
de consumidor em seus artigos 2º, caput e parágrafo único, 17 e 29.

Evidencia-se, assim, o perfil analítico do legislador, uma vez que não se limita à função de 
estabelecer regras gerais de conduta, mas vai além dela ao fixar conceitos de diversos elementos contidos 
no CDC, a fim de tentar garantir a correta interpretação, integração e aplicação dos institutos do Código, 
e, assim, possibilitar a adequada defesa dos direitos consumeristas. 

Entretanto, ainda que benéfica a conceituação de termos como consumidor e fornecedor, é 
importante que se evite, mormente na atividade interpretativa, a limitação do âmbito de abrangência da 
norma. Urge aplicar os conceitos com cautela, observando-se o texto legal, bem como a análise que dele 
é feita pela doutrina e jurisprudência mais atuais.   

A limitação do âmbito de abrangência do conceito de consumidor é muitas vezes vislumbrada 
nas relações de transação de produtos e serviços efetuadas entre sociedades empresárias. Embora seja 
usual visualizar tais sociedades na qualidade de fornecedoras, ainda há resistência no que consiste à sua 
alocação no papel de consumidoras.

 Visando corrigir a interpretação que limita o âmbito de abrangência da norma consumerista, 
por meio da compatibilização dos conceitos de consumidor estabelecidos pelo CDC aos posicionamentos 
doutrinários e jurisprudenciais defendidos na atualidade, será demonstrada a aplicabilidade do CDC às 
relações de consumo cujo polo ativo também seja constituído por sociedade empresária. 

2 O CDC E AS RELAÇÕES DE CONSUMO

O CDC (Lei 8.078 de 11 setembro de 1990) é um microssistema jurídico, uma vez que contém 
princípios próprios, apresenta interdisciplinariedade com vários ramos do direito e é multidisciplinar 
por conter normas de cunho civil, processual civil, administrativo, processual penal etc. Além de 
apresentar normas de direito material revestidas de tríplice aspecto (civil, penal e administrativo), prevê 
os instrumentos para a implementação dessa tutela. 

Trata-se de lei de ordem pública e interesse social e, portanto, inderrogável por vontade dos 
interessados, que compõe sistema autônomo dentro do quadro constitucional brasileiro, prevalecendo 
sobre todas as demais normas anteriores, ainda que especiais, que com ele colidirem. Nesse sentido, 
Rizzatto Nunes:
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De um lado as regras do CDC estão logicamente submetidas aos parâmetros 
normativos da Carta Magna, e, de outro, todas as demais normas do sistema 
somente terão incidência nas relações de consumo se e quando houver lacuna 
no sistema consumerista. Caso não haja, não há por que nem como pensar em 
aplicar outra lei diversa da de n. 8.0782.

O CDC incide em toda relação de consumo, que, por sua vez, caracteriza-se quando for possível 
a identificação de pelo menos um consumidor e um fornecedor transacionando produtos e/ou serviços em 
polos opostos de uma relação jurídica. Trata-se de espécie de relação econômica que possui característica 
própria: a presença da figura do consumidor.

3 AS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS

As sociedades são pessoas jurídicas de direito privado, conforme disposto no artigo 44, II, do 
Código Civil. Sobre as sociedades empresárias, discorre Fran Martins:

Em todos os sistemas legislativos as sociedades empresárias são consideradas 
como comerciais, sobre o assunto não havendo divergência [...] Não há dificuldade 
para se saber se uma sociedade é comercial ou não; basta verificar qual o seu 
objeto. Em geral, tendo objeto econômico e se dedicando à intermediação ou 
à prestação de serviços, com caráter profissional, a sociedade é considerada 
comercial e, como tal, está sujeita às leis mercantis3. 

Fábio Ulhoa Coelho refere em sua obra que “as sociedades empresárias, independentemente do 
objeto a que se dedicam, devem se registrar na Junta Comercial do Estado em que estão sediadas”4. O 
Código Civil só reconhece o caráter empresarial por meio de registro.

Para Gladston Mamede5, o que difere uma sociedade empresária de uma sociedade simples é a 
estrutura de funcionamento de cada uma. Enquanto as sociedades empresárias exercem profissionalmente 
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, nas sociedades 
simples tal organização de bens materiais e imateriais e de procedimentos, como meio para a produção 
ordenada de riqueza, não é verificada. Nas sociedades simples verifica-se trabalho não organizado, 
autônomo, desempenhado por cada um dos sócios sem conexão maior com a atuação dos demais.

Assim, tem-se que a sociedade empresária é pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
registrada em Junta Comercial, que tem como ponto central da união de seus integrantes a exploração 
habitual de atividade organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, sempre com o 
escopo de lucro.

2 NUNES, Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 70.
3 MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial: empresa comercial, empresários individuais, microempresas, sociedades 
comerciais, fundo de comércio. 31 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 89.
4 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 67. v.1.
5 MAMEDE, Gladston. Manual de Direito Empresarial. São Paulo: Atlas, 2005. 
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4 A SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONSUMIDORA

O CDC expõe, claramente, a possibilidade de a pessoa jurídica figurar no polo ativo da relação 
de consumo, especialmente pela redação do caput de seu artigo 2º e do inciso I de seu artigo 51:

Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 
ou serviço como destinatário final.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas 
ao fornecimento de produtos e serviços que: 
I. impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por 
vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou 
disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor 
pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis. 
(grifo)    

Crítica a esses dispositivos é realizada por José Geraldo Brito Filomeno, que nega a possibilidade 
de qualquer pessoa jurídica ser considerada consumidora, em razão da própria filosofia consumerista:

O critério conceitual do Código brasileiro discrepa da própria filosofia consumerista, 
ao colocar a pessoa jurídica como também consumidora de produtos e serviços. E 
isto exatamente pela simples razão de que o consumidor, geralmente vulnerável 
enquanto pessoa física, defronta-se com o poder econômico dos fornecedores em 
geral, o que não ocorre com esses que, bem ou mal, grandes ou pequenos, detêm 
maior informação e meios de defender-se uns contra os outros, quando houver 
impasses e conflitos de interesses 6.

Em consonância ao disposto nos artigos do CDC retromencionados e em oposição frontal ao 
pensamento de Filomeno, Rizzatto Nunes afirma:

Consumidor é a pessoa física, a pessoa natural e também a pessoa jurídica. 
Quanto a esta última, como a norma não faz distinção, trata-se de toda e qualquer 
pessoa jurídica, quer seja uma microempresa, quer seja uma multinacional, 
pessoa jurídica civil ou comercial, associação, fundação etc.7

É evidente que o CDC não impõe qualquer obstáculo à configuração da relação de consumo 
entre sociedades empresárias, relação essa constituída por uma sociedade empresária fornecedora de 
serviços e/ou produtos e outra sociedade empresária consumidora desses serviços e/ou produtos.

O CDC estabelece cinco conceitos de consumidor. O artigo 2º, caput, traz o conceito standard, 
que é o mais geral, enquanto o parágrafo único do artigo 2º, bem como os artigos 17 e 29 apresentam as 
modalidades de consumidor por equiparação. 
6 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 25.
7 NUNES, Rizzato. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 72. 
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4.1 Artigo 2º, CAPUT – Destinatário Final

O primeiro conceito de consumidor estabelecido pelo CDC é o do destinatário final de produtos 
ou serviços, previsto no artigo 2º, caput do Código, já transcrito, que pode abranger tanto pessoas físicas 
quanto jurídicas.

A conceituação do termo destinatário final, importado do Direito Econômico e empregado no 
artigo do CDC supramencionado, é essencial para que se possa caracterizar o consumidor nessa hipótese, 
seja ele pessoa física ou jurídica, empresário ou sociedade empresária.

Existem duas teorias tradicionalmente utilizadas, no Brasil, para definir o termo destinatário 
final: a Finalista e a Maximalista. A primeira é mais restrita e a segunda, de maior abrangência. 

4.1.1 A Teoria Finalista

Para Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem:

[...] Esta interpretação finalista restringe a figura do consumidor àquele que 
adquire (utiliza) um produto para uso próprio e de sua família; consumidor seria 
o não profissional, pois o fim do CDC é tutelar de maneira especial um grupo da 
sociedade que é mais vulnerável 8.

Segundo a Teoria Finalista, destinatário final é aquele que retira o produto/serviço da cadeia de 
consumo ou de circulação econômica para utilização pessoal ou no âmbito familiar. 

Caracteriza-se, assim, como consumidora, para os adeptos dessa corrente, a pessoa física ou 
jurídica que adquire um produto ou serviço para uso próprio ou familiar, eximida de qualquer interesse 
de repassá-lo no momento em que o adquire ou de utilizá-lo em sua atividade produtiva. 

À luz dessa Teoria, é mais comum serem observados casos em que sociedades empresárias 
não são enquadradas como destinatárias finais. Isso se deve ao fato de que, em geral, essas sociedades 
adquirem produtos para utilizá-los como bens de capital ou para a revenda, de forma a introduzi-los 
novamente no mercado.

José Geraldo Brito Filomeno, que defende claramente a Teoria finalista, afirma:

Não se enquadra como consumidora, na definição estabelecida pelo art. 2º, 
caput, do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica, em qualquer 
situação. E isto porque, em suma, embora ali se contemple a pessoa jurídica 
como consumidora, o que deve ser interpretado, já que a lei não contém palavras 
inúteis – embora contrarie a epistemologia mais pura do direito consumerista 
mundial [...], vez que apenas as pessoas naturais ou físicas é que mereceriam 
uma tutela especial em face de sua vulnerabilidade –, carece a pessoa jurídica, em 
geral, do caráter de destinatária final de produtos e serviços. Isto porque, em sua 

8 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 84.  
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grande maioria, referidos produtos e serviços são adquiridos ou contratados como 
insumos ou intermediários para a produção de outros bens ou serviços9.   

 Contudo, não se pode desconsiderar que sociedades empresárias podem adquirir produtos ou 
serviços, umas das outras, de forma a retirá-los de circulação econômica. Quando isso ocorre, não há 
qualquer impedimento em sua caracterização como destinatárias finais sob o prisma da Teoria Finalista, 
entendimento corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. SEGURO EMPRESARIAL CONTRA ROUBO E FURTO 
CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA QUE 
SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDOR. CLÁUSULA 
LIMITATIVA QUE RESTRINGE A COBERTURA A FURTO QUALIFICADO. 
REPRODUÇÃO DA LETRA DA LEI. INFORMAÇÃO PRECÁRIA. 
INCIDÊNCIA DO ART. 54, § 4º, DO CDC. 1. O art. 2º do Código de Defesa 
do Consumidor abarca expressamente a possibilidade de as pessoas jurídicas 
figurarem como consumidores, sendo relevante saber se a pessoa, física ou 
jurídica, é “destinatária final” do produto ou serviço. Nesse passo, somente se 
desnatura a relação consumerista se o bem ou serviço passa a integrar uma cadeia 
produtiva do adquirente, ou seja, posto a revenda ou transformado por meio de 
beneficiamento ou montagem. 2. É consumidor a microempresa que celebra 
contrato de seguro com escopo de proteção do patrimônio próprio contra roubo e 
furto, ocupando, assim, posição jurídica de destinatária final do serviço oferecido 
pelo fornecedor. (...) 10. 

Portanto, se as sociedades empresárias não agregam de forma direta os bens adquiridos aos 
produtos e serviços que ofertarão ao mercado, não restam dúvidas de que serão consumidoras daqueles, 
sob a definição Finalista. 

4.1.2 A Teoria Maximalista

Idealizada, sobretudo, pelos autores do anteprojeto do CDC, a Teoria Maximalista defende ser 
destinatário final aquele que simplesmente utiliza o produto ou serviço, não interessando o tipo de uso 
que é feito ou a destinação que lhe é dada.

Nesse sentido, Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem:

Os maximalistas vêem nas normas do CDC o novo regulamento do mercado 
de consumo brasileiro, e não normas orientadas para proteger somente o 
consumidor não-profissional [...] A definição do art. 2º deve ser interpretada o 
mais extensamente possível [...] Destinatário final seria o destinatário fático do 
produto, aquele que o retira do mercado e o utiliza, o consome [...] 11.

9 FILOMENO, José Geraldo Brito. op. cit, p. 30.
10 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 814060 – RJ. Julgado em 06/04/2010. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 814060 – RJ. Julgado em 06/04/2010.
11 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio; MIRAGEM, Bruno. op. cit, p. 84. MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio; MIRAGEM, Bruno. op. cit, p. 84.
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Percebe-se, claramente, que tal teoria mostra-se mais abrangente do que a Finalista, no sentido 
de que, além de caracterizar como destinatário final aquele que utiliza o produto e/ou serviço de forma 
a retirá-lo da cadeia de consumo, considera destinatário final, também, aquele que utiliza o bem de 
consumo sem pôr fim ao seu ciclo econômico. 

Rizzatto Nunes corrobora esse entendimento ao afirmar que “há bens de consumo (produtos e 
serviços) que são adquiridos com o fim de produção, sem que a relação jurídica estabelecida deixe de ser 
de consumo”12.

Para os adeptos dessa teoria, permanece necessária a utilização do serviço ou do bem pelo 
indivíduo para que ele seja considerado destinatário final. Assim, a pessoa física ou jurídica que adquire 
um bem ou serviço, repassando-o a terceiro sem antes utilizá-lo de alguma forma, não se caracteriza como 
consumidora, seja por estar ausente o requisito de agir de forma a retirar o bem/serviço de circulação 
econômica, essencial à Teoria Finalista, seja por estar ausente o requisito do uso, essencial à Teoria 
Maximalista. Nessa situação, portanto, não há qualquer possibilidade de proteção pelo CDC, devendo-se 
recorrer ao Código Civil.

Ao contrário do que ocorre em relação aos julgados à luz da Teoria Finalista, quando a Teoria 
Maximalista é empregada o mais comum é serem observados casos em que as sociedades empresárias se 
enquadram como destinatárias finais, sendo lhes aplicável, portanto, o CDC. Nesse sentido, jurisprudência 
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO 
DE FOTOCOPIADORAS FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. 
APLICAÇÃO DOCDC. TEORIA MAXIMALISTA. CONSUMIDOR COMO 
DESTINATÁRIO FINAL DO PRODUTO [...] Para a teoria maximalista, basta 
que o consumidor seja o ‘destinatário final’ dos produtos ou serviços (CDC, art. 
2º), incluindo-se aí não apenas aquilo que é adquirido ou utilizado para uso pessoal, 
familiar ou doméstico, como também o que é adquirido para o desempenho de 
atividade ou profissão, bastando, para tanto, que não haja finalidade de revenda.13 

4.1.3 O Posicionamento do STJ

Apesar de adotar tradicionalmente a Teoria Finalista para a definição de destinatário final, o 
Superior Tribunal de Justiça, recentemente, vem adotando o entendimento de que a referida teoria pode 
ser mitigada quando da existência de inegável vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica de uma das 
partes em relação à outra, mesmo sendo aquela pessoa jurídica14.

Considerou o Tribunal, portanto, que a vulnerabilidade em qualquer dos três aspectos 
mencionados é motivo capaz de estender a proteção do CDC àquele que não é considerado destinatário 
final do ponto de vista finalista. 
12 NUNES, Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. op. cit, p. 83. NUNES, Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. op. cit, p. 83.
13 BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível n. 2004.005718-0. Julgado em 19/02/2008. BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível n. 2004.005718-0. Julgado em 19/02/2008.
14 Vide: Noticiário do STJ, 15 mai. 2010. Disponível em �http://www.stj.jus.br/portal�stj/publicacao/engine.wsp ?tmp. Vide: Noticiário do STJ, 15 mai. 2010. Disponível em �http://www.stj.jus.br/portal�stj/publicacao/engine.wsp ?tmp.
area=398&tmp.texto=97262>. Acesso em: 20/05/2010.
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Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi, “os julgados do STJ passaram a agregar novos 
argumentos a favor de um conceito de consumidor mais amplo e justo”15.

Nesse sentido os seguintes julgados, que têm como partes sociedades empresárias:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONCEITO DE 
CONSUMIDOR. CRITÉRIO SUBJETIVO OU FINALISTA. MITIGAÇÃO. 
PESSOA JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. VULNERABILIDADE. 
CONSTATAÇÃO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. PRÁTICA ABUSIVA. OFERTA 
INADEQUADA. CARACTERÍSTICA, QUANTIDADE E COMPOSIÇÃO DO 
PRODUTO. EQUIPARAÇÃO (ART. 29). DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 
RELAÇÃO JURÍDICA SOB A PREMISSA DE TRATOS SUCESSIVOS. 
RENOVAÇÃO DO COMPROMISSO. VÍCIO OCULTO.
- A relação jurídica qualificada por ser “de consumo” não se caracteriza pela 
presença de pessoa física ou jurídica em seus pólos, mas pela presença de uma 
parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor, de outro. 
- Mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta 
decorrer inegável vulnerabilidade entre a pessoa-jurídica consumidora e a 
fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao 
consagrar o critério finalista para interpretação do conceito de consumidor, 
a jurisprudência deste STJ também reconhece a necessidade de, em situações 
específicas, abrandar o rigor do critério subjetivo do conceito de consumidor, para 
admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e consumidores-
empresários em que fique evidenciada a relação de consumo. [...] 16. (grifo)

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
CABIMENTO. AGRAVO. DEFICIENTE FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. 
AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO 
DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. DESTINAÇÃO FINAL FÁTICA E 
ECONÔMICA DO PRODUTO OU SERVIÇO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. 
MITIGAÇÃO DA REGRA. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. 
PRESUNÇÃO RELATIVA. (...) - Uma interpretação sistemática e teleológica do 
CDC aponta para a existência de uma vulnerabilidade presumida do consumidor, 
inclusive pessoas jurídicas, visto que a imposição de limites à presunção de 
vulnerabilidade implicaria restrição excessiva, incompatível com o próprio 
espírito de facilitação da defesa do consumidor e do reconhecimento de sua 
hipossuficiência, circunstância que não se coaduna com o princípio constitucional 
de defesa do consumidor, previsto nos arts. 5º, XXXII, e 170, V, da CF. Em 
suma, prevalece a regra geral de que a caracterização da condição de consumidor 
exige destinação final fática e econômica do bem ou serviço, mas a presunção de 
vulnerabilidade do consumidor dá margem à incidência excepcional do CDC às 
atividades empresariais, que só serão privadas da proteção da lei consumerista 

15 Noticiário do STJ, 19 set. 2010. Disponível em �http://www.stj.gov.br/portal�stj/publicacao/engine.wsp?tmp.  Noticiário do STJ, 19 set. 2010. Disponível em �http://www.stj.gov.br/portal�stj/publicacao/engine.wsp?tmp. 
area=398&tmp.texto=99044>. Acesso em: 06/10/2010.
16 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 476.428 – SC. Julgado em 19/04/2005. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 476.428 – SC. Julgado em 19/04/2005.
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quando comprovada, pelo fornecedor, a não vulnerabilidade do consumidor 
pessoa jurídica. (...) A “paridade de armas” entre a empresa-fornecedora e a 
empresa-consumidora afasta a presunção de fragilidade desta. Tal consideração 
se mostra de extrema relevância, pois uma mesma pessoa jurídica, enquanto 
consumidora, pode se mostrar vulnerável em determinadas relações de consumo 
e em outras não. Recurso provido17. (grifo)
PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE ESTRANGEIRA SEM IMÓVEIS, MAS 
COM FILIAL NO PAÍS. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO PARA LITIGAR 
EM JUÍZO. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL. CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. (...) 4.- A 
jurisprudência desta Corte, no tocante à  matéria relativa ao consumidor, tem 
mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de 
Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), 
embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se 
apresenta em situação de vulnerabilidade. 5.- O Acórdão recorrido destaca com 
propriedade, porém, que a recorrente é uma sociedade de médio porte e que não se 
vislumbra, no caso concreto, a vulnerabilidade que inspira e permeia o Código de 
Defesa do Consumidor. 6.- Recurso Especial a que se nega provimento18. (grifo)

É evidente, por exemplo, que a relação de fornecimento de serviços essenciais por parte de um 
monopólio a qualquer outra sociedade empresária, abrangida pela região por ele suprida, estará marcada 
por latente vulnerabilidade técnica da adquirente dos serviços, que estará sujeita aos imperativos de 
mercado, obrigada a confiar na boa-fé da fornecedora. Nesse caso, aplicar-se-á perfeitamente a mitigação 
da teoria finalista quando a sociedade empresária adquirente dos serviços essenciais utilize-os em sua 
atividade produtiva. 

Ressalta-se que diferentemente da teoria maximalista, em que há presunção iures et de iure da 
vulnerabilidade do consumidor quando ele se adequar ao conceito de destinatário final maximalista, na 
teoria finalista mitigada há, no máximo, presunção juris tantum de vulnerabilidade, sendo exigida, em 
alguns julgados, a demonstração da vulnerabilidade do consumidor no caso concreto. 

4.2. Os equiparados

Os consumidores por equiparação constituem exceção à regra do caput do artigo 2º, pois são 
regidos pelo CDC apesar de não serem destinatários finais dos bens de consumo. Eles são considerados 
consumidores por determinação legal.

Para Roberto Senise Lisboa:

[...] as três equiparações legais ao consumidor (arts. 2°, par.ún., 17 e 29) resultam 
da implementação do Estado Social de Direito, consagrando-se a proteção dos 

17 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 27512 – BA. Julgado em  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 27512 – BA. Julgado em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 27512 – BA. Julgado em 
20/08/2009.
18 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1027165 – ES. Julgado em 07/06/2011.  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1027165 – ES. Julgado em 07/06/2011. 
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interesses da massa de consumidores considerados socialmente relevantes pelo 
legislador 19.

 O mesmo autor ainda completa:

[...] não há mais tão-somente a tutela individual do adquirente direto ou usuário 
final, mediante o equilíbrio da relação jurídica. Defende-se os interesses sociais 
da massa de consumidores que intervêm nas relações de consumo (interesse 
difuso e coletivo), das vítimas de acidentes de consumo ao menos atentatório à 
vida, à saúde ou à segurança do consumidor e das pessoas expostas às práticas 
decorrentes de oferta ou publicidade, mesmo que não venham a adquirir o produto 
ou serviço veiculado pela mídia (interesses difusos) 20.

São, portanto, três as hipóteses de consumidor por equiparação: coletividade de pessoas (artigo 
2º, parágrafo único, do CDC), vítimas de acidente de consumo (artigo 17 do CDC) e consumidores 
expostos (artigo 29 do CDC).

4.2.1 Artigo 2º, parágrafo único – Coletividade de Pessoas

De acordo com o parágrafo único do artigo 2º do CDC, “equipara-se a consumidor a coletividade 
de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo”.

Nas palavras de José Geraldo Brito Filomeno:

[...] o que se tem em mira no parágrafo único do art. 2° do Código do Consumidor 
é a universalidade, conjunto de consumidores de produtos e serviços, ou mesmo 
grupo, classe ou categoria deles, e desde que relacionados a determinado produto 
ou serviço. Tal perspectiva é extremamente relevante e realista porquanto é natural 
que se previna, por exemplo, o consumo de produtos ou serviços perigosos ou 
então nocivos, beneficiando-se assim abstratamente as referidas universalidades 
e categorias de potenciais consumidores 21.

Rizzatto Nunes afirma que “é essa regra que dá legitimidade para a propositura de ações coletivas 
para a defesa dos direitos coletivos e difusos”22. Ocorre que, em que pese o emprego da expressão “ainda 
que indetermináveis” no parágrafo único do art. 2º do CDC, que levaria a crer que os interesses difusos 
seriam contemplados no conceito de consumidor equiparado em questão, deve-se atentar para o uso dos 
vocábulos “haja intervindo” no mesmo preceito legal, uma vez que excluem a ideia de direitos difusos.

 A expressão “haja intervindo” pressupõe a existência de uma relação jurídica entre as partes da 
relação de consumo, motivo pelo qual se exclui a proteção do interesse difuso do conceito do parágrafo 

19 LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade civil nas relações de consumo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 165. LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade civil nas relações de consumo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 165.
20 Id Ibid., p. 165.
21 FILOMENO, José Geraldo Brito. op. cit, p. 33. FILOMENO, José Geraldo Brito. op. cit, p. 33.
22 NUNES, Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. op. cit, p. 84. NUNES, Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. op. cit, p. 84.
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único do artigo 2º do CDC. Isso porque os titulares de interesses difusos são ligados meramente por 
circunstâncias de fato e não há relação jurídica previamente constituída entre eles e a parte contrária.

O conceito em referência materializa a ideia de solidariedade, por meio da proteção de duas 
modalidades de interesses transindividuais: os interesses coletivos e os interesses individuais homogêneos.

Os interesses coletivos são, de acordo com o artigo 81, parágrafo único, II, do CDC “os 
transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas 
entre si ou com parte contrária por uma relação jurídica base”. 

Pressupõem, portanto, que o liame entre consumidores ou entre esses e o fornecedor seja uma 
relação concreta baseada em vínculo jurídico, vínculo esse pré-existente ao prejuízo ou ao risco de 
prejuízo. Nesse caso, o titular do direito é o grupo, formado por indivíduos determináveis, seja pela 
relação jurídica que os une, seja através do vínculo jurídico que os liga à parte contrária.

Os interesses individuais homogêneos, de acordo com o artigo 81, parágrafo único, III, do CDC, 
são “os decorrentes de origem comum”. Trata-se de direitos ou interesses essencialmente individuais, 
constituídos por meio de relações jurídicas com a parte contrária, mas que podem ser pleiteados de 
maneira coletiva, em razão de originarem-se de uma situação comum, de natureza homogênea. 

São, portanto, individuais até o momento de sua instrumentalização, ocasião em que se 
tornam coletivos quando pleiteados por meio de um substituto processual, que defenderá o interesse da 
coletividade em nome próprio. 

Assim como os interesses coletivos, os individuais homogêneos pressupõem a existência de 
uma relação jurídica base. Nesse sentido, Rizzatto Nunes:

O estabelecimento do nexo entre os sujeitos ativos e os responsáveis pelos danos 
se dá numa situação jurídica – fato, ato, contrato etc. – que tenha origem comum 
para todos os titulares do direito violado. Ou seja, o liame que une os titulares do 
direito violado há de ser comum a todos 23.

Pelo exposto, a sociedade empresária pode enquadrar-se como consumidora nos termos do 
parágrafo único do artigo 2º do CDC, desde que inserida em uma coletividade. 

Desse modo, se, p.ex., o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(INMETRO) impedisse a comercialização de um produto em razão de potencial prejuízo à saúde, as lojas 
que houvessem adquirido esse produto para a revenda, se prejudicadas, poderiam propor ação competente 
contra a indústria fabricante, valendo-se do CDC, uma vez que são consideradas consumidoras nos 
moldes do parágrafo único de seu artigo 2º. Nesse caso abstrato, uma associação desses lojistas poderia 
ocupar o polo ativo da demanda, como substituta processual, nos moldes do artigo 82, IV do CDC. 

4.2.2 Artigo 17 – Vítimas de Acidente de Consumo (bystander) 

O artigo 17 do CDC traz a segunda modalidade de consumidor por equiparação, os consumidores 
bystander ou vítimas de acidente de consumo.

23 NUNES, Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. op. cit, p. 704. NUNES, Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. op. cit, p. 704.
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Ao abordar a modalidade do artigo 17 do CDC, Ada Pellegrini Grinover et al. afirmam que “com 
bastante freqüência, os danos causados por vícios de qualidade dos bens ou dos serviços não afetam 
somente o consumidor, mas terceiros, estranhos à relação jurídica de consumo.”24

Nota-se que “além do próprio consumidor, o terceiro prejudicado recebeu a atenção do legislador, 
ante o dano sofrido decorrente da relação de consumo da qual não participou”.25 

O artigo 17 busca proteger o terceiro alheio à relação direta de consumo, mas que vem a sofrer 
prejuízo decorrente de acidente no âmbito da relação e, por isso, deve ser indenizado na medida do dano 
que sofreu. Implícita nesse artigo está a tentativa de obrigar os fornecedores ao fornecimento de produtos 
e serviços seguros à população. 

Se, p. ex., durante o transporte de mercadorias provenientes de uma indústria química ocorre 
o derramamento de produto ácido em via pública, que vem a atingir e deteriorar parte da entrada de um 
estabelecimento comercial, este, embora alheio à relação de consumo inicial (entre a indústria química 
e o destinatário dos produtos transportados por ela), foi afetado por acidente provocado no âmbito dessa 
relação, podendo se valer das normas do CDC, por ser equiparado a consumidor nos moldes do art. 17.  

4.2.3 Artigo 29 – O Consumidor Exposto

A última modalidade de consumidor por equiparação é a prevista no artigo 29 do CDC:

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 
todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. (grifo)

Depreende-se do artigo 29 que todos aqueles que forem expostos às práticas dispostas nos 
capítulos V e VI do CDC serão considerados consumidores por equiparação. Entre essas práticas, as 
abusivas (previstas na seção IV do capítulo V), as de publicidade enganosa (previstas na seção III do 
capítulo V) e os contratos de adesão (seção III do capítulo VI).

O conceito de consumidor exposto tem como objeto de tutela a potencialidade lesiva da conduta 
do fornecedor e não necessariamente a lesão propriamente dita. Ao abranger como consumidoras, além 
dos sujeitos determináveis, as pessoas indetermináveis, o referido conceito estabelece parâmetros para a 
tutela dos interesses difusos, previstos no artigo 81, parágrafo único, I do CDC.

Dessa forma, leva-se em consideração a repercussão difusa do dano, mesmo que potencial, de 
modo a fornecer ao consumidor uma proteção universal. Nesse sentido, Ada Pellegrini Grinover et al:

As pessoas aqui referidas podem ser determináveis ou não. É indiferente estejam 
essas pessoas identificadas individualmente ou, ao revés, façam parte de uma 
coletividade indeterminada composta só de pessoas físicas ou só de pessoas 
jurídicas, ou, até, de pessoas jurídicas e de pessoas físicas. O único requisito é que 
estejam expostas às práticas comerciais e contratuais abrangidas pelo Código26. 

24 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto.  GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 
8 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 199. 
25 LISBOA, Roberto Senise. op. cit, p. 163. LISBOA, Roberto Senise. op. cit, p. 163.
26 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. op. cit, p. 253. GRINOVER, Ada Pellegrini et al. op. cit, p. 253.
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Constata-se, portanto, a desnecessidade de caracterizar-se como destinatário final, participar 
de coletividade que tenha intervindo na relação de consumo ou, ainda, ser prejudicado por acidente 
proveniente de relação de consumo para se verificar a condição de consumidor, se há simples exposição 
às práticas dispostas nos seus capítulos V e VI. 

Para o enquadramento do consumidor por equiparação nessa categoria, será sempre necessária 
a conjugação do artigo 29 com qualquer outro artigo previsto nos capítulos V e VI do CDC, como 
demonstra julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em que são partes sociedades empresárias:

ARRENDAMENTO MERCANTIL - AÇÃO DESCONSTITUTIVA DO 
CONTRATO COM DEPÓSITO DO OBJETO DA AVENÇA - RESILIÇÃO 
POSSÍVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REVERSÃO - APELO 
PROVIDO. 
[...] O art. 29 do CDC prevê que nos casos de práticas comerciais e em matéria 
de proteção contratual equiparam-se aos consumidores todas as pessoas, 
determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.” (Alberto Amaral 
Júnior, A Abusividade da Cláusula Mandato nos Contratos Financeiros, Bancários 
e de Cartões de Crédito. Revista dos Tribunais vol. 719, p. 11). [...] O Diploma 
Protetivo do Consumidor, tal como ressalta de seu art. 51, inc. XI, é claro ao 
definir, como cláusula abusiva, aquela que autorize o fornecedor a cancelar o 
contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. 
In verbis, enuncia referido dispositivo: art. 51 - São nulas de pleno direito, entre 
outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 
que: XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que 
igual direito seja conferido ao consumidor 27. 

5 CONCLUSÃO

O presente estudo, com o auxílio da jurisprudência e de posições doutrinárias atuais, evidenciou 
ser perfeitamente possível a caracterização de uma sociedade empresária como consumidora e sua 
consequente proteção pelas normas consumeristas.

Isto porque restou demonstrada a possibilidade de tais sociedades serem consideradas 
consumidoras em todos os casos previstos no CDC, seja na qualidade de destinatárias finais, seja na 
condição de consumidoras por equiparação.

Por meio da aplicação do conceito de destinatário final, previsto no artigo 2º, caput, do CDC, 
restou claro que as sociedades empresárias podem ser consideradas consumidoras tanto pela acepção 
maximalista, quanto pelas acepções finalista e finalista mitigada, excetuando-se na interpretação mais 
ampla (maximalista) apenas aquelas que adquirem bens de consumo com fins de repasse, sem fazer 
qualquer tipo de uso. 
27 BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível n. 1999.002585-3. Julgado em 30/08/2001. BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível n. 1999.002585-3. Julgado em 30/08/2001.
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Ademais, as sociedades empresárias também foram alcançadas pelos conceitos de consumidor 
por equiparação, independentemente de sua caracterização como destinatárias finais. No caso do artigo 
2º, parágrafo único, do CDC, são consumidoras desde que inseridas em uma coletividade de pessoas 
(físicas ou jurídicas) cujos direitos consumeristas tenham sido violados por um fornecedor comum, com 
o qual mantivessem uma relação concreta baseada em vínculo jurídico.

Nos moldes do artigo 17 do CDC, verificou-se que são sempre consideradas consumidoras as 
sociedades empresárias que não integrem determinada relação de consumo mas venham a sofrer prejuízo 
decorrente de acidente no âmbito daquela relação.

Também não se observou qualquer impedimento legal quanto à aplicabilidade do CDC à 
sociedade empresária exposta às práticas previstas nos capítulos V e VI do Título I do Código, bastando 
a ocorrência da referida exposição para sua configuração como consumidora pelo disposto no artigo 29 
do CDC, sendo desnecessária, nessa hipótese, a pré-existência de uma relação jurídica com o fornecedor, 
em virtude de possibilitar-se a defesa de direitos difusos.

Pelo exposto, em que pese haverem louváveis posicionamentos divergentes ao defendido no 
presente estudo, conforme já explicitado, tem-se que este entendimento não restritivo dos conceitos de 
consumidor é o mais adequado e que tende a predominar nos Tribunais de nosso país, principalmente em 
razão do posicionamento que vem sendo ratificado pelo STJ. 
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o Direito Penal Total e o Nascimento da Política Criminal. 2.1. A (vetusta) concepção para os fins das 
penas. 3. Por que ainda Utilizamos o Direito Penal? 4. Pensemos o Direito Penal de Hoje. 4.1. E ainda sim, 
utilizamos um Direito Penal securitário. 5. É Tempo de (In)Conclusões. 6. Referências Bibliográficas.

RESUMO

Trata o presente artigo de uma abordagem inicialmente histórico-jurídica sobre a forma de 
se pensar o Direito Penal, sobretudo, após grande influência da dogmática de Franz von Liszt, para 
se enquadrar, por exemplo, a função da política criminal e os variados movimentos jurídico-criminais 
surgidos a partir de então, como o minimalismo e o abolicionismo penal e, em contrapartida, as teorias 
do recrudescimento penal através do funcionalismo radical de Jakobs, onde se despertou o Direito Penal 
do Inimigo para os crimes de maior impacto coletivo, assim como a política ianque da tolerância zero, 
para a média e pequena criminalidade, sob o pretexto de se punir com certo rigor o delinquente, para não 
se potencializar neste mesmo infrator, num futuro próximo, a possibilidade de cometimento de crimes 
considerados de maior gravidade social. 

Palavras-chave: Direito Penal. Política Criminal. Direito Penal do Risco. Recrudescimento 
Penal. Direito Penal Simbólico. Minimalismo. Abolicionismo. Funcionalismo. Tolerância Zero. Direito 
Penal do Inimigo.

ABSTRACT

This article deals with a legal-historical approach of how to think about criminal law, especially 
after the great influence of dogmatic Franz von Liszt, to fit, for example, the function of criminal policy 
and the various legal moves criminal-emerged since then, such as minimalism and criminal abolitionism, 
however, theories of criminal escalation through radical functionalism Jakobs, which aroused the 
criminal Law of the Enemy for crimes of greater collective impact, as well as Yankee policy of zero 
tolerance, for the mean and petty crime, under the pretext of punishing the offender with some accuracy, 
not to propound this same offender, in the near future, the possibility of committing crimes deemed more 
serious social.

Keywords: Criminal Law. Criminal Policy. Criminal Law of Risk. Criminal resurgence. Symbolic 
Criminal Law. Minimalism. Abolitionism. Functionalism. Zero Tolerance. Criminal Law of the Enemy.
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1 ABREVIATTIO: TRAÇANDO OS MOTIVOS PARA O ESTUDO DO TEMA2

O tema a que nos toca de análise, muito mais além de se revestir numa mera retórica preocupada 
com os (des)encantamentos de processos de mudanças comportamentais voltados, sobretudo, a pós – 
industrialização ou mesmo a massificação de que se reveste atualmente muitos estudos em que se tem 
como termo fulcral a globalização[3], trata, na verdade, de uma alusão (simplificada) dos movimentos 
dogmáticos ou mesmo sociais, com os quais se sugere novas formas de se pensar as ciências jurídico-
criminais em tempos hodiernos.[4]

Pensar o Direito Penal hoje (e quando se diz o direito penal, deve se entendê-lo no seu sentido 
macro ou total),[5] em termos alusivos, seria o mesmo que se observar o desenvolvimento de uma criança 
com o qual factualmente propende para mudanças drásticas e surpreendentes de evolução, embora sejam 
todas estas aguardadas. 

Não que o Direito Penal, por vetusto que é, não passe de uma fonte de que se merece pleno 
respeito, dada a gama de experiências sofridas no transcorrer de sua existência. Obviamente que, se assim 
pensarmos, temos que retificar tal comparação e, ao invés de remeter o estudo desta ciência ao campo (às 
vezes) ingênuo e precedido de evoluções primárias quando comparadas a de um nascente, deveríamos, 
na verdade, configurar as ciências criminais aos conceitos de um velho e, ou melhor um sábio ancião 
2 Tal artigo serviu de base científica e foi apresentado como forma de conferência na IX Semana Jurídica Nacional da 
Universidade Tiradentes – UNIT, realizado em Aracaju-Sergipe, no dia 25 de Agosto de 2010, assim como na Semana Jurídica 
2010/2 da Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC-GO e  Semana Jurídica da 2010/2 da Universidade Paulista, 
unidade Goiânia-Goiás, respectivamente nos dias 31 de Agosto de 2010 e 24 de Setembro de 2010.
3 Há de se notar, entretanto e como diz FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, que: “o tema globalização, embora tenha 
ganhado ímpeto recentemente, não é novo. O grande debate da expansão do capitalismo no século XIX, e mesmo antes, 
foi o da globalização. Todos aqueles que pensaram a formação do sistema capitalista – dos conservadores até (Karl) Marx 
– mencionavam a tendência à expansão de um mesmo sistema produtivo. E a tendência, portanto, de que pouco a pouco se 
consolidasse uma ordem mundial. Já no século XX, alguns pensadores críticos – Rosa de Luxemburgo à frente – mostravam 
que existia, realmente, uma tendência incontrastável no sentido de que a homogeneização das forças produtivas seria impor 
uma ordem econômica só. A discussão que se travou mais tarde seria saber que ordem seria essa – se capitalista ou socialista. 
Por uma razão óbvia: é que as transformações tecnológicas foram de tal monta que era fácil prever a expansão do sistema 
produtivo e, como ele, os valores entranhados.” CARDOSO, Fernando Henrique. Conferência no Seminário Brasil Século 
XXI – O Direito na Era da Globalização: Mercosul, Alca e União Européia.” Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil. Brasília: 2001. p. 30.   
4 É assim que se pronuncia também FARIA COSTA quando diz que: “só nessa relação de criatividade e de dialéctica fecundação 
entre o passado e o futuro – mediatizada pela praxe – é que as palavras, as ideias, os gestos ganham a força imprescindível para 
poderem provocar a reflexão encantatória a que mesmo a racionalidade de uma ratio calculatrix não é imune.” Confira em: 
COSTA, José Francisco de Faria. O Direito, a Fragmetariedade e o Nosso Tempo. In: Linhas de Direito Penal e de Filosofia: 
alguns cruzamentos reflexivos. Coimbra editora. Coimbra: 2005. p. 09.
5 Nestes termos, é que se diz também FARIA COSTA, aquando aponta – através do estudo de von Liszt no século XIX 
– o termo ciência do Direito Penal total (gesamte Stratfrechtsissenschaft), com o qual passava conjugar as três vertentes 
fundamentais para a prossecução da tarefa de controle do crime, ou seja: o direito penal propriamente dito (sobre o qual se 
constrói a dogmática penal), a criminologia e a política criminal. Nesta perspectiva diz o autor português que o crime suscita 
um alargado número de problemas em diversas áreas científicas e da mesma forma: “ a nova «ciência do direito penal total» 
não deve por isso, conceder primazias absolutas nem aceitar sujeições impostas. Deve, outrossim, buscar uma conjugação de 
conhecimento que permita, ao direito penal, realizar aquela fundamental tarefa do Estado.” E de uma forma mais abrangente o 
que se deve compreender é que a disciplina do direito penal já deverá ver-se estudada num sentido isolado e pouco ampliada. 
Desta forma, podendo ser vista como uma ciência do direito penal total, na opinião do autor citado, poderá também abarcar 
“o estudo e a análise do direito penal clássico, do direito processual penal, do direito de mera ordenação social, do direito de 
execução das penas, do direito penal de menores e ainda de todas as formas de direito penal especial ou secundário (v.g direito 
penal económico, direito penal do ambiente, direito penal militar, direito penal «informático», direito penal da comunicação 
etc., etc.).” Confira: COSTA, José Francisco de Faria. Noções Fundamentais de Direito Penal (Fragmenta iuris poenalis). 2 
ed. Coimbra ed. Coimbra: 2009. p. 27 e s.  
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que, cheio de experiências e empirismo, nos proporciona antíteses e conflitos claros e que, também nos 
dias que correm, nos fazem remeter para novas reflexões dada a versatilidade dos conceitos que o insere.

E, neste caso, concessa venia, quando remetemos os nossos pensamentos aos dados 
comparatísticos desta ciência aos de uma criança, isto deve-se tão somente aos ágeis processos de 
mudança em que, sobretudo em tempos pós-industriais e, como queiram dizer: de globalização, o direito 
penal também passa.

Obviamente que quando remetemos ao processo de evolução, também não podemos descartar 
os processos de involução desta ciência. E isto, me faz levá-los a sugestão de alguns pontos de vista.

A princípio, emerge-se em maiores detalhes as questões atinentes, por exemplo, ao princípio da 
legalidade penal.

Por outra banda, embora analisemos algumas rupturas atinentes, na atualidade, ao princípio 
em estudo, jamais poderíamos nos atrever, rigorosamente, a descrever a estrutura da legalidade criminal 
como uma manobra de involução.

Muito pelo contrário, há de se ressaltar que, juntamente com o processo de evolução cultural e 
novas ideias advindas da sistematização revolucionária liberal, com o qual se intensificou, por exemplo, 
as paremias da nulla actio sine lege, nulla poena sine crimine, nulla culpa e nulla poena sine iudicio, 
trouxeram uma ampla oportunidade de segurança social em face do punitivismo voltado aos interesses 
privados.

Seria, portanto, por nessa direção os caminhos traçados – ao menos de forma simplificada – as 
linhas deste escorço. E para tanto, anota-se como se pensou o Direito Penal em outrora. 

2 COMO SE PENSOU O DIREITO PENAL TOTAL E O NASCIMENTO DA 
POLÍTICA CRIMINAL

É certo que, não há como se descartar que da mesma forma o Direito e mais especificamente o 
Direito Penal, a partir de então, passou por várias alterações, sobretudo, no campo dogmático, ou seja, 
na forma de como se pensar esta ciência e, que atualmente nos perseguem ainda mais com as fortes 
tendências de evolução por conta dessa chamada ideia de união em todos os campos de concentração 
social, através da chamada globalização.  

Tamanha evolução pode ser suscitada a partir do momento em que passemos a comparar as 
novas tendências do Direito Penal – quer seja numa perspectiva de pensamento escolástico ou mesmo 
legislativo – e nos remetemos às questões atinentes aos estudos sobre  ciências criminais a partir do 
momento em que hoje se insere os termos de Política Criminal, assim criada e também difundida por 
Franz von Lizst.

 E isto se diz pelo fato de que, muito embora tendo sido criada a ideia de subdivisão dada – para 
fins didáticos – entre Direito Penal propriamente dito, Criminologia e Política Criminal e se demonstrar, 
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com isso, a ciência do Direito Penal total, os estudos de Política Criminal, especificamente, se inseriu 
neste campo de forma mais restrita, conforme propositadamente ponderava o seu precussor.[6] 

Isto porque, von Liszt entendia que o Direito Penal e a Política Criminal seriam disciplinas 
diversas, defrontadas, neste caso, por uma relação de total antagonismo e que, de certo modo, vê-se 
expressado na seguinte frase do referido autor: o direito penal é a barreira intransponível da política 
criminal.[7]

  De modo mais pragmático, entendia-se que o foco da Política Criminal seria a legislação e o 
direito de imputar sanções, ambos fora da ciência do direito em sentido estrito[8]. 

Assim, queria dizer o autor que a interpretação dos conceitos não deveriam ser estudadas junto 
da Política Criminal, mas sim, somente na ciência do Direito Penal de forma restrita. E isso também queria 
dizer que a ciência do Direito Penal tinha como objeto e se limitaria: a compreender, numa abordagem 
estritamente técnico-jurídica, o crime e a pena como generalizações conceituais.[9]

Por outro lado, defrontado com esta teoria, mais tarde surge um novo pensamento. Pensamento 
este, dentre muitos, defendido por ROXIN[10] de que, de modo contrário, na verdade a ciência do direito 
penal tem de partir também de decisões político-criminais, com os quais, por exemplo, o dogmático 
do direito penal – ao invés de se remeter aos estudos conceituais dos institutos e das predisposições 
legislativas somente após estas entrarem em vigor – deveria também auxiliar o legislador no propósito 
normativo da conduta, levando adiante as ideias básicas do parlamentar, sem contudo, deixar de censurá-
las quando completamente inviáveis a uma estrutura baseada na salvaguarda dos direitos fundamentais, 
com o qual, levianamente, passa-se a remeter as intenções deste legislador com bases teóricas com tónicas 
de completo autoritarismo.[11]

E isto foi o que fez ROXIN a partir do momento em que passou a buscar uma maior interação 
entre as três disciplinas que confortam a ciência conjunta do Direito Penal, correspondente a uma renovada 
interpretação da gesamte Strafrchtswissenschaft de Franz von Liszt. 

6 Há de se salientar também que a fonte de estudos de von Liszt não se prendeu, isoladamente, a conceitos e a criação da Política 
Criminal. É também com von Liszt que se insere as primeiras censuras sobre a ideia de retribuição penal e, consequentemente, 
formulações conceituais para as teorias da prevenção, sobretudo, noções voltadas para a teoria da prevenção geral e especial. 
Sobre o assunto, dentre muitos, CLAUS ROXIN indica que os estudos de von Liszt a respeito da teoria da prevenção penal, 
foram importantes para os movimentos e tentativas de reformas legislativas no direito penal alemão, v.g: o Projeto Alternativo. 
Confira em: ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Direito Penal. 3 ed. Vega Universidade. Lisboa: 2004. p. 50 e s. 
7 LISZT, Franz von. apud. ROXIN, Claus. Estudos de Direito Penal. (trad.) GRECO, Luis. 2 ed. Renovar. Rio de Janeiro: 
2008. p. 67. 
8 É o que diz von Liszt: “A esta sciencia incumbe dar-nos o critério para apreciarmos o valor do direito que vigora, e revelar-
nos o direito que deve vigorar; cabe-lhe ensinar-nos também a entender o direito á luz de considerações tiradas dos fins a que 
elle se dirige e a applica-lo em casos singulares de conformidade com esses fins.” Confira em: LISZT, Franz von. Tratado de 
Direito Penal Allemão. v. I (trad.) PEREIRA, José Hygino Duarte. F. BRIGUIET & C ed. Rio de Janeiro: 1899. p. 3 
9 Confira em: LISZT, Franz von. apud. ROXIN, Claus. Estudos de Direito Penal. Ob.cit. p. 67.
10 ROXIN, Claus. Ibidem. p. 66 e s.
11 E tal ideia possui total similitude ao momento em que também faz-se importante anexar os estudos de criminologia  E tal ideia possui total similitude ao momento em que também faz-se importante anexar os estudos de criminologia 
aos de política criminal, já que as duas ciências em conjunto, proporcionarão elementos basilares para o estudo macro da 
dogmática penal. Noutras palavras diz ROXIN que: “a ideia de estruturar categorias basilares do direito penal com base em 
pontos de vista político-criminais, permite transformar não só postulados sócio-políticos, mas também dados empíricos e, 
especialmente, criminológicos, em elementos fecundos para a dogmática jurídica. Se procedermos desse modo, o sistema 
jurídico-penal deixará de ser unicamente uma totalidade conceitualmente ordenada de conhecimento com validade geral, 
mas abre-se para o desenvolvimento social, pelo qual também interessa a criminologia, que se empenha na explicação e no 
controle da delinquência.” ROXIN, Claus. Ibidem. p. 77 e s.   

ARTIGOS CIENTÍFICOS



66www.oab.org.br/editora Jul / Ago / Set 2012 | Revista Atualidades Jurídicas

De igual sorte, deu o autor alemão, conforme pondera FIGUEIREDO DIAS[12], o primeiro 
e indisputável lugar à Política Criminal, por razões óbvias, com o quais e para além do que já fora 
referenciado, captou-se que com o estudo desta ciência pode-se delimitar a necessidade da intervenção 
do Direito Penal através dos pretextos de punibilidade ou mesmo de como se utilizar deste instrumento 
para a tutela dos bens jurídicos, configurando a partir de então os seus limites e os conceitos básicos 
da doutrina do fato punível que, muito para além de serem “penetrados” ou “influenciados” por 
considerações político-criminais, devem pura e simplesmente ser determinados e cunhados a partir de 
proposições político-criminais e da função que por estas lhes é assinalada no sistema. 

É certo que, para além desta abrupta incorporação, o paradigma penal com o qual se viu 
emergente a partir do dobrar do século, não se quietou tão somente na abreviatura deste novo conceito 
conjunto de Direito Penal. Na verdade, juntamente deste novo modo de se encarar as ciências criminais, 
outras tendências surgiram a delimitar-se, por exemplo, qual é a real função do Direito Penal e, de modo 
mais categórico, qual seria a finalidade das penas e das medidas de segurança.

Neste caso, com os estudos de ROXIN despertou-se e de, modo mais enfático, intensificou-se a 
perspectiva de que o Direito Penal tem como condão a exclusiva proteção subsidiária de bens jurídicos. 
FIGUEIREDO DIAS[13], no entanto, acrescenta que, para além de uma proteção subsidiária dos bens 
jurídicos, na verdade o Direito Penal não tutelará quaisquer bens jurídicos, mas somente os denominados 
bens jurídicos-penais, com os quais se deve entender como os fundamentais à vida comunitária e ao 
livre desenvolvimento da pessoa e que, por isso mesmo, hão de encontrar amparo no texto e também na 
intencionalidade da Constituição, quer sejam em direitos individuais, supra-individuais ou difusos, ou 
mesmo, junto da organização política e econômica[14].

2.1 A (vetusta) concepção para os fins das penas

Delimitada a função e o campo de atuação de tutela do Direito Penal e, a partir daí, de sua co-
participação nas decisões de Política Criminal e vice-versa resta, no entanto, saber do por quê e para que 
da aplicação da pena e da medida de segurança.

Obviamente que, quando se passa a tratar deste campo conceitual, os conflitos da ordem de 
pensamento e defesas da finalidade das penas e medidas de segurança emergem-se em embates (quase 
que) infinitos dos quais a sua extensão – e não por isso da responsabilidade de defesa dessas teses – não 
se coaduna com os dados apenas expositivos de que se trata a dimensão destes escritos.

Por ora, apenas por contemplar de uma opinião já difundida por von Liszt, novamente Claus 
Roxin defende que a aplicação da pena e da medida de segurança será comandada exclusivamente como 
objeto de prevenção, nomeadamente pela prevenção geral positiva ou de integração e de prevenção 
especial positiva ou de socialização.
12 DIAS, Jorge de Figueiredo.  DIAS, Jorge de Figueiredo. O Direito Penal entre a “Sociedade Industrial” e a “Sociedade do Risco.” In: Boletim da 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Studia Juridica, ad honorem 61. Estudos em homenagem ao Professor 
Doutor Rogério Soares. Coimbra ed. Coimbra: 2001. p. 585.  
13 DIAS, Jorge de Figueiredo.  DIAS, Jorge de Figueiredo. Ibidem. p. 586. 
14 Nestes termos confi ra também: COSTA, José Francisco de Faria.  Nestes termos confira também: COSTA, José Francisco de Faria. Noções Fundamentais de Direito Penal (Fragmenta iuris 
poenalis). Ob.cit. p. 183. 
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Neste caso, como enfatiza ANABELA MIRANDA RODRIGUES[15], no interior de uma 
moldura de prevenção geral positiva – cujo limite superior é oferecido pelo ponto principal de tutela dos 
bens jurídicos e cujo limite inferior é constituído pelas exigências mínimas de defesa do ordenamento 
jurídico – a medida da pena será encontrada em função de exigências de prevenção especial, maxime, de 
socialização.[16]

É certo que, embora tal opinião não encontre parcimônia entre os estudiosos das ciências 
criminais17, o fim de que se sugere tanto o Direito Penal quanto o seu objeto principal, neste caso, a 
pena e a medida de segurança como protetora dos bens jurídicos e de reinserção do agente na sociedade, 
acabarão por engendrar sentimentos de mudança da forma como se pensar o Direito Penal no alvoraçar 
dos tempos hodiernos, sobretudo, aquando avolumam-se o topos sociedade do risco e a trazer para 
esta ciência problemas novos e que, amiúde, por mais que se queiram, parece tornar-se de inescapável 
discussão.   

3 POR QUE AINDA UTILIZAMOS O DIREITO PENAL?

Acredito que, nesta enseada de ideias, em que se tenta firmar um dado evolutivo para o estudo da 
ciência criminal em tempos atuais, não seria elegante desmerecer, em referência valorativa, os conceitos 
postos e que até hoje nos tratam com grande impacto os novos movimentos de que, em tempos atrás se 
tratou na Itália, o projeto Ferri (1921) com o qual não se utilizou o conceito de pena ou também nas linhas 
de Gustav Radbruch com o qual defendia que a evolução do Direito Penal deixaria para trás o próprio 
Direito Penal, transformando-se num direito de ressocialização e tutela.[18]

As referências que se prezam neste instante, se subsumem, portanto, às teorias adjacentes para 
a diminuição do objeto e da guarida dada ao Direito Penal como protetor dos bens jurídicos e que, 
malogrado a visão clássica sobre os seus conceitos, vez ou outra, ganham novas roupagens aquando, de 
modo impreciso, são dados novos bens jurídicos a serem tutelados por esta ciência.

Nestas palavras, desfere-se, portanto, um entendimento um tanto quanto que conflitante e que se 
assombra esta ciência para os dados de sua real funcionalidade.

Discussões voltadas aos valores de maior intensidade de aplicação do Direito Penal na sociedade 
como inibidor e intimidativo, com os quais se pregam, inclusive, uma antecipação da proteção da tutela 
15 RODRIGUES, Anabela Miranda. A Determinação da Medida da Pena Privativa de Liberdade. Coimbra ed. Coimbra: 
1993. 
16 FIGUEIREDO DIAS enfatiza por outro lado que  a culpa, segundo a função que lhe é político-criminalmente determinada,  FIGUEIREDO DIAS enfatiza por outro lado que  a culpa, segundo a função que lhe é político-criminalmente determinada, 
constitui somente condição necessária de aplicação da pena e limite inultrapassável da sua medida. De igual modo, entende 
o autor lusitano que a prevenção geral positiva, nomeadamente sob a forma de manutenção da tranquilidade social e de tutela 
de confiança comunitária nas normas, pode desempenhar papel essencial também no domínio da aplicação das medidas de 
segurança. Confira: DIAS, Jorge de Figueiredo. O Direito Penal entre a “Sociedade Industrial” e a “Sociedade do Risco.” 
Ob.cit. p. 586.
17 Dentro deste conjunto de não seguidores da idéia dos fi ns das penas como prevenção de tutela dos bens jurídicos, encontra- Dentro deste conjunto de não seguidores da idéia dos fins das penas como prevenção de tutela dos bens jurídicos, encontra-
se: COSTA, José Francisco de Faria. Uma Ponte entre o Direito Penal e a Filosofia Penal: Lugar de Encontro sobre o Sentido 
da Pena. In: Linhas de Direito Penal e de Filosofia: alguns cruzamentos reflexivos. Coimbra editora. Coimbra: 2005. p. 
205/235.
18 ROXIN, Claus.  ROXIN, Claus. Estudos de Direito Penal. Ob.cit. p. 02.
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penal e fragmentariedade das mínimas garantias individuais em prol da proteção de interesses difusos, 
rivalizam-se perfeitamente com teses abolicionistas e minimalistas a darem margem para ações de 
descriminalização e/ou diversão (diversificação) na forma de como se tratar a tutela dos referidos bens[19].

E, com a permissa venia, será do modo de como se encarar esta ciência que se adentrarão as 
linhas seguintes.   

4 PENSEMOS O DIREITO PENAL DE HOJE

Quando estava a estudar a obra de MITTERMAIER, percebi que o referido autor declaradamente 
sugeria o seguinte dizer: as mais sábias leis, que decretam penas contra quem as infringir, seriam 
verdadeiramente infrutuosas, se os infratores, com desprezo de suas disposições, não fossem 
irremissilvemente sujeitos aos castigos, que elas determinam.[20]

É certo que tais predicados, não vindos ao acaso dos conceitos, sugeria na verdade uma revolução 
encontrada já nos fins do século XIX e início do século XX a dizer que, aos profissionais do direito, 
sobretudo aos juízes que, diante de um grande pesar entre punir severamente de acordo com o que se 
encontrava as disposições legislativas da época – uma vez que já se nascia o sentimento de busca de paz 
jurídica, através também da procura por um sentimento de maior segurança coletiva[21] – logo percebeu-
se que as intenções voltadas ao securitarismo, ao invés de auxiliar, traziam crises muito mais sérias a 
possibilidade de segurança coletiva.

 Neste caso, como solução deste revés, a medida encontrada, sobretudo aos Magistrados, 
propendeu-se pela possibilidade de desconfiguração típica, para alinhar uma pena menos rigorosa ou 
mesmo pela decretação de não culpabilidade de seus infratores, já que entendeu-se que a culpa também 
para o sentimento de insegurança residiria no exagerado movimento de retribuição penal, através da 
elevação das sanções pelas infrações cometidas.

Por ora, dado o referido exemplo e antes que tiremos qualquer conclusão a respeito, posso 
sugerir a seguinte indagação: será que nos dias que correm, embora com opiniões e atitudes isoladas, 
poderiamos nos compadecer dos mesmos predicados citados, por exemplo, por Mittermaier? 

Em que pese as alternativas postas na época pelo referido autor, junto dos movimentos de 
Política Criminal em períodos pós-industriais – ou melhor dos estudos das ciências criminais em seu 
sentido ampliado – emerge-se de alguns conceitos que, de certo modo, proporcionam semelhança à guisa 
da referência outrora citada. 
19 É o que se diz com isso STEINERT quando sustenta que a lei penal passa a se confl ituar com sua função liberal, passando- É o que se diz com isso STEINERT quando sustenta que a lei penal passa a se conflituar com sua função liberal, passando-
se a se resultar irreal, visto que, ao invés de restringir a intervenção do Estado, se converte, em realidade, numa autorização 
para que essa intervenção se legitime. Confira: STEINERT, Heinz. apud. QUEIROZ, Paulo. Funções do Direito Penal. 
Legitimação versus Deslegitimação do Sistema Penal. 2 ed. Revista dos Tribunais: 2005. p. 90.
20 MITTERMAIER, C.J.A.  MITTERMAIER, C.J.A. Tratado da Prova em Matéria Criminal.( trad). HEINRICH, Hebert Wüntzel. 3 ed. Bookseller, 
São Paulo: 1996. p. 11.
21 De certo modo sob tais aspectos, sobretudo, no sentido de utilização da pena como fonte de repressão delitiva, PAUL  De certo modo sob tais aspectos, sobretudo, no sentido de utilização da pena como fonte de repressão delitiva, PAUL 
BOCKELMANN e KLAUS VOLK, demonstram as teorias relativas às sanções nascidas nesta época e que, desde então, 
circundam os manuais de direito penal como pretexto de orientação para o estudo sobre o sentido e a finalidade da pena, 
através das teorias absolutas, relativas e também da teoria da associação. Confira: BOCKELMANN, Paul. VOLK, Klaus. 
Direito Penal. Parte geral.(trad.) MENDES, Gercélia Batista de Oliveira. Del Rey. Belo Horizonte: 2007. p. 7 e s. 
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É o que se diz, por exemplo, pelos estudos sobre os movimentos de intervenção avalizados 
pela chamada Escola de Frankfurt, bem como através dos conceitos de minimalismo e abolicionismo 
penal que, de certo modo, vêm na contra-mão das questões atuais de neocriminalização e securitarismo, 
engendrados pela emergência das possívies crises hodiernas, através da configuração nevrálgica de 
sociedade de risco em proteção antecipada dos bens jurídicos através do chamado direito penal do risco.22]

Neste caso, o Direito de Intervenção encabeçados pelos teóricos de Frankfurt, sobretudo por 
Winfried Hassemer, sustentam, de certo modo, uma brutal descriminalização de condutas, deixando que, 
outros ramos do Direito – como o Direito Civil ou Administrativo – exerça tal tutela, traçando, com isso, 
a busca por um direito sancionatório que não seja o Direito Penal.[23] 

Noutras palavras, defende-se a premissa de que o Direito Penal deve ser limitado ao máximo, 
aplicando a sua incidência somente nas condutas que violem, de modo agressivo, os bens indispensáveis, 
como a vida, a saúde e as ameaças contra propriedade e o patrimônio, como são os casos de roubos, com 
o qual se prescinde também uma grave ameaça, por exemplo.[24]  

Da mesma forma, os defensores do Direito de Intervenção entendem que o Direito Penal da 
forma como se encontra, procurando minimizar a insegurança advinda desse novo conceito de sociedade 
de risco, está a sofrer uma constante alteração, passando, inclusive, a colidir com os seus conceitos 
dogmáticos, além de ultrapassar a sua real função que é a de apenas assegurar uma escala de valores 
indispensáveis à vida coletiva, para se tornar em algo que busque o controle dos grandes problemas da 
sociedade atual, como a proteção do meio ambiente, da saúde pública, da ordem econômica e da política 
exterior, dentre outros.[25] 

É certo que tal conceito passa a ganhar as suas respectivas críticas, sobretudo pelo fato de que o 
Direito de Intervenção, muito embora minimize o leque de proteção dos bens jurídicos encarregues pelo 
Direito Penal, – deixando-o tão somente a cargo de abrigar os bens assim considerados indispensáveis – 
trará, em contrapartida, uma maior possibilidade de ruptura às garantias assim inseridas no atual contexto 
de Estado Constitucional de Direito, transformando-se num Direito Autoritário[26], sobretudo, quando 
analisados pelas guaridas do princípio da legalidade penal, que, malogrado qualquer opinão contrária, é, 
sem resquícios à dúvidas, o bastião capaz de assegurar os limites para a intervenção do Direito Penal.[27]
22 Dentre muitas monografi as sobre o tema, cita-se: BOTTINI, Pierpaolo Cruz.  Dentre muitas monografias sobre o tema, cita-se: BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de Perigo Abstrato e Princípio da 
Precaução na Sociedade de Risco.  Revista dos Tribunais. São Paulo: 2007. p.104 e s. 
23 Sobre o Direito de Intervenção defendido pela chamada Escola de Frankfurt através de Winfried Hassemer confi ra:  Sobre o Direito de Intervenção defendido pela chamada Escola de Frankfurt através de Winfried Hassemer confira: 
SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Supra-Individual. Interesses difusos. Revista dos Tribunais. São Paulo: 
2003. p. 199 e s. 
24 Como diz BOTTINI: “a tônica que se reveste as teses em comento é a menor intervenção estatal possível, para assegurar  Como diz BOTTINI: “a tônica que se reveste as teses em comento é a menor intervenção estatal possível, para assegurar 
o máximo de liberdade.” BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de Perigo Abstrato e Princípio da Precaução na Sociedade de 
Risco. Ob.cit. p. 98.
25 Noutras palavras é o que ainda sustenta PIERPAOLO BOTTINI, ou seja: “Os autores da escola de Frankfurt apontam  Noutras palavras é o que ainda sustenta PIERPAOLO BOTTINI, ou seja: “Os autores da escola de Frankfurt apontam 
que o direito penal é incapaz de conter os novos riscos, e sua função é meramente simbólica e pouco significativa para o 
enfrentamento de problemas atuais. O direito penal de hoje, com suas tendências expansivas, é visto como um direito da 
contra-ilustração (…) Enquanto o direito administrativo e outros mecanismos devem desenvolver institutos maleáveis que 
permitam a minimização dos efeitos das novas técnicas de produção, abarcando situações inusitadas por meio de regras 
de proteção da coletividade, o direito penal deve assegurar e proteger o elementos pessoais, o núcleo básico de direitos 
individuais, pois seu objetivo não é a seguridade geral, mas a imputação de um fato punível a uma pessoa por limites impostos 
pelos princípios constitucionais estabelecidos.” BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Ibidem. p. 98.
26 MARINUCCI, Giorgio. DOLCINI, Emilio  MARINUCCI, Giorgio. DOLCINI, Emilio apud. SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Supra-Individual: 
Interesses difusos. Ob.cit. p. 200.
27 É o que dizem, por exemplo, PAUL BOCKELMANN e KLAUS VOLK, muito embora não escondam algumas difi culdades  É o que dizem, por exemplo, PAUL BOCKELMANN e KLAUS VOLK, muito embora não escondam algumas dificuldades 
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  E dentre os críticos desta teoria encontra-se a opinião posta por SILVA SÁNCHEZ, com o qual 
insere, para além do Direito de Intervenção, a teoria do Direito Penal visto em duas velocidades.[28]

Segundo o doutrinador espanhol para o controle dos novos riscos das sociedades pós-industriais, 
necessário se faria a presença de um forte meio de intervenção, regulação e contenção guiado pelo Direito, 
com o qual não se privaria, por exemplo, de se utilizar da pena privativa de liberdade como método de 
prevenção ou mesmo de retribuição aos comportamentos assim considerados desviantes.

Neste caso, diferentemente do que persegue Hassemer e a Escola de Frankfurt, Silva Sánchez 
defende que este tipo de sanção somente pode ser imposta pelo Direito Penal.[29] Não sendo, portanto, 
competência de um Direito Administrativo Sancionador ou mesmo do chamado Direito de Intervenção 
a contenção de algumas condutas perpetradas pela nova óptica dos riscos sociais, como a proteção aos 
bens jurídicos coletivos, v.g.: saúde pública, meio ambiente, ordem econômica e alguns crimes assim 
definidos como de perigo abstrato, mesmo sendo estes de pequeno potencial danoso.[30]

Assim, o Direito Penal passaria a se configurar em duas velocidades. Neste caso, o autor 
mantém, no âmbito do Direito Penal, tanto as condutas que afetam bens jurídicos tradicionais (vida, 
saúde, propriedade), como as demais ações que passam a afetar os bens supra-individuais ou que apenas 
apontam para uma periculosidade em relaçãos aos interesses protegidos pela norma penal.

Desta forma, para a proteção dos chamados bens jurídicos tradicionais e que, de certa monta, 
encontram-se em escopo no diploma jurídico simbolizado pelo Código, valeriam as regras e os 
instrumentos dogmáticos do sistema penal atual, com o seus princípios rígidos e suas sanções escoradas 
na privação de liberdade. Já para a proteção contra as ações dos chamados bens jurídicos coletivos que 
demonstrassem pequena potencialidade de perigo de dano, passaria a vigorar um direito diferente, mais 
brando, com o qual, ao invés de se utilizar penas privativas de liberdade, prosperariam medidas mais 
flexíveis, como a restrição de direitos, como fórmula de amparo ao contexto dos novos riscos trazidos 
pelos movimentos pós-industriais.[31]

No entanto, há de se salientar que, apesar desta tentativa (quase que) total de ruptura das teorias 
para a busca da solução dos novos conflitos sociais existentes, ambos os conceitos possuem algo em 
de controle do princípio da legalidade penal, ou seja: “a partir de sua decisão político-criminal fundamental de reagir ao 
crime, em primeira linha, com penas, além de medidas preventivas, o legislador impôs-se um limite para o exercício de seu 
poder de legislar. Posto que a pena é criminal, se ele não quiser cair em contradição com os seus próprios princípios, apenas 
poderá cominar pena àquelas condutas cujo teor de culpa justifique o juízo de desvalor ético-social que é expresso com 
a imposição da sanção. Mas as fronteiras assim traçadas da vontade legislativa não são nem fixas, nem nítidas.” Confira: 
Confira: BOCKELMANN, Paul. VOLK, Klaus. Direito Penal. Parte geral. Ob.cit. p. 13.
28 Sobre o Direito Penal de duas velocidades confi ra: SILVA SÁNCHEZ, Jesús María.  Sobre o Direito Penal de duas velocidades confira: SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. La Expansión del Derecho Penal. 
Aspectos de la política criminal En las sociedades postindustriales. 2 ed. Civitas. Madrid: 2001. p. 159 e s. 
29 É certo que Silva Sánchez não se manifesta pela redução do direito penal a um patamar mínimo, como propõe a Escola de  É certo que Silva Sánchez não se manifesta pela redução do direito penal a um patamar mínimo, como propõe a Escola de 
Frankfurt, mas defende um sistema que faça frente aos novos riscos e que, ao mesmo tempo, respeite os princípios e garantias 
já existentes. Razão que este sugere o direito penal de duas velocidades, já que, para o autor espanhol, a expansão do direito 
penal atual deve vir acompanhada da redução do rigor das sanções, sem contudo, deixar a esfera do Direito Penal como 
responsável por estas censuras, flexibilizando alguns princípios tradicionais, sobretudo a partir do uso de penas pecuniárias, 
restritivas de direitos ou da reparação penal, em lugar da privativa de liberdade. SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Ibidem. p. 
159 e 160.   
30 Especifi camente sobre a proteção dos bens jurídicos coletivos e dos crimes de perigo abstrato confi ra: HEFENDEHL,  Especificamente sobre a proteção dos bens jurídicos coletivos e dos crimes de perigo abstrato confira: HEFENDEHL, 
ROLAND. ¿Debe Ocuparse el Derecho Penal de Riesgos Futuros? Bienes Jurídicos Colectivos Y Delitos De Peligro 
Abstracto. In: Anales de Derecho. Universidad de Murcia. nº 19: 2001. p. 147-158. 
31 Com a mesma interpretação confi ra: BOTTINI, Pierpaolo Cruz.  Com a mesma interpretação confira: BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de Perigo Abstrato e Princípio da Precaução na 
Sociedade de Risco. Ob.cit. p. 102. 
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comum. O desenvolvimento de mecanismos e alternativas menos ortodoxas para o enfrentamento da 
dubiedade do papel do risco a partir do seu potencial de ofensa aos bens jurídicos difusos.[32]  

Nestes termos, quer seja o de Direito de Intervenção – que busca alternativa num outro Direito 
(Direito Administrativo Sacionador) para a proteção dos bens jurídicos supra-individuais, minimizando 
ainda mais a tarefa do Direito Penal para salvaguarda destes valores – ou quer seja o Direito Penal de 
duas velocidades – com o qual defende a não ruptura com as garantias trazidas pelo Direito Penal para a 
proteção destes novos bens jurídicos, mas que apenas traça vetores diferentes de solução destes conflitos: 
com postura de proteção tradicional ao chamado Direito Penal Clássico e, mais flexível para algumas 
modalidades de condutas do assim denominado Direito Penal do Risco; a comungação de ideias – tanto 
de Hassemer, quanto de Silva Sánchez – reside na propositura de uma completa cisão no tratamento 
das condutas ilícitas e consideram que o sistema atual é vulnerável, não mais comportando tratamentos 
conservadores para a prevenção do potencial de lesividade dos novos riscos uma vez que, situações 
aparentemente lícitas, mostram-se, hoje, como potencialmente violadoras a bens jurídicos penalmente 
protegidos, o que, obrigatoriamente, coloca um novo entendimento do ilícito.[33]

Uma terceira alternativa que, de certa forma, passa a ganhar lume hodiernamente e que é 
defendida também pela Escola de Frankfurt, demonstra-se – muito mais que uma mera proposta – um 
grande objetivo a ser conquistado.

Noutro sentido, muito embora se busque preferências ou mesmo predileções para uma ou 
outra teoria, a tendência que se escora em maiores aplausos é que o Direito Penal, além de equivocado, 
encontra-se por demais ampliado.[34]

Da mesma forma em que este encontra-se em fuga de suas reais funções, traz transtornos na 
ordem do equilíbrio de seu objetivo de proteger determinados bens jurídicos, ou seja, o seu poder de 
proteção somente é equilibrado por uma devida gama de garantias estruturais. 

Noutras palavras, tal situação se regozija para a chamada busca por um sistema que se demonstre 
minimamente balanceado.

É certo que tal discussão ganha lume, não somente no Brasil, como em todo o mundo. Por outro 

32  É assim que pensa também PIERPAOLO BOTTINI, quando opina que: “o paradoxo do risco mostra sua força nas   É assim que pensa também PIERPAOLO BOTTINI, quando opina que: “o paradoxo do risco mostra sua força nas 
construções mencionadas porque, ao mesmo tempo em que se preocupam com os novos riscos e seu potencial lesivo, e 
buscam uma forma mais ou menos rígida para sua inibição, também reconhecem sua necessidade e a dificuldade de equiparar 
sua produção aos delitos tradicionais. A dubiedade do papel do risco impõe aos autores mencionados o desenvolvimento das 
propostas de decomposição dos mecanismos de controle no sentido de garantir a minimização dos riscos, mas por meio de 
instrumentos menos ortodoxos, como o ordenamento de intervenção (HASSEMER) ou o direito penal de duas velocidades 
(SILVA SÁNCHEZ). Ibidem. p. 103 e s.
33 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge.  SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Supra-Individual: Interesses difusos. Ob.cit. p. 202. Da mesma forma 
o autor aqui citado, em página anterior, mostra-se declaradamente paritário da posição posta por Hassemer, bem como pela 
Escola de Frankfurt. Assim diz o autor: “Ora, ainda que este modelo dual possa demonstrar interesse, uma vez que é menos 
radical e talvez de mais fácil aplicação, carece de estrutura lógica para rebater as críticas de Frankfurt e, principalmente, de 
Hassemer quanto à ineficácia penal para cuidar de bens supra-individuais. As objeções apresentadas dizem respeito à não-
possibilidade de o Direito Penal tratar da nova criminalidade. Ao se pretender, tão-só, a criação de um novo Direito Penal, 
dentro dele, estão a se manter, ainda que de forma minorada, os vícios que propiciaram a sua ilegitimidade para o trato dos 
interesses difusos. Toda construção destes funda-se sobre conceitos diferentes dos individuais, tradicionalmente tratados pelo 
Direito Penal clássico. A ilegitimidade é posta de forma total, sendo que isso vem demonstrar a ineficácia do Direito Penal 
para com o tratamento desses casos. O fato de as sociedades pós-industriais requererem outras maneiras de repressão à nova 
criminalidade, delas inerente, é o fundamento último para a justificativa da aplicação do Direito de Intervenção. Assim, não 
parece razoável a mera proposta de criação de um Direito Penal de duas velocidades.”  
34 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge.  SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Ibidem. p. 204.
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lado, reconhece-se que o conservadorismo que prescinde o sistema jurídico nacional ainda encontra 
freios inibidores quanto a perspectiva de descriminalização do que, por exemplo, entre os europeus, 
com os quais, por exemplo, ROXIN[35] adverte que: o direito penal é de natureza subsidiária. Ou seja: 
somente se podem punir as lesões de bens jurídicos e as contravenções contra fins de assistência social, 
se tal for indispensável para uma vida em comum ordenada. Onde bastem os meios do direito civil ou do 
direito público, o direito penal deve retirar-se.[36]

É certo que, de modo bem diverso, o funcionalismo penal incrementa-se como vetor forte para a 
solução apetitosa do problema de (in)segurança jurídica diante das novidades cada vez mais emergentes. 

Noutras palavras, a ânsia dos homens, com um certo peso contributivo para a opinião formada 
pelo mass media para se repreender quaisquer condutas, induz a uma desvaliosa medida de incriminação 
a todo custo. Um ato simbólico com o qual, muito embora satisfaça alguns, não condiz com a busca 
equilibrada dos preceitos e requisitos do Direito Penal[37].

E, de igual modo, o Brasil é exemplo claro desses acontecimentos. Fatores intimamente 
relacionados ao crescimento da violência urbana, que indicam índices de elevada criminalidade seja 
ela tradicional, voltada a chamada criminalidade de massa ou mesmo da moderna criminalidade, em 
que novas molduras penais são sumariamente registradas (como são os casos dos crimes ambientais, 
econômicos e de saúde pública etc.), acoplados ainda com um maior receio aos riscos e perigos aos bens 
jurídicos que precisam de maiores tutelas, como é o caso da fobia atual pelos atentados terroristas; torna 
o legislador, como diz RENATO SILVEIRA[38], extremamente insensível, pregando por menos garantias 
e maior severidade da lei, enquanto a doutrina jurídica atualizada entende pela necessidade de restrição 
do Direito Penal a ultima ratio.[39]

35 ROXIN, Claus.  ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Direito Penal. Ob.cit. p. 28.
36 É certo que a ideia de descriminalização de alguns delitos ganha força também entre os escoliastas brasileiros. Cezar Roberto  É certo que a ideia de descriminalização de alguns delitos ganha força também entre os escoliastas brasileiros. Cezar Roberto 
Bittencourt demonstra-se paritário das ideias de Hassemer aquando salienta que o direito penal atual não se fundamenta capaz 
de combater a moderna criminalidade e, particularmente, a delinquência econômica. Cfr: BITTENCOURT, Cézar Roberto. 
Direito Penal. Parte especial. v. II. Saraiva. São Paulo: 2001. p. 24. De igual modo levanta questões sobre a ideia de direito 
penal fragmentário, a partir de ser o último instrumento de proteção dos bens jurídicos: NUCCI, Guilherme de Souza. Código 
Penal Comentado. 5 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2005. p. 46 e s. Por outra banda, Renato de Mello Jorge Silveira 
aponta a opinião de Hassemer a partir de uma crítica profunda que o autor alemão faz do chamado Direito Penal Ambiental e 
do Direito Penal Econômico e que, em termos mais radicais, Hassemer prega a descriminalização do tráfico de drogas diante 
do fracasso da política repressiva. Diz o autor que: “(…) no campo das drogas defendo a destruição dos mercados negros 
mediante a descriminalização. Na Alemanha é uma tese audaciosa, acredito que também no Brasil. Os problemas neste campo 
são muitos e da mais variada natureza, como por exemplo, o problema dos dependentes, o problema dos altos lucros (e, por 
isso, os altos investimentos dos grupos organizados no tráfico internacional de drogas), o problema da Aids, da execução 
penal, da utilização de seringas contaminadas, todos decorrentes da criminalização. Sustento que o problema da droga não 
deve ser solucionado pelo Direito Penal, mas através da política sanitária e da política de mercado, ou seja, ‘secar o mercado’, 
tornar o mercado desinteressante e, afora isso, criar instrumentos de política de saúde pública(...)” HASSEMER, Winfried. 
apud. SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Supra-Individual: Interesses difusos. Ob.cit. nota de rodapé 65. p. 
204.  
37 No mesmo sentido confi ra: RODRIGUES, Anabela Rodrigues.  No mesmo sentido confira: RODRIGUES, Anabela Rodrigues. Globalização Democracia e Crime. In: Direito Penal 
Especial, Processo Penal e Direitos Fundamentais: Visão luso-brasileira. (org). COSTA, José Francisco de Faria (et. alli). 
Quartier Latin. São Paulo: 2006. p. 286. Confira também: ARAÚJO, Dyellber Fernando de Oliveira. Institutos Penais de 
Emergência – “Novas” Fórmulas para Velhos Dilemas – Uma Análise dos Novos Estudos de Política Criminal Voltada aos 
Indesejados pela Sociedade. In: Direito Penal Hoje. Novos desafios e novas respostas. ( org). Andrade, Manuel da Costa.; 
NEVES, Rita Castanheira. Coimbra ed. Coimbra: 2009. p. 171 
38 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge.  SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Supra-Individual: Interesses difusos. Ob.cit. p. 210 e s.
39 Nos mesmos termos, faz-se importante conferir: ROXIN, Claus. ARZT, Gunther. TIEDMANN, Klaus.  Nos mesmos termos, faz-se importante conferir: ROXIN, Claus. ARZT, Gunther. TIEDMANN, Klaus. Introdução ao 
Direito Penal e ao Direito Processual Penal. (trad). MENDES, Gercélia Batista de Oliveira. Del rey. Belo Horizonte: 2007. 
p. 07 
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Um exemplo claro desse confronto entre legislador e doutrinador recaem na moldura típica dos 
crimes em espécie da Código de Trânsito Brasileiro com o qual, a grande maioria, por uma assumir uma 
roupagem de crime de perigo (com exceção aos crimes cuja natureza de proteção recaiam a integridade 
física e a vida) muito antes de serem submetidas às iras do Direito Penal, deveriam – como sustentáculo 
de fragmentariedade desta ciência – serem submetidos a uma sanção menos infrutuosa e sujeita, por 
exemplo, ao Direito Administrativo puramente.[40]

Da mesma forma, insta do mesmo raciocínio quando se diz sobre a responsabilidade penal da 
pessoa jurídica. Há fortes comentários de que no moderno Direito Penal, com o qual se respalda o rico 
conceito de culpabilidade (nullun crimen sine culpa), não há o requisito mínimo à pessoa jurídica para 
que esta venha a ser responsável por uma conduta delituosa, já que, em termos pouco ortodoxos, poder-
se-ia dizer que: esta não tem vontade própria para agir com dolo ou culpa. 

No mesmo tom, quanto ao sistema jurídico nacional, não haveria qualquer citação expressa em 
texto constitucional capaz de permitir que a pessoa jurídica possa sofrer qualquer tipo de sanção penal. 
Neste caso, a responsabilidade penal esta expressa pelo legislador constituinte e direcionada tão somente 
aos seres humanos (artigo 225, § 3º da Constituição Federal do Brasil). 

Por último, as penas destinadas à pessoa jurídica não poderiam ser privativas de liberdade, 
que na essência, constituem a característica principal do Direito Penal, além das penas serem de caráter 
personalíssimo, com o qual, uma vez punindo a pessoa jurídica, automaticamente, tal punição alcançará 
um terceiro inocente (por exemplo, sócios), que não tomou parte da decisão para o cometimento delituoso.
[41]

Ressalte-se ainda que, nos diversos países em que a responsabilidade juridico-penal foi adotada 
para se punir as pessoas jurídicas, permanecem deficientes tanto os métodos de aplicação quanto de 
execução. Razão que a tese de Direito de Intervenção, nestes instantes,  ganha relativa combustão em seu 
lume.[42] 

40 Um exemplo claro desta discussão residia na conduta descrita nos artigo 309 com o qual entendia ser crime “dirigir  Um exemplo claro desta discussão residia na conduta descrita nos artigo 309 com o qual entendia ser crime “dirigir Um exemplo claro desta discussão residia na conduta descrita nos artigo 309 com o qual entendia ser crime “dirigir 
veículo automotor em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou ainda se cassado o direito de 
dirigir, gerando perigo de dano. Pena de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, ou multa.” Malogrado qualquer opinião em 
contrário, entendeu o Superior Tribunal de Justiça, com sustentáculo no princípio da fragmentariedade penal, que a infração 
possui tão somente contornos administrativos, não possuindo qualquer conjectura com a mínima intervenção que se deve ter 
o Direito Penal. Noutro sentido, é o que diz também GUILHERME NUCCI: “podemos anotar que a vulgarização do direito 
penal, como norma solucionadora de qualquer conflito, pode levar ao seu descrédito. Atualmente, somente para exemplificar, 
determinadas infrações de trânsito possuem punições mais temidas pelos motoristas, diante das elevadas multas e do ganho de 
pontos no prontuário, que podem levar a perda da carteira de habilitação – tudo isso, sem o devido processo legal – do que a 
aplicação de uma multa penal, sensivelmente menor.” Confira em: Código Penal Comentado. Ob.cit. p. 46.  
41 É certo que o tema sobre a responsabilidade jurídico-penal das pessoas jurídicas, nos dias atuais, é ricamente discutido,  É certo que o tema sobre a responsabilidade jurídico-penal das pessoas jurídicas, nos dias atuais, é ricamente discutido, 
contudo, nota-se como discussão de forma prévia, os apontamentos de: NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais 
Penais Comentadas. 4 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2009. p. 876 e s. Cita-se também, mas em defesa de uma terceira 
via de punição as pessoas jurídicas: MIR PUIG, Santiago. Una Tercera Vía en Materia de Responsabilidad Penal de las 
Personas Jurídicas. In: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-01.pdf 
Artículos recpc 06-01: 2004. p. 1 e s.  
42 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge.  SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Supra-Individual: Interesses difusos. Ob.cit. p. 212. De modo diverso 
defende CLAUS ROXIN, defendendo a punição da pessoa jurídica através de um desenvolvimento de regras especiais de 
imputação, através de um processo de sanção às pessoas jurídicas paralelas à punição dos autores individuais. ROXIN, Claus. 
Estudos de Direito Penal. Ob.cit. p.28.
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4.1 E ainda sim, utilizamos um Direito Penal securitário 

Por outro lado, embora tenha se traçado alguns vetores para a composição de novas alternativas 
menos apeláveis para o uso do Direito Penal, não seria em vão alinhar que, comitantemente a este 
processo subsidiário e de responsabilização limitada à proteção dos bens jurídicos pela esfera criminal43, 
encontram-se movimentos duros capazes de intensificar, contrariamente, o uso desta ciência como 
imperativo de alívio e confiança coletiva no Estado como primeiro responsável pela transmissão de 
segurança.[44]

Noutras palavras, ressalte-se os movimentos de Lei e Ordem (law and order, Gesetz und 
Ordnung), surgidos diante das fortes influências advindas dos Estados Unidos, sobretudo a partir da 
década de 1990, com uma política de tolerância zero à criminalidade – intensificando-se principalmente 
nos pequenos e médios conflitos penais[45] – assim como o tão afamado Direito Penal do Inimigo derivado 
do funcionalismo radical de Jakobs, com o qual também alimentou Silva Sánchez para remarcá-lo como 
uma terceira velocidade a ser permitida para o uso do Direito Penal como instrumento de proteção dos 
bens jurídicos coletivos, baseados, por exemplo, na deliquência econômica e patrimonial profissional, 
nos crimes contra a dignidade sexual, assim, como nos fenômenos de criminalidade organizada e no 
terrorismo.[46]

Passando primeiramente pelo sistema notabilizado pela marca da tolerância zero, logo 
apercebe-se os rasgos de um real simbolismo das funções do Direito Penal.[47] FARIA COSTA,[48] expõe 
o tema demonstrando que o termo, em si, possui uma forte carga publicitária, eis que é ideologicamente 
compreensível sem o mínimo esforço crítico, além de ser curto, e, meticulosamente, incisivo. 
43 “(…) Com o início nos anos 50, mas de forma marcante sentida apenas a partir dos anos 60, foram percebidos, de um  “(…) Com o início nos anos 50, mas de forma marcante sentida apenas a partir dos anos 60, foram percebidos, de um 
lado, um adeus às ideias de Kant e Hegel, e de outro, um retorno à von Liszt. A influência de teorias norte-americanas 
e escandinavas quanto ao tratamento do delinquente, a produção de intentos significativos com o escopo de abandonar a 
elaboração sistemática do Direito Penal por considerações tópicas, propiciando grande avanço dos estudos criminológicos, 
paralelamente, muito alavancaram uma evolução no pensar o Direito Penal atual (…)” SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. 
Ibidem. p. 207.
44 É o que aponta RENATO JORGE SILVEIRA, ou seja: “Após uma perceptível e gratifi cante fase de despenalização  É o que aponta RENATO JORGE SILVEIRA, ou seja: “Após uma perceptível e gratifi cante fase de despenalização Após uma perceptível e gratificante fase de despenalização 
legislativa nos anos 70, observou-se novo recrudescimento criminal.” Cfr: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Ibidem. p. 207. 
E tal situação torna-se ainda mais evidente quando se passa a estudar as teses sobre o funcionalismo (radical) do Direito Penal, 
cujo seu precussor é Gunther Jakobs. Noutras palavras, enquanto que para a escola de Frankfurt se afirma que o único modelo 
penal legítimo é o derivado de um Estado de Direito, ou seja, aquele que respeita os ditames constitucionais da dignidade 
humana, para Jakobs a legitimidade do sistema penal não decorre de sua vinculação a este ou àquele modo de organização 
política, mas de sua capacidade de preservar o funcionamento de um corpo social, seja ele qual for. Desta forma, o direito penal 
seria mais um dos instrumentos responsáveis pelo controle social do risco e que, de certa forma, possuíra ampla legitimidade 
pois será importante para a manutenção das expectativas sociais, sobretudo, para se assegurar as relação intersubjetivas. Por 
outro lado, conforme pondera PIERPAOLO BOTTINI, o problema será avaliar as medidas destas respostas aos anseios por 
proteção, uma vez que a própria teoria de Jakobs quedou-se inerte para o oferecimento de instrumentos críticos para ponderar 
a adequação da expansão do direito penal. BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de Perigo Abstrato e Princípio da Precaução 
na Sociedade de Risco. Ob.cit. p. 107.  
45 Sobre o assunto confi ra: HASSEMER, Winfried.  Sobre o assunto confira: HASSEMER, Winfried. Direito Penal Libertário. (trad). GREVE, Regina. Del Rey. Belo 
Horizonte: 2007. p. 173 e s. 
46 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María.  SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. La Expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política criminal En las sociedades 
postindustriales. Ob.cit. p. 163.
47 ARAÚJO, Dyellber Fernando de Oliveira.  ARAÚJO, Dyellber Fernando de Oliveira. Institutos Penais de Emergência – “Novas” Fórmulas para Velhos Dilemas – 
Uma Análise dos Novos Estudos de Política Criminal Voltada aos Indesejados pela Sociedade. Ob.cit. p. 162 e s.
48 COSTA, José Francisco de Faria COSTA, José Francisco de Faria. A Criminalidade em um Mundo Globalizado: ou Plaidoyer por um Direito Penal Não-
Securitário. In: Direito Penal Especial, Processo Penal e Direitos Fundamentais: Visão Luso-Brasileira, Organizador COSTA, 
José Faria (et alli). Quartier Latin, São Paulo, 2006. p. 94.
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Na verdade a política de tolerância zero, demonstra-se, para além de um instrumento captalizador 
de segurança coletiva, um deficiente método para o qual, as próprias barreiras postas diante da truculência 
que pode se dar pelo uso acintoso e discriminado do Direito Penal, são retiradas para um demonstrativo 
irreal de segurança social.

Noutras palavras, torna-se clara a permissão mais enérgica de meios mais contumazes para a 
contenção do ilícito, inclusive com permissivos métodos arbitrários de contenção da pequena e média 
criminalidade a todo o custo. Rompendo com as garantias individuais do cidadão, sobretudo liberdade, 
frente ao sentimento de segurança transposto por mais este movimento de política criminal.[49]

É certo que, em termos pouco ortodoxos, poder-se-ia dizer que, para além da contenção da 
pequena e média criminalidade, a interpretação clara que se dá ao método de tolerância zero se direciona 
para uma perspectiva estranha e, de certo modo, contrária a própria política atual de retenção das armas 
jurídico-penais.

Neste caso, quando se alinha para o estudo desta política logo se perceberá um forte 
recrudescimento, não somente de maleabilidade para as garantias individuais ou mesmo coletivas já 
inseridas, mas antes, para um sentido de hipercriminalização de condutas até então não pertencentes à 
tutela do Direito Penal, com o fito tortuoso e preventivo para se evitar e conter as atitudes deste pequeno 
e médio infrator, para que, no futuro, este agente, da mesma forma, não seja precussor de condutas 
delituosas de maior gravidade.

De fato, a alusão que faz pela política de tolerância zero é a de se usar o Direito Penal como uma 
ferramenta radical de prevenção – assim como nas várias moções encabeçadas pela ideia do funcionalismo 
penal radical, sobretudo pelos movimentos de law and order. 

E, mesmo que se tente ressocializar o delinquente que cometeu o pequeno ou médio delito, 
a preocupação que se demonstra está, necessariamente, para além de uma mera contenção delitiva ou 
de reinserção social. Na verdade, a preocupação maior dos defensores deste sistema se sustenta para a 
prevenção da criminalidade tida como grave a partir da (mascarada) permissão para o uso antecipado do 
Direito Penal em proteção dos bens considerados supra-individuais ou intersubjetivos.[50]

É certo que, quando se trata de mecanismos jurídico-criminais para a contenção da criminalidade 
tida como grave, outro artefato não se evidencia com o mesmo pendor, senão os alusivos à criação de 
GUNTHER JAKOBS sobre o denominado direito penal do inimigo.[51]
49 Neste sentido INGO SARLET traduz a questão dizendo que: “a medida, todavia que crescem tais expectativas, um direito  Neste sentido INGO SARLET traduz a questão dizendo que: “a medida, todavia que crescem tais expectativas, um direito 
à segurança, ainda de acordo com a lição de Hassemer, traduz-se na atitude do cidadão comum que trocaria “liberdade por 
segurança”, tarefa que se encarregaria a polícia. Entretanto, a tolerância zero promete ainda mais: “ordem” e segurança.” 
Confira: SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição e Proporcionalidade: o Direito Penal e os Direitos Fundamentais entre 
Proibição de excesso e de insuficiência. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais n º 47. Revista dos Tribunais. São Paulo: 
2004, p. 118.
50 Em dados referenciais seria o mesmo que se dizer que quem é um viciado no consumo de drogas necessariamente será  Em dados referenciais seria o mesmo que se dizer que quem é um viciado no consumo de drogas necessariamente será 
um infrator do crime de tráfico de estupefacientes. É por isso que, FARIA COSTA, em visão crítica sobre o termo aduz que: 
“se bem pensarmos, tolerância zero é uma contradição em si mesma, porquanto se afirma uma tolerância igual a zero, isso é 
tudo menos tolerância, é o senhorio do mais profundo autoritarismo. E que saibamos, ainda não vimos casar autoritarismo 
com tolerância. Se quiséssemos ser rigorosos, o intertexto da proposição “tolerância zero”, mesmo em uma leitura de fraca 
aderência axiológica, só pode ser um. Qual seja: a tolerância zero vive paredes meias com a própria intolerância”. COSTA, 
José Francisco de Faria. A Criminalidade em um Mundo Globalizado: ou Plaidoyer por um Direito Penal Não-Securitário.
Ob. cit. p. 94.
51 São ricas os vários estudos sobre o assunto. Entretanto, cita-se a obra do próprio precussor da tese como referência primeira:  São ricas os vários estudos sobre o assunto. Entretanto, cita-se a obra do próprio precussor da tese como referência primeira: 
JAKOBS, Gunther. MELIÁ, Manuel Canció. O Direito Penal do Inimigo. Noções e Críticas (org. e trad). CALLEGARI, 
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A estrutura baseada no Direito Penal do Inimigo transcende qualquer perspectiva avaliada para 
as noções de cunho garantístico e de contenção das iras postas pelo uso contencioso do litígio através do 
Direito Penal.

Obrigatoriamente que, como tratado em linhas anteriores, a política sobre o chamado 
funcionalismo radical expõe as suas teorias sobre maior intervenção jurídico-criminal na sociedade, 
através do chamado direito penal do risco,[52] com o qual, junto de um dos precedentes deste primado, 
se extrairá quem será o cidadão e quem, necessariamente, considerar-se-á inimigo.

Neste caso, a política distinta destas atribuições revestirá uma modalidade de contenção também 
diferenciada para a proteção dos bens jurídicos penais, com o qual, para JAKOBS, seria possível também 
caracterizar o Direito Penal partindo de uma análise epistemológica do autor. 

Ao primeiro, ou seja, ao cidadão, usar-se-á as garantias advindas e, assim distribuídas de acordo 
com os atributos avalizados pelo denominado Direito Penal clássico, como o qual dispõe de uma esfera 
privada livre do Direito Penal, a se realizar a intervenção legitimadora somente quando o comportamento 
deste representar uma perturbação à coletividade. Por outro lado, o inimigo que, mascarado pelas teses 
punitivas baseadas no chamado Direito Penal do autor, oferecerá risco e perigo aos bens jurídicos supra-
individuais a serem protegidos e que não dispõem de qualquer esfera privada, mas que até mesmo poderá 
ser punido pelos seus mais íntimos pensamentos.[53]

Noutras palavras, num jogo de quem são ou não pessoas que merecem guaridas e reponsabilidade 
no trato pelo Estado, aos inimigos serão atribuídos os adjetivos de não pessoas, em razão da potencialidade 
de perigo de dano e ofensa que este causaram frente ao bem jurídico criminalmente tutelado. Da mesma 
forma, não receberão a defesa do Estado, de forma que serão jugulados dos primados garantísticos 
penais, sem quaisquer atributos de resguardo principiológico, inclusive dos processuais penais, assim 
elecados pelas diretrizes de direito democrático ao momento do consequente julgamento pelas infrações 
cometidas.[54] 

Por outro lado, a crítica feita e que mais uma vez dá margem às distorções do chamado 
funcionalismo penal radical, reside na incapacidade desta teoria em oferecer instrumentos críticos para 
ponderar meios capazes de assegurar o próprio Direito Penal, ao momento em que este, para além de 
atravessar o patamar de proteção dos assim rotulados de inimigos, também venha a atingir os cidadãos. 

André Luiz; GIACOMOLLI, Nereu José. Livraria do Advogado: Porto Alegre: 2005.
52 Sobre Direito Penal do Risco e Direito Penal do Inimigo CORNELIUS PRITTWITZ diz que os institutos não são dois  Sobre Direito Penal do Risco e Direito Penal do Inimigo CORNELIUS PRITTWITZ diz que os institutos não são dois 
conceitos independentes um do outro; direito penal do inimigo não é uma expressão que está na moda, e que apenas substitui 
outra expressão que está na moda – o direito penal do risco. Este último descreve uma mudança no modo de entender o direito 
penal e de agir dentro dele, mudança esta, resultado de uma época, estrutural e irreversível; uma mudança cujo ponto de 
partida já é fato dado e que tanto encerra oportunidades como riscos. Já o Direito Penal do Inimigo seria a conseqüência fatal 
que devemos repudiar dentro do Direito Penal do Risco, por um direito restrito, parcial e irracional como fez Jakobs em 1985, 
mesmo que em tom de advertência. Cfr: Direito Penal entre Direito Penal do Risco e Direito Penal do Inimigo: tendências 
atuais em direito penal e política criminal (trad.) ARAÚJO, Helga Sabotta de. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais n 
º 47, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2004, p. 32.
53 Neste sentido se diz que o direito penal do inimigo otimiza proteção de bens jurídicos, o direito penal do cidadão otimiza  Neste sentido se diz que o direito penal do inimigo otimiza proteção de bens jurídicos, o direito penal do cidadão otimiza 
esferas de liberdade. JAKOBS, Gunther apud. GRECO, Luís. Sobre o Chamado Direito Penal do Inimigo In: Revista 
Brasileira de Ciências Criminais nº 56. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2005. Ob cit. p. 82.
54 “O Direito penal do cidadão é o Direito de todos, o Direito penal do inimigo é daqueles que o constituem contra o inimigo:  “O Direito penal do cidadão é o Direito de todos, o Direito penal do inimigo é daqueles que o constituem contra o inimigo: 
frente ao inimigo, é só coação física, até chegar à guerra”. JAKOBS, Gunther. MELIÁ, Manuel Canció. O Direito Penal do 
Inimigo. Noções e Críticas (org. e trad). CALLEGARI, André Luiz; GIACOMOLLI, Nereu José. Ob.cit. p. 30. E da mesma 
forma, terrorismo, organizações criminosas, tráfico ilícito de estupefacientes, branqueamento de capitais etc., são alguns dos 
delitos prerpetrados pelo Estado que tem em seus agentes verdadeiros inimigos.
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De igual modo, muito embora bem construída e apelativa para os anseios da maioria, a teoria do 
Direito Penal do Inimigo em alguns pontos demonstrou-se pouco racional, sobretudo, quando na mesma 
banda algumas interpelações são facilmente sugeridas como: quem são amigos e quem são os inimigos? 
De que modo poderia o Estado fazer distinções axiológicas entre cidadãos e inimigos?  E mais: quem 
realmente burlou o pacto social – o inimigo ou o Estado, que privou um ser humano de suas garantias 
constitucionais?

São estas as questões sempre postas aos adeptos da teoria, que não deixa de ser simbólica, sobre 
o resgate jurídico filosófico do  Direito Penal do Inimigo.

5 É TEMPO DE (IN)CONCLUSÕES 

À guisa do encerramento, embora se reconstruam tendências quer sejam de máxima ou mínima 
intervenção penal para a proteção dos bens jurídicos nesta chamada sociedade de risco, é certo que para 
se obter a noção de Direito Penal que se demonstre funcional, a capacidade para resguardar valores e 
interesses fundamentais desta ciência, com as quais a direcionaram tão somente para um caráter limítrofe 
e último de proteção social, hão de serem obedecidos. 

Da mesma forma, em que pese as variadas teses aqui apresentadas em que se empenham as 
fórmulas de se averiguar as passadas atuais da ciência criminal, com o qual se pode citar muito mais 
que um movimento conjunto para o estudo de todas as áreas do Direito Penal, ainda sim as palavras 
descritas por NELSON HUNGRIA[55] em que: o Direito Penal é um grande lago. Se lançarmos uma 
pedra, pequena que seja, em suas águas, imediatamente, formam-se ondas sucessivas que, batendo nas 
margens, retornam até se acalmarem, demonstram-se, mais do que nunca, pontuais também aos dias que 
correm.

Por outro lado, termos e conceitos como os utilizados hodiernamente para descreverem os 
conflitos que se inserem na ordem do denominado Direito Penal do Risco como: direito penal simbólico, 
minimalismo, abolicionismo ou mesmo funcionalismo, nada mais são do que tentativas para soluções 
antinômicas para os critérios sempre difundidos por esta ciência, ou seja liberdade e seguridade, 
expressados pela tensão (nem sempre) dialética entre prevenção e garantias ou mesmo entre, legalidade 
e política criminal.

O certo é que, mesmo diante de todas estas manobras de acessos e retrocessos, a tendência 
para o otimismo ainda impera-se em grandeza peculiar. E isto fica bastante claro ao momento em que 
novas ideias – que em tese não se divergem na integralidade das teorias de intervenção subsidiária ou 
minimalistas postas neste estudo ou, muito pelo contrário, direta ou indiretamente, se emergem nestas 
– são categoricamente abraçadas mesmo nos tempos atuais, cuja a dinâmica comum não nos foge da 
panóplia (as vezes fustigante e pouco emblemática) sobre a nevralgia corrente da sociedade do risco.

55 HUNGRIA, Nelson  HUNGRIA, Nelson apud. CERNICCHIANO, Luiz Vicente – Organização Criminosa. In: Direito Penal Especial, Processo 
Penal e Direitos Fundamentais: Visão Luso-Brasileira, Organizador COSTA, José Faria (et alli). Quartier Latin. São Paulo: 
2006.p. 192. 
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Um exemplo claro desta questão, remete-se as alternativas jurídico-processuais penais através 
dos movimentos de busca pela verdade consensual e negociada, bem como da justiça restaurativa que – 
malogrado qualquer entendimento contrário sobre a real legitimidade e proteção de interesses em jogo, 
com o qual, particularmente, demonstra-se em sérios riscos, inclusive, para a privação das garantias 
individuais do cidadão – simbolizam uma tentativa gradual à limitação da esfera de atuação do Direito 
Penal.

Talvez seja por isso que, em vários momentos, ROXIN não se furta em sustentar que, apesar 
dos movimentos mais duros e de recrusdecimento da esfera de atuação do Direito Penal, as penas e, 
consequentemente, todas as medidas oriundas desta ciência hão de tomar um rumo extremo no contato 
com a coletividade.[56]

Afinal, ainda o que se espera é que não se esfarele pelas mãos de Chronos os ensinamentos 
noutra oportunidade aqui já citados, e, que foram deixados na primeira metade do século passado pelo 
jurista alemão GUSTAV RADBRUCH. 

E, nesta feita, muito mais do que palavras, é certo que tais dizeres se solidificam, neste instante, 
como profecias de esperança – sobretudo aos estudantes pós-modernos da matéria – ao momento em que 
se persiste a (não se sabe se ingênua) expectativa de se construir algo advindo do próprio Direito Penal, 
mas que, na verdade, demonstrar-se-á muito melhor. Algo mais humano e mais inteligente do que ele.                      

56 ROXIN, Claus.  ROXIN, Claus. Estudos de Direito Penal. Ob.cit. p.17 e s.
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COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULAS DO STJ. TAXA DE MERCADO É APURADA 
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E NÃO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. 

CLÁUSULA POTESTATIVA.

Fernando Sá

Advogado em Porto Alegre

Sumário: A comissão de permanência foi regulamentada em 1986, pelo Banco Central do Brasil, para ser 
empregada de modo uniforme por todas as instituições financeiras do país, a fim de evitar a cobrança de 
encargos exagerados ou abusivos, em caso de atraso no pagamento. À base da comissão de permanência 
está o conceito do custo do capital, desenvolvido por teorias econômicas com o propósito de orientar o 
investidor (i.e., as instituições financeiras) na escolha do melhor rendimento para uma medida específica 
de risco. A escolha será sempre subjetiva, embora referida, coletivamente, ao mercado. A taxa de juros 
será a determinada pelo investidor (i.e., pela instituição financeira) mas não a apurada pelo Banco Central 
do Brasil (exceto a Selic). O Superior Tribunal de Justiça, entre outros entendimentos, sumulou o de 
não ser potestativa a cláusula contratual que a prevê, “calculada pela taxa média de mercado apurada 
pelo Banco Central do Brasil”. Essa afirmação é desconforme com postulados de teorias econômicas a 
respeito do custo do capital.

Palavras chaves: comissão de permanência; cláusula potestativa; custo do capital; risco e rendimento; 
taxa de mercado, taxa média de mercado.

Abstract: In 1986, the Brazilian Central Bank regulated the “comissão de permanência” (staying 
commission) for financial institutions in order to avoid abusive fees for late payments. The underlying 
concept is the cost of capital developed under economic theories that guide investors in choosing the best 
return for a specific risk alternative.  The choice, even if collectively referred by the market, nevertheless, 
will always be subjective.  The interest will be determined by the investor (i.e. financial institution), 
not by the Central Bank (except for the Selic).  Therefore, the understanding of the Superior Court of 
Justice, adjudicating that the staying commission clause on financial contracts, is to be calculated by 
the average market rate as measured by the Central Bank, must be questioned, since the ruling does not 
conform with postulates of economic theories on cost of capital.

Key words: staying commission, cost of capital, risk and return, market rate, average market rate.
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A comissão de permanência foi regulamentada pelo Banco Central do Brasil, por meio da 
Resolução n.º 1.129/86, “quando ainda inexistia previsão legal de correção monetária”1. Guarda, ainda 
hoje, como principal função para a qual foi criada (1986), a recomposição do custo do capital2 de valores 
pecuniários, dentro dos limites do originalmente contratado, para os casos de inadimplência3.

A Exposição de Motivos, que a encaminhou à deliberação do Conselho do Banco Central, 
expunha as razões para a oferta de normas de caráter geral que permitiriam a todas as instituições 
financeiras de atuar de maneira uniforme no mercado de capitais, visto que até então a legislação vigente 
abrangia apenas os bancos comerciais. 

Seu parágrafo quarto ressaltava que, afora esses bancos, as demais instituições eram as que mais 
se ressentiam da falta de legislação específica, e vinham “sendo objeto de manifestações de desagrado 
por parte de mutuários, quando da cobrança de encargos por atraso de pagamento, (sic) ocasião em que 
os débitos vencidos [eram] acrescidos de importâncias desproporcionais à dívida vencida (sic) (meu o 
destaque)”.

Para dar cobro à situação, foi recomendada a adoção de normas uniformes de cobrança de 
encargos em atraso, por todas as instituições financeiras, destacando a aplicação dos juros de mora, na 
forma comum, e mais a imposição da comissão de permanência que seria “(sic) calculada às mesmas 
taxas pactuadas no contrato original ou à taxa de mercado do dia do pagamento (sic)”.

A preocupação da autoridade monetária, sob esse ângulo visual, estava mais direcionada a coibir 
a imposição de taxas de juros arbitrárias ou abusivas, do que indagar a respeito da natureza de institutos 
jurídicos que sobre elas pudessem incidir. O que, aliás, não é de sua competência.         

De qualquer modo, o tema, como é dado perceber, de pronto aproxima as ciências econômica 
e jurídica, sendo que, como sói acontecer nestas oportunidades, a jurídica vem a posteriori, procurando 
revestir, com o manto do justo, os interesses úteis de determinada coletividade, objeto de enunciados de 
teorias econômicas4.

1 Juízo encartado na Ementa do acórdão no REsp. n.º 4.443/SP, relator Ministro Eduardo Ribeiro, j. em 09.10.1990 (RSTJ 
33/249-253), assim redigido: “Comissão de permanência – correção  monetária. A comissão de permanência, (sic) instituída 
quando inexistia previsão legal de correção monetária (sic), visava a compensar a desvalorização da moeda e remunerar o 
mutuante (grifei)”. 
2 Custo do capital é um conceito complexo, desenvolvido pela Ciência Econômica, por pensadores não necessariamente 
economistas. Em essência, serve de norte para o investidor (empresário ou não), a fim de obter o melhor rendimento 
possível para o seu capital, a uma específica medida de risco. Sua expectativa com relação ao custo de capital é de ordem 
comportamental. O risco acompanha o rendimento e reflete a incerteza que o título, onde o valor do investimento está escrito, 
irá remunerar o custo do capital do investidor. Uma das mais conhecidas teorias a respeito intitula-se Capital Asset Pricing 
Model, desenvolvida por Robert C. Merton, e publicada em 1973, in Econometrica, Vol. 41, No 5 (september 1973).
3 Por meio do Voto DIBAN/DIMEC-86/038, de 13.05.1986, assinada pelo Conselheiro Fernão Carlos Botelho Bracher, a 
Diretoria do Banco Central encaminhou ao Conselho daquela autarquia, proposta para a regulamentação da cobrança da 
Comissão de Permanência, para outras instituições financeiras do mercado, além dos bancos comerciais.  
4 A aproximação de ambas as ciências é fato conhecido de longa data. Por exemplo, FULGENCIO, Tito, in Do Direito das 
Obrigações, edição atualizada por José de Aguiar Dias, Forense, Rio de Janeiro, 1958, já se manifestava assim: “As coisas 
úteis chamam-se bens: o seu tratamento pode ser objeto da ciência econômica ou assunto de direito e de legislação. A 
primeira é a ciência do útil, ocupa-se com os fenômenos sociais relativos à indagação da maior satisfação das necessidades 
e bem estar do homem. O direito é a ciência do justo, isto é, dos deveres coercivos, o jurisconsulto ocupa-se das coisas do 
ponto de vista dos direitos que pode o homem exercer sobre elas.”  
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A experiência social, contudo, demonstra que nem sempre o alinhamento dos conceitos, 
laboriosamente desenvolvidos pelas respectivas ciências, harmoniza-os de forma adequada. Em algumas 
ocasiões, como parece ser o caso da comissão de permanência, enunciados econômicos, relativos ao 
conceito de custo do capital, de considerável complexidade teórica, quando normatizados por órgão 
técnico, como o Banco Central do Brasil, uma vez submetidos à função nomifilácica5 do Superior Tribunal 
de Justiça, conduzem a resultados práticos em que as regras jurídicas não estão coerentemente alinhadas 
com as técnico-econômicas. 

A despeito dos conceitos econômicos ínsitos à comissão de permanência, a Corte, ao longo das 
últimas décadas em que a vem procurando interpretar o instituto de modo uniforme, ao fim do ciclo, com 
a edição da Súmula 472, acabou despindo-a das funções da correção monetária, dos juros remuneratórios, 
da multa contratual, e dos juros moratórios. Nada obstante, continua ela, paradoxalmente, existente e 
vigente, com as mesmas funções.

O despojamento das roupagens funcionais iniciou-se quando, em 18.10.1991, ficou assentado, 
pela primeira vez, o entendimento sumulado (verbete 30) que “a comissão de permanência e a correção 
monetária são inacumuláveis”. Seguiram-se as Súmulas n.ºs 294 e 296, publicadas em 09.09.2004, 
desnudando-a dos juros remuneratórios e da multa contratual, para, finalmente, a de n.º 472, publicada 
no dia 19.06.2012, despi-la dos juros moratórios6.

Como não poderia deixar de ser, o correto desate da questão, sob o prisma do direito, o único 
que aqui interessa, haverá de passar necessariamente “pela análise da natureza jurídica dos institutos e 
não pela interpretação literal de um ato administrativo, que não pode se sobrepor à lei ou a princípios 
gerais do direito”7.

Empregando a linguagem metafórica da alfaiataria, ao fim e ao cabo, o traje jurídico cortado e 
alinhavado pelos senhores magistrados não vestiu bem o modelo econômico.

Minha preocupação é investigar se as teorias econômicas, que conduziram as autoridades 
monetárias a permitir o emprego da comissão de permanência pelas instituições financeiras do país, 
foram interpretadas pelo Judiciário de maneira correta, coerente e adequada, quando este considerou que 
a taxa média de mercado, estipulada ou apurada pelo Banco Central do Brasil era não-potestativa.

5 Reporto-me ao conceito explicitado por ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro, “A semelhança no dissídio 
jurisprudencial para efeitos de recurso especial e embargos de divergência e a lógica”, artigo publicado in Meios de impugnação 
do julgado civil: estudos em homenagem a José Carlos Barbosa Moreira, Adroaldo Furtado Fabrício (Coord.), Forense, Rio de 
Janeiro, 2007. Para o jurista, “a função nomifilácica se desenvolve por meio de um método comparativo das decisões postas 
em confronto, a reclamar a congruência dos contornos fáticos e a semelhança dos elementos jurídicos da causa, de modo a 
exigir do tribunal de revisão, no exercício de sua alta tarefa, um pronunciamento que se preste para uniformizar a aplicação 
do direito quando surgir divergência na interpretação do direito.”
6 Os textos são os seguintes: “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada 
pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato (Súmula 294)”; “Os juros 
remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média 
de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado (Súmula 296)”, finalmente, “A 
cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios 
previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa cominatória (Súmula 472)”.
7 Juízo formulado no voto-vencedor do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito no REsp. n.º  712.801/RS, a propósito da 
aplicação da comissão de permanência.  
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Melhor dizendo, desejo saber se o correto conhecimento das teorias econômicas, acerca do 
custo do capital, subjacente à ideia da comissão de permanência, pode levar à conclusão de que a taxa 
média de mercado, de fato, não é potestativa.

Ao contrário, defendo tese oposta, a de que o emprego da taxa média de mercado, se deduzida 
em conformidade com as teorias econômicas, não há como deixar de ser potestativa.

Para explicá-la, necessito, contudo, discorrer (brevemente) acerca dos julgamentos que 
conduziram o Superior Tribunal de Justiça às Súmulas citadas acima. 

Pela leitura dos casos mais significativos, estruturantes dos enunciados dos verbetes listados 
no sítio daquela Alta Corte de Justiça, tudo indica que o REsp. n.º 271.214/RS, 2ª Seção, relatado pelo 
Ministro Ari Pargendler, tendo para redator o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 
12.03.2003, e publicado em 04.08.2003, foi o julgado determinante para a compreensão de que a comissão 
de permanência fosse “calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil”. 

Imediatamente anterior ao recurso paradigma (REsp. n.º 271.214/RS), na listagem dos recursos 
especiais que deram origem ao verbete da Súmula 294, merece menção o REsp n.º 374.356/RS, pois, 
segundo penso, o voto do Relator, posto que vencido, interpreta os textos normativos da comissão de 
permanência, regulada pela Resolução n.º 1.129/81, de modo consentâneo à autorização de seu emprego, 
além de fazê-lo coerentemente com as teorias econômicas acerca da formação do custo do capital

No voto vencido, o Ministro relator fundamenta seu juízo a propósito da abusividade da cláusula 
de juros, na circunstância de que “a chamada ‘taxa de mercado’, adotada para o cálculo do referido 
encargo, é ‘...a taxa praticada pela própria instituição em operações de mesmas características’, 
conforme informou o Banco Central do Brasil8, respondendo a questionamentos que fiz acerca do tema. 
É estipulada sem qualquer interferência do mutuário. (sic) Daí seu caráter manifestamente potestativo 
(sic) (meu o destaque).”

Note-se que a taxa, é a de mercado, e não a taxa média de mercado9. Além disso, ela é a praticada 
pela própria instituição, e não a apurada, estipulada ou aferida10, pelo Banco Central do Brasil, cujo 
sentido semântico, sobretudo suas consequências, é dispensado comentar. Como quer que seja, a taxa de 
mercado (ou a taxa média do mercado) somente pode ser calculada, determinada, definida, pela própria 
instituição bancária, com relação ao custo do capital, para uma específica medida de risco. E aí reside a 
potestatividade da taxa assim fixada (com escusa do neologismo).
8 Resolução n.º 1.129/81: O BANCO CENTRAL DO BRASIL torna público que o CONSELHO MONETÁRIO NACIO- Resolução n.º 1.129/81: O BANCO CENTRAL DO BRASIL torna público que o CONSELHO MONETÁRIO NACIO-
NAL, R E S O L V E U:
I - Facultar aos bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, caixas econômicas, cooperativas de 
crédito, sociedades de crédito, financiamento e investimento e sociedades de arrendamento mercantil cobrar de seus devedo-
res por dia de atraso no pagamento ou na liquidação de seus débitos, além de juros de mora na forma da legislação em vigor, 
“comissão de permanência”, que (sic) será calculada às mesmas taxas pactuadas no contrato original ou à taxa de mercado 
do dia do pagamento (sic) (grifou-se).
9 Segundo doutrina econômica, é uma heterodoxia determinar a taxa média do mercado, pois nada significa sem que se 
especifique quais os títulos que a compõe. A expressão faria algum sentido, mesmo assim cum grano salis, caso referida a 
Selic, pois somente o Banco Central do Brasil tem a faculdade de determinar uma taxa média para os títulos do Governo.
10  Estipular, apurar, aferir, são os verbos normalmente empregados pelos Srs. Ministros do STJ na redação das ementas dos   Estipular, apurar, aferir, são os verbos normalmente empregados pelos Srs. Ministros do STJ na redação das ementas dos 
julgados que tratam do tema.
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Segundo informa o Banco Central, em resposta à consulta formulada pelo autor do presente 
trabalho, o normativo não estabelece limite máximo para a cobrança da mencionada comissão, tampouco 
conceitua o que vem a ser a taxa de mercado, utilizada para esse fim. As taxas cobradas a titulo de comissão 
de permanência não são objeto de acompanhamento ou divulgação por parte do BC. O ente público 
divulga apenas as (sic) “taxas de juros médias praticadas pelas instituições financeiras (nota: não as 
taxas médias de mercado)” em diversas modalidades de operações de crédito e que são disponibilizadas 
ao público em geral, no site do Banco Central11.

E quanto à Circular n.º 2.957, referida no voto-vencedor do Ministro Carlos Alberto Menezes 
Direito no acórdão paradigma, informa o Banco Central que a Circular n.º 3.567 substituiu a Circular n.º 
3.445 que, a sua vez, substituíra a 2.957.

Todas dispõem (assim como as substituídas) sobre o fornecimento de informações relativas a 
operações de crédito ao Sistema de Informações de Créditos (SCR), que nada mais é do que um banco 
de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas. 
As informações das instituições financeiras são remetidas para fins de registro no SCR por exclusiva 
responsabilidade das instituições informantes12.

Fica posto à calva, portanto, que a taxa de mercado não é apurada ou estipulada pelo Banco 
Central (muito menos a taxa média de mercado). A entidade apenas registra a informada, armazenando-a 
em banco de dados (SCR)13, para posterior divulgação aos eventuais interessados. E quanto à taxa média 
do mercado, referida ao final do voto-vencedor do Ministro Menezes Direito, o Banco Central, como 
se constatou, “divulga” (sentido semântico diverso de “apura” ou “estipula”) as taxas de juros médias 
praticadas pelas instituições financeiras, que são juros referidos, por óbvio, ao mercado, visto que 
calculados, fixados, ou determinados, por cada uma das instituições financeiras, operando com títulos de 
crédito.

Subjacentes à compreensão dessas expressões (taxa de mercado, taxa média de mercado, taxas 
de juros médias praticadas pela instituição financeira) estão as teorias econômicas acerca do custo do 
capital, como havíamos desde o início sinalizado.

Mas afinal, o que dizem essas teorias, acerca do custo do capital ? De pronto, é pouco mais do 
que razoável, que apenas o investidor (tomado em sentido lato) tem condições de precisar qual é o custo de 
seu capital a um risco específico. Aliás, essa ideia ficou esclarecida no voto do Ministro Menezes Direito, 
quando invocou lições dos professores Marcos Lisboa e Renato Fragelli da FGV, os quais, as suas vezes, 

11  Resposta à consulta n.º 2012175711, de 17.05.2012, às 18:03, formulada pelo autor deste trabalho.   Resposta à consulta n.º 2012175711, de 17.05.2012, às 18:03, formulada pelo autor deste trabalho. 
12 Resposta à consulta n.º 2012176398, de 18.05.2012, às 12:42, formulada pelo autor deste trabalho. Resposta à consulta n.º 2012176398, de 18.05.2012, às 12:42, formulada pelo autor deste trabalho.
13 O verbo apurar, consoante o léxico consultado (Aulete eletrônico),tem entre as 10 acepções o signifi cado de: Fazer fi car  O verbo apurar, consoante o léxico consultado (Aulete eletrônico),tem entre as 10 acepções o significado de: Fazer ficar 
ou ficar (algo ou alguém, inclusive si mesmo), tornar(-se) melhor; APERFEIÇOAR(-SE); APRIMORAR(-SE). [td.: Você 
precisa apurar sua escrita.] [int.: Seu gosto musical apurou -se.]; de Computar, contabilizar (quantia, votos). [td.: Vão começar 
a apurar os votos.]; de Procurar a verdade sobre; AVERIGUAR. [td.: apurar as causas do acidente.]; de Selecionar de maneira 
cuidadosa. [td.: Quando vai à feira, apura bem as frutas.]. E o estipular pode significar: Acertar (acordo, negócio etc.) por meio 
de instrumento jurídico, determinando condições propostas e aceitas pelas partes em questão [td.]; Definir valor ou custo [tdr.  
+ em: A gerência estipulou em cinco reais a taxa do estacionamento], ou ainda, Estabelecer (regra, prazo etc.) [td.: Na primeira 
aula já estipulou a data de entrega dos trabalhos].
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retransmitem concepções de emprego universal a esse respeito, expressando, sinteticamente, que o custo 
do capital do investidor (qualquer investidor, inclusive o dono da instituição financeira) é composto da 
soma de dois rendimentos: o rendimento de aplicação-livre-de-risco e o rendimento atribuível ao excesso 
de risco da aplicação sobre o rendimento-livre-de-risco14. Esse segundo rendimento, adicionado ao custo 
de oportunidade do dinheiro livre de risco, é, regra geral, designado taxa de risco de crédito.

Escrevi em outra oportunidade15, citando Hélio Eduardo da Silva, que o valor da taxa de risco 
de crédito é definido baseado em modelos estatísticos, calculado utilizando softwares especializados. E 
que toda instituição financeira possui sua própria taxa de risco, calculada em função de fatores endógenos 
relativos à carteira de tomadores de empréstimo, segundo o padrão estabelecido pela Resolução Banco 
Central n° 2.68216.

Essa Resolução dispõe sobre critérios de classificação, sob a estrita responsabilidade da 
instituição financeira (art. 2º), das operações de crédito e de regras para constituição de provisão para 
créditos de liquidação duvidosa, corroborando o entendimento de que as taxas de juros, praticadas no 
mercado, variam de uma instituição para outra em função destes fatores, componentes do custo do capital 
próprio, que somente elas podem estipular, apurar ou aferir, referidas a um risco específico.

Colocando afinal em pratos limpos, o que acima foi dito, não vislumbro como possa proceder 
a afirmação de que uma taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil conforme-se ao 
conceito universal dos estudiosos do assunto acerca do custo de capital. Isso porque, é bom repetir, o 
custo do capital está diretamente relacionado a uma específica aplicação de risco, a qual não tem como 
ser aferida por uma média de custos de aplicações de risco circulando no mercado.

A palavra custo, na expressão custo de capital, apresenta o sentido do rendimento da oportunidade 
preterida de mesmo risco, e é um custo de oportunidade e não um custo contábil. A palavra mercado, 
neste contexto, deve ser compreendida como sendo o ambiente no qual o custo de capital, mesmo tendo 
um fundamento objetivo, é avaliado de forma subjetiva posto que sempre coletivamente para as mesmas 
noções de risco17.

Observa-se, portanto, com todas as vênias, não ser a melhor a construção jurídica do voto-vista 
do Ministro Menezes Direito no REsp. n.º 271.214/RS, formulada sobre as teorias econômicas aqui 
brevemente ventiladas, pois essas não sustentam a conclusão de que o custo de capital –  cuja aplicação 

14 Afi rmar que o custo do capital é composto de dois elementos, sendo um o rendimento livre-de-risco e o outro atribuível  Afirmar que o custo do capital é composto de dois elementos, sendo um o rendimento livre-de-risco e o outro atribuível 
ao que excede ao livre-de-risco é repetir postulado desenvolvido por teóricos, designadamente, por Harry Markowitz, Robert 
Merton e William Sharpe, aos quais foi deferido o Prêmio Nobel de Economia, em 1990.  
15 Refi ro-me ao artigo, intitulado “O seguro de crédito obrigatório. A interpretação do fato econômico: analogia entre as  Refiro-me ao artigo, intitulado “O seguro de crédito obrigatório. A interpretação do fato econômico: analogia entre as 
relações dos mutuários”, in Revista de Direito Privado, 33/110, esp. pp. 115/116.
16 A redação atual desta Resolução é a seguinte: “Art. 1º Determinar que as instituições fi nanceiras e demais instituições  A redação atual desta Resolução é a seguinte: “Art. 1º Determinar que as instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem classificar as operações de crédito, em ordem crescente de risco, 
nos seguintes níveis: I – [...] Art. 2º A classificação da operação no nível de risco correspondente é de responsabilidade 
da instituição detentora do crédito e deve ser efetuada com base em critérios consistentes e verificáveis, amparada por 
informações internas e externas, contemplando, pelo menos, os seguintes aspectos: [...]” (destaques acrescidos).
17 Ao leitor atento, desejoso de aprofundar conhecimentos sobre este tema instigante e complexo, mas necessário de ser  Ao leitor atento, desejoso de aprofundar conhecimentos sobre este tema instigante e complexo, mas necessário de ser 
conhecido, reporto o livro de SÁ, Graciano, intitulado “O Valor das Empresas”, Documenta Histórica, Rio de Janeiro, 2ª ed., 
2007, passim, em especial, página 131 e seguintes. 
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da comissão de permanência procura salvaguardar a essência – seja calculado pela taxa média dos juros 
de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil.

Cabe o registro de ter sido também o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito quem, como 
relator do AgRg no REsp. n.º 712.801/RS, julgado pela 2ª Secção, em 27.04.2005, observou que a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aos poucos, foi enfrentando a comissão de permanência 
diante de outros encargos cobrados nos contratos bancários, analisando a finalidade destes últimos. O 
fato é que acabou sendo afastada, em primeiro lugar, a cumulação da comissão de permanência com a 
correção monetária (Súmula nº 30), e, posteriormente, os juros remuneratórios, os moratórios e a multa 
contratual, restando pura a autorização contida no texto primitivo da Resolução n.º 1.129/81. Vale tanto 
dizer, que ela será calculada pelas mesmas taxas pactuadas no contrato original ou à taxa de mercado 
do dia do pagamento, com o fim de coibir excessos.

Nesse caso, entretanto, a taxa de mercado do dia do pagamento será aquela determinada pela 
instituição bancária credora, mesmo se dentro dos limites do contrato, pois somente ela é capaz de saber 
qual a taxa que remunerará seu capital a um risco específico, permanecendo, pois, o devedor à mercê do 
seu puro arbítrio.

A decisão mais consentânea com os enunciados das teorias econômicas acerca do custo de 
capital; coerente com o ordenamento jurídico pátrio, bem como a mais adequada à resolução justa da 
causa, é a que foi iuris dicta no voto-vencido do Ministro Pádua Ribeiro no REsp. 374.356/RS, afastando 
a comissão de permanência em face de seu caráter abusivo (art. 51 do CDC) e potestativo (art. 122 do 
CCB).

Sobre essa tormentosa questão, assim expos o Ministro Pádua Ribeiro as razões jurídicas de seu 
voto, in litteris:

“No que concerne à comissão de permanência, o acórdão recorrido vedou 
sua cobrança por entendê-la como cláusula potestativa e leonina, ‘na medida 
em que deixa ao exclusivo arbítrio do credor a fixação do principal encargo 
financeiro imposto ao devedor após configurado o inadimplemento, em flagrante 
violação ao artigo 115, do Código Civil, bem como art. 51, X, do CDC, por isso 
é nula.’ (fl. 81). Assim, a comissão de permanência foi afastada pela análise da 
cláusula contratual face o seu caráter abusivo (art. 51 do CDC) e potestativo (CC, 
art. 115), o que, em princípio, impossibilita sua apreciação devido ao óbice da 
Súmula n.º 5/STJ. Mesmo que assim não fosse, a jurisprudência deste Superior 
Tribunal abomina a cláusula potestativa pura, vale dizer, aquela que impõe a 
sujeição de um dos contratantes ao arbítrio do outro. Nesse sentido, o acórdão 
proferido no REsp n.º 260.172-SP, da Relatoria do eminente Ministro Ruy Rosado 
de Aguiar, 4ª Turma, DJ de 30/4/2001, assim ementado:
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‘JUROS. Maior taxa de mercado praticada pelo credor. 
Cláusula  potestativa. Art. 115 do Código Civil. É potestativa a 
cláusula de juros que deixa ao critério do credor a estipulação da 
taxa mensal, a ser por ele fixada de acordo com a mais alta que 
praticar no mercado financeiro. Art. 115 do CCivil.’ (...)”.

Chegado a esse ponto, o Ministro Pádua Ribeiro conclui suas razões com o juízo a que havíamos 
aludido, inicialmente, in verbis:

“Tenho como manifesta a abusividade de tal cláusula eis que a chamada 
‘taxa de mercado’, adotada para o cálculo do referido encargo, é ‘...a taxa 
praticada pela própria instituição em operações de mesmas características’, 
conforme informou o Banco Central do Brasil, respondendo a questionamentos 
que fiz acerca do tema. É estipulada sem qualquer interferência do mutuário. Daí 
seu caráter manifestamente potestativo.”

Essa é também a minha conclusão, com a qual encerro o presente trabalho.

Porto Alegre, 03 de julho de 2012.18

Fernando Sá

18 Havia concluído este trabalho, quando, no dia 10 de julho, o  Havia concluído este trabalho, quando, no dia 10 de julho, o New York Time publicou artigo de Nathaniel Popper sob o 
título: Rate Scandal Stirs Scramble for Damages a respeito da manipulação da taxa LIBOR pela banca internacional. O artigo 
tem pontos de contato com ele, particularmente, no que diz respeito à escolha (!?) da taxa que irá remunerar o custo do capital 
dos bancos envolvidos neste episódio, que tomou dimensões de um escândalo internacional e que vem ocupando as primeiras 
páginas dos jornais. As primeiras linhas do artigo são ora transcritas. Espero que lancem luzes de entendimento sobre as razões 
deste trabalho: “As unemployment climbed and tax revenue fell, the city of Baltimore laid off employees and cut services in 
the midst of the financial crisis. Its leaders now say the city’s troubles were aggravated by bankers’ manipulation of a key 
interest rate linked to hundreds of millions of dollars the city had borrowed. Baltimore has been leading a battle in Manhattan 
federal court against the banks that determine the interest rate, the London interbank offered rate, or Libor, which serves as 
a benchmark for global borrowing and stands at the center of the latest banking scandal. Now cities, states and municipal 
agencies nationwide, including Massachusetts, Nassau County on Long Island, and California’s public pension system, are 
looking at whether they suffered similar losses and are weighing legal action. […].”
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      “indudable que los derechos humanos son uno de los más grandes 
inventos de nuestra civilización”

            (Carlos Santiago Nino) (1)

Os direitos fundamentais são o principal tema dos debates públicos na sociedade coeva.

Valho-me da erudição de Noberto Bobbio (2) a respeito do assunto: “(...) perguntou-me, no final, 
se, em meio a tantas previsíveis causa de infelicidade, eu via algum sinal positivo. Respondi que sim, 
que via pelo menos um destes sinais: a crescente importância atribuída, nos debates internacionais, entre 
homens de cultura e políticos, em seminários de estudo e em conferências governamentais, ao problema 
do reconhecimento dos direitos do homem”.

O próprio Bobbio ressalta a importância do adensamento dos direitos fundamentais, com o 
intuito de se alcançar a “paz perpétua” kantiana: “O problema é estritamente ligado aos da democracia e 
da paz, aos quais dediquei a maior parte de meus escritos políticos (...). Direitos do homem, democracia e 
paz são três momentos necessários do mesmo movimento histórico: sem direitos do homem reconhecidos 
e protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem as condições mínimas para a solução 
pacífica dos conflitos”. (3)

E a pretensão de universalização dos mesmos suscita polêmica quase intransponível, em face 
da idéia do caráter primordialmente ocidental dos direitos fundamentais e sua aplicabilidade restrita em 
relação a outras culturas.

Apesar dos avanços já alcançados na universalização e variedade dos direitos fundamentais, 
notadamente no plano internacional, a normatização interna desses direitos ainda não alcançou o ritmo 
desejável.

A respeito, Heiner Bielefeldt (4), diz que: “A quase inquestionável valorização dos direitos 
humanos na política e no direito internacional durante as últimas décadas não deve levar à enganosa 
conclusão de que hoje realmente eles sejam observados e respeitados em todo o mundo. Os relatórios 
da Amnesty Internacional e de outras organizações semelhantes mostram quadro diverso: continuam 
ocorrendo em todos os continentes agressões maciças aos direitos humanos, como prisões arbitrárias, 
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torturas, condenações à morte e outras formas cruéis de punição, opressão de dissidentes políticos, 
discriminação de minorias, limpezas étnicas, tratamento desumano de refugiados, racismo e sexismo, 
exclusão social e miséria”.

Por outro lado, paradoxalmente, o crescente debate público em torno dos direitos fundamentais, 
com o crescente reconhecimento e com a valorização política (os direitos humanos, como conceito-
chave, exercem relevante papel na ordem política e jurídica, e adquiriram este status apenas na era 
moderna), os direitos fundamentais ameaçam perder seu contorno normativo e de conteúdo.

Novamente, Heiner Bielefeldt, tece considerações importantes sobre esta problemática: “A 
agregação de valor aos direitos humanos a ponto de integrarem efetivamente o direito dos povos, seu 
significado central para a autocompreensão democrática das sociedades e sua inclusão na pregação ético-
social das igrejas cristãs e de outras congregações religiosas levam a que, diariamente, ouçamos formulações 
diferenciadas e não raras vezes contraditórias nos mais diferentes níveis. O discurso especializa-se em 
jurídico, político, ético e teológico, ficando cada vez mais difícil a harmonização de todos eles, a ponto 
de corrermos o risco de perder a unidade na referência aos direitos humanos. Freqüentemente, essa 
tendência se agrava pelo fato de haver choques conceituais e de interesses dentro de cada sociaedade. 
Na medida em que perdemos a unidade da base normativa dos direitos humanos, corremos o risco de 
desvanecerem-se os limites de seu uso consciente: irrefletido e inflacionado emprego para fins ético-
políticos de toda sorte ou estilizada utilização como promessa pseudo-religiosa transcendem sua validade 
política e jurídica (cf. Schwartländer, org., 1979, p. 61)”. (5)

Percebe-se, pelo exposto, que hoje os direitos fundamentais, juntamente com o conceito de 
democracia, são um conceito-chave político e jurídico, que teve agregada complexidade, tanto em 
conteúdo como em instrumentalidade, ameaçando sua própria existência e adensamento no corpo social, 
requerendo, urgentemente, debates públicos que assegurem criticamente as idéias geradoras de consenso, 
e retiramos delas os limites para as demandas filosóficas, de maneira a dar suporte à complexidade 
alcançada.

Outras tantas polêmicas se juntam às que já foram apontadas, mas uma das principais, que 
não pode ficar de fora do debate gerador de idéias consensuais, é a da incidência e eficácia dos direitos 
fundamentais tanto nas relações com entidades públicas quanto nas relações com particulares.

Estas últimas, são discutidas pelas doutrinas da Drittwirkung der Grandrecht, como é denominada 
na Alemanha, e da State Action Doctrin, na América do Norte.

A questão relativa à eficácia dos direitos fundamentais no âmbito das relações entre particulares 
marcou o debate doutrinário dos anos 50 e do início dos anos 60 na Alemanha (6). Também nos Estados 
Unidos, sob o rótulo da “state action”, tem-se discutido intensamente a aplicação dos direitos fundamentais 
às relações privadas.

É fácil ver que a doutrina tradicional dominante do Século XIX e mesmo ao tempo da República 
de Weimar sustenta orientação segundo a qual os direitos fundamentais destinam-se a proteger o indivíduo 
contra eventuais ações do Estado, não assumindo maior relevância para as relações de caráter privado.
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Um entendimento segundo o qual os direitos fundamentais atuam de forma unilateral na relação 
entre o cidadão e o Estado acaba por legitimar a idéia de que haveria para o cidadão sempre um espaço 
livre de qualquer ingerência estatal.

É importante ressaltar, que sob a capa ou conceito “neutro” de “vinculação das entidades 
privadas aos direitos fundamentais” vislumbram-se duas realidades distintas, tal como foram introduzidas 
pela doutrina alemã: “a eficácia externa dos direitos fundamentais” (Drittwirkung der Grundrechte) e a 
“eficácia horizontal dos direitos fundamentais” (Horizontalwirkung der Grundrechte).

No primeiro caso, a eficácia externa dos direitos fundamentais assenta na idéia de que os 
particulares regem em exclusivo as relações entre o Estado e os particulares, pelo que a idéia da sua 
eficácia externa, perante terceiros, implicaria somente que nas relações interprivadas os particulares 
respeitassem os direitos dos seus semelhantes, limitando a sua autonomia privada através da imposição 
de um dever geral de respeito pelos direitos dos outros. Os particulares, enquanto terceiros, ficariam 
adstritos a uma atitude negativa de respeito pelos direitos constituídos dos demais cidadãos, por força da 
atribuição de uma eficácia externa dos direitos fundamentais.

Na segunda hipótese, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais significaria algo mais. 
Não se trataria, apenas, de atribuir um efeito externo aos direitos fundamentais, mas sim de determinar 
que estes valem não apenas nas relações verticais (Mittelbare, indirekte Drittwinkung), estabelecidas 
entre o Estado e os particulares, mas também nas próprias relações interprivadas, isto é, ao nível das 
relações bilaterais e horizontais (Unmittelbare, direkte Drittwirkung) estabelecidas entre os particulares. 
A sua atuação seria, pois, mais marcante, e porventura excessivamente limitadora da autonomia privada 
e respectiva liberdade negocial.

Nos EUA, não obstante a clara “eficácia horizontal” da proibição da escravatura contida na 
Civil Right Act de 1875, se alicerçou a state action doctrine, segundo a qual os direitos fundamentais são 
primariamente direitos de defesa contra o Estado, não vinculando entidades privadas. Todavia, através da 
public function doctrine a jurisprudência americana (especialmente, da Supreme Court) procura atenuar 
alguns dos aspectos mais radicais da state action doctrine.

A adoção dessa orientação suscitaria problemas de difícil solução tanto no plano teórico, como 
no plano prático. O próprio campo do Direito Civil (ou do Direito do Trabalho) está prenhe de conflitos 
de interesses com repercussão no âmbito dos direitos fundamentais. O benefício concedido a um cidadão 
configura, não raras vezes, a imposição de restrição a outrem.

Exemplos, como os abaixo descritos, formulados por Canotilho, nos dão idéia dos conflitos de 
interesses que eles suscitam:

“Num congresso de um partido político destinado a escolher os candidatos desse partido às 
eleições parlamentares, foi excluída a participação de indivíduos da raça negra. O princípio da igualdade 
vinculará ou não diretamente, uma associação partidária?”.
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“A empresa Z contratou dois indivíduos do sexo feminino para o seu serviço de informática, mas 
condicionou a manutenção do contrato de trabalho a três cláusulas: (i) sujeitam-se a testes de gravidez no 
momento da admissão; (ii) aceitarem como justa causa de despedimento o fato de ocorrer uma gravidez 
durante o contrato; (iii) considerarem também como justa causa de despedimento o fato eventual de 
virem a servir de “mães de aluguel” durante a vigência do contrato. Como conciliar estas cláusulas com 
direitos, liberdades e garantias com direitos à intimidade pessoal e o direito de constituir família?”.

“As entidades patrimoniais e as organizações sindicais celebraram um contrato coletivo de 
trabalho, onde incluíram a cláusula de closed-shop, ou seja, a proibição de contratação de operários não 
sindicalizados. Como conciliar esta cláusula contratual com o princípio da liberdade de associação”.

Em termos tendenciais, o problema pode enunciar-se da seguinte forma: as normas 
constitucionais consagradoras de direitos, liberdades e garantias (e de direitos análogos) devem ou não 
ser obrigatoriamente observadas e cumpridas pelas pessoas privadas (individuais ou coletivas) quando 
estabelecem relações jurídicas com os outros sujeitos jurídicos privados?

A problemática não é nova. As Constituições oitocentistas procuraram resolver algumas questões 
da eficácia da ordem dos direitos fundamentais constitucionalmente plasmada na ordem jurídica civil nos 
moldes típicos da Política. A organização racionalizada das relações sociais encontrou nos documentos 
constitucionais da modernidade expressões importantes.

A afirmação da igualdade de todos os indivíduos, a supressão da hereditariedade dos cargos 
públicos e, sobretudo, a proibição da escravatura podem considerar-se como exemplos radicais da eficácia 
direta dos direitos fundamentais na ordem jurídica privada.

Seja em nome da razão, seja em nome da realização do projeto da modernidade, as Constituições 
oitocentistas rasgaram conformadoramente a ordem jurídico-civil. E os temas que nela operaram serviram 
para dar liberdade e autonomia aos sujeitos envolvidos e presos nas malhas estamentais e nobiliárquico-
feudais.

Todavia, e por paradoxal que pareça, é a construção dos direitos fundamentais segundo o 
arquétipo da teoria política liberal que, progressivamente, conduziu à aporia da eficácia dos direitos 
fundamentais na ordem jurídica privada. Se os direitos são direitos de defesa contra o Estado, como 
poderão transmutar-se em direitos de defesa particulares contra particulares?

A idéia de Drittwirkung ou de eficácia direta dos direitos fundamentais na ordem jurídica privada 
continua, de certo modo, o projeto da modernidade: modelar a sociedade civil segundo os valores da 
razão, justiça progresso do Iluminismo.

J. J. Gomes Canotilho (7), a propósito dessa questão, diz o seguinte: “A primeira nota a salientar, 
neste aspecto, é a da incompatibilidade da eficácia externa dos direitos fundamentais (Drittwirkung, na 
terminologia alemã) com a tese liberal dos direitos fundamentais que reconduziria dos direitos, liberdades 
e garantias, exclusivamente a direitos subjetivos de defesa perante os poderes estaduais. A teoria liberal e 
a Statuslehre a ela ligada, ao considerarem os poderes públicos como os únicos destinatários das normas 
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referentes aos direitos, liberdades e garantias, não tem virtualidades suficientes para compreender a atual 
dimensão objetiva dos direitos fundamentais, isto é, a sua natureza de elementos da ordem objetiva, com 
uma “eficácia irradiante” em várias direções que não apenas a dos poderes públicos. Em segundo lugar, 
a compreensão da eficácia externa em relação a pessoas privadas tem de abandonar os pressupostos 
sociológicos individualistas de separação Estado-sociedade civil, separação que a burguesia tinha 
transformado em ratio essendi do seu domínio econômico, político e social”.

“É porém, o peso ideológico do proprietarismo individualista que ainda hoje intervém quando, 
perante a necessidade de fazer vigorar nas relações privadas os princípios e normas constitucionais 
referentes aos direitos fundamentais (o direito civil seria assim, e cada vez mais, um direito constitucional 
concretizado), se reage emocionalmente denunciando as metástases “cancerígenas” do direito 
constitucional no âmbito do ordenamento civil, se invoca a perversão do direito civil, da autonomia 
privada e do livre desenvolvimento da personalidade, perante a “coação” feita nas relações privadas pelas 
normas constitucionalmente referentes a direitos fundamentais. Este peso ideológico justifica também o 
artificialismo de certas doutrinas, obrigadas a reconhecer as novas dimensões da proteção dos direitos 
fundamentais, e as soluções retrógradas que continuam a dar-se a alguns problemas de proteção dos 
direitos”.

De fato, a concepção liberal vê o Poder simbolizado apenas pelo Estado, já que a sociedade 
civil mais não seria do que um conjunto de relações tendencialmente iguais. Só aquele poderia, pois, 
ameaçar a liberdade individual. O otimismo de que tal visão procede, mas foi, entretanto, desmentido 
pelos fatos e mostra-se hoje completamente inadequada à realidade social. A igualdade liberal limita-se 
exclusivamente ao gozo dos direitos, não se estendendo às situações concretas: pelo contrário, a natureza 
consagra, sim, a desigualdade de fato e o próprio gozo das liberdades proscreve qualquer aspiração que 
se tenha a uma igualdade concreta. A esta se opõe, também, e com mais força ainda, a sacralização da 
propriedade sobre o terreno econômico.

Pietro Perlingieri (8) vai ao ponto nodal da questão, ao comentar os elementos introdutivos à 
autonomia privada, dentro da problemática trazida neste trabalho, afirmando que: “Na base desta 
concepção reside, freqüentemente, de modo somente tendencial, a liberdade de regular por si as próprias 
ações ou, mais precisamente, de permitir a todos os indivíduos envolvidos em um comportamento 
comum determinar as regras daquele comportamento através de um entendimento comum. Atrás do 
encanto da fórmula, todavia, escondem-se tão-somente o liberalismo econômico e a tradução em regras 
jurídicas de relações de força mercantil. Esta concepção mudou radicalmente na hierarquia constitucional 
dos valores, onde a liberdade não se identifica com a iniciativa econômica: a liberdade da pessoa, e 
a conseqüente responsabilidade, ultrapassa e subordina a si mesma a iniciativa econômica”. “Não é 
possível afirmar, depois do quanto foi acima especificado, que a autonomia negocial não tem nenhuma 
relevância constitucional, nem, de outro lado, que se pode esgotar na autonomia contratual e, portanto, 
tornar-se relevante somente para dar atuação às vicissitudes das relações jurídicas patrimoniais. A 
tentativa de individuar o fundamento da autonomia na garantia constitucional da iniciativa econômica 
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privada é parcial. A negociação que tem por objeto situações subjetivas não patrimoniais – de natureza 
pessoal e existencial – deve ser colocada em relação à cláusula geral da tutela da pessoa humana. Os atos 
de autonomia têm, portanto, fundamentos diversificados; porém encontram um denominador comum 
na necessidade de serem dirigidos à realização de interesses e de funções que merecem tutela e que são 
socialmente úteis. E na utilidade social existe sempre a exigência de que atos e atividade não contrastem 
com a segurança, a liberdade e a dignidade humana”.

Reforçando as lições de Perlingieri, Ana Prata (9) ressalta que apesar de cada ordenamento 
jurídico indicar as limitações da autonomia privada, não constata uma “previsão constitucional expressa 
e específica da autonomia privada como liberdade negocial”. “O pôr em causa destes dois pressupostos 
da concepção da liberdade implica o necessário rejeitar da liberdade negocial como aspecto intrínsico e 
prioritário da liberdade humana jurídica. O conceito constitucional de liberdade não supõe, nem admite uma 
indiscriminada liberdade, jurídico-econômica: quer nos seus fundamentos, quer nas suas manifestações, 
a liberdade como instrumento de defesa contra o Estado e de realização integral e igualitária do homem 
na sociedade civil está posta em causa. Se ela não deixa de revestir uma dimensão defensiva do cidadão 
contra os poderes públicos, por um lado, tal dimensão não tem como seu campo privilegiado o sector 
econômico, e por, outro, ela está longe de esgotar o seu total significado, supondo-se antes, em larga 
medida, a necessidade da intervenção pública para que se realize em dois dos seus elementos essenciais: 
como liberdade da necessidade e como liberdade face aos poderes privados”. “Não se pode, pois, pensar-
se a autonomia privada como um dado inerente à tutela constitucional da liberdade, como antes há que 
desta tutela retirar importantes elementos num sentido ou restritivo da liberdade negocial, ou reordenar 
desta em tais termos que o seu significado clássico surge completamente alterado”.

Contudo, foi da própria Alemanha que partiram as primeiras críticas às teses que advogavam 
a vinculação das entidades privadas aos direitos fundamentais. Autores houve que negaram, 
peremptoriamente, a possibilidade de influência dos direitos fundamentais no domínio do Direito Privado.

Para esses autores, diz Dray (10), que: “a aplicabilidade dos direitos fundamentais ao nível 
das relações privadas revelava-se inaceitável, porquanto colidia frontalmente com o princípio do livre 
desenvolvimento da personalidade contemplado na Constituição de Bonn, e, bem assim, nem cerceamento 
inadmissível da liberdade e autonomia privada dos direitos dos indivíduos”.

CONCLUSÃO:

Concluindo, qualquer que seja a orientação adotada sobre o tema comentado, importa acentuar 
que a discussão sobre aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas está muito longe de 
assumir contornos dogmáticos claros.
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DA IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAR ADVOGADO COMO CO-AUTOR DO CRIME DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO – ART.89 DA LEI 8.666/93

Roberto Lauria
Advogado

Mestre em Direito

Em inúmeras ações penais pelo país, tem se observado a tentativa de criminalizar a advocacia, 
denunciando advogados por suposta co-autoria na infração ao art. 89 da Lei 8666/93, que imputa como 
crime o ato de  - dispensar ou inexigir licitação nas hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar 
as formalidades pertinentes a dispensar ou à inexigibilidade - fato este que deve ser repudiado, por se 
tratar de um equivocado enquadramento típico, frente não apenas à permissão legal para o exercício 
profissional, mas pelo papel ímpar que tem o advogado na administração da justiça. 

Os advogados, exercendo cargos de assessoria jurídica em órgão da administração pública, 
são chamados a emitirem pareceres jurídicos, muitas vezes opinando em sentido favorável à dispensa 
de procedimentos licitatórios, conduta esta, frise-se, que se encontra fora do alcance do art. 89 da Lei 
8.666/93, eis que tais manifestações legais não possuem poder vinculante à autoridade pública responsável 
pela dispensa, sendo um mero instrumento consultivo.

Nesse sentido estabelece a Lei 8.906 em seu artigo 1º, inciso II: 

Art. 1º São atividades privativas de advocacia:

II - as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.

Da mesma forma, estabelece o artigo 2º do mesmo diploma:

Art. 2º O advogado é indispensável à administração da justiça.

§ 1º No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função 
social.

 § 2º No processo judicial, o advogado contribui, na postulação de decisão favorável 
ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem múnus 
público.

§ 3º No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e 
manifestações, nos limites desta lei.

Frente a estes mandamentos legais é incontestável que os advogados agem em pleno exercício 
e gozo do seu mister profissional, não apenas em seus direitos e prerrogativas, mas também em seus 
deveres funcionais, na medida em que são solicitados para examinarem questão jurídica e emitem sua 
hermenêutica sobre o fato. 
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Deveras asseverar que não se trata apenas de exercício profissional garantido por lei, 
consequentemente uma permissão legal para suas condutas, o que por si só já eliminaria por completo 
a tipicidade equivocada que lhes tem sido imputados em denúncias criminais por infração ao art. 89 da 
Lei 8.666/93. Porém, há de se ressaltar, aqui, que a figura do advogado tem relevância constitucional 
garantida pela Carta da República e sua inviolabilidade não pode ser execrada. 

O artigo 133 da Constituição da República Federativa do Brasil é claro:

Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo 
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites 
da lei.

Nesse sentido não é admissível que a se ignore o texto Constitucional já em vigor a mais de 20 
anos. O advogado representa figura indispensável à administração da justiça, e é inviolável quanto a seus 
atos e o livre exercício profissional, que, nos termos da lei, como supra citado, encontra-se amplamente 
amparado.

Para tanto, invoco as palavras do iminente Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio 
de Melo que, em seu voto no RE 603583, que julgou constitucional o exame de ordem, onde mais uma 
vez a Corte Suprema consagrou a posição do Advogado, na democracia brasileira:

“O advogado ocupa papel central e fundamental na manutenção do Estado 
Democrático de Direito. O princípio geral da inércia da jurisdição, estampado 
no artigo 2º do Código de Processo Civil, faz com que o advogado assuma 
um papel relevantíssimo na aplicação e defesa da ordem jurídica. A ele cabe 
a missão de deflagrar o controle de legalidade e constitucionalidade efetuado 
pelos juízos e tribunais do país. Todo advogado é um potencial defensor 
do Direito, e essa nobre missão não pode ser olvidada. O constituinte foi 
altissonante e preciso ao proclamar, no artigo 133 da Lei Maior, que o 
advogado mostra-se indispensável à administração da justiça. Insisto: 
justiça enquadra-se como bem de primeira necessidade; a injustiça, como 
um mal a ser combatido.” (Grifei)

Deste modo, não se pode querer transformar a Constituição em folclore legislativo e a figura 
do advogado em mero coadjuvante ou objeto processual. Não se pode querer criminalizar o nobre e 
essencial exercício regular da advocacia, tal exegese deve ser repudiada pelos órgãos do poder judiciário, 
como já o foi pelo Superior Tribunal de Justiça:

RHC - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PACIENTE QUE, NA QUALIDADE 
DE PROCURADORA DE ESTADO, RESPONDE CONSULTA QUE, EM 
TESE, INDAGAVA DA POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
- DENUNCIA COM BASE NO ART. 89, DA LEI NUM. 8.666/93 - 
ACUSAÇÃO ABUSIVA - MERO EXERCICIO DE SUAS FUNÇÕES, QUE 
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REQUER INDEPENDENCIA TECNICA E PROFISSIONAL.

1. NÃO COMETE CRIME ALGUM QUEM, NO EXERCICIO DE SEU 
CARGO, EMITE PARECER TECNICO SOBRE DETERMINADA 
MATERIA, AINDA QUE PESSOAS INESCRUPULOSAS POSSAM SE 
LOCUPLETAR AS CUSTAS DO ESTADO, UTILIZANDO-SE DESSE 
TRABALHO. ESTAS DEVEM SER PROCESSADAS CRIMINALMENTE, 
NÃO AQUELE.

2. RECURSO PROVIDO, PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL CONTRA 
A PACIENTE. (STJ – RHC Nº 7165, SEXTA TURMA, RELATOR MIN. 
ANSELMO SANTIAGO, DJ 22/06/1988)

No corpo de seu voto, o eminente Ministro Relator ainda asseverou que: “Fácil é de se ver 
que a denúncia é desprovida, abusiva até. Não é plausível a persecutio criminis contra quem 
simplesmente, no pleno exercício de suas funções, emite opinião sobre matéria teórica” (..) “Nem 
por estar jungido ao Estado, o advogado perde sua independência técnica, ficando amarrado à 
opinião oficial, como nos estados totalitários. Processar um profissional por externar, livremente, 
sua opinião, é uma condenável forma de censura a uma atividade que deve ser exercida com ampla 
liberdade, pois, como diz o art. 18 dos Estatutos dos Advogados, aplicável ao caso, a relação de 
emprego não retira do advogado (mesmo que do Estado, me permito acrescentar), a sua isenção 
técnica, nem reduz a sua independência profissional.” (grifamos)

Neste sentido, precedentes no STJ: HC 40234 e HC 29155.

Ademais, como argumento definitivo, a emissão de parecer não vincula o administrador público, 
logo, a lavra de parecer não ocasiona o ato administrativo da dispensa de licitação. O tipo penal do artigo 
89 da Lei 8.666/93 prevê como suas elementares os verbos “dispensar” e “inexigir”, atos que alcançam 
somente os ordenadores de despesas, e não à figura do advogado. O tipo não traz a previsão quanto a 
emissão de parecer favorável, sendo vedado, portanto, ampliar os núcleos do tipo para alcançar uma 
figura completamente estranha ao mesmo. Neste sentido o seguinte julgado:

Ementa: habeas corpus - crime do art. 89 da lei 8.666/93 - advogadas que 
apenas exararam e aprovaram parecer opinando pela dispensa de licitação - 
atipicidade da conduta - imunidade do advogado -exclusão das pacientes da 
ação penal - ordem concedida - decisão unânime. I - Examinando o art. 89 da 
Lei 8.666/93 verifico sem muito esforço que os verbos do tipo são “dispensar”, 
“inexigir” e “deixar de observar as formalidades pertinentes á dispensa ou 
à  inexigibilidade”. Observo também que as referidas advogadas jamais 
poderiam ter incorrido nessa figura típica por não serem ordenadoras de 
despesa, já que o parecer não possuiria caráter vinculante e não obrigaria 
os demais réus da ação penal, quais sejam, o secretário de educação e 
seu adjunto, a procederem a contratação sem licitação da Fundação de 
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Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP; II - Admitir que duas 
operadoras do direito sejam injustamente processadas criminalmente, 
como afirmaram os impetrantes, seria criminalizar o próprio exercício da 
advocacia que a Carta Magna visou proteger, ao dispor em seu art. 133 que: 
“o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável 
por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.” 
Em outras palavras, procurou dizer o legislador constituinte que o exercício 
da advocacia não é crime, sendo garantido ao advogado fazê-lo com plena 
liberdade, exarando, se for o caso, parecer com suas convicções, estejam 
elas certas ou erradas. O importante é proteger a liberdade de pensamento. 
Precedentes do Colendo STF e do STJ; III - Sabe-se que no ordenamento 
jurídico atual o regular exercício da ação penal já trás consigo uma agressão 
à dignidade do acusado e que por isso deve ser exercida com uma base 
probatória mínima, a fim de subsidiar a acusação. In casu, não basta à mera 
afirmação de que as pacientes teriam incorrido no crime por terem pura 
e simplesmente exarado e aprovado parecer técnico que, depois, provou-
se estar incorreto. Isto porque, além de não terem incorrido no verbo do 
tipo como coautoras, não há provas de terem dolosamente agido como 
partícipes, concorrendo para a consumação do crime; IV - Não havendo 
requisito indiciário mínimo a evidenciar a participação dolosa das coactas, 
falta justa causa para o exercício da ação penal. Ressalte-se que não estamos 
aqui revolvendo matéria probatória, o que é sabidamente vedado em sede 
de habeas corpus. Afinal sequer é necessário analisar as provas dos autos, 
pois se está diante de ilegalidade flagrante, perceptível icto oculi. Como 
visto, basta a simples comparação entre a conduta das pacientes e o núcleo 
do tipo para perceber que não estamos diante de condutas enquadradas na 
lei como crime. Ora, se a atipicidade salta aos olhos dessa forma não há 
outra saída a não ser determinar a exclusão das pacientes da ação penal, sob 
pena de se chancelar odiosa ilegalidade; V - Ordem concedida, excluindo-
se as pacientes da ação penal. (Acórdão 110034 - Comarca: Belém - Fórum 
Criminal - CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS - Data de Julgamento: 
16/07/2012 - Proc. nº. 20123010148-2 - Rec.: Habeas Corpus - Relator(a): 
Des(a). Rômulo José Ferreira Nunes.)

Os elementos constitutivos do tipo, assim, são expressos e taxativos, não se admitindo 
interpretação extensiva, pois se assim procedêssemos, incorreríamos em uma analogia in malam partem, 
o que é completamente vedado pelo direito penal.

Portanto, na condição de parecerista, não há como o advogado incorrer no tipo imputado, até 
porque, como leciona o professor Hely Lopes Meirelles: “pareceres normativos são manifestações de 
órgãos técnicos sobre assuntos submetidos à sua consideração. O parecer tem caráter meramente 
opinativo, não vinculando a Administração ou os particulares à sua motivação ou conclusões”1.
1 Direito administrativo brasileiro, São Paulo, Revista dos Tribuanis, 10ª Ed., 1984, p. 200.
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Aponta ainda, também, Carlos Pinto Coelho Motta que: “o parecer jurídico não constitui, em 
si, ato administrativo, representando uma peça opinatória especializada, tecnicamente cautelar, 
que pode e deve ser agregada ao ato, como elemento de sua fundamentação e o parecer exige ainda 
um ato administrativo de aprovação ou de acolhida”2

Tal entendimento, aliás, já foi sacramentado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento que segue:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE 
CONTAS. TOMADA DE CONTAS: ADVOGADO. PROCURADOR: 
PARECER. C.F., art. 70, parág. único, art. 71, II, art. 133. Lei nº 8.906, de 
1994, art. 2º, § 3º, art. 7º, art. 32, art. 34, IX. 

I. - Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece parecer 
sugerindo contratação direta, sem licitação, mediante interpretação da lei das 
licitações. Pretensão do Tribunal de Contas da União em responsabilizar o 
advogado solidariamente com o administrador que decidiu pela contratação 
direta: impossibilidade, dado que o parecer não é ato administrativo, 
sendo, quando muito, ato de administração consultiva, que visa a informar, 
elucidar, sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos 
atos de administração ativa. Celso Antônio Bandeira de Mello, “Curso de 
Direito Administrativo”, Malheiros Ed., 13ª ed., p. 377. 

II. - O advogado somente será civilmente responsável pelos danos causados 
a seus clientes ou a terceiros, se decorrentes de erro grave, inescusável, ou de 
ato ou omissão praticado com culpa, em sentido largo: Cód. Civil, art. 159; 
Lei 8.906/94, art. 32. 

III. - Mandado de Segurança deferido. (STF – MS nº24.073, Tribunal Pleno, 
Relator Min. Carlos Velloso)

Em seu destacado voto no julgado acima, o Ministro Marco Aurélio asseverou que: “o parecer 
emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato administrativo. 
Nada mais é do que a opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnico-jurídica, que 
orientará o administrador na tomada da decisão. Na prática do ato administrativo, que se constitui 
na execução ex officio da lei. (...) Posta assim a questão, é forçoso concluir que o autor do parecer, 
que emitiu opinião não vinculante, opinião a qual não está o administrador vinculado, não pode ser 
responsabilizado solidariamente com o administrador”. (Grifei)-(STF – MS nº24.073)

Deste modo, emissão de parecer jurídico está acolhido pela inviolabilidade do artigo 133 da 
Constituição da República. Quem emite parecer está exercendo advocacia e não cometendo crime 
e é direito do advogado fazê-lo com liberdade, tal qual determina o artigo 7º, inciso I da Lei 8.906/94.

2 Responsabilidade e independência do parecer jurídico e de seu subscritor, in: Doutrina, pareceres e atualidade nº 933.
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NULIDADES NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO. 
Regras gerais do Código de Processo Penal e do Projeto 156. A necessária leitura do sistema de 

invalidades à luz das categorias próprias do Processo Penal. 

Guilherme Rodrigues Abrão1 
Renata Jardim da Cunha Rieger2

I Noções gerais

Seguindo os ditames de um Estado Democrático de Direito, pautado por uma Constituição 
Federal asseguradora de direitos e de garantias fundamentais, faz-se necessário que haja, no ordenamento 
jurídico, em especial no Código de Processo Penal, regramentos básicos sobre a questão das invalidades 
dos atos processuais. Nessa linha, é possível afirmar que, portanto, “o legislador processual adotou o 
princípio da legalidade dos atos processuais”3 ,no qual “a tipicidade das formas é uma garantia para as 
partes e para a correta prestação jurisdicional”.4

O instituto das nulidades, que se irradia do próprio princípio constitucional do devido processo 
legal (art. 5º, LIV, da Constituição), vem consagrado no Código de Processo Penal (arts. 563 / 573) e 
pode-se ser compreendido, como comumente o é pela doutrina pátria, em quatro espécies, a saber: 1) 
irregularidades, 2) nulidades relativas, 3) nulidades absolutas e 4) atos inexistentes, pois, como observa 
Gustavo Badaró, “o ato típico é aquele que em sua prática obedece a todos os requisitos do modelo 
previsto em lei. Já a atipicidade pode variar em sua intensidade”.5

Todavia, em virtude das recentes e pontuais alterações processuais ocorridas em 2008, é preciso 
que se destaque a cautela de Aury Lopes Júnior, ao “criticar (novamente) o sistema de reformas pontuais 
no processo penal, pois a inconsistência sistêmica novamente se manifesta quando analisamos a teoria 
das invalidades processuais”.6 Dessa feita, a análise das teorias da invalidade dos atos processuais deve 
ser feita de acordo com a casuística, pautando-se pelo Código de Processo Penal, mas sem descuidar-se 
dos ditames constitucionais7.
1 Guilherme Rodrigues Abrão, advogado criminalista, professor de processo penal no Unilasalle e de prática jurídica penal na American 
College of Brazilian Studies (Ambra College - EUA), mestre em ciências criminais pela PucRs, especialista em Ciências Criminais (Rede 
Lfg) e em Direito Penal Empresarial (Pucrs).
2 Advogada. Professora da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre. Mestre em Ciências Criminais pela PUCRS e especialista em Direito 
Penal e Processual Penal.
3 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito processual penal. Tomo I. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 177.
4 Idem. p. 177. Ainda nessa linha, Aury Lopes Júnior leciona que “não há como pensar-se um sistema de nulidade desconectado do sistema 
de garantias da Constituição, de modo que a simbiose é constante e incompatível com uma taxatividade na lei ordinária. (...) O ponto 
nevrálgico nessa matéria é que nenhum defeito pode ser considerado sanável ou insanável sem uma análise concreta e à luz da principiologia 
constitucional” LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2009. 
v. 2. p. 386.
5 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito processual penal. Tomo I. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 178.
6 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. v. 2. p. 381.
7 “Da ideia individualista das garantias constitucionais-processuais, na ótica exclusiva de direitos subjetivos das partes, passou-se, em 
épocas mais recentes, ao enfoque das garantias do ´devido processo legal´ como sendo qualidade do próprio processo, objetivamente 
considerado, e fator legitimante do exercício da função jurisdicional. Contraditório, ampla defesa, juiz natural, motivação, publicidade, etc. 
constituem, é certo, direitos subjetivos das partes, mas são, antes de mais nada, características de um processo justo e legal, conduzido 
em observância ao devido processo, não só em benefício das partes, mas como garantia do correto exercício da função jurisdicional” 
GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. As nulidades no processo penal. 
8.ed. São Paulo: RT, 2004. p. 27.
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I. I – Meras irregularidades

Nas (meras) irregularidades é possível afirmar que a intensidade da atipicidade é mínima, ou 
seja, o defeito do ato é de mínima relevância e não afeta de sobremaneira o curso natural do devido 
processo (penal). Daí que “as irregularidades são concebidas como defeitos de mínima relevância para o 
processo, que em nada afetam a validade do ato”.8

Dessa forma, o ato processual irregular (por exemplo, erros de grafia sobre a identificação 
do acusado; inobservância de prazos para oferecimento de denúncia ou para a prática de certos atos 
processuais pelo juiz), justamente por apresentar mínima relevância, gerará efeitos e não irá macular o 
processo penal, pois não há, nesses casos, violação de preceitos constitucionais que balizam o devido 
processo (penal), não se questionando, portanto,a sua validade. Note-se, então, que o ato meramente 
irregular, consistente em um simples ato defeituoso, e por ser de mínima relevância para o processo, não 
irá dar margem a sua invalidade9.

I. II – Atos inexistentes

Se as meras irregularidades não afetam o devido processo legal, o contrário pode ser dito acerca 
dos atos inexistentes, pois, nesses casos, não há que se falar em defeito, mas sim em falta ou ausência, 
haja vista que, no plano da “inexistência”, teoricamente “concebido como a ´falta´ (e não como ´defeito´, 
ainda que muitos confundam defeito com falta) de elemento essencial para o ato, que sequer permite que 
ele ingresse no mundo jurídico, ou ainda, o suporte fático é insuficiente para que ele ingresse no mundo 
jurídico”.10

Ainda que pareça lógico e evidente, é preciso asseverar que os atos inexistentes não ingressam 
no plano jurídico e, portanto, não há que falar-se em invalidade, pois, ora, o que não existe não pode ser 
avaliado como válido ou inválido. A inexistência do ato é preexistente à questão da validade, ou seja, 
somente será declarado válido ou inválido aquilo que exista, e tal não é o caso quando se trata de atos 
inexistentes (como por exemplo, sentença sem dispositivo; sentença proferida por outra pessoa que não 
magistrado).

Nesse sentido, cumpre transcrever as lições de Pontes de Miranda11:

Para que algo valha é preciso que exista. Não tem sentido falar-se de validade 
ou de invalidade a respeito do que não existe. A questão da existência é questão 
prévia. Sòmente depois de se afirmar que existe é possível pensar-se em validade 
ou em invalidade. Nem tudo o que existe é suscetível de a seu respeito discutir-

8 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. v. 2. p. 382. 
É também dizer, com a palavras de BADARÓ, que “a atipicidade do ato processual pode ser irrelevante, caracterizando-se como mera 
irregularidade que não impede que o ato produza seus efeitos processuais” BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito processual 
penal. Tomo I. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 178.
9 Nas palavras de Ada Pellegrini Grinover e de Antônio Scarance, “[...] existem situações em que o desacordo com o modelo legal é 
mínimo, não chegando a descaracterizar o ato; tem-se aí a mera irregularidade, que não afeta a validade do ato processual, porque a forma, 
como já dissemos, não é um fim em si mesma” GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio 
Magalhães. As nulidades no processo penal. 8.ed. São Paulo: RT, 2004. p. 23.
10 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. v. 2. p. 383.
11 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tradado das Ações. Tomo IV. Ações constitutivas. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1973. p. 34.
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se se vale, ou se não vale. Não se há de afirmar nem de negar que o nascimento, 
ou a morte, ou a avulsão, ou o pagamento valha. Não tem sentido. Tampouco a 
respeito do que não existe: se não houve o ato jurídico, nada há que possa ser 
válido ou inválido. Os conceitos de validade ou de invalidade só se referem a atos 
jurídicos, isto é, a atos humanos que entraram (plano da existência) no mundo 
jurídico e se tornaram, assim, jurídicos.

Enfim, é evidente que “os atos inexistentes são não-atos, em relação aos quais não se cogita 
de invalidação, pois a inexistência é um problema que antecede a questão da validade. Não há que se 
falar em nulidade do ato inexistente”.12 Assim, reitera-se: não se discute a validade / invalidade dos 
atos inexistentes, pois a sua inexistência é prévia a tal questão, bem como, em tese, jamais poderá um 
ato inexistente causar efeitos processuais (daí que prescinde de declaração judicial). Todavia, se causar 
efeitos (como por exemplo, alguém preso em virtude de uma sentença penal condenatória proferida por 
alguém sem jurisdição) necessitará, evidentemente, de declaração judicial para que se determine sua 
inexistência e conseqüente reconhecimento de que não produz efeitos.

I.III – Nulidades absolutas e relativas

No entremeio das meras irregularidades e dos atos inexistentes, a doutrina encontra as nulidades 
absolutas e relativas, que irão diferenciar-se, entre outros fatores, especialmente, devido ao seu grau de 
intensidade da atipicidade processual, como se passa a demonstrar.

I.III. I. Nulidades absolutas

As nulidades absolutas são aquelas que apresentam um grave defeito e maculam indelevelmente 
algum dos princípios constitucionais que norteiam o devido processo penal, sendo, portanto, “aquela que 
decorre da violação de uma determinada forma do ato, que visava à proteção de interesse processual de 
ordem pública. No processo penal há nulidade absoluta toda a vez que for violada uma regra constitucional 
sobre o processo”.13

Nessa senda, é possível identificar que tais nulidades violam normas que tutelam verdadeiro 
interesse público ou ainda, como referido, acabam por violar determinado princípio constitucional. 
Assim, justamente por apresentar relevante interesse público e ser tida como insanável (pois não se 
convalida, e muito menos é convalidada pela preclusão), tais nulidades podem ser declaradas de ofício 
pela autoridade judicial e em qualquer grau de jurisdição (ou ainda, é claro, por meio de provocação 
da parte interessada), não sendo necessário demonstrar-se qualquer prejuízo, pois se trata de prejuízo 
presumido.

I.III. II. Nulidades relativas

Já as nulidades relativas, segundo a doutrina majoritária, são aquelas mais graves que os atos 
meramente irregulares, mas que não chegam a macular matéria de ordem pública, sendo, portanto, menos 
12 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito processual penal. Tomo I. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 179.
13 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito processual penal. Tomo I. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 180.
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graves que as nulidades absolutas. É, nesse sentido, “aquela que decorre da violação de uma determinada 
forma do ato que visa à proteção de um interesse privado, ou seja, de uma das partes ou de ambas”.14

Assim, compreende-se que as nulidades relativas, ao contrário das absolutas, seriam aquelas 
que violam normas que tutelam o interesse privado das partes e que não podem ser declaradas de ofício, 
sendo fundamental a provocação da parte interessada, sob pena de ocorrer sua convalidação. Além do 
mais, diz-se, com freqüência, que é preciso que a parte suscitante demonstre o prejuízo sofrido, conforme 
art. 563 do Código de Processo Penal (lógica essa inversa a das nulidades absolutas, pois o prejuízo em 
tais casos seria presumido, não havendo necessidade de ser demonstrado).

A classificação não parece adequada. Isso porque, como bem observa Aury Lopes Júnior, as 
nulidades relativas acabaram se transformando em um importante instrumento a serviço do utilitarismo 
e do punitivismo, sendo recorrente a manipulação discursiva para tratar como mera nulidade relativa 
aquilo que é, indubitavelmente, uma nulidade absoluta. Ou seja: “a categoria de nulidade relativa é uma 
fraude processual a serviço do punitivismo”.15

II – O regime das nulidades no Código de Processo Penal e no projeto de reforma 156

II.I O princípio do prejuízo ou da instrumentalidade das formas

O art. 563 do Código de Processo Penal estabelece que “nenhum ato será declarado nulo, se da 
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Em tese, tal princípio somente seria 
aplicável aos casos de nulidade relativa, nos quais seria exigida a demonstração do efetivo prejuízo para 
a nulidade do ato ser declarada, o que, como visto anteriormente, não precisaria ocorrer em casos de 
nulidades absolutas, pois o prejuízo seria presumido.16

Lamentavelmente, na seara processual penal, muitas vezes opera-se na lógica de que os fins 
justificam os meios, ou seja, cumprida a finalidade do ato praticado, independentemente de como se 
tenha procedido (com ou sem violação às normas cogentes), estará a ser um ato juridicamente válido. 
É assim dizer, “segundo o princípio da instrumentalidade das formas, não se anula um ato se, embora 
praticado em desacordo com a forma prevista em lei, atingiu seu fim. A razão pela qual a forma foi 
instituída acabou sendo cumprida”.17

Ademais, consoante a doutrina majoritária, só se anula um ato se do defeito ou da sua atipicidade 
ocorreu efetivo prejuízo para uma das partes (ou até mesmo para ambas as partes), ou seja, importou-se 

14 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito processual penal. Tomo I. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 181.
15 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. v. 2. p. 385.
16 Em sentido contrário é o posicionamento de BADARÓ, pois para o autor “toda nulidade exige um prejuízo” BADARÓ, Gustavo 
Henrique Righi Ivahy. Direito processual penal. Tomo I. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 189. Aury Lopes Júnior ensina que “no processo 
penal, forma é garantia. Se há um modelo ou uma forma prevista em lei, e que foi desrespeitado, o lógico é que tal atipicidade gere prejuízo, 
sob pena de se admitir que o legislador criou uma formalidade por puro amor à forma, despida de maior sentido. Nenhuma dúvida temos de 
que nas nulidades absolutas o prejuízo é evidente, sendo desnecessária qualquer demonstração de sua existência” LOPES JÚNIOR, Aury. 
Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. v. 2. p. 389.
17 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito processual penal. Tomo I. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 188. Aury Lopes 
Júnior atenta para o fato de que “o problema está na manipulação feita em torno dessa concepção, por parte de quem julga, que encontra 
um terreno fértil para legitimar o que bem entender. (...) O que se entende por finalidade do ato? Nós pensamos que a finalidade do ato 
processual cuja lei prevê uma forma, é dar eficácia ao princípio constitucional que ali se efetiva. Logo, a forma é uma garantia de que 
haverá condições para a efetivação do princípio constitucional (nela contido)” LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua 
conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. v. 2. p. 388.
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das categorias de processo civil para o processo penal o postulado do “pas nullité sans grief”18. Desta 
forma, e em conformidade com o art. 563 do Código de Processo Penal, é preciso que a nulidade do 
ato resulte em efetivo prejuízo para a (s) parte (s), sendo que “se for demonstrado que a atipicidade não 
causou prejuízo, o ato deverá ser considerado válido”.19

Há que se ter que, partindo-se da premissa de que forma é garantia no processo penal (Aury 
Lopes Júnior), um ato eivado de nulidade, seja absoluta seja relativa, irá ocasionar inevitavelmente um 
prejuízo, pois, desde logo, macula o princípio constitucional do devido processo legal, sem prejuízo de 
que outros princípios constitucionais e demais normas infraconstitucionais sejam também maculados. 
Ocorre que, em casos de nulidades absolutas e relativas haverá, como mencionado, inevitavelmente 
prejuízo às partes, mas não caberá a elas a demonstração do efetivo prejuízo. 

Isto é, deve - ou ao menos deveria - ficar a cargo do próprio magistrado a demonstração de que o 
ato de questionável validade acarretou ou não em prejuízo às partes. Não cabe, portanto, ao acusado (ou 
a própria parte acusadora) o ônus de demonstrar o prejuízo resultante de um determinado ato.

Este entendimento coaduna-se com o que leciona Aury Lopes Júnior20: 

[..] não é a parte que alega a nulidade que deverá “demonstrar” que o ato atípico 
lhe causou prejuízo, senão que o juiz, para manter a eficácia do ato, deverá expor 
as razões pelas quais a atipicidade não impediu que o ato atingisse a sua finalidade 
ou tenha sido devidamente sanado.

Dessa forma é que será possível trabalhar com o princípio do prejuízo e da instrumentalidade 
das formas, a fim de que não sejam violados princípios básicos de um processo penal igualitário e justo, 
no qual a lógica imperativa deve ser a de que os meios é que justificam os fins; e para tanto, os meios - 
leia-se no caso os atos processuais - devem ser praticados de acordo com as formalidades exigidas pela 
Constituição e pelo próprio Código de Processo Penal.

Apesar disso, o projeto de reforma do Código de Processo Penal consagra o entendimento 
majoritário:

Art. 154. A declaração de nulidade e a invalidação do ato irregular dependerão de 
manifestação específica e oportuna do interessado, sempre que houver necessidade 
de demonstração concreta do prejuízo ao regular e efetivo exercício de direito ou 
de garantias processuais das partes, observando-se, ainda e especialmente, as 
seguintes disposições:

18 É o que leciona Grinover ao frisar que o princípio do prejuízo seria a viga mestre do sistema de nulidades e que “sem ofensa ao 
sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de 
um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional; assim, somente a atipicidade relevante 
dá lugar à nulidade; daí a conhecida expressão utilizada pela doutrina francesa: ´pas de nullité sans grief´” GRINOVER, Ada Pellegrini; 
FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. As nulidades no processo penal. 8.ed. São Paulo: RT, 2004. p. 
31/32.
19 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito processual penal. Tomo I. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 189.
20 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. v. 2. p. 389. 
É também o que ensina BADARÓ ao estabelecer: “O ponto mais importante é que, seja nas chamadas nulidades absolutas (insanáveis), seja 
nas nulidades relativas (sanáveis), a parte que for prejudicada pela nulidade não precisa demonstrar o prejuízo. Se há um modelo, ou uma 
forma prevista em lei, que foi desrespeitado, o normal é que tal atipicidade gere prejuízo, sob pena de se admitir que o legislador estabeleceu 
uma formalidade absolutamente inútil. (...) a eficácia do ato ficará na dependência da demonstração de que a atipicidade não causou prejuízo 
algum” BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito processual penal. Tomo I. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 189 / 190.
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I – Nenhum ato será declarado nulo, se dá irregularidade não resultar prejuízo 
para a acusação ou para a defesa, ou não houver influído na apuração da verdade 
substancial ou na decisão da causa;
II – Não se invalidará o ato quando, realizado de outro modo, alcance a mesma 
finalidade da lei, preservada a amplitude de defesa.

Verifica-se, então, que a lógica do princípio do prejuízo também foi mantida no Projeto 156, 
bem como ainda acrescentou-se que a declaração da nulidade dependerá da sua influência na apuração 
da verdade substancial21 ou na decisão da causa, o que, certamente, dará margem a muitas interpretações, 
podendo aqui justificar-se até mesmo o injustificável à luz de um punitivismo exacerbado. Da mesma 
forma, manteve-se o princípio da instrumentalidade, segundo o qual se o ato praticado atingiu sua 
finalidade, não há que se falar em nulidade, ou seja, continua-se na lógica de que os fins justificam os 
meios, mas com a inovação de que seja preservada a amplitude de defesa.

Outra questão que decorre é da própria interpretação do “caput” do artigo, uma vez que dispõe 
que “a declaração de nulidade e a invalidação do ato irregular dependerão de manifestação específica e 
oportuna do interessado”. Poder-se-ia cogitar então que até mesmo as nulidades absolutas deveriam ser 
alegadas pelas partes, não mais podendo ser declaradas de ofício pela autoridade judicial a qualquer tempo 
e a qualquer grau de jurisdição? Em outras palavras, também as nulidades absolutas se não alegadas pela 
parte interessada viriam a precluir, como tal ocorre nas nulidades relativas? 

II.III Da previsão de rol taxativo ou exemplificativo das nulidades absolutas ou relativas

O Código de Processo Penal, em seu art. 564, estabelece algumas hipóteses em que poderá 
ocorrer a nulidade do ato processual, sendo que parte da doutrina indica como sendo nulidade absoluta 
os casos elencados nos incisos I, II e III, alíneas a, b, c, e (primeira parte), f, i, j, k, l, m, n, o e p, enquanto 
que as nulidades relativas seriam aquelas previstas no inciso III, alíneas d, e (segunda parte), g e h, além 
do inciso IV. Desde logo cabe observar que, diante do contexto constitucional do processo penal, o rol 
de nulidades do art. 564 é (ou ao menos deveria ser visto) como meramente exemplificativo, e jamais 
taxativo22.

Nesse ponto, é fundamental a crítica de Aury Lopes Júnior no sentido de que o art. 564 é, 
atualmente, “imprestável para qualquer tentativa de definição precisa em termos de invalidade processual, 
além de incorrer no erro de pretender estabelecer um rol de nulidades cominadas.” Segundo o autor, 
quando muito “serve de indicativo, a apontar atos que merecem uma atenção maior em relação ao risco 
de defeitos”.23

21 Sobre o uso de expressões como “verdade substancial” ou “verdade real” mister destacar a crítica de Aury Lopes Júnior ao reconhecer a 
“imprestabilidade jurídica e científica deste conceito” LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. v. 2. p. 387.
22 O entendimento majoritário, contudo, é de que o rol é taxativo. Neste sentido: “Sob outro aspecto, convém deixar bastante evidenciado 
que a taxatividade, ou o ‘numerus clausulus’ que estabelece as causas de nulidade, não comporta interpretação extensiva e mesmo a 
analogia. O próprio princípio da legalidade deixa enfatizada esta circunstância, uma vez que, se assim não fosse, ele perderia sua eficácia 
como norma processual garantidora da estabilidade da relação jurídico-processual, da ‘res iudicata’e mesmo da economia processual que 
lhe é inerente”: MOSSIN, Heráclito Antônio. Nulidades no direito processual penal. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 58. No mesmo 
sentido: FARIA, Bento de. Código de Processo Penal. V.II. arts. 251 a 667. Rio de Janeiro: Record Editora, 1960. p. 293. CONSTANTINO, 
Lucio Santoro. Nulidades no processo penal. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2006 p. 70.
23 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. v. 2. p. 
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Assim, não se pode conceber o reducionismo e simplificação do rol de nulidades elencados no 
art. 564, sendo fundamental que a (a)tipicidade do ato processual seja vista sob o aspecto dos princípios 
constitucionais, respeitando-se, portanto, o devido processo legal, a fim de que não se feche “os olhos 
para situações de grave ilegalidade que, ao não estarem previstas na lei, permanecerão inalteradas no 
processo, comprometendo-o”.24

O projeto de reforma do Código de Processo Penal dispõe que:

Art. 155. Serão absolutamente nulos e insanáveis os atos de cuja irregularidade 
resulte violação essencial aos princípios fundamentais do processo penal, 
notadamente:
I – a não-observância da garantia dos prazos e da intervenção da acusação e da 
defesa no processo;
II – o desrespeito às regras de suspeição e impedimentos do juiz;
III – a obrigatoriedade das motivações das decisões;
IV – às disposições constitucionais relativas à competência jurisdicional.
§1º Sem prejuízo do disposto no art. 124, as medidas cautelares ordenadas 
por juiz ou tribunal cuja incompetência territorial ou constitucional tenha sido 
reconhecida, poderão ser ratificadas ou, se for o caso, renovadas, por aqueles que 
prosseguirem no processo
§2º Ainda quando absolutamente nulos, o juiz não declarará a nulidade quando 
puder julgar o mérito em favor da defesa.

Andou bem o Legislador ao utilizar a expressão “notadamente” no “caput” do art. 155. Isso 
porque afastou qualquer interpretação no sentido de considerar taxativo o rol dos incisos. 

II.IV. Princípio do interesse

O art. 565 do Código de Processo Penal estabelece o chamado princípio do interesse, aplicável, 
segundo a doutrina majoritária, tão- somente às nulidades relativas, pois, em se tratando de nulidades 
absolutas, prevalece o interesse público na sua decretação25. Assim, referido dispositivo define que 
“nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou 
referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.

Compreende-se que a parte que deu causa, ou ainda que concorreu para a causa, não poderá 
vir a alegar a nulidade do ato processual, ante à ausência de interesse para tanto. O projeto de reforma 
aqui estudado, em redação semelhante, optou por somente acrescentar algo inovador ao estabelecer que, 
no art. 156, que “nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para a qual 
385. Ainda o autor afirma que “a classificação das nulidades em cominadas e não cominadas é infeliz, pois incide no erro da presunção de 
completude e legalidade das normas processuais penais” (idem, p. 386).
24 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. v. 2. p. 386.
25 “O princípio do interesse aplica-se somente às nulidades relativas. Quanto às nulidades absolutas, por se originarem da violação de 
uma forma instituída pelo interesse público, também é do interesse público sua decretação. Ao mais, podendo o juiz reconhecê-la de ofício, 
mesmo que a parte não tivesse ´interesse´ em alegar a nulidade, poderia dar ciência da ocorrência da mesma ao juiz que, então, teria o dever 
de declará-la de ofício” BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito processual penal. Tomo I. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 
191.
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tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse, ressalvada a 
função ‘custus legis´ do Ministério Público”.

Assim, mantém-se a lógica de que “trata-se, como se percebe à primeira vista, de disposição 
relacionada às nulidades relativas, porquanto somente nestas o reconhecimento da invalidade depende de 
argüição do interessado”, pois na nulidades absolutas “o vício atinge o próprio interesse público, razão 
pela qual deve ser reconhecido pelo juiz, independentemente de provocação”.26 

II.V. Convalidação dos atos nulos / anuláveis

Diz-se, comumente, que os atos nulos, referentes às nulidades absolutas, não se convalidam, 
pois dizem respeito à matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser declarados nulos a qualquer 
tempo, em qualquer grau de jurisdição e de ofício pela autoridade judicial, sem que haja necessidade de 
postulação de uma das partes. Então, “a convalidação pela preclusão só se aplica às nulidades relativas. 
Quanto às absolutas, o juiz pode decretá-las de ofício, a qualquer tempo antes do trânsito em julgado”.27

Já as nulidades relativas poderão vir a ser convalidadas, caso não sejam argüidas na forma e no 
prazo do art. 571 do Código de Processo Penal. Todavia, cabe trazer a advertência de Aury Lopes Júnior, 
haja vista que “o art. 571 ficou seriamente prejudicado pela Lei 11.719, que alterou substancialmente os 
procedimentos, eliminando a estrutura anterior, das alegações finais escritas dos arts. 406 e 500”.28

No que tange ao projeto de reforma do Código de Processo Penal, estabelece o art. 159 a 
necessidade de as nulidades relativas serem argüidas:

Art. 159. As nulidades que dependam de provocação dos interessados deverão 
ser argüidas até antes do início da audiência de instrução e julgamento, salvo 
quando posteriores a ela, quando deverão ser objeto de manifestação na primeira 
oportunidade em que falarem nos autos.

Portanto, em se tratando de nulidades relativas, opta, mais uma vez, o Legislador por exigir que 
sua argüição seja feita em um, ou até um, determinado momento processual, a fim de que não haja sua 
preclusão, com o conseqüente saneamento do ato processual (conforme art. 572 do Código de Processo 
Penal). 

26 GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. As nulidades no processo 
penal. 8.ed. São Paulo: RT, 2004. p. 37.
27 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito processual penal. Tomo I. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 193.
28 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. v. 2. p. 387.
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III. Análise do sistema de nulidades à luz das categorias próprias do Processo Penal. 

III.I Crítica à Distinção entre Nulidade Absoluta e Relativa

Conforme amplamente abordado, a doutrina majoritária distingue a nulidade absoluta da relativa. 
Naquela situação, compreende-se que a gravidade do ato viciado é flagrante e que a sua permanência no 
processo acarreta prejuízo do contraditório ou da justiça da decisão. Mais: entende-se que o vício atinge 
o próprio interesse público da correta aplicação do direito, podendo o julgador declará-la de ofício. No 
que tange à nulidade relativa, compreende-se que é necessária a demonstração do prejuízo e, ainda, que 
não pode ser reconhecida pelo juiz sem pedido expresso das partes29.  

Aury Lopes Júnior critica, acertamente, esta classificação. O autor considera a categoria de 
nulidades relativas absolutamente imprestável ao processo penal, pois tem um gravíssimo vício de 
origem: nasceu e se desenvolveu no direito civil, sendo transplantada ao processo civil e, depois, ao 
processo penal30.  Acrescenta que não se deve falar em interesses públicos e privados em um processo 
penal, sendo inadmissível compreender que os direitos do acusado seriam uma dimensão privada e, 
portanto, o seu desrespeito implicaria nulidade relativa. “Isso porque a proteção do réu é pública, porque 
são públicos os direitos e garantias que o tutelam.”31

Partindo-se desta compreensão, mudam muitas das respostas que vêm sendo dadas às questões 
acima pela doutrina tradicional. Passa-se a analisar, de forma sucinta, algumas delas: 

O juiz deve conhecer de ofício a nulidade? 

Conforme demonstrado, doutrina e jurisprudência majoritárias compreendem que a nulidade 
absoluta deve ser declarada de ofício, enquanto que a relativa somente será decretada com a demonstração 
de prejuízo. Mais: não sendo esta argüida no momento oportuno, haverá preclusão, portanto, há prazo 
para ser declarada32. Esta compreensão, vale lembrar, foi adotada pelo art. 154 do Projeto.

Este entendimento, contudo, é equivocado: o juiz, em um processo penal, deve atuar como 
garantidor da eficácia do sistema de garantias constitucionais, zelando pela forma/ garantia. E, como 
bem observa Aury Lopes Júnior, “a qualquer momento, independentemente da postulação da defesa, ele 
pode verificar que determinado ato defeituoso lesa ou coloca em risco direito fundamental e determinar 
a repetição para sanar.”33 Esta compreensão é adotada, também, por Tourinho Filho, para quem, seja qual 
for a imperfeição do ato. “deve o juiz, dela tomando conhecimento, determinar as diligências necessárias, 
visando a afastar do processo as impurezas, escoimando-o, limpando-o, sanando-o”34:

29 GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. As nulidades no processo 
penal. 8.ed. São Paulo: RT, 2004..p. 24.
30 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional, vol II, Rio de Janeiro: lumen juris, 2009, p. 390.
31 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional, vol II, Rio de Janeiro: lumen juris, 2009, p. 391.
32 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 9.ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005. p. 722.
33 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional, vol II, Rio de Janeiro: lumen juris, 2009. p. 391.
34 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 11.ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 506.
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A forma processual é uma garantia do Estado ou do acusado?

De longa data, compreende-se que a forma processual serve para garantir o interesse do acusado 
e do Estado. Nas palavras de Bento Faria35:

E as formas do processo, conforme já dissemos, são justamente instituídas 
e organizadas com a finalidade de garantir o direito individual no interesse 
coletivo, principalmente porque, atendendo ao objetivo do procedimento penal, 
o seu resultado muitas vezes ou, quase sempre, há de importar no sacrifício do 
direito do acusado em respeito e segurança da sociedade.

Também este entendimento é inadequado, tendo em vista que o Estado tende a exceder-se na 
senda repressiva e que o processo penal constitui verdadeiro limite, tutelando direitos e garantias do 
acusado. Neste contexto, a forma processual é limite de poder e garantia para o réu. Assim sendo, todo 
o sistema de invalidade dos atos processuais funda-se na tutela do interesse do imputado e tem como 
objetivo assegurar o devido processo legal36.

Tanto é assim que existem causas impeditivas de declaração de nulidade quando o ato não 
trouxer prejuízo ao acusado. E os atos, mesmo com defeitos insanáveis, produzirão os efeitos como se 
válidos fossem. 

Assim, por exemplo, faltando o exame de corpo de delito em um processo de homicídio e não se 
tratando de nenhuma das hipóteses admissíveis dos meios supletivos, ninguém terá dúvida de que se trata 
de nulidade absoluta. Contudo, se o procedimento seguiu os trâmites até o final e o réu logrou absolvição, 
tendo a sentença transitado em julgado, este processo, não obstante a eiva, é plenamente eficaz. Isso 
porque está protegido pelo manto da coisa julgada e, como se sabe, no direito processual penal brasileiro, 
não cabe revisão criminal “pro societate”37. 

Outro exemplo que merece ser citado é a Súmula 160 do Supremo Tribunal Federal: “É nula a 
decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso de acusação, resssalvados 
os casos de recurso de ofício.” 

É possível a convalidação dos atos processuais? 

Doutrina e jurisprudência majoritárias compreendem que é possível a convalidação de nulidades 
relativas. Segundo Paulo Rangel38:

O princípio da convalidação tem que ser visto em harmonia com os princípios da 
celeridade e da economia processual, pois o processo é “procedere”, caminhar, 

35 FARIA, Bento de. Código de Processo Penal. V.II. arts. 251 a 667. Rio de Janeiro: Record Editora, 1960. p. 292.
36 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional, vol II, Rio de Janeiro: lumen juris, 2009. p. 393.
37 TOVO, Paulo Cláudio. TOVO, João Batista Marques. Nulidades no processo penal brasileiro. Novo enfoque e comentário.  Rio de 
Janeiro, 2008. p. 07.
38 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 9.ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005. p. 720.
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avançar, ir adiante, e não faria sentido declarar nulo todo o processo se a parte 
que tem interesse na alegação de nulidade não o fez, ou ainda, se o ato, mesmo 
atípico, atingiu o seu fim ou, por último, se a parte aceitou os efeitos do ato 
praticado em desconformidade com a lei

Este entendimento não se coaduna com a releitura que ora se faz. Neste trabalho, compreende-
se legítima a idéia de sanabilidade, ou não, do defeito processual. Parte-se da premissa de que a forma 
processual não vale por ela mesma, não é um fim em si. Trata-se, apenas, de um meio para assegurar 
o cumprimento dos princípios constitucionais (que na forma se efetivam), mais especificamente 1) a 
jurisdicionalidade; 2) a garantia do sistema acusatório; 3) a presunção de inocência; 4) contraditório e 
ampla defesa e, ainda, 5) a motivação das decisões judiciais39. 

Nessa senda, para a discussão da sanabilidade do ato, deve-ser perquirir, inicialmente, sobre a 
eficácia do princípio constitucional que a forma processual tutela, sendo que:

1) na dúvida, sempre deve-se operar a “favor rei”, ou seja, acolhendo a 
irresignação da defesa;
2) não havendo dúvida, mas sim divergência entre o alegado pela defesa 
e a interpretação dada pelo juiz, vale a regra da inversão de sinais: incumbe 
ao juiz fundamentar porque a atipicidade não impediu a eficácia do princípio 
constitucional tutelado40.  

Logo depois, deve-se investigar 1) se o ato pode ser refeito41 e, ainda, 2) se a repetição do 
ato gera a eficácia principiológica pretendida. Em caso positivo, tem-se um defeito sanável, não sendo 
necessária a decretação de nulidade. Em caso negativo, o defeito é insanável, sendo a decretação da 
nulidade - com a respectiva ineficácia e desentranhamento dos autos - o único caminho possível42. 

A leitura do art. 161 do Projeto 156 deve ter como ponto de partida estas concepções:

Art. 161. O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende, 
ordenando as providências necessárias para a sua retificação ou repetição.

O ato defeituoso contamina os subseqüentes? 

O art. 573 do Código de Processo Penal, como é sabido, consagra o chamado princípio da 
contaminação:

39 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional, vol II, Rio de Janeiro: lumen juris, 2009. p. 396.
40 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional, vol II, Rio de Janeiro: lumen juris, 2009. p. 399. 
41 Interessante, também aqui, citar as palavras de Pontes de Miranda: “Defeito não é falta. O que falta não foi feito. O que foi feito, mas 
tem defeito existe. O que não foi feito não existe, e, pois, não pode ter defeito. O que foi feito, para que falte, há, primeiro, de ser desfeito. 
Tôda afirmação de falta contém enunciado existencial negativo: não há, não é, não existe; ou afirmação de ser falso o enunciado existencial 
positivo: é falso que haja, ou que seja, ou que exista. Faltar é derivado de ‘fallere’, como falso;ao passo que defeito vem de ‘deficio’ (facio) 
e sugere estar mal feito.”: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das Ações. Tomo IV. Ações constitutivas. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1973. p. 42/43.
42 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional, vol II, Rio de Janeiro: lumen juris, 2009. p. 399.
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Art. 573.  Os atos, cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos 
anteriores, serão renovados ou retificados.
§ 1o  A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele 
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
 § 2o  O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende.

O art. 160 do Projeto tem previsão semelhante:

Art. 160. A nulidade de um ato do processo, uma vez declarada, causará a dos atos 
que dele diretamente dependam ou sejam consequência, ressalvadas as hipóteses 
previstas neste Código.

Doutrina e jurisprudência acabam, muitas vezes, valorando os atos isoladamente, sem considerar 
a vinculação de todos os atos com o ato final, a sentença. Contudo, como bem observa Carlo Taormina43:

La concatenazione causale che, al pari di quanto avviene in qualsiasi fattispecie 
complessa a formazione progressiva, percorre l’intera fattispecie processuale, in 
guisa che l’atto antecedente si ponga come pressupposto del successivo, fa si 
che, in caso di declaratória de nulittà del primo, tutti i successivi siano destinati 
a cadere.

Enfim, “os atos processuais pressupõem que, durante o processo, venha a criar-se uma certa 
situação jurídica que somente pode constituir-se de forma válida se válidos forem os atos que a precederam, 
como condicionante será em relação aos atos que na seqüência venham a precedê-los.”44

O reconhecimento de incompetência implica a nulidade apenas dos atos decisórios? 

Como é cediço, o art. 567 do Código de Processo Penal estabelece que a incompetência do juízo 
anula somente os atos decisórios. O art. 157 do Projeto tem redação semelhante, estabelecendo que, 
“reconhecida a incompetência territorial, serão anulados os atos de conteúdo decisório, podendo o juiz 
que prosseguir no processo ratificar os demais, bem como determinar a renovação da instrução.”

Também aqui o Projeto representou alguma evolução, pois previu a possibilidade de o juiz 
determinar a renovação da instrução. Todavia, restou aquém do necessário para a configuração dos 
princípios do juiz natural e do devido processo legal. Isso porque, uma vez reconhecida a incompetência 
do juiz, deve ser anulado o ato decisório e, ainda, todo o processo. 

A garantia da jurisdição e do devido processo legal impõe que todo o processo -  todos os seus 
atos – sejam praticados na frente do juiz natural, competente e de forma válida. Como bem observa 
Aury Lopes Júnior, essas garantias não nascem na sentença, mas quando do início do processo, com o 
recebimento da exordial acusatória. Assim sendo, desde o início, o réu tem a garantia de que todos os 
seus atos sejam praticados por um juiz competente. “Não é mera garantia de prolação da sentença, mas 
43 TAORMINA, Carlo. Diritto Processuale Penale. V. II. Troino: G. Giappichelli Editore. p. 424.
44 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional, vol II, Rio de Janeiro: lumen juris, 2009. p. 402.
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da jurisdição.”45

OS ATOS DEFEITUOSOS DO INQUÉRITO SÃO PASSÍVEIS DE DECRETAÇÃO DE 
NULIDADE? 

No que tange ao inquérito policial, existem, atualmente, “dois pesos e duas medidas”: afirma-
se 1) que as irregularidades do inquérito são irrelevantes porque não alcançam o processo e, ao mesmo 
tempo e paradoxalmente, 2) que as diligências podem ser valoradas na sentença, pois os atos do inquérito 
integram o processo46.

Este entendimento é inadmissível. “O constituinte, ao não admitir provas ilícitas no processo, 
referiu-se a este de forma ‘lato sensu’, incluindo-se aí, portanto, o inquérito, apesar do sistema processual 
brasileiro ser acusatório, adotando como prova, ‘stricto sensu’, aquela produzida em juízo.”47

 Nessa senda, parece acertado o entendimento de Aury Lopes Júnior, no sentido de que a única 
forma de sanar um ato defeituoso do inquérito é repetindo o referido ato no processo. Em isso não 
ocorrendo, não só aquela diligência é nula como também contaminará a sentença que valorar este ato de 
investigação nulo48. Este entendimento foi, aparentemente, consagrado no Projeto 156:

Art. 153. O descumprimento das disposições legais ou constitucionais que tenham 
por objeto matéria relativa ao processo ou à investigação criminal determinará a 
invalidade dos respectivos atos, nos limites e na extensão previstas neste Código.

Andou bem o Legislador ao reconhecer a necessidade de controle dos atos da investigação 
criminal: reconheceu que as provas ilícitas devem ser fulminadas de nulidade, independentemente do 
momento em que forem elas produzidas.   

IV. Considerações Finais

Como bem observa Fauzi Choukr, a manutenção dos cânones de compreensão do sistema de 
nulidades – ainda apegados aos ideais inquisitivos – seguramente serve como fonte de represamento dos 
novos valores no processo penal. Mais: obsta o amadurecimento das normas constitucionais e serve de 
obstáculo à solidificação da cultura democrática no processo penal49.

Nesse contexto, parece que eventual publicação do Projeto 156 vem bem, pois este diploma 
legal demonstrou maior preocupação com os direitos fundamentais do acusado. Contudo, é necessário 
reconhecer que ficou, conforme demonstrado, aquém do efetivamente necessário para a solidificação de 
uma cultura democrática e de um processo penal verdadeiramente acusatório. 

45 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional, vol II, Rio de Janeiro: lumen juris, 2009. p. 403.
46 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional, vol II, Rio de Janeiro: lumen juris, 2009. p. 403.
47 LIMA, Arnaldo Siqueira de. Vícios do inquérito maculam a ação penal. Boletim IBCCRIM. São Paulo, v.7, n.82, p. 10, set. 1999.
48 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional, vol II, Rio de Janeiro: lumen juris, 2009. p. 403.
49 CHOUKR, Fauzi Hassan. Código de Processo Penal. Comentários Consolidados e Crítica Jurisprudencial. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2009.p. 881.
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1. INTRODUÇÃO

O Direito do Trabalho nasceu do povo e para o povo. Embora em algumas nações que se 
desenvolveram mais tarde - ou que continuam em desenvolvimento nos dias atuais - o direito não tenha 
emanado do povo, a essência do Direito do Trabalho é o povo.

Foi para a proteção e garantia dos direitos dos operários e, sem dúvida, para a própria noção de 
civilidade dos cidadãos que as garantias trabalhistas surgiram.

No Brasil, o Direito do Trabalho surgiu da noção que o legislador teve de não deixar o operariado 
brasileiro desamparado como os operários europeus, que precisaram ir às ruas para garantir seus direitos. 
Embora algumas manifestações operárias tenham eclodido no início do século passado, não serviram 
para caracterizar uma legislação ascendente [1] no Brasil.

A partir de muitas tentativas fracassadas de garantir o direito aos trabalhadores, juntamente 
com uma enormidade de projetos de lei e decretos, é que se chegou à nossa atual Consolidação das Leis 
Trabalhistas, editada em 1943.

O presente trabalho, entretanto, trata de uma instituição que só será amparada pelo Direito do 
Trabalho se sua prática não atender aos seus requisitos configuradores: a prática de estágio.

O Estágio é uma figura de Direito Civil que tem a finalidade de propiciar o aperfeiçoamento do 
aprendizado adquirido em sala de aula e inserir o estudante em situações reais no âmbito de sua futura 
profissão.
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Contudo, mais do que tratar do Estágio, este estudo versa sobre a desconfiguração do Contrato 
de Estágio.

A partir do Estágio desconfigurado deve-se, sim, falar em Direito do Trabalho, pois, embora 
em sua primária concepção e objetivo não se confunda com emprego, o estágio se enquadra numa das 
situações que mais se assemelham a ele, por possuir os cinco elementos caracterizadores do emprego: 
trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação. 
Todavia, a legislação não permite sua tipificação.

Esta tênue linha, que separa o emprego formalizado do estágio em sua plenitude, bem como o 
flagrante mau uso do estagiário, foram as causas que motivaram a pesquisa em tela.

Imprescindível destacar também que o estudo não tem espírito maniqueísta e não busca de 
forma alguma levantar apenas um lado da questão. Ver-se-á nas próximas páginas o que se tem 
decidido e entendido por todo o país no tocante à caracterização da relação de emprego tendo por trás 
um pseudocontrato de estágio, não se olvidando de citar casos práticos, onde o vínculo empregatício 
inexistente pleiteado tenha sido negado.

O propósito da perfeita realização do estágio é alcançar o seu fim verdadeiro: oportunizar ao 
estudante a complementação dos estudos teóricos e inseri-lo, em condições adequadas às exigências 
atuais, no mercado de trabalho. Bem utilizado, o estágio é um excelente instrumento de integração entre 
o estudante e a futura área de atuação, bem como a todo o meio social em que está inserido.

É imperativo dizer que, obedecido o estabelecido na legislação vigente, e respeitado o aluno-
estagiário, o estágio formalmente caracterizado, sem vícios, não configura vínculo trabalhista.

 
2. DO DIREITO DO TRABALHO

2.1 Definição

Conforme Maurício Godinho Delgado [2], definir um fenômeno consiste em apreender e 
desvelar os elementos que o compõem e o nexo lógico que os mantêm integrados. É a “declaração da 
estrutura essencial de determinado fenômeno, com seus integrantes e o vínculo que os preserva unidos”.

Quando se busca uma definição, sobretudo no ramo do Direito, há sempre posturas distintas 
levantadas pelos juristas. Por vezes definem subjetivamente, por outras objetivamente. Há, evidentemente, 
concepções mistas de definição, que procuram combinar os dois enfoques.

Portanto, de forma sintética e imparcial, o Direito do Trabalho é o ramo do Direito responsável 
por regular a relação laborativa entre empregador e empregado e de ambos com o Estado, tendo por 
finalidade a valorização do trabalho humano, e não simplesmente a proteção do hipossuficiente, buscando 
a paz social e regulando as atividades, tanto realizadas pelo empregado como as de responsabilidade do 
empregador.
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2.2 Histórico do Trabalho

O trabalho acompanha a espécie humana desde os primeiros tempos. Mesmo sem subordinação 
o homem sempre trabalhou. Trabalhava para conseguir alimentos, para fabricar ferramentas e utensílios, 
enfim, trabalhava para sobreviver.

Na busca por mais territórios, por terras mais férteis e por melhores condições de vida, o homem 
peregrinava constantemente. Nessas viagens, não raramente, se deparava com outros povos em seu 
caminho, ocupando terras que o interessavam.

Desses encontros surgiam batalhas, onde os vencidos acabavam por serem escravizados, dando 
origem à primeira forma de trabalho subordinado. Mais tarde, muitos escravos iam se tornando livres, em 
geral quando seus senhores morriam, declarando a liberdade para seus escravos prediletos. Ganhando a 
liberdade, esses escravos eram obrigados a laborar em seu ramo habitual ou ainda alugando-se a terceiros, 
entretanto com direito a receber pelos seus serviços. Daí surgiram os primeiros trabalhadores assalariados.

Tempos depois, nas sociedades feudais, se instituiu a servidão. Sem a condição jurídica de 
escravo, e também sem liberdade, o indivíduo se obrigava a servir o senhor feudal, que detinha a terra 
e os direitos sobre seus servos. Por não ser escravo, na literal definição do termo, o servo sofria as mais 
severas restrições, sobretudo quanto ao deslocamento, geralmente nunca tendo licença para se locomover 
para outras terras.

Entre a escravidão e a servidão são muitos os pontos em comum, embora ainda assim, a servidão 
tenha sido menos árdua. Com o advento das Cruzadas e com as epidemias no final da Idade Média, a 
servidão começou a desaparecer, tanto pela fuga dos servos quanto pela alforria.

Contemporâneas às sociedades feudais, as corporações foram se instalando. Essencialmente 
formadas por servos foragidos, que colonizavam as margens das cidades, esses grupos profissionais 
estabeleciam suas próprias leis e asseguravam direitos para todos os coorporatizados. O homem, que até 
então trabalhava em prol do senhor feudal, passara a exercer sua atividade de forma organizada, embora 
ainda sem inteira liberdade e sem receber um tostão. Tinha, em compensação, direito a socorros em casos 
de doença e outras benesses.

Viu-se, então, que as corporações não passavam de uma escravidão mais branda e que 
freqüentemente digladiavam-se umas contra as outras, gerando rebeliões, o que levou à extinção das 
mesmas por terem sido declaradas atentatórias aos direitos do homem e do cidadão.

Mais recentemente, a invenção da máquina e sua conseqüente aplicação à indústria resultou na 
Revolução Industrial, o que modificou por completo a relação de trabalho entre empregador e empregado. 
Houve nessa época inúmeros movimentos de protestos, com destruição de maquinário e rebeliões. Mas, 
com o desenvolvimento do sistema de comércio ampliando o mercado, aconteceu um maior número de 
admissões em razão do aumento da necessidade de mão-de-obra, embora os salários ainda fossem baixos 
em razão da produção em série.

Entretanto, isso tudo resume apenas as primeiras formas de trabalho e não o Direito do Trabalho 
propriamente dito. Foi a partir do final do século XVIII, com as revoluções política e industrial, que se 
deu por necessária uma regulação quanto às formas de lavoro.
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De certa forma, devemos ao Sistema Liberal o surgimento do Direito do Trabalho. Foi com 
a bandeira da “Igualdade e Liberdade” que a sociedade tornou-se desigual e escravizada. O Estado 
abandonava o operário, largando-o à própria sorte e conferindo-lhe a liberdade. Porém, na verdade, ele 
não passava de um mero meio de produção.

O crescimento das forças dos privilegiados oprimia cada vez mais o operariado. Como o salário 
não tinha a barreira do mínimo de hoje, que visa dar condições de sobrevivência para a pessoa humana, 
os chefes de indústria reduziam os salários dos operários até onde a concorrência permitia, fazendo com 
que a desigualdade aumentasse mais e mais.

Desse cenário de exploração formaram-se duas classes de interesses opostos: os capitalistas 
e os proletários.  Os capitalistas, apesar de não formarem o Estado, detinham o capital e ditavam as 
regras a serem seguidas pela classe trabalhadora. Os proletários eram submissos e ficavam sujeitos aos 
mandos e desmandos da classe opressora. Essas duas classes, conforme Segadas Vianna [3], “viviam tão 
separadas, tão distantes, tão indiferentes, como se habitassem países distintos ou se achassem divididas 
por barreiras intransponíveis”.

Este contraste é perfeitamente explicitado por Oliveira Viana [4]:

“no seu supermundo, em monopólio absoluto, os ricos avocavam para 
si todos os favores e todas as benesses da civilização e da cultura: a opulência 
e as comodidades dos palácios, a fatura transbordante das ucharias, as galas e 
os encantos da sociabilidade e do mundanismo, as honrarias e os ouropéis das 
magistraturas do Estado. Em suma: a saúde, o repouso, a tranqüilidade, a paz, 
o triunfo, a segurança do futuro para si e para os seus.

“No seu inframundo repupulava a população operária: era toda uma 
ralé fatigada, sórdida, andrajosa, esgotada pelo trabalho e pela subalimentação; 
inteiramente afastada das magistraturas do Estado; vivendo em mansardas 
escuras, carecida dos recursos mais elementares de higiene individual e 
coletiva; oprimida pela deficiência dos salários; angustiada pela instabilidade 
do emprego; atormentada pela insegurança do futuro, próprio e da prole; 
estropiada pelos acidentes sem reparação; abatida pela miséria sem socorro; 
torturada na desesperança da invalidez e da velhice sem pão, sem abrigo, 
sem amparo. Só a caridade privada, o impulso generoso de algumas almas 
piedosas, sensíveis a essa miséria imensa, ousava atravessar as fronteiras desse 
inframundo, os círculos tenebrosos deste novo Inferno, para levar, aqui e ali, 
espaçada e desordenadamente, o lenitivo das esmolas, quero dizer: o socorro 
aleatório de uma assistência insuficiente. Os capitães de indústria, ocupados 
com a acumulação e a contagem de seus milhões e o gozo dos benefícios de 
sua riqueza, não tinham uma consciência muito clara do que significava a 
existência desse inframundo da miséria, que fica do outro lado da vida, longe 
de suas vistas aristocráticas, e cujos gritos de ódio, cujas apóstrofes indignadas, 
cujas reivindicações de justiça eles não estavam em condições de ouvir e, menos 
ainda, de entender e atender”.
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Segundo Palácios [5], “a liberdade sem freios será a causa da brutalidade e da usurpação se 
há desigualdade nas forças individuais”.

O Estado tinha a função de assegurar a ordem social e política. No entanto, não passava de 
espectador, dando aos particulares – leia-se os detentores do capital – ampla liberdade de ação econômica. 
Foi-se instalando, com isso, uma verdadeira ditadura capitalista da qual o direito não mais pôde atender 
aos seus fenômenos econômicos e sociais. O legislador não tomava providências para garantir a igualdade 
jurídica e o Estado garantia tão-somente o direito à propriedade, esquecendo-se que além dos bens 
materiais, o cidadão-proletário [6] necessitava da proteção dos direitos morais e da dignidade humana, 
que em razão da opressão econômica estava rebaixada.

Essa superproteção à individualidade fez com que os próprios liberais se apercebessem de que 
o Estado estava fugindo de sua missão ao não cuidar dos interesses da sociedade como um todo. A 
sociedade sentia o declínio do sistema ao entender que não bastava aglutinar todas as individualidades, 
mas sim, fazer uma combinação a fim de que cada um tivesse sua atribuição e finalidade.

Dessa percepção surgiram, em meados do século XIX, os primeiros estudos acerca do papel 
do homem na sociedade e as discussões sobre o modelo ideal de Estado. Uns defendiam o coletivismo, 
outros a presença de um Estado autoritário, e ao mesmo tempo, alguns falavam em equilíbrio de classes. 
Adolfo Wagner entendia que, antes de tudo, existe uma solidariedade moral entre os indivíduos, muito 
mais profunda que a econômica.

O Estado deveria ter se tornado instrumento da justiça e intercedido como representante do 
interesse coletivo, a fim de manter o equilíbrio entre os diversos fatores de produção e reprimir os 
interesses individuais que passassem por cima dos interesses da sociedade, reduzindo as desigualdades.

Passou-se a desconsiderar o homem isoladamente e a dar ênfase ao homem na sociedade. O 
Estado começou a assegurar o desenvolvimento da personalidade e as aptidões dos hipossuficientes, 
impedindo que os mais fortes se opusessem ao desenvolvimento deles.

Instituída essa doutrina mais intervencionista, a igualdade pura foi substituída pela igualdade 
jurídica em nome da solidariedade.

 
2.3 Direito do Trabalho no Mundo

Impossível falar em Direito do Trabalho sem mencionar a obra “Germinal”, de Emile Zola, que 
gerou o filme homônimo de Claude Berri. A trama explora a questão da luta pelos direitos trabalhistas a 
partir da ação dos carvoeiros franceses no século XIX.

A narrativa refere-se ao processo de maturação dos movimentos operários e à adoção de uma 
postura mais rígida em relação à exploração exercida pelos patrões. Os carvoeiros submetiam-se às mais 
cruéis condições de trabalho, com jornadas de até 16 horas diárias, falta de equipamentos, constantes 
riscos de desmoronamentos e explosões. Além disso, recebiam um salário baixíssimo, sujeito a multas e 
reduções arbitrárias e sem prévio aviso. Não raramente, os chefes de família se viam obrigados a colocar 
crianças e filhas mulheres para extrair carvão, a fim de aumentar a renda familiar.
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A forma na qual a situação era conduzida, com famílias em estado de miséria absoluta, sem 
comida para pôr na mesa, doentes e fracas, em contraste com a vida luxuosa e a mesa farta dos patrões, 
chegou a um estágio no qual a revolução se tornou obrigatória.

Sem sucesso nas tratativas por melhores condições de trabalho e maiores salários, eclodiu a 
revolução, com greves e boicotes, brigas e sangue e operários destruindo galpões e maquinários.

Num primeiro momento, mesmo que alguns patrões tenham chegado a falir, essa rebelião não 
surtiu muitos efeitos. Os operários viram-se obrigados a voltar ao trabalho, porém desta vez com as 
famílias enxugadas pelas mortes ocorridas durante a revolução, mas com uma vitória: condições de 
trabalho mais favoráveis.

A partir desse cenário, começaram a brotar os direitos trabalhistas. O cidadão ganhou o direito 
de não mais ser detido por inadimplência, seu salário passou a ser impenhorável, as vítimas de acidentes 
passaram a ser indenizadas, o trabalhador era protegido de exploração, os direitos de propriedade passaram 
a ser limitados e os impostos relativos a heranças sofreram reajuste. Tudo para dar ampla oportunidade às 
classes baixas e nivelar a disparidade social.

Na Inglaterra, foi reduzida a idade mínima para o exercício o trabalho infantil de nove para oito 
anos de idade, estabelecendo-se meia jornada de trabalho. Foi criado o serviço de inspeção nas oficinas 
e instituídas medidas de segurança no trabalho.

Os governantes, em geral, passaram a se interessar mais pela classe trabalhadora, sobretudo 
na virada do século XIX. A Encíclica “Rerum Novarum”, redigida pelo Papa Leão XIII, veio a ser um 
marco na história do Direito do Trabalho, sugerindo que ambas as classes (do capital e do trabalho) se 
unissem para evitar “confusão e lutas selvagens”. As palavras do Pontífice exerceram forte influência no 
mundo cristão e vieram a contribuir com o avanço no ramo trabalhista.

Segadas Viana [7] narra magistralmente o que passou a ocorrer quando os próprios detentores 
do capital entenderam que a classe trabalhadora deveria ter direitos respeitados e ser protegida:

“Reconhecia-se que o dever da prestação do salário não se podia 
resumir ao pagamento de algumas moedas que apenas permitissem não morrer 
rapidamente de fome; que o trabalho excessivo depauperava a saúde do operário 
e que isso impediria a existência de um povo fisicamente forte; compreendia-se 
que a velhice, a invalidez e a família do trabalhador deviam ser amparadas, 
porque ele poderia melhor empregar sua capacidade produtora tendo a certeza 
de que, à hora amarga da decrepitude, do infortúnio ou da morte, velava por ele 
e pelos seus o Estado, através duma legislação protetora”.

Com a Primeira Guerra Mundial, onde trabalhadores foram levados às trincheiras, juntamente 
com soldados de outras camadas sociais, se compreendeu que para lutar e morrer todos os homens 
eram iguais e que deveriam, portanto, serem iguais para o direito de viver. David Lloyd George [8], na 
Inglaterra, chegou a confessar aos trabalhadores: “O Governo pode perder a guerra sem o vosso auxílio, 
mas sem ele não a pode ganhar”.

Durante os cinco sangrentos anos que perdurou a guerra, convenções foram surgindo por todo 
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o globo, com o propósito de dar mais proteção e garantias aos trabalhadores, fixando regras de duração, 
higiene, segurança, seguro social e direito à livre organização sindical.

Ao cabo dessa grande guerra, verificou-se que os trabalhadores não apenas foram à linha de 
frente para lutar pelos interesses dos detentores do capital, e sim, para preparar o campo para uma nova 
era, onde os direitos trabalhistas seriam respeitados e o trabalho seria colocado no mesmo plano do 
capital.

Com isso, deu-se início às primeiras formas de proteção ao trabalhador e foi universalizado o 
Direito do Trabalho pela Organização Internacional do Trabalho, criada em 1919.

 
2.4 Histórico do Direito do Trabalho no Brasil

Enquanto no México, na Inglaterra, na França e em quase todo o mundo as legislações trabalhistas 
surgiram dos movimentos ascendentes [9]; no Brasil ocorreu o contrário: as atividades econômicas 
não exigiam grandes massas operárias, de modo que não existiam grandes associações profissionais e, 
por isso, não haviam lutas e grandes protestos. Diante desse panorama, restou ao Estado promulgar a 
legislação em benefício do indivíduo.

Na época do Império, não haviam indústrias desenvolvidas, os grupos sociais eram inorgânicos 
e as atividades agrícolas eram realizadas por escravos, que não se sentiam possuidores de qualquer 
direito. As pequenas rebeliões e fugas tinham a nobre ambição da liberdade e nunca o anseio da igualdade 
jurídica.

A indiferença com a questão da escravidão era tamanha que a abolição partiu unicamente de um 
ato de generosidade da Princesa Isabel. Nunca houve, no Brasil, qualquer pressão da opinião pública.

Nos primeiros tempos da República, os debates sobre a questão social também não surtiam 
grande interesse, pois as proporções dos acontecimentos eram tão pequenas que não se podia falar em 
“problema social”.

Quando a indústria começou a se desenvolver é que passou a se sentir o desajuste entre as 
condições normais de vida do trabalhador e aquelas a que ele deveria ter direito. Entretanto, ainda não 
haviam se formado as concentrações de operários e as esparsas manifestações que se verificavam no país 
eram atribuídas a anarquistas - não a trabalhadores descontentes.

As primeiras leis de cunho trabalhista na história do Brasil são referentes ao trabalho agrícola, 
como os projetos de Costa Machado, de 1893 os de Prudente José de Moraes e Barros [10], de 1895 e 
1899. Um outro projeto, ainda de Prudente de Moraes, que estabelecia indenização em caso de demissão 
injusta, foi vetado pelo Presidente em exercício Manoel Vitorino Pereira.

Ao decorrer da história da República e, sobretudo no início do século XX, muitos outros atos, 
decretos e leis em benefício do trabalhador foram surgindo. Na verdade, muitos deles tiveram fim 
essencialmente eleitoreiros, como bem refere Oliveira Viana [11]:
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“(...) os nossos parlamentares também procuram, principalmente nos 
fins da legislatura e por ocasião da renovação dos mandatos, dar mostras ao 
eleitorado que fizeram alguma coisa no interesse do povo – e nesse sentido é 
grande, às vezes, a atividade legislativa que desdobram”.

Muitos projetos foram sendo apresentados, no entanto a maioria não passou disso. Um em 
especial merece destaque pela total discrepância do proposto. Trata-se do projeto de Graccho Cardoso, 
de 1908, que pretendia regular a indenização por acidentes de trabalho na indústria. Em seu texto, as 
empresas com menos de cinco empregados seriam excluídas, e o mais incrível é que quando ocorressem 
catástrofes vitimando mais de três empregados, o empregador se desobrigava de os indenizar.

Entretanto, foi só a partir de 1911, com o Projeto de Nicanor do Nascimento, que se esboçou 
o princípio da inferioridade econômica do trabalhador, tentando conferir-lhe uma maior proteção. No 
texto, os cidadãos empregados em casas de comércio tinham uma jornada diária de 12 horas, além do 
que, uma vez por semana, o patrão poderia tomar mais três horas do empregado exclusivamente para a 
limpeza do estabelecimento, desde que não fosse aos sábados e também proibia o trabalho aos domingos 
e feriados.

O projeto também previa a impossibilidade de se dispensar, por parte do empregado, o repouso 
semanal, o que veio mais tarde a efetivar o princípio da irrenunciabilidade, que impede o trabalhador de 
renunciar aos direitos a ele conferidos. Outras mudanças trazia o projeto, como a proibição do trabalho 
aos menores de dez anos e a permissão aos que tivessem entre dez e quinze anos, desde que alfabetizados. 
Impedia o trabalho noturno para menores de 18 anos, com exceção dos artistas, desde que tivessem o 
consentimento de seus responsáveis.

Por fim, o projeto estabelecia que o ambiente de trabalho deveria prezar pela higiene e obrigava o 
empregador a indenizar os empregados acidentados. Também obrigava as casas comerciais que tivessem 
mais de trinta menores analfabetos empregados a manter escolas a fim de alfabetizá-los.

Apesar de ser o precursor de muitos dos princípios e normas hoje implantados em nossa 
Consolidação das Leis Trabalhistas, esse projeto nunca foi apreciado. O mesmo fim teve o projeto de 
Figueiredo Rocha, de 1912, que fixava a duração do trabalho em oito horas diárias, proibia serões 
industriais e estabelecia que o operário que contasse com mais de cinco anos de serviço continuaria a 
perceber dois terços de sua diária, quando inutilizado, trabalhando para o empregador.

Três anos mais tarde surgiu o primeiro projeto de um Código de Trabalho no Brasil. Maximiliano 
Figueiredo utilizou-se de outros projetos que não haviam vingado, compendiando-os e formando um texto 
com mais garantias e mais condizente com as questões sociais da época. Definia o contrato de trabalho 
como “convênio pelo qual uma pessoa se obriga a trabalhar sob a autoridade, direção e vigilância de 
um chefe de empresa ou patrão, mediante uma remuneração, diária, semanal ou quinzenal, paga por 
este, calculada em proporção ao tempo empregado, à quantidade, qualidade e valor da obra ou serviço, 
ou sob quaisquer outras bases não proibidas por lei”.

Aos menores de idade, entre os dez e quinze anos, era reconhecido o direito de trabalhar, desde 
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que o serviço não prejudicasse a saúde e o rendimento escolar. A duração da jornada do menor era 
reduzida e, no contrato firmado entre patrão e empregado (que era obrigatório, nesse caso), deveria 
constar o tempo de vigência – nunca superior a 4 anos - a designação do serviço, o salário, o tempo, a 
forma de pagamento e o lugar onde seria exercida a atividade laboral, nunca podendo exceder a quatro 
quilômetros de distância da residência do menor.

Já se vislumbrava nesse projeto a obrigatoriedade do aviso prévio (de oito dias) e o ressarcimento, 
quando da rescisão do contrato sem justa causa. Previa o licenciamento remunerado da mulher grávida e 
fixava os deveres do empregado e do empregador.

Também não aprovado, em 1917 Maurício de Lacerda apresentou um conjunto de projetos, 
que regulava a duração da jornada de trabalho, criava o Departamento Nacional do Trabalho e instituía 
Comissões de Conciliação e Conselhos de Arbitragem Obrigatória. Ainda autorizava a greve, regulava a 
aprendizagem industrial, obrigava a criação de creches em estabelecimentos que empregassem mais de 
10 mulheres e, quanto aos menores de idade empregados, concedia o repouso semanal de 36 horas.

Só em 1919 é que, finalmente, foi aprovado um projeto sobre acidentes do trabalho, redigido 
pelo senador Adolfo Gordo, e que durou até 1934, quando outro Decreto o substituiu.

Com a Primeira Guerra Mundial, houve anos de inatividade legislativa. Ao final dela, algumas 
leis voltadas ao trabalhador foram editadas, como a de Eloy Chaves, que instituía caixas de aposentadoria 
e pensões para os ferroviários, bem como a que concedia o direito a férias remuneradas, outra sobre 
a locação de serviços teatrais, bem como a que legislava sobre o trabalho de menores. Em 1923, foi 
criado o Conselho Nacional do Trabalho. Em 1926, a partir da reforma na Constituição, atribuiu-se ao 
Congresso Nacional a competência privativa de legislar sobre o trabalho.

Como bem afirmou Cesarino Júnior [12], “A Legislação Social do Brasil começou, 
decididamente, após a Revolução de 1930. O Governo Provisório, que foi constituído sob a chefia do 
então Presidente da República, Getúlio Vargas, criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 
que principiou realmente a elaboração das nossas leis sociais”.

Mais uma vez no Brasil, como já referiu Oliveira Viana, foi o fim eleitoreiro que culminou 
nessas reformas sociais. Contudo, após a Revolução de 1930, foi conferida a pasta do Ministério do 
Trabalho a Lindolpho Collor, que logo tratou de pôr em execução uma série de medidas legais destinadas 
a colocar nossa legislação trabalhista em consonância com a situação econômica e social brasileira, bem 
como com toda a legislação vigente em países que beneficiavam mais o proletariado.

No Governo Provisório, foi publicado o Decreto nº 19.482, contendo várias medidas de proteção 
ao trabalhador. Nesse período, muitas medidas de caráter social foram expedidas pelo Governo, como a 
que dispunha sobra a organização do Departamento Nacional do Trabalho, a que regulou a sindicalização, 
os Decretos que definiram o horário para o trabalho no comércio e na indústria, dentre outros.

No período entre a promulgação da Constituição de 1934 e o golpe de Estado de 1937, foram 
expedidos outros Decretos e Leis, como os que reformavam a Lei de Acidentes do Trabalho e a Lei 
Sindical. Uma Lei dava conta da rescisão do Contrato de Trabalho e outras instituíam as Comissões de 
Salário Mínimo e o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários.
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Em outubro de 1935, o Ministro do Trabalho Agamemnon Magalhães submeteu ao Presidente 
da República o anteprojeto da organização da Justiça do Trabalho, que a Constituição de 1934 instituía. 
Um ano após, o Presidente enviou o projeto à apreciação do Congresso, que pretendeu modificar 
substancialmente seu teor.

Em 1938, o Governo nomeou uma comissão para preparar o novo projeto. A comissão foi 
formada por Deodato Maia, Luiz Augusto dói Rego Monteiro, Oliveira Viana, Oscar Saraiva, Geraldo 
Faria Batista e Helvécio Xavier Lopes.

Finalmente em, 1939, a Justiça do Trabalho foi organizada, sendo instalada a 1º de maio de 1941 
em todo o território nacional, passando a integrar o Poder Judiciário após a Constituição de 1946.

Em 10 de novembro de 1943, entrava em vigor a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio do mesmo ano. A Comissão designada pelo então Ministro 
do Trabalho Alexandre Marcondes Filho para a elaboração do anteprojeto da CLT foi formada pelos 
Procuradores da Justiça do Trabalho Luiz Augusto de Rego Monteiro, Arnaldo Süssekind, Dorval 
Lacerda e José Segadas Vianna, além do Consultor Jurídico do Ministério, Oscar Saraiva.

Até hoje a CLT vigora. Uns a vêem como uma reles cópia da Carta Del Lavoro, de Benito 
Mussolini, apenas implementada em sua essência pelo Ditador da época, Getúlio Vargas, conforme 
sintetiza Ângelo Priori [13]. Outros, defendem sua permanência, pois, apesar de corporativa, fascista e 
burocrática, ela reflete as conquistas sociais de um povo.

 
3. O CONTRATO DE TRABALHO

3.1 Conceito

“Contrato de Trabalho é aquele pelo qual uma pessoa se obriga a prestar uma atividade em 
proveito e sob a direção de outra pessoa, a qual por sua vez se obriga a retribuir-lhe”. Américo Plá 
Rodriguez [14]

O Contrato de Trabalho, à luz do Código Comercial de 1850, era tido como um contrato 
meramente mercantil. Após, com o Código Civil de 1916, o Contrato de Trabalho foi tratado no capítulo 
da “locação de coisas”, como “locação de serviços” e “empreitada”.

Como bem explica Délio Maranhão [15], a denominação “Contrato de Trabalho” traduz um 
sentido de autonomia jurídica da disciplinação contratual da relação de trabalho, afastando-o da antiga 
figura civil da locação de coisas.

Com o Direito do Trabalho, o trabalhador já não é mais tido como um mero “insumo econômico”.
[16] “Ele é uma pessoa humana, com direitos, aspirações e potencialidades, que precisam ser expressas 
e realizadas através de seu labor”.
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3.2 Distinção entre Contrato de Trabalho e Contrato Civil 

O que difere o Contrato de Trabalho dos Contratos de Direito Civil é que nestes a produção 
de efeitos jurídicos só depende do acordo de vontades entre os contratantes e no Contrato de Trabalho, 
esses efeitos existirão a partir do cumprimento da obrigação adquirida em razão do contrato. Diferem-
se, também, pelas partes envolvidas: enquanto nos contratos civis as partes estão em equilíbrio, há no 
contrato de trabalho, uma assimetria contratual que faz com que haja uma parte mais fraca - o empregado.

 
3.3 O Surgimento da Relação de Emprego

Conforme a Consolidação das Leis Trabalhistas, para o surgimento da relação de emprego se 
pressupõe a existência de duas partes: o empregador e o empregado.

O empregador é bem definido pelo ‘caput’ do art. 2º da Consolidação:

“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 serviços”.

A Lei também define a parte hipossuficiente da relação de emprego:

“Art. 3º Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços 
de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante 
salário”.

O empregado deve ser Pessoa Física. Nenhuma Pessoa Jurídica será considerada empregada, 
mesmo prestando serviços que também possam ser executados por pessoa física.

O serviço deve ser de natureza permanente. Se for de caráter eventual, embora havendo 
remuneração, não fica caracterizado o vínculo. O trabalho eventual é bem definido como aquele que é 
prestado por profissionais liberais, tais como pedreiros, costureiras ou qualquer profissional que execute 
serviço do qual sua natureza não gere vínculo.

O empregado deve estar subordinado ao empregador, cumprindo ordens, horários e deve estar 
vinculado às exigências de seu cargo. É obrigado também, como prevê a CLT, a receber salário. Não 
haverá vínculo empregatício caso a pessoa não receba salário do empregador.

Reunindo estes requisitos, estará configurado o vínculo de emprego. Normalmente, a discussão 
acerca do vínculo se dá quando da não anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social do 
trabalhador. Em havendo a anotação, não se discutirá sobre a caracterização da relação de trabalho.
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3.4 Princípios e Ditames Morais pertinentes ao Contrato de Trabalho

3.4.1 O Princípio da Primazia da Realidade 
O Direito do Trabalho se presta, grosso modo, a regular as relações entre empregador e 

empregado, protegendo este em detrimento daquele, por ser a parte hipossuficiente da relação. 
Nesse sentido, Márcio Túlio Viana [17] sustenta: 

“A norma trabalhista não busca apenas regular as relações entre dois 
contratantes (para isso seria bastante o direito comum), mas proteger um deles, 
em face do outro”. 

É importante destacar que uma relação de trabalho não depende unicamente do que foi pactuado 
ao início da prestação de serviços, mas da real situação em que se encontra o trabalhador. Segundo 
Américo Plá Rodriguez [18], não é certo julgar a natureza de uma relação de acordo com o que as partes 
ajustaram, pois se o acertado no contrato formal não corresponder à realidade, este carecerá de todo valor. 
“O que interessa é o que ocorre na realidade dos fatos”, afirma. 

O Princípio da Primazia da Realidade vem à lide sempre que surgir contradição entre o que está 
escrito e o que está ocorrendo na prática. Nesses casos, deve-se optar pela realidade, ou seja, por aquilo 
que se sucede no terreno dos fatos. 

Sérgio Pinto Martins [19] explica que: 

“No Direito do Trabalho os fatos são muito mais importantes do 
que os documentos. Por exemplo, se um empregado é rotulado de autônomo 
pelo empregador, possuindo contrato escrito de representação comercial com 
o último, o que deve ser observado realmente são as condições fáticas que 
demonstrem a existência do contrato de trabalho. Muitas vezes, o empregado 
assina documentos sem saber o que está assinando. Em sua admissão, pode 
assinar todos os papéis possíveis, desde o contrato de trabalho até seu pedido 
de demissão, daí a possibilidade de serem feitas provas para contrariar os 
documentos apresentados, que irão evidenciar realmente os fatos ocorridos na 
relação entre as partes. São privilegiados, portanto, os fatos, a realidade, sobre 
a forma ou a estrutura empregada”. 

Enquanto no Direito Civil prepondera o princípio da “pacta sunt servanda”, onde os contratos 
acordados devem ser cumpridos, no Direito do Trabalho prevalece o que ocorre na realidade dos fatos. É 
simples, pacífico e coerente que assim o seja. Nos contratos civis, parte-se do princípio de que as partes 
acordam por livre e espontânea vontade, e, por estarem em igualdade de condições, o contrato deve servir 
de prova cabal a futuros litígios. 

Por outro lado, no Direito do Trabalho as partes estão em condições diferentes. Enquanto o 
empregador detém o capital e a oportunidade de conceder o emprego, o empregado fica submetido aos 
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mandos do patrão e, dependente do salário que é, está sujeito a receber tarefas diferentes do que o 
formalmente acordado. 

 
3.4.2 A Boa-Fé no mundo do Trabalho 

Mister se faz entender que a realidade dos fatos e a boa-fé devem andar lado a lado. Mário 
Gonçalves Júnior [20] faz uma ligeira confusão ao afirmar que: 

“(...) empregadores que, embora inicialmente tenham até pretendido 
escapar da legislação trabalhista, deixaram de registrar trabalhadores e 
qualificando-os como autônomos, mas na execução dessas relações jurídicas se 
verificou que, de fato e naturalmente os elementos caracterizadores do emprego 
não se fizeram todos presentes. Ou seja, a intenção inicial pode ter sido viciada 
de má-fé, mas a realidade que se verificou, ao depois, durante a execução desses 
contratos, acabou por afastá-los da caracterização de emprego (...)”. 

Por entender que o empregador não poderia estar fraudando a relação de trabalho, já que mais 
tarde essa situação não se verificou, o doutrinador ainda compara essa situação à figura penal do crime 
impossível. 

Ora, como bem sustentam Süssekind, Maranhão, Vianna e Teixeira Lima, [21] “o contrato de 
trabalho, como qualquer outro, deve ser executado de boa-fé”. É imprescindível que em qualquer ato 
jurídico não estejam embutidos vícios. 

Importante observar que as relações de trabalho instaladas de modo a não configurar relações de 
emprego são coibidas pela CLT em seu art. 9º: 

“Art. 9º Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir 
ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação”. 

Dessa forma, embora a boa-fé seja um princípio cujo debate não se esgota, por se mostrar 
bastante subjetivo, é nulo todo ato crivado pela má-fé.

 
3.5 Dissolução do Contrato de Trabalho 

O Contrato de Trabalho pode ser cessado de diversas maneiras e de formas bastante subjetivas, 
merecendo muitas interpretações e contradições, o que não cabe neste estudo esgotar. 

Em geral, os contratos, inclusive os de trabalho, extinguem-se com uma situação que põe 
termo aos mesmos. Todavia, o contrato pode deixar de existir de uma forma normal ou anormal [22]. 
Normalmente, o contrato se extingue com a sua execução – ocorre quando ele alcança os seus fins. 

Anormalmente, os contratos se dissolvem por resilição, resolução, revogação, rescisão e por 
força maior. 

A resilição ocorre quando as próprias partes desfazem o ajuste acordado - necessita de acordo 
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mútuo. A resolução se dá mediante uma inexecução faltosa por parte de um dos contratantes. A revogação 
acontece, geralmente, em contratos a título gratuito, embora excepcionalmente a lei possa conceder esse 
direito em relação a um contrato oneroso. Quando o contrato é maculado por nulidade, a dissolução 
ocorre por rescisão e, finalmente, quando existe a impossibilidade da execução do contrato, se dá a 
dissolução por força maior. 

Nos Contratos Civis, o inadimplemento responde por “simples culpa” deixando, desse modo, 
o contrato resolvido. Nos Contratos de Trabalho, o cerne da dissolução é, muitas vezes, a justa causa. 
Trata-se de uma figura dúbia e tendente a interpretações, mas que bem se define por ser aquela situação 
em que se torne indesejável a manutenção do empregado por ações indignas no ambiente de trabalho. 

Apesar de a doutrina discutir se a noção de justa causa atende somente ao contrato por tempo 
indeterminado, prevalecendo no contrato a termo a resolução por simples culpa, a CLT não distingue, em 
seus arts. 482 e 483, entre as duas espécies de contrato: 

“Art. 482. Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho 
pelo empregador

“a) ato de improbidade;
“b) incontinência de conduta ou mau procedimento
“c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão 

do empregador, e quando construir ato de concorrência à empresa para a qual 
trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço;

“d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não 
tenha havido suspensão da execução da pena;

“e) desídia no desempenho das respectivas funções;
“f) embriaguez habitual ou em serviço;
“g) violação de segredo da empresa;
“h) ato e indisciplina ou de insubordinação;
“i) abandono de emprego;
“j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra 

qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de 
legítima defesa, própria ou de outrem;

“k) ato lesivo de honra e boa fama ou ofensas físicas praticada contra o 
empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria 
ou de outrem:

“l) prática constante de jogos de azar”.
 
“Art. 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e 

pleitear a devida indenização quando:
“a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por Lei, 

contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato;
“b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos 

com rigor excessivo;
“c) correr perigo manifesto de mal considerável;
“d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato;
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“e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de 
sua família ato lesivo da honra e boa fama;

“f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em 
caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

“g) O empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, 
de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários”.

Segundo Evaristo de Moraes Filho [23], justa causa “é todo ato doloso 
ou culposamente grave, que faça desaparecer a confiança e boa-fé existentes 
entre as partes, tornando, assim, impossível o prosseguimento da relação”.

A justa causa se mostra então, desde que devidamente comprovada, uma forma de dispensa justa 
quando o empregado cometer algum dos atos previstos nas alíneas do art. 482 da Consolidação das Leis 
Trabalhistas.

Destarte, sempre que ocorrida a extinção de um contrato, é exigida uma formalidade, e um 
prazo. Quando não existir prazo estipulado no contrato e, ainda, quando o empregado não tiver culpa, não 
provocar a rescisão, a indenização será no valor do maior numerário já percebido. Em geral, um salário 
mínimo.

 
4 A DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO

4.1 Definição de Estágio

A figura jurídica do estágio foi criada há quase três décadas, a partir da Lei nº 6.494, de 07 de 
dezembro de 1977 [24], que ajudou a formalizar sua prática.

Por estágio se entende toda atividade de aprendizagem social, profissional e cultural que 
insere o estudante - com 16 anos de idade ou mais - em situações reais de vida e trabalho de seu meio, 
oportunizando a complementação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, de maneira que possa 
vivenciar no dia-a-dia a teoria, absorvendo melhor os conhecimentos, podendo refletir e confirmar sobre 
a sua escolha.

O estágio é uma forma atípica de trabalho, ou seja, apesar de ser uma das figuras que mais se 
assemelham a uma relação de emprego, este não se caracteriza desde que preenchidos os pressupostos 
para sua validação.

Existem dois tipos de estágio: o curricular e o extracurricular. Embora ambos possuam o mesmo 
objetivo, que é pôr em prática o conhecimento em sala de aula, há uma sensível diferença entre eles. 
O estágio curricular, por assim dizer, é aquele obrigatório, previsto no currículo, do qual sem ele não 
se integralizaria o curso. Já o estágio extracurricular, é uma faculdade do estudante, não está previsto 
no currículo e pode, a critério da direção do curso, ser aproveitado para suprir a ausência de estágio 
curricular ou as chamadas “atividades complementares”. Dependendo do curso ou do órgão onde ocorrer 
o estágio, poderá se ter, como pré-requisito, a conclusão de algum semestre ou ano letivo.
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Tanto o estágio curricular como o extracurricular possuem a nobre legenda de ser um instituto 
social, ou seja, podem ser realizados na comunidade em geral ou junto a Pessoas Jurídicas de direito 
público ou privado, sob responsabilidade e coordenação da Instituição de Ensino, oportunizando ao 
futuro profissional a necessária prática no âmbito da profissão escolhida.

O que costuma ocorrer na prática é o desvio dessa função do estágio, sobrecarregando o estudante 
com tarefas não condizentes a sua formação. Desse artifício, que resulta em um primeiro momento no 
enxugamento das despesas da Unidade Concedente, deixa para o mercado de trabalho um profissional 
não qualificado, ao mesmo tempo em que contribui para com o crescente nível de desemprego, dentre 
outros problemas na sociedade.

 
4.2 O Contrato de Estágio

Diferentemente do Contrato de Trabalho, que pode ser constituído tanto de forma tácita como 
expressa, todo e qualquer estágio deve estar alicerçado por um contrato. Este contrato - ou Termo de 
Compromisso - possui pressupostos que devem ser respeitados sob pena de se frustrar o objetivo principal 
do estágio, qual seja, proporcionar ao estudante a complementação dos estudos teóricos.

 
4.2.1 Sujeitos do Contrato de Estágio 

Basicamente, os sujeitos do estágio são: 
- O Estudante (estagiário);
- A Unidade Concedente; 
- A Instituição de Ensino. 
Esses três sujeitos são de interveniência obrigatória no Contrato de Estágio, sendo que a ausência 

de qualquer um deles nulifica o mesmo, ensejando na inevitável caracterização da relação de emprego 
entre o estudante e a Unidade Concedente. 

Há ainda um quarto sujeito na relação de estágio, que é o Agente de Integração. Foi criado 
pelo Decreto nº 87.497/82, sendo sua presença facultativa. Mesmo assim compreende a grande maioria 
dos Termos de Compromisso, facilitando na identificação de oportunidades de estágio e no ajuste das 
condições. Além disso, presta serviços de cadastramento de estudantes e vagas, bem como é responsável 
pelo pagamento das bolsas-auxílio (quando estágio remunerado). 

O Agente de Integração deve ser essencialmente filantrópico, não podendo, sob qualquer 
hipótese, cobrar taxa referente a providências administrativas ao estudante, conforme disciplina o art. 
10º do Decreto nº 87.497/82, pois do contrário, estaria lucrando com o trabalho alheio, o que, segundo 
Rodrigo de Lacerda Carelli, [25] chama-se “marchandage”. Também não pode cobrar participação à 
Unidade Concedente por estudante colocado, senão se tornaria sócia do trabalhador. Além disso, sua 
atuação deve se limitar à relação entre a Unidade Concedente e a Instituição de Ensino. 

O Agente de Integração é um importante elo entre a Instituição de Ensino, a Unidade Concedente 
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e o estagiário, podendo, dessa forma, orientar para que o estágio ocorra dentro do que prevê a lei. 
Segundo a Comissão Temática Mista (CTM) [26], presidida pela Procuradora Regional do Trabalho 
Eliane Araque dos Santos, medidas para prevenir irregularidades podem constar no Contrato de Estágio, 
no Convênio (que é assinado pelo Agente de Integração e pela Unidade Concedente) ou ainda no Termo 
de Cooperação, que é firmado entre o Agente e a Instituição de Ensino. Ainda, conforme a conclusão 
da CTM, a descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário, bem como a definição dos 
compromissos da Unidade Concedente e do papel da Instituição de Ensino podem e devem constar nos 
referidos Contratos.

 
4.2.2 Requisitos para o estágio 

Para a perfectibilização do estágio, existem requisitos formais e materiais a serem respeitados, 
dos quais sem eles não se configuraria tal instituto.

4.2.2.1 Requisitos formais 

Primeiramente há de se cuidar a existência das partes envolvidas no estágio. Estudante e Unidade 
Concedente devem preencher as condições necessárias para que figurem como partes legítimas, assim 
como a Instituição de Ensino, que tem a responsabilidade de supervisionar o procedimento didático-
pedagógico. 

Em relação ao estagiário, este deverá estar regularmente matriculado em algum curso vinculado 
ao ensino público ou particular e estar comprovadamente freqüentando-o, sendo curso de nível 
superior, profissionalizante de 2º Grau, escola de educação especial ou ensino médio, mesmo que não-
profissionalizante. 

Nesse plano, Pedro Delgado de Paula [27] faz dura crítica à Medida Provisória nº 2.164-41, de 
24 de agosto de 2001, que altera a redação do § 1º do art. 1º da Lei nº 6.494/77, autorizando o estágio para 
alunos de ensino médio. Segundo o advogado, a prática de estágio na condição de estudante de Ensino 
Médio não-profissionalizante foge inteiramente à finalidade do estágio, sendo, nesse caso, dificilmente 
preenchidos seus requisitos materiais. 

Tárcio José Vidotti [28] sugere, em seu artigo “Legislação sobre estágio profissional deve 
ser alterada”, que se troque a expressão “de ensino médio” para “de ensino médio de escolas que 
proporcionam habilitação profissional” no dispositivo legal, em sintonia com a proposta da Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), que considera inaceitável a modificação 
legislativa trazida pela referida Medida Provisória. Tal proposição, segundo Tárcio, harmonizaria o texto 
da Lei 6.494/77 com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) [29], impossibilitando 
a exploração de adolescentes que procuram no estágio um passaporte para sua inserção no mercado de 
trabalho. 
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Há que se destacar que, em alguns casos pode ocorrer a realização do estágio sem a possibilidade 
de freqüência no curso. Isso ocorre quando o estudante não realizou o estágio curricular durante a duração 
do curso e, para a obtenção do diploma, obriga-se a fazê-lo após a conclusão da parte teórica. 

Quanto à Unidade Concedente, a Lei nº 6.494/77 restringe a atuação às Pessoas Jurídicas de 
Direito Privado, aos Órgãos da Administração Pública e às Instituições de Ensino. Todavia, nada impede 
que Pessoas Físicas contratem estagiários [30]. A exclusão das Pessoas Físicas do dispositivo legal se 
faz para assegurar o real cumprimento das metas pedagógicas do estágio, partindo-se da premissa de que 
as Pessoas Jurídicas poderão melhor atender a estas metas. Contudo, há Pessoas Físicas que possuem a 
capacidade de proporcionar experiência prática na linha de formação do estudante. 

Outro requisito formal indispensável à realização do estágio, de acordo com o anteriormente 
destacado, é a celebração de um Termo de Compromisso entre o estudante e a Unidade Concedente 
[31], bem como a interveniência obrigatória da Instituição de Ensino no encaminhamento do estagiário. 
Além disso, é obrigatória, por parte da Unidade Concedente, a emissão de apólice de seguro de vida 
e acidentes pessoais em favor do aluno, tornando-se ineficaz - do ponto de vista jurídico - “qualquer 
tentativa oriunda de norma infralegal visando a transferir a responsabilidade pela parcela à respectiva 
Instituição de Ensino”. [32] 

A bolsa de complementação educacional também figura como requisito formal, embora não haja 
a obrigatoriedade de sua prestação, conforme o art. 4º da Lei 6.494/77. Em havendo, esta deverá constar 
no Termo de Compromisso, lembrando que dela não advêm natureza salarial.

4.2.2.2 Requisitos materiais 

Como requisito material, destaca-se a obrigatoriedade de que o estágio seja exercido em 
unidades que tenham condições reais de proporcionar experiência prática de formação profissional e que 
oportunizem ao estudante a efetiva complementação do ensino e aprendizagem, em consonância com os 
currículos, programas e calendários escolares. 

Neste sentido, leciona Rogério Rangel [33]: 

“Atendidos os requisitos formais do estágio como: termo de compromisso, 
interveniência obrigatória da instituição de ensino universitário, contrato de 
bolsa quando oneroso, seguro de acidentes de trabalho, prazo de duração; e 
atendidos os elementos materiais como: aluno matriculado e freqüente, local 
que propicie experiência prática de formação profissional, vinculação entre as 
atividades desenvolvidas no local do estágio e a proposta curricular de formação 
teórica profissional, o estágio estará alcançando os seus fins. Do contrário, 
emerge a figura genérica e hegemônica da relação de emprego”. 

Contudo, não basta a correspondência entre as tarefas realizadas e o currículo escolar, uma vez 
que deve haver um estudo prévio, com planejamento das atividades que possam ser realizadas e terão 

ARTIGOS CIENTÍFICOS



133www.oab.org.br/editora Jul / Ago / Set 2012 | Revista Atualidades Jurídicas

utilidade prática à formação do estudante. Este planejamento, de acordo com o art. 5º do Decreto nº 
87.497/82, deve constar no instrumento jurídico que a Unidade Concedente firmou com a Instituição de 
Ensino, demonstrando as atividades que serão executadas e sua relação com as matérias existentes no 
currículo escolar. 

Uma empresa só terá condições de oferecer um estágio se, em seu quadro permanente, houver 
pessoal habilitado na área de formação do estagiário, além de estrutura material apta a conceder 
experiências práticas específicas. Dessa forma, Rodrigo de Lacerda Carelli (2004, p. 104) exemplifica, 
referindo que um estudante de Agrimensura não pode estagiar em uma fábrica de calçados. No entanto 
um aluno de Direito pode, desde que em um departamento jurídico. Porém se esse departamento se 
circunscrever ao próprio estagiário, faltará à Unidade Concedente as condições técnicas para a concessão 
do estágio, pois carecerá de profissional que repasse o aprendizado necessário ao estudante.

 
4.2.3 Objetivos e responsabilidades 

Fazer com que o estudante participe de “situações reais de vida e trabalho na comunidade em 
geral” ou em estabelecimentos de Pessoas Jurídicas Privadas é extremamente enriquecedor. Entretanto, 
deve-se ter em mente que a atuação e a cobrança do estagiário na Unidade Concedente são diferentes das 
de sala de aula. A Unidade Concedente possui um ritmo de trabalho mais intenso, além de compromissos 
com prazos, atendimento ao consumidor e outros. Em razão disso, é que se faz necessária a supervisão 
por parte da Instituição de Ensino, de modo que o estagiário tenha uma “experiência prática na linha de 
formação”, evitando cobranças por resultados por parte da Unidade Concedente. 

Quando se fala em estágio, sobretudo no que diz respeito ao estágio praticado por estudante do 
nível médio, argumenta-se que este gera evasão escolar. 

Conforme refere Oris de Oliveira [34], “um correto estágio longe de propiciar evasão escolar, 
vincula o estagiário a seu curso”. Como já vimos, a não freqüência do aluno às aulas acarreta na perda 
da condição de estagiário e sua relação jurídica com a Unidade Concedente passa a ser de empregado. 
A lei esclarece que compete a Instituição de Ensino acompanhar e supervisionar o estágio, de modo 
a garantir uma formação digna ao estudante e precaver-se de não estar contribuindo com o lucro da 
Unidade Concedente. 

Carmem Caminho [35] tem posição a respeito: 

“Temos sustentado, com fundamento do art. 1518 do Código Civil, 
a possibilidade de responsabilização solidária da escola e do sujeito-cedente 
quando demonstrado o conluio para a exploração pura e simples da força de 
trabalho do estudante. A fraude às normas tutelares constituem o ilícito trabalhista, 
agasalhado no art. 9º da CLT, daí a possibilidade de responsabilização solidária 
de ambos os agentes que, em concurso, ensejam o prejuízo do trabalhador, 
travestido de “estagiário”. Tal responsabilidade pode se estender, inclusive, ao 
agente de integração, se provado que este também concorreu para a ilicitude.” 
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Para a Instituição de Ensino proporcionar o estágio de forma plena, há que se respeitar os §§ 2º 
e 4º do art. 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

“Art. 36 O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I 
deste Capítulo e as seguintes diretrizes

“§ 2º O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá 
prepará-lo para o exercício de profissões técnicas.

“§ 4º A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a 
habilitação profissional, poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos 
de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação 
profissional”.

 
4.2.4 Estágio para alunos de educação especial 

Educação especial é aquela voltada para alunos com necessidades excepcionais. Daí, a 
nomenclatura comumente usada para designar as pessoas portadoras de deficiências mentais, físicas ou 
sensoriais, tal como Síndrome de Dawn (a mais conhecida). A distinção entre a educação comum e a 
especial decorre da defrontação das condições individuais do aluno com as condições gerais da educação 
formal oferecida. 

O estágio para portadores de deficiência não possui especificação de nível escolar como para os 
demais estágios. No entanto, continua tendo, do mesmo modo, caráter profissionalizante.

 
4.2.5 Função Social do Estágio 

O estágio não pode ser visto como um “primeiro-emprego”, mas sim, como uma função social 
da Unidade Concedente, proporcionando ao estudante o desenvolvimento prático em sua área de estudo. 
A figura do primeiro-emprego deverá acontecer em um momento posterior à prática do estágio. Ao 
mesmo tempo - e sem cair em contradição - a empresa que contratar o estagiário como empregado, após 
ter contribuído para sua aprendizagem profissional, social e cultural, estará evitando descumprir a lei do 
estágio e reduzindo o desemprego, demonstrando, da mesma forma, responsabilidade social. 

O Diretor do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, Federação dos Bancários do Rio Grande 
do Sul e AFUBESPE (Associação dos Funcionários do Grupo Santander Banespa, Banesprev e Cabesp), 
Ademir Wiederkehr, diante de decisão do TRT da 4ª Região que reconheceu vínculo de emprego para 
uma ex-estagiária do BANESPA, deduz: 

“Esperamos que com essa decisão do Tribunal a direção do grupo 
espanhol venha a mudar a sua postura e passe a respeitar a legislação brasileira 
acerca do estágio, efetivando como empregados esses estudantes que trabalham 
nas agências, atendem os clientes e ajudam o banco a acumular lucros cada vez 
maiores (...) contratando os estagiários, o banco deixaria de descumprir a lei 
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do estágio, garantiria emprego para milhares de trabalhadores demonstrando 
responsabilidade social e ainda iria parar de treinar gratuitamente mão-de-obra 
para a concorrência”. 

O que se deve buscar quando da contratação de um estagiário é a formação de um futuro 
profissional, inserindo-o no mercado de trabalho e oxigenando o quadro funcional da empresa. Entretanto, 
o que costuma ocorrer na prática é o desvirtuamento do fim primeiro do estágio. Utiliza-se o estagiário 
para enxugar os custos com a folha de pagamento e obrigações trabalhistas, fazendo-se uso da mão-de-
obra qualificada do estudante e atribuindo-lhe tarefas análogas as do funcionário formalmente empregado. 

Ulisses Otávio Elias dos Santos [36], em seu artigo “Estágio de estudantes possibilidade de 
vínculo empregatício”, refere: 

“...outra questão importante e atinge a maioria dos estagiários seria 
quanto à execução do estágio, que muitas vezes foge ao que foi pactuado, ou 
seja, executa serviços que não condizem com o estágio, exemplo: estagiário de 
escritório de contabilidade que constantemente é obrigado a passar quase o dia 
todo tirando xerox e a cumprir horários incompatíveis com o que foi estabelecido. 
Este exemplo deixa claro que a intenção da empresa não é fornecer subsídios 
favoráveis a aprendizagem, e sim usufruir de maneira desonesta do estagiário 
burlando o que se assevera a legislação”. 

Nesses casos, o entendimento jurisprudencial: 

“87016818 – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – ESTAGIÁRIO – 
Desvirtuada a finalidade do estágio, tal como previsto na Lei nº 6.494/77 e 
no decreto--lei nº 87.497/82, é possível a configuração de vínculo de emprego 
quando presentes os pressupostos insertos no art. 3º da clt. (TRT 12ª R. – RO-V 
05001-2003-001-12-00-2 – (06021/2004) – Florianópolis – 2ª T. – Relª Juíza 
Ione Ramos – J. 01.06.2004) JCLT.3”. 

CONTRATO DE ESTÁGIO – DESVIRTUAÇÃO – RELAÇÃO DE 
EMPREGO – Quando as atividades do período de estágio ocorrem sem qualquer 
correlação com o curso freqüentado pelo trabalhador e sem supervisão da sua 
escola, não propiciando a complementação do ensino e da aprendizagem, sem 
qualquer finalidade integrativa entre o curso e as funções exercidas, tem-se que 
o contrato se deu em desacordo com os princípios e finalidades da Lei 6.494/77 
e do Decreto nº 87.497/82, sendo  nulo de pleno direito a teor do art. 9º da CLT, 
já que evidente o objetivo de desvirtuar e impedir a aplicação dos preceitos 
atinentes ao contrato de trabalho, cujo reconhecimento se impõe. (TRT 3ª R – 
01305-2003-023-03-00-7 RO – 3ª T – Rel. Juiz Sebastião Geraldo de Oliveira 
– DJMG 20-03-2004) 

87015854 – VÍNCULO DE EMPREGO – ESTÁGIO – Deixando de 
ser atendido um dos pressupostos legais de validade do contrato de estágio, 
como previsto no § 3º do art. 1º da Lei nº 6.494/77, é de ser reconhecida a 
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vinculação de emprego entre as partes, por aplicação do art. 9º da clt. (TRT 12ª 
R. – RO-V 00077-2003-044-12-00-0 – (04956/2004) – Florianópolis – 3ª T. – 
Relª Juíza Teresa Regina Cotosky – J. 10.05.2004) 

VÍNCULO DE EMPREGO – ESTAGIÁRIO – LEI Nº 6.494/77 – 
Estágio profissional celebrado sem a estrita observância aos ditames da Lei 
nº 6.494/77, consubstanciados na inexistência de experiência prática na linha 
de formação do estagiário e na ausência de complementação do ensino e da 
aprendizagem, mediante acompanhamento e avaliação, de acordo com os 
currículos, programas e calendários escolares, revela vinculo de emprego entre 
prestador e tomador do serviço. (TRT 4ª R – 01142-2002-741-04-00-5 RO – 4ª 
T – Rel. Juiz Milton Varela Dutra – DOERS 10.02.2004) 

“PROFESSOR - RELAÇÃO DE EMPREGO X ESTÁGIO. O estágio 
se perfaz mediante contrato específico e, nos termos da legislação específica 
(Lei n. 6.494/77), deve o estagiário contar com supervisão e acompanhamento 
permanentes, os quais não foram comprovados pela Reclamada, no caso em tela. 
De mais a mais, prestando o Reclamante seus misteres à Reclamada, por cerca 
de sete anos, cai por terra a alegação de que era mero estagiário. É princípio 
geral de direito a vedação do enriquecimento ilícito; princípio constitucional, 
o da valorização social do trabalho; e do Direito do Trabalho, o da proteção 
ao hipossuficiente. Logo, tendo se beneficiado a Reclamada do trabalho do 
Reclamante, que lecionou por tantos anos, não se pode falar em nulidade da 
avença, sendo impossível o retorno ao status quo ante, pela própria natureza 
dos serviços prestados. Se se declarasse a nulidade do pacto havido, estar-se-
ia admitindo implicações em outros planos, inclusive quanto à validade dos 
diplomas dos alunos para os quais lecionou o Reclamante. Ao caso, se constatada 
eventual irregularidade da prestação de serviços de professor, ainda assim seria 
válida a relação de emprego, sendo aplicável a Teoria da Aparência do direito 
alemão (Erscheinungstheorie), para convalidar as situações benéficas a ambas 
as partes”. (TRT-RO-2663/00 - 4ª T. - Rel. Juiz Luiz Otávio Linhares Renault 
- Publ. MG. 29.07.00) 

“Não comprovando o reclamado a observância aos requisitos da Lei 
nº 6.494/77, que regulamenta o contrato de estágio, tais como a realização de 
acompanhamento e avaliação do estágio prestado, descumprindo a regra do § 
3º do art. 1º daquele diploma legal, e demonstrando a prova dos autos que a 
reclamante, embora formalmente contratada como “estagiária” desenvolvia 
tarefas idênticas àquelas atribuídas aos demais empregados do reclamado, 
resta descaracterizado o contrato de estágio celebrado e reconhecida, por 
conseguinte, a relação de emprego durante todo o período da vinculação entre 
as partes. Recurso do reclamado a que se nega provimento”. (TRT 4ª Região - 
00539-2001-851-04-00-4 (RO) – Rel. Juiz hugo Carlos Scheuermann. Data de 
Publicação: 24/03/2004) 

87016959 – VÍNCULO DE EMPREGO – ESTÁGIO – A Lei nº 
6.494/77 estabelece como requisitos para a contratação de estágio que os 
estudantes estejam regularmente matriculados em curso de ensino médio ou 
superior, que o estágio propicie a complementação do ensino e da aprendizagem 
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e que a realização do estágio se dê mediante termo de compromisso celebrado 
entre o estudante e a parte cedente, com interveniência da instituição de ensino. 
Inexistindo termo de compromisso, bem como seguro contra acidentes pessoais, 
há que se ter em conta o princípio da primazia da realidade, segundo o qual a 
relação objetiva evidenciada pelos fatos define a verdadeira relação jurídica 
estipulada pelos contratantes. (TRT 12ª R. – RO-V 00691-2003-014-12-00-0 – 
(06185/2004) – Florianópolis – 1ª T. – Rel. Juiz Amarildo Carlos de Lima – J. 
07.06.2004) 

“ESTAGIÁRIO - RECONHECIMENTO DO VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO. O estágio legalmente constituído não permite que se reconheça 
a existência da relação de emprego, conforme prevê a Lei nº 6.494/77, justamente 
por se constituir  em oportunidade para que o aluno adquira experiência prática 
visando facilitar sua futura colocação no mercado de trabalho. Porém, restando 
provado que a empresa contrata profissional qualificado, que inclusive já compôs 
o quadro de empregados da empresa, por meio de estágio, estando o empregado 
a exercer as mesmas funções anteriormente desempenhadas, recebendo ajuda de 
custo e comissões além da chamada “bolsa”, torna-se forçoso o reconhecimento 
do vínculo empregatício mascarado sob a denominação de estágio”. (Ac.1ªT.: 
Julg: 00.00.02 TRT-RO: 1337/02 - Rel. Juiz: Pedro Luis Vicentin Foltran - 
Publ. DJ: 23.08.02 

Como bem se vê nas jurisprudências colacionadas, são flagrantes o desleixo, o desrespeito e 
a inobservância quanto às normas que cuidam do estágio. Por todo o país, cada vez mais o estudante-
estagiário vem sendo explorado ou, pelo menos, utilizado como mão de obra barata, sem as garantias 
trabalhistas que tem direito em razão do vínculo de emprego que fica caracterizado. 

Carmem Caminho doutrina nesse mesmo diapasão: 

“O estágio profissional tem sido instrumento generalizado de fraude 
aos direitos sociais. Não raro encobre contratos de trabalho, não só pelo 
concurso doloso dos sujeitos-cedentes que nada mais querem do que contar com 
a força do trabalho sem os ônus sociais, como pela negligência das instituições 
de ensino que se limitam a cumprir os requisitos formais, sem se preocuparem 
com o acompanhamento pedagógico, equiparando-os a meras intermediadoras 
de mão-de-obra”. 

Todavia, para que a Lei de estágio e seu Decreto regulamentador não caiam em descrédito, a 
Justiça Trabalhista vem decidindo que se presentes os requisitos configuradores do estágio não há de se 
caracterizar o vínculo, haja vista que a função do estágio está sendo cumprida. 

Nesse sentido, os julgados: 

“188014709 – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – CONTRATO DE 
ESTÁGIO – Não forma vínculo de emprego a contratação de estagiário quando 
obedecida a previsão legal sobre a matéria. Recurso conhecido e provido. (TRT 
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11ª R. – RO 22288/2003-001-11-00 – (806/2004) – Rel. Juiz Othílio Francisco 
Tino – J. 03.03.2004)” 

“87015166 – VÍNCULO DE ESTÁGIO – O vínculo de estágio 
tem por finalidade auxiliar na formação técnico-profissional do estudante, 
proporcionando-lhe a complementação e o aperfeiçoamento do aprendizado 
acadêmico. Cumpridos os ditames da Lei nº 6.494/77, não há falar em relação 
de emprego nos moldes estabelecidos na CLT, por faltarem os requisitos que 
a tipificam. (TRT 12ª R. – RO-V-A 00416-2003-008-12-00-4 – (04198/2004) – 
Florianópolis – 1ª T. – Rel. Juiz Gerson Paulo Taboada Conrado – J. 27.04.2004)”.

 
Apesar de existirem em menor número, esses entendimentos jurisprudenciais demonstram uma 

coerência e não o radicalismo, que muitas vezes é atribuído à Justiça Trabalhista. Vê-se, então, que quando 
preenchidos os requisitos configuradores do estágio, o vínculo empregatício não ocorre, respeitando 
a Legislação acerca desse assunto e contribuindo para que empregadores legalistas mantenham as 
contratações de estagiários. Assim se proporciona uma melhor formação profissional, conduzindo o 
estudante em aptas condições de se gerir e sustentar no mercado de trabalho. 

Um tanto quanto contraditória, mas da mesma forma justa, a caracterização do vínculo pode 
queimar etapas no aprendizado do estudante, liberando para a vida um profissional não bem formado. 
Concernente a isso, exsurgem conseqüências para o indivíduo e para a sociedade como um todo.

 
4.3 Conseqüências do mau uso do estagiário 

Há de se ressaltar que o mau uso do estagiário também colabora, além de outros fatores, para 
com o desemprego, violência e empobrecimento geral da população. Todavia esses diversos outros 
fatores são, de certa forma, muito mais decisivos do que a descaracterização do contrato de estágio. Isso, 
de forma alguma, sugere que a discussão sobre o tema se mostre inútil. 

O estágio remunerado é o instituto que mais se aproxima de uma relação empregatícia, haja vista 
que reúne os cinco requisitos que caracterizam o emprego: trabalho por pessoa física, pessoalidade, não-
eventualidade, onerosidade e subordinação. Entretanto, a legislação não autoriza sua tipificação como tal. 

A justificativa para isso se dá em razão da possibilidade de aumento nas ofertas de estágio no 
mercado, o que não ocorreria se a relação de emprego fosse caracterizada. 

Em decorrência disso, graves conseqüências vêm sendo geradas para a sociedade como um todo. 
Uma delas é o desemprego, que não se dissolve, e isso se dá também pela troca que empresas vêm fazendo 
de empregados efetivos por estagiários. Desse fenômeno erguem-se outros, como o empobrecimento da 
população – com as pessoas sujeitando-se a ganhar menos - e o aumento do déficit da Previdência Social, 
pois não há recolhimento de INSS para estagiários. 

Nesse sentido, Rogério Rangel: 

“A lei não estabelece limites percentuais para a admissão de estagiários 
em relação aos profissionais admitidos com vínculo de emprego. Aplica-se 
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sempre o princípio da razoabilidade para que os institutos jurídicos não sejam 
desvirtuados visando a redução de custos com mão-de-obra”. 

As dificuldades que os jovens vêm enfrentando para obter um emprego aumentam ano a ano. 
As ofertas de trabalho se apresentam escassas e precárias, com duração determinada e empregos com má 
qualidade e baixos rendimentos. 

Como conseqüência disso, muitos jovens abandonam o mundo do trabalho (ou sequer nele 
ingressam), passando a aumentar a lista do desemprego, da violência e do déficit do Estado. 

Em síntese, não é o mais prudente procurar por “furos” na legislação ou na própria realização 
do estágio. Há, sim, que se oferecer (Unidade Concedente) e prestar (Estudante) um estágio com trocas 
de experiências e ganho cultural, coexistindo o estagiário e o empregado, formando-se um círculo de 
renovação e crescimento em toda a sociedade. 

Se isso não põe termo a todos os problemas sociais, pelo menos é uma boa forma de corrigir 
alguns deles.

4.4. A Caracterização do Vínculo Empregatício 

Em 1987, o então Secretário das Relações do Trabalho, Plínio Gustavo Adri Sarti, editou as 
“Instruções para a fiscalização do estágio” [37], endereçadas aos Delegados Regionais do Trabalho, as 
quais explicavam como agir quando da verificação da descaracterização do estágio. 

Se não atendidos os requisitos ali expostos - descaracterizado, então, o estágio - o Fiscal do 
Trabalho deverá exigir que a situação do estudante, como empregado da empresa, se regularize. Quando 
lavrado Auto de Infração, deverão ser mencionados os elementos que convenceram o Fiscal a declarar o 
vínculo empregatício. 

Em não vislumbrando quaisquer vícios na execução do estágio, o Fiscal limitar-se-á ao exame 
dos documentos relacionados nas instruções.

 
CONCLUSÃO 

Desde os primórdios até hoje em dia, o mais forte oprime o mais fraco. Se outrora o mais forte 
fisicamente levava vantagem nos confrontos diretos, hoje o mais forte economicamente se sobressai. 

Se hoje existem críticas a respeito de uma Justiça do Trabalho “pro operario”, em detrimento 
do interesse do empregador, é porque a história mostrou aos operadores do direito que a justiça deve ser 
feita, mesmo que tardia. 

Ao contrário de Mário Gonçalves Júnior [38], que entende que “os operadores do Direito do 
Trabalho têm que abandonar velhas concepções, do tempo da onça (...)”, referindo-se ao tempo em que 
nem se falava em direitos trabalhistas e os trabalhadores eram explorados, penso que, mais do que tentar 
corrigir todas as injustiças sofridas pelos trabalhadores ao longo da história, mister se faz que a justiça 
proporcione justiça. 
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Jurisprudências dos quatro cantos do país comprovam que muitas das ações que a Justiça do 
Trabalho cuida acabam em não reconhecer o direito alegado pelo trabalhador, justamente porque tal 
direito não existe. Assim, como a Justiça do Trabalho vem reconhecendo os direitos trabalhistas quando 
o trabalhador de fato não está amparado por eles, essa, de forma hábil, reconhece quando o trabalhador 
não vislumbra tais direitos. 

No caso do estágio não é diferente. Ao mesmo tempo em que alguns empregadores fazem o mau 
uso do estagiário, como meio de redução nos custos com mão de obra, fraudando a legislação trabalhista, 
muitos outros proporcionam ao estudante o aprendizado e a vivência necessária, no ramo que o estudante 
decidiu seguir. 

Desse modo, respeitando os requisitos essenciais para a validação do estágio e entendendo 
seus reais objetivos, a Unidade Concedente e o Estagiário (juntamente com a Instituição de Ensino 
e, facultativamente o Agente de Integração) contribuirão para a formação de melhores profissionais e, 
paulatinamente, para o crescimento própria sociedade. 

6. NOTAS 

[1] Os movimentos ascendentes caracterizam-se pela existência de uma história social marcada pela 
luta de classes e reivindicações por melhores condições de trabalho, gerando, assim, uma ação dos 
Parlamentos para normatizar as relações de empregos. 
[2] DELGADO, Maurício Godinho. “Curso de Direito do Trabalho”. 3.ed. São Paulo: LTr, 2004. p. 49. 
[3] “Instituições de Direito do Trabalho”, 2003. p. 34. 
[4] 1960. 
[5] 1939. 
[6] Nomenclatura dada por Joaquim Pimenta, em sua “Sociologia Jurídica do Trabalho”. 
[7] “Instituições de Direito do Trabalho”, 2003. p. 41. 
[8] David Lloyd George foi primeiro-ministro da Inglaterra entre 1916 a 1922. 
[9] vide nota 1. 
[10] Prudente de Moraes foi eleito Senador constituinte pelo Estado de São Paulo, entre 1890 e 1891. 
Exerceu a Presidência do Senado no mesmo período em que Floriano Peixoto, como vice-presidente, 
assumiu a Presidência da República. Foi o primeiro Presidente Civil da República Brasileira, eleito por 
sufrágio universal. Governou de 1894 a 1898, tendo sofrido forte oposição de florianistas (adeptos do 
governo militar do presidente anterior, Marechal Floriano Peixoto) exaltados. No período em que esteve 
afastado do governo, por motivo de saúde, foi substituído pelo vice-presidente Manoel Vitorino Pereira, 
que trocou todo o ministério colocando florianistas no poder. Ao reassumir a Presidência, Prudente 
decretou estado de sítio com o intuito de combater movimentos oposicionistas - tais como a Guerra de 
Canudos (1896-1897, de cunho notadamente monarquista) e a Revolta da Armada (1893, movimento de 
apoio aos governos militares de Deodoro e Floriano). 
[11] 1939. 
[12] Apud, op. cit. pp. 56-57. 
[13] Ângelo Priori é professor do Departamento de História e coordenador do Laboratório de História 
Política e Movimentos Sociais da UEM. 

ARTIGOS CIENTÍFICOS



141www.oab.org.br/editora Jul / Ago / Set 2012 | Revista Atualidades Jurídicas

[14] 1982, p. 17. 
[15] op. cit. p. 235. 
[16] João de Lima Teixeira Filho, 2003, p. 236. 
[17] Márcio Túlio Viana é Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, professor da Faculdade 
de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e membro do Instituto Brasileiro de Direito Social 
Cesarino Júnior. 
[18] op. cit. 
[19] 2002. 
[20] “A boa-fé no Contrato de Trabalho”. 
[21] 1996, p. 254. 
[22] Délio Maranhão, 2003, p. 554. 
[23] “A Justa Causa na Rescisão do Contrato de Trabalho”, 1946, p. 56. 
[24] Após, em 1982, foi editado o seu Decreto Regulamentador nº 87.497/1982. 
[25] Rodrigo de Lacerda Carelli é Procurador do Trabalho no Rio de janeiro e mestre em Direito e 
Sociologia pela Universidade Federal Fluminense. 
[26] A Comissão Temática Mista foi instituída pela Portaria nº 219, de 05 de junho de 2001 do Ministério 
Público do Trabalho, a qual é composta por membros do Ministério Público do Trabalho, do Centro de 
Integração Empresa Escola (CIEE) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), com o objetivo de realizar estudos 
e apresentar conclusões sobre os programas de estágio acadêmico e de nível médio intermediados junto 
a órgãos e entidades públicas e privadas. 
[27] Pedro Delgado de Paula é advogado trabalhista de Belo Horizonte/MG e autor do artigo “Contrato 
de estágio como meio fraudulento de contrato de trabalho”. 
[28] Tárcio José Vidotti é juiz do Trabalho, mestrando em Direito pela Unesp e representante da Anamatra 
no Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. 
[29] Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. 
[30] Este o entendimento do advogado Pedro Delgado de Paula, de Rodrigo de Lacerda Carelli e de 
Maurício Godinho Delgado, embora o sistema jurídico permita somente a concessão de estágio por 
pessoas jurídicas. 
[31] A exigência de contrato prévio não é absoluta, uma vez que o § 2º do art. 3º da Lei nº 6.494/77 dispõe 
que os estágios realizados sob a forma de ação comunitária estarão isentos de celebração de termos de 
compromisso. Ainda, quanto ao estágio para realização de atividades de extensão, previsto no art. 2º do 
mesmo diploma legal, também se mostra desnecessária a realização de um Termo de Compromisso. 
[32] Maurício Godinho Delgado, op. cit. p. 326. 
[33] Rogério Rangel é Auditor Fiscal do Trabalho na Delegacia Regional do Trabalho de Santa Catarina, 
Agência de São José. 
[34] “Trabalho e profissionalização do jovem”, 2004. 
[35] Carmem Caminho é Juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
[36] Ulisses Otávio Elias dos Santos é advogado e assessor jurídico do Portal Nacional do Direito do 
Trabalho – PNDT. 
[37] v. anexos. 
[38] op. cit.
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8. ANEXOS

INSTRUÇÕES PARA A FISCALIZAÇÃO DE ESTÁGIO
OFÍCIO CIRCULAR SRT Nº 11/ 85 DE 09.09.85 E ALTERAÇÕES  DA SRT Nº 08/87 DE 29.07.87
 
DO: SECRETÁRIO DE RELAÇÕES DO TRABALHO
AO: DELEGADO REGIONAL DO TRABALHO
ASSUNTO: INSTRUÇÕES  PARA A FISCALIZAÇÃO DE ESTÁGIO (ENCAMINHA)
 
Senhor Delegado: 
Estamos encaminhando a V. S. para distribuição aos fiscais do trabalho, instruções para a fiscalização 
do cumprimento das normas contidas na Lei n0. 6.494 de 07 de dezembro de 1977, regulamentada pelo 
Decreto n0 87.497 de 18 de agosto de 1982, que dispõem sobre o estágio de estudantes de estabelecimentos 
de ensino superior e profissionalizante do 20 grau e supletivo. 
Tal medida visa impedir que as empresas utilizem o trabalho do estudante sem a caracterização de estágio 
e sem o competente registro, no caso da comprovação da relação empregatícia. 
O Fiscal do trabalho, ao constatar a presença de estagiário, deve solicitar os seguintes documentos, para 
exame: 
1 – Acordo de Cooperação (Instrumento jurídico) celebrado pela EMPRESA (concedente) e a 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO  a que  pertence o ESTUDANTE. 
Verificar: 

1.1. a qualificação e assinatura dos acordantes (empresa e instituição de ensino); 
1.2. as condições de realização do estágio; 
1.3. a compatibilização entre as atividades desenvolvidas pelo estagiário e as condições 
acordadas: e 
1.4. a qualificação do Agente de Integração que, eventualmente, participe da sistemática do 
estágio, por vontade expressa das partes. 

2 – Termo de Compromisso de estágio entre a EMPRESA (concedente)  e o estudante, com interveniência 
obrigatória da respectiva INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 
Verificar: 

2.1. a qualificação e assinatura das partes (empresa e estudante) e da instituição de ensino 
interveniente; 
2.2. a indicação expressa de que o termo de compromisso decorre do Acordo de Cooperação; 
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2.3. o número da apólice de seguro contra acidentes pessoais, na qual o estagiário  deverá 
estar incluído durante a vigência do termo de compromisso do estágio, e o nome da companhia 
seguradora; 
2.4. o curso do estudante e a compatibilização do mesmo com as atividades desenvolvidas na 
empresa; 
2.5. a data de início e término do estágio; e 
2.6. a qualificação do agente de integração, casa haja participação deste na sistemática do estágio. 

3 – Convênio entre a Empresa e o Agente de integração, quando for constatada a participação deste no 
processo, onde estarão acordadas as condições de relacionamento entre eles. 
4 – Carteira de trabalho e Previdência Social do estagiário, objetivando a verificação das anotações do 
estágio. 

4.1. a anotação do estágio deverá ser feita nas páginas de anotações Gerais da CTPS do estudante, 
pela DRT ou por instituições devidamente credenciada pelo MTB para tanto, com as indicações 
constantes do item 4.2; e 
4.2. destas anotações, devem constar claramente o curso, ano e instituição de ensino a que 
pertence o estudante. O nome do concedente (empresa) e as datas de início e término do estágio. 

O Fiscal do Trabalho, caso conclua pela descaracterização de estágio, deverá exigir que a situação do 
estudante, como empregado da empresa, seja regularizada. Na hipótese de lavratura de auto de infração, 
deverão ser mencionados no corpo do auto os elementos de convicção do vínculo empregatício. 
Caracterizando o estágio, o Fiscal limitar-se-á ao exame dos documentos relacionados.         
Quando se tratar de estudante estrangeiro, regularmente matriculado em instituições de ensino oficial ou 
reconhecida, os documentos solicitados pela fiscalização para exame serão os mesmos. 
Atenciosamente, 
PLÍNIO GUSTAVO ADRI SARTI
Secretário de Relações do Trabalho

 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N º 1.002 - DE 29 DE SETEMBRO DE 1967 
 
O Ministro de Estado dos Negócios do Trabalho e Previdência Social. 
R E S O L V E  
Art. 1º - Fica instituída nas empresas a categoria a categoria de estagiário a ser integrada por alunos 
oriundos das Faculdades ou Escolas Técnicas de nível colegial. 
Art. 2º - As empresas poderão admitir estagiários em suas dependências, segundo condições acordadas 
com as Faculdades ou Escolas Técnicas, e fixadas em contratos-padrão de Bolsa de Complementação 
Educacional, dos quais obrigatoriamente constarão.

a)  a duração e o objeto da bolsa que deverão coincidir com programas estabelecidos pelas 
Faculdades ou Escolas Técnicas;
b)  o valor da bolsa, oferecida pela empresa;
c)  a obrigação da empresa de fazer, para os bolsistas, seguro de acidentes pessoais ocorridos no 
local de estágio;
d)  o horário do estágio; 

Art. 3º - Os estagiários contratados através de Bolsas de Complementação Educacional não terão, para 
quaisquer efeitos, vínculo empregatício com as empresas, cabendo a estas apenas o pagamento da Bolsa, 
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durante o período de estágio. 
Art. 4º - Caberá às Faculdades ou Escolas Técnicas o encaminhamento dos bolsistas às empresas, 
mediante entendimento prévio, não podendo ser cobrada nenhuma taxa pela execução de tal serviço, 
tanto das empresas como dos bolsistas. 
Art. 5º - O estagiário não poderá permanecer na empresa, na qualidade de bolsista, por período superior 
àquele constante do contrato de Bolsa de Complementação Educacional, por ele firmado com a empresa. 
Art. 6º - A expedição da Carteira Profissional de estagiário, por especialidade, será feita pelo Ministério 
do Trabalho e Previdência Social, através de seus órgãos próprios, mediante apresentação de declaração 
fornecida pelo diretor do estabelecimento de ensino interessado. 
Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
D.O. de 6 de outubro de 1967, págs. 10.161 e 10.162 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Portaria nº 219, de 5 de junho de 2001 
O PROCURADOR-GERAL DO TRABALHO, no uso de suas atribuições, 
R E S O L V E
I. Instituir Comissão Temática Mista, composta por Membros do Ministério Público do Trabalho – MPT, 
do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE e do Instituto Euvaldo Lodi - IEL para, no contexto 
da promoção da integração ao mercado de trabalho, prevista na CF, Artigos 1º, IV, e 170, VIII, realizar 
estudos e apresentar conclusões sobre os programas de estágio acadêmico e de nível médio intermediados 
junto a órgãos e entidades públicas e privadas. 
II. Designar, para que componham a Comissão Temática Mista ora instituída os seguintes Membros: 
Representantes do Ministério Público do Trabalho:
Eliane Araque dos Santos, Procuradora Regional do Trabalho, Presidente
Maria José Sawaya de Castro Pereira do Valle, Procuradora Regional do Trabalho
Keley Kristiane Vago Cristo, Procuradora do Trabalho 
 
Representantes do Centro de Integração Empresa Escola:
Luiz Carlos Eymael, Superintendente Operacional do CIEE/RS
Neusa Helena Menezes, Gerente de RH e Assuntos Jurídicos do CIEE/SP
 Representantes do Instituto Euvaldo Lodi:
José Carlos de Almeida, Professor
Fábio de Mello, Coordenador do Projeto Estágio Supervisionado
 
III. Fixar em 90 (noventa) dias, a contar desta data, o prazo para a Comissão Temática Mista apresentar 
suas conclusões. 

GUILHERME MASTRICHI BASSO 
Republicada por incorreção: o cargo do Representante do CIEE/RS havia sido informado incorretamente, 
havia saído como Superintendente-Executivo e é Superintendente Operacional (enviada ao DIN em 
13/6/01 – 16h30m) cod 20150.
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O RECONHECIMENTO DA ADOÇÃO DE FATO APÓS A MORTE DO ADOTANTE

Bruna Fernandes Coêlho1*

RESUMO

A presente pesquisa trata da possibilidade do reconhecimento da adoção de fato após a morte 
do adotante. Tem por escopo demonstrar a importância do tema e a sua viabilidade, não obstante a falta 
de previsão legal acerca da situação fática. Para tal, leva em consideração a demonstração do estado de 
família das partes e não a mera declaração de vontade em juízo. O estudo em tela foi pautado em fontes 
bibliográficas, tais como livros, artigos publicados em meio digital e jurisprudência.

Palavras-chave: Adoção – Adoção de fato – Adoção póstuma – Direito de Família – Sucessão.

INTRODUÇÃO

Ainda com a evolução do instituto da adoção ao longo dos anos na legislação e nos costumes 
brasileiros, não há uma cultura voltada para o verdadeiro intuito da adoção, que é atender aos interesses 
daquele que não tem o amparo da família biológica. É comum que se procure recém nascidos e crianças 
que se pareçam fisicamente com aqueles que assumirão o estado de ascendentes do adotado. Algumas 
pessoas ainda procuram suprir a impossibilidade de, biologicamente, serem pais, esquecendo que a 
adoção é ato supremo de demonstração de amor e liberalidade, onde o que se terá em troca é amor 
incondicional. E para isso, não importa se o adotado tem um ou dez anos, é loiro ou negro, tem olhos 
claros ou não. Basta apenas que se adote e que se ame. Ainda, a morosidade do judiciário e a obediência 
à lista de habilitação para adotar fazem com que muitas crianças percam a oportunidade de crescerem 
no seio de uma família, haja vista o fato de ainda haver grande preconceito em relação à idade. Pecou 
o legislador ao pouco mencionar sobre a adoção póstuma, uma vez que não há idade ou tempo para ser 
reconhecido como filho e para ser amado e amparado.

1 * Bacharela em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco (2007), Escrivã da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, 
pós-graduanda em Direito Civil e Processual Civil pela Universidade Gama Filho (RJ); pós-graduanda em Direito Penal 
e Processual Penal pelo Instituto de Magistrados de Pernambuco; graduanda em Medicina Veterinária pela Universidade 
Federal Rural de Pernambuco. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7399915688574739. E-mail: brunacoelho@terra.com.br.
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DESENVOLVIMENTO

1. AFETIVIDADE E ESTADO DE FILIAÇÃO: ADOÇÃO DE FATO

A adoção de fato pode ser entendida como aquela em que há a posse do estado de filiação, mas 
não há regularização, juridicamente falando, de tal situação. Há os laços afetivos que unem pais e filhos, 
imitando a família natural, tal como aludem os juristas que deve ser a adoção. As partes assumem, na 
relação afetiva, estado de ascendente e descendente de primeiro grau, um em relação ao outro, mas sem 
documentos que atestem o parentesco. O indivíduo é, factualmente, inserido no seio familiar. Acerca do 
tema, expõe o Dr. Paulo Luiz Netto Lôbo: 

A posse do estado de filiação constitui-se quando alguém assume o papel de 
filho em face daquele ou daqueles que assumem os papéis ou lugares de pai ou 
mãe ou de pais, tendo ou não entre si vínculos biológicos. A posse de estado 
é a exteriorização da convivência familiar e da afetividade, (...) devendo ser 
contínua.2

Do exposto, conclui-se que não se pode negar a parentalidade quando, aos olhos da sociedade, 
alguém assume o papel de pai de um indivíduo. Tal vínculo não pode ser transitório. Se a adoção é 
irrevogável, não se poderia comparar uma situação de fato a uma jurídica se não houvesse semelhança 
entre estas. O fato de alguém se declarar pai e, no dissabor de um momento, simplesmente escusar-se das 
responsabilidades que voluntariamente assumiu, não faz do indivíduo “alguém que um dia foi pai”. A 
vinculação, ainda que na ausência de sentença que declare a adoção, há de constituir-se em uma verdade 
social. Ensaia o magistrado Lourival Souza:

A figura do filho de criação sempre esteve presente em nossa cultura e em nossas 
famílias. O termo ‘criação’ desponta aqui como afeição, adoção, aceitação, 
sustento e guarda. Pode ser um parente distante ou o filho da empregada de 
confiança, ou um órfão, o filho da comadre, de um amigo pobre, de qualquer 
origem, enfim. Basta que se faça a opção de criar e ele será ungido com os 
cuidados de um filho. Ao longo do tempo, principalmente em se tratando de 
uma comunidade interiorana, esse filho passa a ser conhecido na cidade inteira, 
podendo até receber um apelido que o identifique com o seu pai ou com sua 
mãe, como José de Maurício, Maria de Creuza, ou qualquer outro indicativo 
da família que o abriga. Em casa, ele recebe todo o afeto que é dedicado aos 
filhos consangüíneos como amor, assistência material, lazer, tudo. (...) O mais 
importante é que os pais adotivos, que fizeram livremente a opção de receber esse 

2 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 9, n. 194, 16 jan. 2004. Disponível em: �http://jus.uol.com.br/revista/texto/4752>. Acesso em: 20 
jan. 2011.
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filho, mantenham tal vínculo até a morte. Se o tratamento que é dispensado ao 
filho consangüíneo é o mesmo dado ao seu irmão de criação, não há como negar 
essa relação filial e admitir as suas conseqüências, notadamente sob a perspectiva 
da igualdade constitucional.3

Para que a situação de fato possa ser reconhecida como realidade socioafetiva, além da 
continuidade, deve haver publicidade, já que não basta apenas intitular-se pai, mas é necessário como 
tal agir aos olhos da sociedade; e ausência de equívoco, não deixando margem às dúvidas quanto ao 
papel assumido. Desta feita, resta ao de fato adotado apenas a condição jurídica de filho, advinda de um 
eventual processo de adoção.

Somando-se à intenção dos envolvidos na relação de afeto, especialmente no que tange ao 
intento do adotante com relação ao adotado, na adoção de fato se fazem presentes amor, responsabilidade, 
cuidado, reciprocidade de afeto, compatibilidade emocional e tantos outros sentimentos e fatores que não 
cabem ao legislador prever ou medir, pois vão além do que cabe ao Direito analisar.4 Negligenciar o afeto 
de tais relações não é apenas negar direitos, mas também a existência de fatos; pode-se afirmar que é 
negar a própria realidade brasileira.

2. ADOÇÃO PÓSTUMA

De acordo com a legislação pátria, póstuma denomina-se a adoção na qual, antes de efetivada, 
ou seja, antes de prolatada a sentença constitutiva, falece o adotante no curso do processo. Para tanto, 
exige a lei que o adotante tenha em vida inequivocamente manifestado a vontade de adotar, bem como é 
necessário que preencha os requisitos necessários para que possa ser deferida a adoção.5 Os dispositivos 
anteriores referentes ao instituto da adoção não mencionavam a adoção póstuma, não podendo ser 
deferida a adoção a quem não estivesse vivo.

A capacidade jurídica finda com a morte da pessoa natural. Falecendo o sujeito de direito no 
curso de um processo, abre-se o incidente de habilitação, nos termos do Art. 1.060 do Código de Processo 
Civil vigente.6 Numa situação diversa, deveria o processo ser extinto. No caso da adoção, o direito é 
personalíssimo, indisponível e imprescritível, permanecendo o de cujus como titular da ação. Deverá o 
processo correr normalmente até a sentença definitiva, pois o requisito essencial para assegurar a adoção 

3 SOUZA, Lourival de J. Serejo. Filhos e irmãos de criação: parentesco por afetividade e sua repercussão no Direito 
Eleitoral. Paraná Eleitoral, n. 57, jul. 2005. Disponível em: �http://paranaeleitoral.gov.br/artigo�impresso.php?cod�
texto=209>. Acesso em: 20 jan. 2011.
4 FRAUZINO, Marivaldo Cavalcante. Adoção de fato e a família sócio-afetiva. Mundo Legal. Disponível em: �http://
mundolegal.com.br/?FuseAction=Doutrina�Detalhar&did=19331>. Acesso em: 19 abr. 2007.
5 BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de  1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
Lex: Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: �http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm>. Acesso em: 
20 de jan. de 2011.
6 Ibidem. Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Lex: Vade Mecum acadêmico de direito. 
Organização Anne Joyce Angher. 3. ed. São Paulo: Rideel, 2006.
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póstuma já foi concretizado, ou seja, a manifestação da vontade de adotar já foi concedida pelo de cujus 
no início do processo. Não há previsão legal no sentido de iniciar-se o processo de adoção após a morte 
do adotante que não tenha, em juízo, declarado sua vontade no sentido de efetivar a adoção, pois não 
estaria presente, de acordo com  o legislador brasileiro, o requisito “declaração de vontade” exigido para 
deferimento do pedido de adoção.

Excepcionalmente, no caso de adoção póstuma, os efeitos do instituto não passam a valer 
quando da sentença proferida, mas retroagem à data do falecimento do adotante, já que esta é a data da 
abertura da sucessão. Se não acontecesse, o filho adotado não seria herdeiro necessário e não concorreria 
à herança, caso em que o preceito constitucional que veda distinção entre filhos restaria desrespeitado, 
e não se apresentariam, em tal relação, os efeitos da adoção, que tornam adotante e adotado herdeiros 
necessários recíprocos. Mas só há retroatividade efetiva após o trânsito em julgado da sentença.

O legislador pátrio não faz menção à hipótese de o adotando morrer no curso do processo. 
Por interpretação análoga, deve ser reconhecida a adoção, respeitando-se o direito à filiação e tornando 
o adotante herdeiro do adotado, tal qual determina a lei, no que tange à reciprocidade dos direitos 
sucessórios.

3. RECONHECIMENTO DA ADOÇÃO DE FATO APÓS A MORTE DO ADOTANTE

José Luiz Mônaco da Silva, em artigo sobre o assunto, expõe sua opinião a respeito de que a 
doutrina e o julgador não devem considerar apenas o processo de deferimento da adoção propriamente 
dito, mas qualquer que seja o procedimento e, principalmente, a declaração, em vida, do desejo de adotar. 
Exemplifica o jurista:

Imaginemos, por hipótese, a seguinte situação: A e B, casados entre si há mais de 
25 anos, ele com 47 anos, ela com 46, têm a guarda, apenas de fato, de um garoto 
de 7 anos, órfão de pai e mãe. O menino é tratado como se fosse filho do casal; por 
diversas vezes, em conversas com parentes e vizinhos, os guardiões manifestaram 
– de forma inequívoca – o desejo de adotá-lo. O varão, aliás, contratou seguro 
de vida e instituiu como beneficiários a mulher e o menor; ademais, inscreveu o 
infante como seu dependente perante o órgão previdenciário; os filhos biológicos 
do casal, já maiores, têm pleno conhecimento da pretensão dos pais. Entretanto, 
quando o casal se encontra na iminência de formalizar o pedido de adoção, o 
varão vem a falecer em acidente automobilístico. A viúva, então, ingressa com 
pedido de adoção em nome dela, pleiteando, quanto ao falecido, a aplicação do 
disposto no art. 42, § 2º, do ECA. Ora, seria justo indeferir essa adoção, acalentada 
há anos pelo casal, só porque o varão não chegou a formalizar o pedido em 
juízo? Responde-se com um sonoro não. Com efeito, uma terrível injustiça seria 
praticada caso a adoção, na hipótese aventada, não pudesse contar com o amparo 
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do Poder Judiciário. Apenas a viúva teria seu nome grafado do novo assento 
de nascimento do menor (art. 47, § 1º, do ECA), em substituição ao assento 
cancelado, como se o adotado fosse filho de mãe solteira.7

Depreende-se da opinião do jurista supramencionado que deve prevalecer a total proteção 
ao menor apregoada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o Poder Público levar em 
consideração os quesitos fáticos mais que os jurídicos, visando os interesses do adotando e respeitando a 
vontade, ainda que não formalmente declarada, nos termos da lei, do de cujus. Liborni Siqueira, acerca 
da polêmica, afirma que deverá haver certa elasticidade na interpretação visando a proteção integral, 
valendo como fundamento para deferir o pedido: documentos e testemunhas, entre outros.8

Das opiniões analisadas, resta saber que o mais significativo não é a declaração de vontade perante 
o Judiciário, mas sim a inequívoca manifestação ante os fatos e à sociedade, que deve ser comprovada 
nos autos do processo de reconhecimento da adoção fática. Em consonância, decidiu o Superior Tribunal 
de Justiça pelo deferimento da adoção póstuma, mesmo sem haver declaração de vontade perante órgão 
judicante antes do falecimento do adotante. In verbis:

Ementa - Adoção póstuma. prova inequívoca. - O reconhecimento da filiação na 
certidão de batismo, a que se conjugam outros elementos de prova, demonstra 
a inequívoca intenção de adotar, o que pode ser declarado ainda que ao tempo 
da morte não tenha tido início o procedimento para a formalização da adoção. - 
Procedência da ação proposta pela mulher para que fosse decretada em nome dela 
e do marido pré-morto a adoção de menino criado pelo casal desde os primeiros 
dias de vida. - Interpretação extensiva do art. 42, § 5º, do ECA. - Recurso 
conhecido e provido.9

A Promotora de Justiça Marlusse Pestana Daher denomina esta situação de adoção nuncupativa.10 
Nuncupativo, de acordo com o Dicionário Houaiss, significa “feito oralmente e não por escrito; nomeado 
oralmente (diz-se de herdeiro); que é só de nome, não real, nominal”.11 Aduz-se, do vernáculo, que é 
a adoção nuncupativa aquela oralmente declarada, sem respaldo jurídico. Pode ser considerada uma 
relação de fato na qual um indivíduo toma, por espontânea vontade, outro como seu herdeiro e assim o 
trata durante toda a vida. A Promotora Daher compara-a tanto ao casamento nuncupativo quanto à união 
7 SILVA, José Luiz Mônaco da. A adoção póstuma e a prévia existência de procedimento judicial. Disponível em: �http://
mp.rn.gov.br/caops/caopij/doutrina/doutrina�adocao�postuma.pdf>. Acesso em: 12 de abr. de 2007.
8 SIQUEIRA, Liborni. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente, coordenador: Liborni Siqueira, Ed. Forense, 
1. ed., 1991. p. 23.
9 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial julgado procedente. REsp 457635/PB; RECURSO ESPECIAL 
2002/0104623-0. Francisca Moreira de Sena Brito e Crizantina Gomes Machado. Relator: Des. Ministro Ruy Rosado de Aguiar. 
DJ, 17 mar. 2003.Disponível em: �http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/justica/detalhe.asp?numreg=200201046230>. 
Acesso em: 20 de jan. de 2011. 
10 DAHER, Marlusse Pestana.  DAHER, Marlusse Pestana. Adoção nuncupativa. Jus Navigandi,Teresina, ano 6, n. 52, nov. 2001. Disponível em: �http://
jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2371>. Acesso em: 20 de jan. de 2011.
11 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Alles.  HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Alles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Elaborado no Instituto 
Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa S/C Ltda. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
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estável, nestes termos:

	Quem nuncupativamente convola núpcias, transforma em seu herdeiro necessário aquele que 
aceita como cônjuge, ainda sem o fazê-lo perante autoridade judiciária;12

	Se assumir o estado de família de cônjuge perante a sociedade, sem que tal união seja registrada 
em cartório competente, faz do convivente herdeiro, assumir o estado de ascendente e de 
descendente, ainda que não reconhecida pelo judiciário como determina a lei, deveria fazer 
daqueles que figuram tal situação fática, herdeiros necessários recíprocos.13

Eis, ipsi literis, a opinião da jurista:

Se pelas características e pela semelhança com a prestação da reverência recíproca 
devida e cumprimento dos deveres de respeito e fidelidade mútua erigiram a união 
estável à condição de entidade familiar, será sua correspondente na relação entre 
pais e filhos a reconhecer entre estes o vínculo parental. Adota nuncupativamente 
quem no exercício pleno de sua capacidade de decidir, mediante qualquer forma, 
declara ser pai de uma criança socialmente reconhecida como seu filho.14

Se a legislação admite que o casamento, um dos atos mais solenes do direito, se perfaça pela 
simples assunção do estado marital, sem que documentação jurídica haja dessa união, é uma insensatez 
não reconhecer que um laço tão ou ainda mais forte que o amor entre um casal não possa da mesma forma 
ser demonstrado e consolidado ante a sociedade e o Sistema Judiciário.

Se a adoção é instituto revestido de irrevogabilidade, não cabe ao Estado ou ao legislador revogar 
os laços de afeto da situação fática. A ação de adoção ajuizada após o falecimento do adotante pode e 
deve prosperar se as provas produzidas nos autos atestarem o estado de parentesco assumido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adoção é o vínculo jurídico que confere parentesco civil entre as partes. Vem a ser modalidade 
artificial de filiação, que busca imitar a filiação biológica. Acarreta conseqüências de ordem pessoal, 
afetiva e patrimonial. Integra totalmente o filho adotivo à família substituta, inclusive conferindo direitos 
sucessórios recíprocos entre as partes.

O instituto da adoção passou a elencar a legislação pátria tão somente no ano de 1916, passando 
por mudanças legais e culturais até os dias presentes. O grande marco foi a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, que reconheceu os vários tipos de entidades familiares e tornou iguais, perante a lei, 
12 DAHER, Marlusse Pestana. Loc. cit. DAHER, Marlusse Pestana. Loc. cit.
13 Ibidem. Ibidem.
14 Ibidem.
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os filhos, sejam eles adotados ou não. Atualmente, o instituto está regulado tanto no Estatuto da Criança 
e do Adolescente como no Código Civil. A Constituição Federal faz referência aos laços adotivos, mas 
não disciplina o instituto. A Carta Magna brasileira veda quaisquer distinções aos filhos, sendo todos eles 
iguais aos olhos da lei e, principalmente, assim considerando-os a Lei Maior aos olhos do coração.

É dever da família e do Estado atender às designações legais e prover o total protecionismo 
reservado às crianças e aos adolescentes. A adoção é o laço jurídico que substitui o consangüíneo da 
relação de filiação. O afeto é mais forte e duradouro do que a juridicidade atribuída às relações de filiação 
advindas de uma sentença constitutiva.

Pode não haver em curso processo de adoção, mas pode haver o pedido de guarda judicial, 
tutela ou curatela, que deveria a lei entender como procedimento bastante, estando presentes os outros 
requisitos, para que fosse reconhecida a adoção póstuma.

Os efeitos da adoção, no caso do reconhecimento póstumo, retroagem à data do falecimento do 
adotante, uma vez que esta é a data da abertura da sucessão e o adotado é herdeiro necessário do adotante. 
Só há retroatividade efetiva quando do trânsito em julgado da sentença que reconhece a adoção.

Nuncupativa é a adoção feita oralmente, sem respaldo jurídico. De fato, há a adoção, mas esta 
não existe no mundo jurídico até que seu reconhecimento seja postulado em juízo. A figura da adoção 
de fato sempre esteve presente na cultura brasileira. Quando alguém diz que “criou uma pessoa”, está 
afirmando que assumiu a paternidade daquele indivíduo.

São pressupostos para o reconhecimento jurídico da situação de fato: a continuidade, a 
publicidade e a sócioafetividade. Ao se deparar com um pedido de reconhecimento póstumo de uma 
adoção de fato, deve o julgador levar em conta os fins sociais a que se destina a lei, e lembrar sempre que 
os interesses do adotado devem prevalecer, visando o seu bem-estar.

Não cabe à lei julgar ou menosprezar o afeto cultivado por toda uma vida. Se a própria Lei 
Fundamental declarou que não há distinções entre os filhos, nenhum outro Diploma Legal pode fazê-
lo, pela ausência de reconhecimento legal da relação, se está presente a verdadeira paternidade. Filho é 
aquele que nasce do coração.
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Resumo.
A compreensão da importância da história clínica no exercício da atividade médica e também, a 
transcendência desta importância como garantia ao direito do paciente à ampla e correta informação 
sobre tudo que se passa com sua saúde, é expressão dos princípios bioéticos, da dignidade humana e da 
autonomia. Ao lado desse direito fundamental, impõe-se a adequação de instrumentos jurídicos aptos a 
assegurar o seu pleno gozo, quando por qualquer razão, encontre o paciente, obstáculos em ter acesso 
à sua história clínica e obter todas as informações que nela conste ou devesse constar. Assim, o estudo 
paralelo da importância da história clínica com as medidas cautelares aptas a satisfazer o direito de 
informação, com a garantia de integralidade e autenticidade, revela-se importante num contexto bioético 
que busca resolver de forma célere e eficaz os possíveis conflitos que venham existir.

Resumen.
La importancia de la historia clínica y los medios procesales adecuados para su preservación en el 
Derecho Brasileño.
La compresión de la importancia de la historia clínica en lo ejercicio de la actividad médica y, también, la 
trascendencia de esa importancia como garantía al derecho del paciente a amplia y correcta información a 
cerca de todo que se pasa con su salud, es expresión de los principios bioéticos  de la dignidad humana y 
de la autonomía. Al lado de ese derecho fundamental, se impone la adecuación de instrumentos jurídicos 
aptos a garantizar su lleno gozo, cuando por cualquier razón encuentre el paciente obstáculos en tener 
acceso a su historia clínica y obtener toda información que en ella conste o deba constar. Así, el estudio 
paralelo de la importancia de la historia clínica con las medidas cautelares aptas a satisfacer el derecho de 
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la información, garantizándole la idoneidad y autenticidad, revelase importante en un contexto bioético 
que busca resolver de forma rápida y eficaz los posibles conflictos que vengan existir.

1. Introdução.

A história clínica envolve importantes análises e discussões, seja no âmbito da medicina clínica, 
da bioética ou do direito. Sua importância transcende a conceitos, que pode se dar a partir de um ponto 
de vista médico ou jurídico. 

Importante instrumento metodológico para o médico na aplicação da sua arte hoje, transformou-
se em dever profissional e em direito do paciente de ter acesso a todas as informações que lhes são 
inerentes, como respeito a direitos fundamentais da pessoa humana. 

Nesse trabalho será abordada a história clínica a partir de um enfoque bioético, além da análise 
do campo jurídico que impõe a sua realização e conservação.

Mas de nada adiantaria estabelecer a lei, deveres aos médicos e direitos aos pacientes, se 
não houver meios de garantir a verificação do cumprimento, a conservação de seus dados, a punição 
pelo descumprimento, e outros desdobramentos decorrentes da sua existência, não-existência, teor e 
credibilidade.

Para tanto, este estudo tem ainda como escopo confrontar os mais diversos instrumentos 
constitucionais e processuais, verificando qual o mais adequado para a satisfação da garantia de acesso à 
história clínica, inclusive no estudo do direito comparado.

Todas essas questões que serão abordadas neste estudo, ao final, convergem para uma melhor 
compreensão da importância da história clínica, seus reflexos nas relações médico-pacientes, suas 
conseqüências nos processos ético e judicial.

2. A história clínica.

Acredita-se que a história clínica surgiu com a necessidade do médico registrar os fatos 
ocorridos com seus pacientes, bem como os atos por ele praticados quando da intervenção profissional. 
Essa necessidade não só constituía na oportunidade de buscar nos registros toda a evolução clínica do 
paciente, como também proporcionava ao médico tratar cada vez mais diferentes pessoas sem confundir 
os problemas e condutas adotadas em cada caso particular.

Ademais disso, já na idade antiga1 o médico respondia civil e criminalmente pelo mal que sua 
intervenção provocasse no paciente, sendo menos ou mais severas as legislações com o desenvolvimento 
jurídico e social ao longo dos séculos, o que certamente fez com que se acentuasse a necessidade de o 
médico tudo registrar, em um dado momento histórico, de forma a demonstrar os limites e acertos de seus 
atos conforme o conhecimento médico da época.

Com a evolução científico-médica, a especialização, a modernização social, o distanciamento 
pessoal do médico com seu paciente, e todas as demais transformações sociais que a humanidade sofreu 
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após a idade média, principalmente no mundo contemporâneo, a história clínica também sofreu suas 
evoluções, transformando-se em um registro cada vez mais preciso, isso em razão do processo de 
registro de imagens obtidos em exames cada vez mais específicos e completos, da massificação do uso 
de declarações (juridicialização da medicina), além dos registros médicos lançados no prontuário por 
vários profissionais que atuem como equipe.

Concomitantemente, os direitos e garantias individuais do homem sofreram acentuado 
desenvolvimento, principalmente com o surgimento da bioética que se desenvolveu a partir da 
necessidade do constante enfrentamento ético da atuação científica-médica, trazendo consigo a 
consagração e internacionalização de princípios fundamentais e inafastáveis, tanto para a pesquisa quanto 
para o exercício clínico, a exemplo dos princípios da dignidade humana, autonomia, beneficência, não 
maleficência, justiça, informação e muitos outros.

Todos estes acontecimentos fizeram com que médicos, juristas, bioeticistas, e vários outros 
profissionais de diversas áreas científicas voltassem seus olhos ao estudo e compreensão da história 
clínica.

3. Conceitos de história clínica.

O médico, em geral, não se preocupa em aprofundar bases conceituais sobre natureza e 
características da história clínica, esse papel fica delegado na grande maioria das vezes aos conselhos de 
classe, que não só traçam conceitos para melhor compreensão e regulamentação interna corporis, como 
fiscalizam seu cumprimento.

Assim, encontraremos um conceito médico de história clínica nas normas deontológicas, a 
exemplo das estabelecidas no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina, o qual registra ser a história 
clínica “documento constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a 
partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter 
legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a 
continuidade da assistência prestada ao individuo”2. 

Essa conceituação médica tem como principal escopo permitir o estabelecimento de normas 
deontológicas claras sobre todos os aspectos que envolvam a história clínica no exercício da medicina, 
sem afastar a observância às normas jurídicas produzidas pelo Poder Legislativo.

Por sua vez, voltados para uma conceituação analítica, tendo como foco todas as normas legais 
que de alguma forma influenciam na obrigatoriedade da elaboração da história clínica frente ao direito de 
informação, os juristas também elaboram seus conceitos, tendo ainda em conta, características próprias 
de sua área de atuação, como por exemplo, o Direito Constitucional, o Direito Civil, o Direito Processual, 
o Biodireito, etc.

O Bioeticista Rabinovich-Berkman, por exemplo, traz excelente conceito do que é a história 
clínica, e após detida análise de conceitos jurídicos e médicos, conclui que “la historia clínica es, 
ontologicamente hablando, uma base de datos personales. Ello porque, en última instancia, todas as 
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constancias que a ella se incorporan, permiten la obtención de datos personales del paciente, o los 
transmiten directamente. En consecuencia, ha de ser tratada como tal desde el punto de vista jurídico, y 
caben a su respecto todas las reflexiones que en otras oportunidad he vertido acerca del derecho existencial 
sobre los datos personales.”3

Já o Ministro da Suprema Corte Argentina, Ricardo Luis Lorenzetti, traz valiosa conceituação 
jurídica em sua obra Responsabilidad Civil de Los Médicos, aduzindo que “desde el punto de vista 
jurídico, siendo que el médico tiene un deber de información, la historia clínica es la documentación 
del mismo. Ello significa que el galeno tiene el deber de informar, asentando los datos relevantes del 
diagnóstico, terapia y de la enfermedad del paciente. Así se ha dicho que ‘no debe olvidarse que frente 
al derecho del paciente a ser informado y acceder a la historia clínica, surge como contrapartida la 
obligación del médico de llevar un correcto registro del tratamiento”4. Essa conceituação jurídica tem 
fundo eminentemente civilista, mais especificamente nos direitos das obrigações. 

Pode-se ainda encontrar conceitos jurídicos com fundo de direito processual, o qual certamente 
voltará à atenção para a importância da história clínica como meio de prova, a partir de um dever de 
colaboração do médico para a instrução processual, seja pela inversão do ônus da prova, ou pela aplicação 
de outras teorias modernas como a carga dinâmica das provas.

O importante é a constatação que uma conceituação da história clínica não se apresenta como 
o principal problema, uma vez que se compreenda que se trata de uma obrigação do médico em realizar 
todos os registros dos fatos e atos, desde a consulta ao paciente (anamnese, relatos, queixas, etc), da 
sua análise clínica, da investigação por exames das mais diversas naturezas, do diagnóstico alcançado, 
das informações prestadas ao paciente incluindo as opções de tratamento, do consentimento informado 
do paciente, da realização do tratamento elegido, dos medicamentos prescritos, e todos os demais 
acontecimentos e documentos produzidos nesta complexa relação estabelecida entre médico e paciente.

4. A importância da história clínica.

A história clínica, em um primeiro momento, se revela como importante processo de registros 
médico, onde o profissional lança dados pessoais do paciente que alimentarão sua investigação científico-
médica sobre o mal que inflige a sua saúde.

É importante em tempos atuais, compreender o conceito de doença, o qual se opõe à saúde. Em 
estudo conjunto com a odontóloga Floripes Tolosa5, surgiu a proposta de conceituar saúde como sendo o 
equilíbrio entre o bem-estar físico e mental frente aos princípios e valores próprios do individuo em 
relação à sociedade em que está inserido, tendo como primazia o respeito à sua dignidade enquanto 
valor intrínseco a todo o ser humano. Desta forma, a saúde expande-se para alcançar a família, o 
trabalho, a religiosidade e o lazer, tendo como finalidade o equilíbrio entre o biológico, o psicológico 
e o social.

Daí a importância de se proceder na história clínica um amplo registro de todas as 
investigações procedidas, como bem ensina o Professor Alfredo Achával, “obtener datos sobre 
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las creencias y practicas religiosas, los conceptos estéticos, la capacidad intelectual y su nível de 
información desde la primera entrevista, para no ocasionar alarmas innecesarias en la evolución. 
[...] a la persona enferma debemos conocerla recabando su pasado o biografía con aportes sobre su 
educación, es decir, no sólo la información, sino también la formación familiar y escolar, la acción 
social, la evolución deportiva, la preparación y actividad profesional, la iniciación y adaptación a la 
vida sexual, las actualizaciones de su aprendizaje, las características de sus amistades, los motivos 
de su afinidad, su participación religiosa, las ideas que tiene sobre sí mismo, los proyectos de vida 
que se formuló y sus adaptaciones en los distintos momentos y circunstancias”.6 

Uma história clínica bem elaborada, completa, organizada é importante fonte de consulta 
para o médico na constante avaliação clínica de seu paciente, permitindo, ainda, uma exata e segura 
intercomunicação entre a equipe médica, bem como com os demais profissionais da saúde que 
também participam na construção deste processo, registrando todas as tarefas executadas, avaliações, 
investigações e exames procedidos.

Juridicamente, a importância da história clinica transcende sua utilidade indispensável ao 
ato médico, para transformar-se na expressão de um direito do paciente em obter de forma segura 
todas as informações a respeito dos aspectos que estão agindo sobre sua saúde, bem como, de 
participar na tomada de decisões a respeito do tratamento escolhido, corroborando assim, para a 
efetividade do resultado esperado.

Trata-se de observar o paciente não como objeto de tratamento, mas sim como sujeito 
em tratamento, preservando ao máximo a integridade de sua dignidade como pessoa humana, de 
onde decorre como desdobramento lógico o cumprimento aos princípios bioéticos consagrados 
pelo Belmont Report, especialmente o princípio do Respeito pelas pessoas, mais conhecido como 
princípio da autonomia.

Ainda, em ocorrendo a mala prática médica, é a história clínica a principal fonte de 
informações para a colheita da prova necessária a demonstrar a conduta errônea do médico, uma 
vez que deve conter o registro completo, exato e cronológico de tudo que se procedeu durante 
o tratamento, inclusive, as decisões tomadas exclusivamente pelo paciente em discordância às 
orientações médicas, o que resulta em assunção unilateral dos riscos daí decorrentes.

É em razão desta importância no âmbito processual, enquanto valioso meio de prova, que 
surgem as discussões processuais sobre os meios adequados à sua preservação e ascensão pelo 
paciente, quando lhe for negado pelo médico ou hospital.

Daí decorre a necessidade da análise sobre as normas jurídicas que regulam a existência, o 
conteúdo, a guarda e por fim, a quem pertence a história clínica?

5. Normas acerca da história clínica.

As normas que guardam relação com a história clínica são de duas ordens, as deontológicas 
e as jurídicas.
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As normas deontológicas são estabelecidas pelos órgãos de classe competentes para 
regular a atividade profissional e estabelecer as obrigações éticas impostas a todos os profissionais 
autorizados ao exercício da medicina.

No Brasil, tal competência é atribuída ao Conselho Federal de Medicina, o qual é o 
responsável pela elaboração e fiscalização do cumprimento do Código de Ética Medica, inclusive 
baixando Resoluções que regulam os procedimentos obrigatórios a serem adotados no exercício da 
profissão.

Assim que, o Código de Ética Médica7 Brasileiro dispõe acerca da história clínica, vedando 
ao médico: “Art. 69 – Deixar de elaborar prontuário médico para cada paciente”; “Art. 70 – Negar 
ao paciente acesso a seu prontuário médico, ficha clínica ou similar, bem como deixar de dar 
explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionar riscos para o paciente ou para 
terceiros” e; “Art. 108 – Facilitar manuseio e conhecimento dos prontuários, papeletas e demais 
folhas de observações médicas sujeitas ao segredo profissional, por pessoas não obrigadas ao mesmo 
compromisso”.

Por sua vez, as Resoluções n° 1.638/2002 e 1.821/2007 regulam especificamente a história 
clínica (prontuário médico), trazendo sua definição, a responsabilidade por sua confecção, revisão, 
guarda, a utilização de bases informatizadas para seu arquivamento, prazo mínimo obrigatório para sua 
conservação, dentre outros.

O não cumprimento das normas deontológicas estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina 
impõem sanções que vão desde censura reservada até cassação da habilitação para o exercício da medicina 
no Brasil, conforme a gravidade e reincidência das práticas antiéticas.

Ao lado da normatização ética acerca da história clínica, também o Direito cuidou no âmbito 
da regulamentação das relações humanas em estabelecer princípios e normas legais que, em sendo 
infringidas, impõe sanções de diversas naturezas.

No Brasil, além da plena aplicação dos princípios bioéticos incorporados através de tratados 
internacionais aos quais o Estado é signatário, tem-se como principal disposição legal que torna 
obrigatório o registro da história clínica e seu acesso pelo paciente a garantia Constitucional de acesso à 
informação8, garantia que foi esmiuçada na legislação federal que se seguiu, mormente no Código Civil 
e o Código de Defesa do Consumidor.

A Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 que instituiu o moderno Código Civil Brasileiro tratou 
de disciplinar os direitos inerentes à personalidade, ressaltando que estes direitos são “intransmissíveis e 
irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”9 e, certamente, a vida, a saúde, 
a dignidade, a autonomia, a fé, dentre outros, compõem o acervo destes direitos personalíssimos.

Já a Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990 que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências, assegura ao paciente, na qualidade de consumidor que é, o direito pleno de informações 
sobre todos os aspectos envolvendo a prestação de serviços médicos, como sustenta Salvo Venosa10.

Este direito do paciente converte-se em dever objetivo de informação e esclarecimento11, que 
integram o plexo das obrigações médicas como dever secundário de relevante importância.
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A omissão quanto ao cumprimento do dever de informar e esclarecer, por si só, conforme atual 
entendimento, pode caracterizar a responsabilidade médica, o que se prova pela ausência da histórica 
clínica na qual deve constar o registro do consentimento informado e esclarecido que é a conditio sine qua 
non para a intervenção médica sobre a pessoa, ressaltando daí um dos principais aspectos da importância 
da história clínica.

A partir da análise detida tanto das normas jurídicas estabelecidas e aplicáveis à história clínica, 
quanto das normas deontológicas, pode-se extrair seguramente a conclusão de que a história clínica traz 
informações pessoais e íntimas do paciente, portanto, ele é o proprietário de todos os documentos que o 
compõem, aliás, conforme preleciona com o acerto que lhe é peculiar o Professor Rabinovich-Berkman12.

6. Do meio processual adequado à preservação e acesso a história clínica.

Pois bem, vencidas as questões sobre conceito, natureza e importância da história clínica, 
principalmente para uma segura prestação jurisdicional do Estado quando suscitadas questões de mala 
prática médica, resta identificar qual o meio processual apropriado para a garantia de acesso pelo paciente 
às informações contidas em sua história clínica, bem como seja assegurado que seu conteúdo não sofrerá 
qualquer forma de adulteração.

Inicialmente, tem-se a garantia Constitucional da inafastabilidade do pleno acesso ao Poder 
Judiciário13 e, a própria Constituição Federal Brasileira institui o habeas data como ação constitucional 
que visa “assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de 
registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público”14, servindo inclusive 
para retificação de dados ali existentes.

Também na Argentina o habeas data tem previsão Constitucional,15 a exemplo do Brasil, como 
instrumento para que a pessoa tome conhecimento dos dados a ela referidos e de sua finalidade, que 
constem em registros ou bancos de dados públicos, ou privados destinados a promover informações, 
assegurando no caso de falsidade ou discriminação, a supressão, retificação, confidencialidade ou 
atualização dos referidos dados.

O Constitucionalista Brasileiro José Afonso da Silva, ao tratar do instituto do habeas data, 
registra as lições de Firmín Morales, “o habeas data, ou conjunto de direitos que garante o controle 
da identidade informática, implica o reconhecimento do direito de conhecer, do direito de correção, 
de subtração ou anulação, e de agregação sobre os dados depositados num fichário eletrônico. Esse 
elenco de faculdades, que derivam do ‘princípio de acesso aos bancos de dados’, constitui a denominada 
‘liberdade informática’ ou direito ao controle dos dados que respeitam ao próprio indivíduo (biológicos, 
sanitários, acadêmicos, familiares, sexuais, políticos, sindicais...)”.16

Assim, em princípio, o instituto do habeas data se apresentaria como instrumento hábil a garantir 
o acesso do paciente a sua história clínica17, no entanto, ante o tratamento dado ao instituto pela Lei 9.507 
de 12 de novembro de 1997, no Brasil, acabou por torná-lo inadequado à preservação do conteúdo da 
história clínica, principalmente pela exigência de uma fase administrativa que permite a sonegação da 
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história clínica por tempo suficiente à sua confecção (caso não exista), complementação, adulteração ou 
substituição.

Na Argentina, Lorenzetti reconhece dificuldades para a aplicação do instituto do habeas data 
como instrumento para assegurar acesso à história clínica, isso porque tal qual as informações jornalísticas 
estão afastadas da incidência do referido instituto constitucional, também as informações colhidas em 
razão do exercício de atividades profissionais que impõem o sigilo, a exemplo da atividade médica, pela 
mesma razão e acrescenta ainda, que a história clínica não constitui um banco de dados que tem como 
fim prestar informações, no entanto, termina por concluir que sua aceitação para este fim traria benefícios 
aos médicos com grande satisfação para a vítima.18

Certo é que, ante a concessão de prazo para que o médico ou entidade hospitalar disponibilizasse 
a história clínica, se estaria criando grave risco à credibilidade das informações ali contidas, isso em 
razão mesmo de que a fraude ou adulteração não encontrará obstáculo, pois têm os médicos, livre acesso 
aos formulários da história clínica e, certamente, terão tempo suficiente para neles fazer inserções, 
adulterações ou até mesmo preencher outro em substituição a algum que registre a conduta culposa. Nesse 
sentido, valiosas são as palavras de Rabinovich-Berkman que adverte, “recordemos que este documento 
de enorme trascendencia probatória es muy susceptible de ser alterado por los eventuales demandados. 
Ello, en razón de su carácter privado, de mantenerse reservado, y de no confeccionarse normalmente más 
que un solo ejemplar, que permanece en poder del nosocomio. Esas circunstancias configuran un estado 
de cosas desigual, en perjuicio del paciente, que la jurisprudencia debe procurar revertir”.19

Portanto, não é o habeas data instrumento hábil a lhe preservar o conteúdo, muito embora 
assegure o acesso ao mesmo.

Resta então verificar qual meio processual está adequado a não só garantir o acesso do paciente 
a sua história clínica, como também preservem os documentos que a compõem de toda e qualquer 
ingerência do médico ou hospital, em casos de que venha a instaurar ações por mala prática.

Na Argentina, onde se encontra em adiantada evolução jurídica a responsabilidade do médico, 
o instituto processual usualmente utilizado é a medida cautelar de seqüestro20, o qual encontra previsão 
específica no Código Processual Nacional21, que dispõe em seu art. 221, “Procederá el secuestro de los 
bienes muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no asegurare por el derecho invocado 
por el solicitante, siempre que se presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad 
se quiere garantizar. Procederá, asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a 
la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva.”

A mesma disposição legal contém o Código Contencioso Administrativo e Tributário da Cidade 
Autônoma de Buenos Aires 22, que prevê a medida cautelar típica em seu art. 203.

Desta forma, é a medida cautelar de seqüestro o instrumento processual idôneo no direito 
Argentino para promover de forma célere e sem o prévio conhecimento do hospital ou médico a 
arrecadação da história clínica, conservando assim, seu conteúdo.

Já no Brasil, também o Código de Processo Civil23 prevê como medida cautelar típica o seqüestro, 
no entanto, referido instrumento processual não se presta, da forma estabelecida na legislação nacional, 
à arrecadação da história clínica.
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A medida mais apropriada dentre as arroladas no digesto processual Brasileiro é a busca e 
apreensão, que tem previsão no art. 839 que dispõe: “O juiz pode decretar a busca e apreensão de pessoas 
ou de coisas”.

A distinção entre a medida cautelar de seqüestro estabelecida no direito processual Argentino e a 
busca e apreensão do direito Brasileiro como meio mais adequado se justifica pela evolução deste último, 
como “forma assumida por diversos mecanismos judiciais de apreensão e remoção de bens e de pessoas, 
para diversas finalidades. Desse modo, não há, a rigor, uma medida de busca e apreensão, mas sim uma 
disciplina genérica para qualquer hipótese em que seja necessário localizar, apreender e remover bens ou 
pessoas no interesse de um processo de caráter civil”.24

O que ocorreu no direito processual Brasileiro foi um desdobramento da medida cautelar de 
seqüestro, restringido a aplicação deste instituto, criando-se um instrumento de maior abrangência, para 
os casos em que outro procedimento específico não seja previsto pela lei, sendo, portanto, reconhecida a 
busca e apreensão na doutrina como procedimento residual.

Nas experiências arrecadadas em litígios que envolvam erro médico, verifica-se, sempre que o 
paciente encontrou alguma resistência por parte do médico ou do hospital, o uso da medida cautelar de 
busca e apreensão do prontuário médico, tendo, uma única vez, encontrado resistência, em decisão que 
extinguiu o processo cautelar sob a seguinte fundamentação: “[...] verifico que o autor não intenta, com 
a pretensão manejada, apenas garantir o resultado prático de um pedido principal. Busca, em verdade, a 
exibição do documento mencionado, para fazer prova na ação principal que pretende intentar, o que não é 
possível neste caso. É sabido que a doutrina, e a jurisprudência, aceita, em alguns casos, o procedimento 
cautelar satisfativo. Contudo, no presente esforço, não é viável que se utilize da via eleita para tanto, até 
porque existe na Lei Adjetiva Civil o procedimento adequado, devidamente definido, visando a exibição 
de documento para prova no feito principal. Entendo não ser viável o comando de emenda a inicial, haja 
vista a necessidade de re-adequação de toda a peça, acaso seja interesse da autora, novamente, apresentar 
sua pretensão. Posto isso, reconhecendo a inadequação da via eleita, sendo, portanto, impossível a 
pretensão da forma proposta, indefiro a inicial, fazendo-o com fundamento no art. 295, V do CPC. Como 
corolário lógico, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, I do CPC.”25

A decisão foi alvo de recurso de apelação, o que acabou posteriormente sendo objeto de 
retratação exercido na análise preliminar da interposição do referido recurso, que assim restou assentado: 
“Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo 
sem julgamento de mérito, com pedido de retratação. A pretensão da autora é de busca e apreensão de 
documentos no consultório do requerido, para fins de fazer prova em eventual processo de reparação de 
danos. O fundamento da sentença recorrida é de que a medida interposta não é a mais adequada para o 
atendimento da pretensão, posto que há no Código de Processo Civil o procedimento próprio para o fim 
pretendido. Pois bem. Em sede de apelação a autora requer a retratação do Juízo, reformando a sentença 
e recebendo a inicial com o seu regular processamento. Verifico que o caso permite a retratação do Juízo. 
Em que pese a existência da medida cautelar de exibição de documento, também a busca e apreensão 
pode servir para compelir o réu a atender tal mister. Cabe ao Juiz atender ao fim social a que se destina o 
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processo. Acaso prossiga o feito com a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
para apreciação do recurso, a parte autora ficará por demais prejudicada em seu direito, mormente se 
considerarmos o sofrimento que já lhe foi impingido pelo procedimento médico que, nas alegações da 
autora, causaram-lhe as lesões apontadas nos autos. Além do mais, consoante já exposto, a ação de busca 
e apreensão pode satisfazer a pretensão da autora, não causando prejuízo a esta ou ao requerido, em caso 
de deferimento, já que será garantido a ambos os litigantes o devido processo legal e a ampla defesa. A 
petição inicial atende aos requisitos previstos no art. 840 do CPC, indicando as razões que justificam a 
medida e a localização da coisa que pretende a busca e apreensão. É certo que o conteúdo do prontuário 
médico pertence ao paciente. Ademais, encontra-se incontroverso nos autos que a autora sofreu lesões que 
podem ter sido provocadas pela aplicação de algum medicamento pelos requeridos, já que a requerente 
utilizou-se dos serviços daqueles, conforme prova a nota fiscal de fl. 13. Assim, presente o fumus boni 
iuris, requisito essencial para a concessão da liminar. O periculum in mora está evidenciado no fato de que 
pode o requerido adulterar o conteúdo do prontuário médico em seu próprio benefício, em caso de citação 
para contestar a medida ou, ainda, após a propositura de eventual ação indenizatória. Além do mais, os 
documentos apreendidos permanecerão nos autos, podendo, em caso de improcedência do pedido, ser 
devolvidos aos requeridos. Por todo o exposto, em Juízo de retratação conforme previsto no art. 296 do 
CPC, reformo a decisão de fls. 43/44 e, estando presentes os requisitos para a concessão, defiro a liminar 
de busca e apreensão inaudita altera pars, determinando seja expedido mandado de busca e apreensão dos 
prontuários da autora junto aos requeridos, bem como toda informação concernente à mesma, ainda que 
arquivada por meio eletromagnético ou arquivo digital armazenado nos computadores dos requeridos, 
observando as formalidades previstas nos artigos 841 a 843 do CPC, devendo ser cumprido no endereço 
indicado na inicial. Cumprida a liminar, citem-se para contestar no prazo legal, advertindo sobre as 
penas da revelia. Expeça-se o mandado e depreque-se a diligência à Comarca de Ji-Paraná/RO. Deverá 
o bem ser depositado com a requerente, seu procurador ou que aquela indicar, na forma da Lei. Faculto 
à requerente a retirada em Cartório da precatória para providenciar o cumprimento no Juízo deprecado, 
no prazo de quarenta e oito horas. Decorrido o prazo sem manifestação da autora, remeta-se a precatória 
pelas vias normais. Intime-se o procurador da autora, via telefone, para que o mesmo tome ciência da 
presente decisão.”26

Em outras cautelares propostas, a concessão de liminar foi deferida de forma célere e sem maiores 
problemas, assegurando o direito do paciente a ascender à sua história clínica, bem como, preservando-
lhe a autenticidade quanto ao registro legitimo dos fatos e atos médicos, merecendo destaque à bem 
fundamentada decisão do Juiz de Tangará da Serra, Mato Grosso: “Vistos etc RICARDO TEODORO 
JUNIOR, ajuizou a presente Busca e Apreensão em face de REINALDO ALBONETT e GRUPO 
HOSPITALAR VIDA E SAÚDE, todos já qualificados na inicial. A parte autora aduz que submeteu-se 
a uma cirurgia de Vasectomia, em 21.08.2006, realizada pelo requerido Reinaldo Albonett. Dispõe que, 
optou pela cirurgia tendo em vista o planejamento familiar, pois já contavam com dois filhos naturais 
e um filho adotivo, bem como, em razão de que sua companheira apresentou complicações na última 
gestação. Alega que, quando de seu pós-operatório, o Requerido orientou o demandante no sentido de 
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que deveria se abster de manter relações sexuais pelo período de 02 (dois) meses, sendo certo que não 
prestou qualquer outra informação ao autor, acerca de cuidados ou restrições durante o aludido período 
pós-operatório. Aduz que, no início deste ano descobriu que sua companheira estava grávida, motivo 
pelo qual o Autor de submeteu a um exame espermograma confirmou que a cirurgia realizada não havia 
alcançado o objetivo. Afirma que, em decorrência do insucesso na operação, sua família está passando 
por dificuldades, tendo em vista a gravidez de risco e, por encontrar-se desempregado, tendo que arcar 
com o sustento de outro filho. Alega que, buscou perante o Requerido seu prontuário médico, porém 
este não o forneceu alegando que não possui mais o documento, por ter se passado mais de 01 (um) ano 
desde a realização da cirurgia. Afirma que o prontuário médico é essencial para a propositura de ação 
para a averiguação da responsabilidade do Requerido. Requer, liminarmente, inaldita altera pars, a busca 
e apreensão do prontuário médico que afirma estar em poder do Requerido. Juntou documentos (fls. 
17/46). É o breve relatório. Fundamento. DECIDO. Dispõe o artigo 839 do Código de Processo Civil 
que: O juiz pode decretar a busca e apreensão de pessoas ou de coisas. Consta nos autos que à parte 
autora buscou perante o Requerido a obtenção de seu prontuário médico, entretanto, foi-lhe negado, 
diante da justificativa de que não estava mais em sua posse devido o transcurso de tempo. Ocorre que, o 
prontuário médico é documento que contêm as informações do paciente, em relação aos fatos ocorridos 
durante o tratamento a que se submeteu, v.g., a evolução de seu quadro clínico, a assistência prestada 
pelo médico entre outras informações importantes, documento este obrigatório e, principalmente, que 
pertence ao paciente. Neste sentido a jurisprudência: 62022095 - INFORMAÇÃO MÉDICA. DIREITO 
DE ACESSO. FILHO MENOR. AÇÃO CAUTELAR. BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO 
CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. BUSCA E APREENSÃO. PRONTUÁRIO MÉDICO-HOSPITALAR. O 
CONTEÚDO DO PRONTUÁRIO MÉDICO NÃO PERTENCE À UNIDADE HOSPITALAR, MAS 
SIM AO PACIENTE. A autora, na qualidade de mãe da menor internada na unidade hospitalar ré, 
tem direito ao acesso às informações contidas no mencionado prontuário, a fim de conhecer as causas 
do falecimento de sua filha, morta após período de internação no nosocômio. Irrelevante à instrução 
processual. O cerne da demanda está relacionado apenas ao fato dos documentos mencionados na inicial 
estarem ou não na guarda da ré. E, assim sendo, evidenciado nos autos a relevância dos fatos narrados na 
inicial, correta a procedência do pedido, cuja finalidade, inclusive, foi apenas preservar o direito material 
da parte autora. Recurso improvido. (TJRJ; AC 23563/2004; São Gonçalo; Décima Primeira Câmara 
Cível; Rel. Des. José C. Figueiredo; Julg. 01/12/2004) (Publicado no DVD Magister nº 17 - Repositório 
Autorizado do STJ nº 60/2006 e do TST nº 31/2007) Diante do fumus boni juris que consiste no direito 
do autor em obter seu prontuário médico e, do periculum in mora, que configura-se diante da negativa 
de fornecimento do documento, fato que pode indicar o seu extravio ou seu perecimento, ou seja a 
perda do documento, restaram configurados os requisitos para o deferimento da medida. Importante 
ressaltar que, cabe à parte autora propor a ação no prazo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação 
da medida cautelar, vez que trata-se de cautelar preparatória. Diante do exposto, DEFIRO a liminar, 
inaldita altera pars, formulada e, determino a busca e apreensão do prontuário médico do Autor, no 
endereço por ele indicado constante na inicial. CITE-SE para contestar, em cinco (05) dias, contados da 

ARTIGOS CIENTÍFICOS



165www.oab.org.br/editora Jul / Ago / Set 2012 | Revista Atualidades Jurídicas

execução da medida, devendo indicar as provas que pretenda produzir, na contestação. Caso não seja a 
ação contestada, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos requerentes. Expeça-se 
o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.”27

Também já houve manejo da busca e apreensão de prontuário odontológico28, tendo a medida 
sido deferida liminarmente sem maiores dificuldades.

Aliás, outro não poderia ser o desfecho das cautelares de busca e apreensão de história clínica, 
pois a tutela cautelar é o instrumento hábil a conferir segurança à tutela jurisdicional perseguida, ou que 
pode vir a ser buscada na ação principal, a exemplo das ações de reparação por erro médico.

7. Conclusão.

Diante de tudo que se pode observar a partir da importância da história clínica enquanto processo 
de registro completo de dados pessoais do paciente, do tratamento e de todas as demais ocorrências 
importantes, além da obrigatoriedade da sua confecção pelo médico, conclui-se que sua importância 
transcende à sua consulta pela equipe médica durante o tempo que se segue o tratamento, para alcançar o 
status de instrumento de segurança sobre um amplo registro de tudo que se procedeu acerca do paciente, 
permitindo uma análise posterior em casos de suspeitas de erro médico.

Revela-se, desta forma, indispensável prova nas ações de erro médico, sobre a qual o direito 
deve deitar especial proteção, assegurando sua busca e apreensão sempre que, de alguma forma, for 
dificultado ao paciente ou seu representante legal, o imediato e pleno acesso à história clínica.
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LANÇAMENTOS EDITORIAIS

Anais da XXI Conferência Nacional dos 
Advogados: Liberdade, Democracia, Meio 
Ambiente
Coordenação: Aline Machado Costa Timm

A obra, dividida em dois volumes, reúne artigos, palestras 
e debates proferidos na XXI Conferência, ocorrida em 
novembro de 2011. Diversas questões referentes ao 
papel da Judiciário foram esmiuçadas por juristas de 
renome. Dentre os temas abordados, destaca-se o Meio 
Ambiente, em razão de sua importância no contexto do 
desenvolvimento atual do país.

Direito tributário: questões atuais
Coordenação: Luiz Claudio Allemand

De iniciativa da Comissão Especial de Direito Tributário, 
este livro conta com a participação dos mais renomados 
doutrinadores do direito tributário nacional e português, 
com o objetivo de colaborar com os debates sobre 
o Sistema Tributário, o Estado Fiscal, a insegurança 
jurídica e a reforma tributária.
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LANÇAMENTOS EDITORIAIS

Meio Ambiente: memória e compromissos 
da Ordem dos Advogados do Brasil: 1989-
2012
Coordenação: Maria Artemísia Arraes Hermans

A participação da OAB nas discussões em torno do 
meio ambiente, notadamente de 1989 a 2012, registra 
a crescente preocupação da classe no enfrentamento 
de um dos maiores desafios deste século. Esta obra, 
coordenada pela professora Maria Artemísia, já nasce 
como fonte indispensável aos estudiosos do assunto e a 
todos os que almejam um futuro de paz e prosperidade, 
construído com políticas públicas de respeito aos 
recursos naturais que formam a base de sustentação da 
vida no planeta.

Memória das Caixas de Assistência dos 
Advogados
Pesquisa e texto: Cristina da Silva Britto

Com o propósito de realizar um registro e perpetuar a 
memória das entidades que são consideradas o braço 
assistencial dos Conselhos Seccionais da Ordem dos 
Advogados do Brasil e, consequentemente do órgão que 
nasceu da união de todas as CAAs, este livro apresenta 
vasta pesquisa histórica, iluminando o passado para 
entender o presente, identificando o surgimento e o 
propósito da CONCAD.
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