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EDITORIAL 

 

O Caderno de Pesquisa e Extensão Desafios Críticos – CPEDeC, periódico 

muitidiciplinar da Faculdade Estácio de Sergipe, vem a público apresentar a edição especial do 

Curso de Direito, revista interdisciplinar que visa proporcionar aos pesquisadores, professores 

e discentes locais, nacionais e internacionais, um espaço voltado à comunicação científica.  

Nesta edição, foram comtemplados oito trabalhos com temáticas variadas, 

fundamentados em perspectivas e reflexões da atualidade, assim especificados: 

responsabilidade civil do advogado pela perda de uma chance, seguido da responsabilidade do 

franqueador quanto aos empregados da empresa franqueada e ainda, o dano social no direito do 

consumidor e a efetivação de novos direitos. Na perspectiva do direito penal, foi enfatizada a 
inserção da ressocialização no sistema punitivo brasileiro como medida preventiva de reincidência. Já 

no âmbito do processo civil, foi destacado o amicus curiae, fundamentado nas intervenções de terceiros 

sob a perspectiva trazida pelo novo código de processo civil à figura do amicus curiae.  

Adentrando no aspecto da criança e do adolescente, foram contempladas as principais 

normas internacionais e comunitárias de proteção à criança e ao adolescente, considerando os 

desdobramento da atualidade. No que se refere ao meio ambiente, deu-se preferência às 

questões direcionadas à aplicação dos deveres fundamentais no estado constitucional de 

proteção ambiental, bem como na análise dos deveres de proteção e as disposições constantes 

no ordenamento jurídico brasileiro. Finalizando, a nova ordem jurídica em Kelsen, contemplou 

uma análise aprofundada acerca dessa temática. 

Os coteúdos abordados levaram em conta especialistas, estudiosos e doutrinadores 

atuias, associados à jurisprudências contemporâneas.  

 

 

 

Uma boa leitura! 
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO PELA PERDA DE UMA CHANCE 

 

Tenisa Emanuelly Santos1 

Anderson Druck da Costa2 

 

RESUMO 

O estudo da responsabilidade civil pela perda de uma chance é relativamente recente no cenário 

jurídico nacional.  Esta teoria pode ser aplicada em inúmeras hipóteses inclusive na atuação dos 

profissionais liberais. O advogado está frequentemente vinculado, por contrato, a uma 

obrigação de meio, no qual deve empreender os esforços e diligências mínimas para atender ao 

objetivo almejado por seu cliente. Uma vez que haja com negligência, imprudência ou imperícia 

no exercício da profissão, o advogado pode vir a ser condenado a indenizar seu cliente, caso 

seu ato implique na perda de uma chance. Esta teoria poderá ser aplicada caso, por falta de 

diligência do advogado, se demonstre ter havido a perda da oportunidade de seu cliente obter 

uma vantagem ou evitar um prejuízo. A perda de uma chance, para ser indenizável, deve ser 

séria e real. A indenização, na aplicação da teoria da perda de uma chance, jamais poderá ser 

igual ou superior à vantagem que pessoa prejudicada esperava receber como resultado final. O 

juiz deve arbitrar indenização de acordo com a probabilidade de a vítima obter a vantagem 

esperada. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil do Advogado. Teoria da perda de uma chance. 

Indenização. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Diante da imprescindibilidade do advogado para a efetivação do principio do acesso à 

justiça e da premente proteção que o estatuto da OAB lhe reveste em razão da sua independência 

funcional, se mostra relevante estudar os aspectos legais da responsabilidade civil deste 

profissional liberal pelos erros cometidos no exercício da profissão. 
Desta forma, este artigo pretende analisar se o descumprimento de uma obrigação de meio em 

virtude de negligência, imprudência ou imperícia é capaz de vincular o advogado sempre que tal atitude 

culminar na perda de uma chance do seu cliente obter uma vantagem ou evitar um prejuízo. Este 

instituto, por ser bastante recente no cenário jurídico nacional, merece ser estudado, de forma a 

descortinar a possibilidade de o advogado ser responsabilizado por dano que ocorra no exercício da 

profissão. 

Sendo assim, o presente estudo analisa a possibilidade de o advogado ser responsabilizado pela 

perda de uma chance; os limites desta responsabilidade; a posição jurisprudencial dominante no país 

sobre a matéria; os critérios utilizados para quantificar o valor das indenizações devidas; assim como, 

se o advogado pode se utilizar do seu juízo de conveniência e independência funcional como um 

excludente da responsabilidade. 

Verifica-se a importância deste artigo na análise e demonstração da relevância, na sociedade 

contemporânea, da responsabilização civil de advogados que não ajam com o seu dever objetivo de zelo 

no exercício das suas atividades profissionais. 

                                                           
1 Graduada em Direito pela Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio Fase. Advogada. 
2 Mestre em Direito pena Universidade de Caxias do Sul - UCS, especialista em Direito Empresarial com ênfase 

em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, graduado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

- UNISINOS, professor de graduação da Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio Fase  Advogado. 



10 
 

A metodologia utilizada no presente trabalho é a analítica dedutiva, pautada em pesquisa 

bibliográfica, através de livros e artigos que tratam da matéria, buscando demonstrar a posição e opinião 

dos ilustres doutrinadores; assim como, em pesquisa de julgados, visando corroborar a tese da 

responsabilização civil do advogado pela perda de uma chance. O objetivo deste artigo é analisar a 

possibilidade de o advogado ser condenado a indenizar o cliente caso pratique algum ato lesivo que 

implique em perda de uma chance. 

 

2 ASPECTOS GERAIS SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO 

 

A advocacia é reconhecida na Constituição Federal como a atividade essencial ao 

exercício da função jurisdicional por parte do Estado. O advogado é, na conformidade do art. 

133, indispensável a administração da justiça, sendo inviolável, nos limites da lei, pelos atos 

praticados no exercício da profissão. 

A relação jurídica estabelecida entre o advogado e seu cliente, na maior parte dos casos, 

possui natureza de contrato, decorrente da celebração de mandato judicial, instrumento de 

procuração que atribui poderes para representar o cliente judicial ou extrajudicialmente na 

defesa dos seus interesses. 

Por outro lado, o advogado é um prestador de serviços, sua atuação como profissional 

liberal tem amparo no Código de Defesa do Consumidor. O referido diploma em seu art. 3 

conceitua o fornecedor como toda pessoa física ou jurídica que desenvolva alguma atividade 

que importe na circulação de bens e/ou serviços, seja através da produção, distribuição, 

importação ou comercialização, dentre outros. 

Como se pode notar, o advogado enquadra-se na qualidade de fornecedor, enquanto que 

seu cliente é classificado como consumidor nas relações jurídicas por eles celebradas. Neste 

ínterim, é de se verificar a posição ímpar que este profissional ocupa. De acordo com Gagliano 

e Pamplona Filho (2011, p.372): 
 

O contrato mantido pelo advogado com seu cliente, para o ajuizamento da 

demanda, não é, inicialmente, o de mandato, mas, sim, o de prestação de 

serviço ou, excepcionalmente, de emprego. Decidido o ajuizamento de 

demanda judicial, ai, por certo, é que surge o contrato de mandato, como o 

negócio jurídico que disciplina a relação interna entre advogado e cliente, em 

função do processo, ou seja, de mandatário e mandante.  

 

No que tange a atuação do advogado decorrente do exercício do mandato é indiscutível 

que na maioria dos casos este profissional assume uma obrigação de meio, segundo a qual, 

corresponde “a uma atividade concreta do devedor, por meio da qual faz o possível para cumpri-

las” (GOMES, 2011, p. 21). Ainda, neste sentido, Maria Helena Diniz (2015) entende por 

obrigação de meio, aquela pelo qual o devedor não se obriga a obter um resultado, mas apenas 

a realizar todos os atos necessários, com a dedicação e diligência suficientes para a obtenção de 

um fim. O devedor garante ao credor que vai realizar todos os esforços necessários para a 

obtenção de uma vantagem, sem responder pelo sucesso ou insucesso do empreendimento. A 

obrigação de meio estabelece que “[…] entre os deveres do advogado não costuma estar o de 

vencer as causas que patrocina” (CHAVES, 2015, p. 1177), em assim sendo, de sua atuação 

profissional, não decorre a vinculação a um resultado positivo para seu cliente. 

Ademais, é possível identificar no exercício da advocacia alguns casos em que o 

profissional assume obrigação de resultado; segundo a qual, “o cumprimento só se verifica se 

o resultado é atingido” (GOMES, 2011, p. 21). Nesta espécie de obrigação, o advogado acaba 

por se comprometer a apresentar um objeto final proveitoso, como pode ser evidenciado, 

principalmente, na elaboração de contratos e escrituras. Nesta linha de posicionamento 
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encontra-se a recente decisão proferida em sede de apelação no Tribunal de Justiça do estado 

do Rio de Janeiro: 
 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTORES QUE 

CONTRATAM ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 

CONSULTORIA, EXCLUSIVAMENTE. ALEGAÇÃO DE NENHUMA 

INFORMAÇÃO OU ORIENTAÇÃO FOI PRESTADA. 

IMPOSSIBILIDADE DE OS AUTORES FAZEREM PROVA DE FATO 

NEGATIVO. ÔNUS DE PROVAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO QUE DEVE RECAIR SOBRE O RÉU, POR POSSUIR 

MELHORES CONDIÇÕES DE PRODUZIR TAL PROVA. PREVISÃO 

CONTRATUAL NO SENTIDO DE QUE TODAS AS COMUNICAÇÕES 

REALIZADAS ENTRE OS CONTRATANTES DEVERIAM SE DAR DE 

FORMA ESCRITA. ADVOGADO ATUANDO NA ÁREA DE 

ASSESSORIA ASSUME OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. A NÃO 

COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO IMPLICA NA 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

(TJ-RJ, Relator: DES. SANDRA SANTAREM CARDINALI, Data de 

Julgamento: 19/03/2015, VIGÉSIMA SEXTA CAMARA CIVEL/ 

CONSUMIDOR) 
 

Outrossim, em se tratando de profissional liberal que assume essencialmente uma 

obrigação de meio, cabe a ele, ao aceitar uma causa, aplicar todas as providências necessárias 

para a preservar e defender o direito do seu cliente. Não o realizando proficientemente, o 

advogado terá agido com imperícia, que nas palavras de Cavalieri Filho (2012, p. 38) “decorre 

de falta de habilidade no exercício de atividade técnica, caso em que se exige, de regra, maior 

cuidado ou cautela do agente”. 

A responsabilização do advogado está prevista em incontáveis dispositivos legais, 

possuindo previsão na Lei 8.906/94, que dispõe sobre o estatuto da advocacia, nos artigos 927 

e 186 do atual diploma civilista, assim como no Código de Defesa do Consumidor. 

A posição adotada pelo Código do consumidor é no sentido de que a responsabilidade 

pessoal dos profissionais liberais é subjetiva, cabendo ao cliente provar que o prejuízo se deu 

porque o advogado não agiu com a diligência mínima exigida para a defesa dos seus interesses, 

demonstrando haver dolo ou culpa na conduta praticada. Neste sentido: 
 

[…] aos profissionais liberais se aplica o Código do Consumidor, porém, no 

que toca à sua responsabilidade pessoal, esta será apurada mediante culpa. Os 

profissionais liberais, pelos serviços que prestam aos seus clientes, dentro de 

sua área profissional, são fornecedores, fazendo surgir inegável, relação de 

consumo, […] (FARIAS, 2015, p. 1181). 

 

Neste ponto, durante muito tempo houve divergência doutrinária sobre a possibilidade 

de haver inversão do ônus da prova em benefício do cliente, em aplicação ao Inciso VIII, do 

art. 6 do CDC.  Hoje, a maior parte da doutrina entende que é possível a inversão do ônus da 

prova ope judicis para a facilitação da defesa do cliente prejudicado, sempre que se verificar a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência probante do consumidor. Desta forma, 

caberá ao advogado provar os elementos desconstitutivos do direito do cliente, demonstrando 

que empreendeu todas as forças necessárias para o alcance do objetivo almejado, não tido 

obtido êxito por fatores externos ao seu domínio. 

É preciso observar que são inúmeras as hipóteses de imperícia que poderão gerar a 

responsabilização do advogado, a professora Maria Helena Diniz (2015) exemplifica que eles 



12 
 

poderão ocorrer em razão erros de fato ou de direto que impliquem em anulação ou nulidade 

do ato; em razão da omissão em adotar as providências necessárias para a proteção do direito 

do seu cliente; pela perda de prazos legais; por agir de forma contrária às instruções fornecidas 

pelo cliente, causando prejuízos irreparáveis ao mesmo; pelos pareceres equivocados que 

profira em antagonismo ao que determina a legislação e jurisprudência dominantes. 

A professora, coloca, ainda, como hipóteses de falha deste profissional liberal, a 

violação de segredo profissional; os danos causados a terceiros, em desobediência a orientação 

do seu cliente; a omissão em representar o cliente no prazo logo em seguida a sua renúncia ao 

mandato, pelo locupletamento às custas do cliente ou por reter ou extraviar valores;  a recusa 

injustificada em prestar contas; pelo patrocínio infiel; e, por fim, pela conduta que resulte na 

perda de uma chance do seu cliente lograr êxito em alguma pretensão. Dentre os exemplos 

mencionados, é indiscutível que a perda de prazo processual constitui um dos erros mais graves, 

sendo objetivamente evidenciavel por constar expressamente na lei, é uma prova da negligência 

do advogado. 

De acordo com Carlos Roberto Gonçalves (2010, p.272): 
 

O advogado deve ser diligente e atento, não deixando perecer o direito do 

cliente por falta de medidas ou omissão de providências acauteladoras, como 

o protesto de títulos, a notificação judicial, a habilitação em falência, o 

atendimento de privilégios e a preferência de créditos. Deve, inclusive, ser 

responsabilizado quando dá causa à responsabilidade do cliente e provoca a 

imposição de sanção contra este, nas hipóteses dos arts. 16 a 18 do Código 

de Processo Civil.  

 

Por conseguinte, uma vez praticado ato lesivo ao constituinte no exercício do mandato 

judicial, será o advogado responsabilizado e responderá subjetivamente pelos prejuízos 

causados, submetendo-se as regras do Código de Defesa do Consumidor. 

 

3 A RESPONSABILIDADE PELA PERDA DE UMA CHANCE NO EXERCÍCIO DA 

ADVOCACIA 

 

A primeira observação a fazer no tocante a teoria da perda de uma chance é que ela diz 

respeito a um instituto relativamente recente no cenário jurídico global. Esta teoria busca 

indenizar a perda da oportunidade de se alcançar um resultado vantajoso ou evitar um prejuízo. 

Por certo, relevante apontar a lição do professor Sergio Cavalieri Filho (2012, p.81), 

sobre a teoria da perda de uma chance: 
 

Caracteriza-se essa perda de uma chance quando, em virtude da conduta de 

outrem, desaparece a probabilidade de um evento que possibilitaria um 

benefício futuro para a vítima, como progredir na carreira artística ou militar, 

arrumar um melhor emprego, deixar de recorrer de uma sentença 

desfavorável pela falha do advogado, e assim por diante. Deve-se, pois, 

entender por chance a probabilidade de se obter um lucro ou de se evitar uma 

perda. 

 

É preciso observar que esta teoria surge diante da privação injusta de uma oportunidade, 

que poderia resultar em uma vantagem ou evitar um prejuízo. Nesta seara, dá-se especial 

destaque a chance como um bem que integra o patrimônio da vítima e que pode ser 

objetivamente indenizada.  

Outrossim, o Professor Sergio Savi (2009) esclarece que a teoria da perda de uma chance 

defende a possibilidade de se indenizar, não a perda de uma vantagem esperada, mas sim a 

perda da possibilidade de se obter uma vantagem. Assim, o objetivo desta teoria não é outro 
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senão a indenização pela perda de uma oportunidade, desta forma, o resultado final torna-se 

irrelevante para fins indenizatórios.  

Não obstante esta teoria tenha recebido bastante atenção no Brasil, muito já se discutiu 

sobre a sua classificação, sendo que a doutrina italiana por muito tempo a considerou um lucro 

cessante, ou seja, a perda de um ganho esperado. No entanto, atualmente a doutrina majoritária 

já o entende como dano emergente, considerando a perda patrimonial afligida, havendo ainda 

aqueles que acreditam se tratar de dano autônomo. 

Como se pode notar a chance integra o patrimônio da vítima, sua perda implicará no 

dano emergente que é sabidamente indenizável. No entanto, a vantagem que seria obtida, caso 

a ação ou omissão de um terceiro não a tivesse obstado, não é certa. Trata-se, essencialmente, 

de um jogo de possibilidades onde não há certeza de vitória, de forma que se houvesse, já não 

se caracterizaria como dano emergente, mas sim lucro cessante. 

Neste diapasão, a oportunidade perdida só deverá ser indenizada quando houver efetivo 

prejuízo material ou imaterial, analisando-se com razoabilidade a real possibilidade do 

resultado proveitoso se consumar. Conforme Savi (2009, p.4) a chance “somente será 

considerada séria e real quando a probabilidade de obtenção da vantagem esperada for superior 

a 50% (cinquenta por cento).” 

Esta discussão é deveras relevante para fins de se aferir o quantum indenizatório, visto 

que diante da impossibilidade de se provar que a vítima teria realmente alcançado a vitória 

almejada, o valor a ser indenizado jamais poderá ser igual a vantagem pretendida que o 

prejudicado receberia caso não houvesse perdido a chance. “A chance de vitória terá sempre 

valor inferior que a vitória futura, o que refletirá no montante da indenização” (SAVI, 2009, p. 

11). 

Como afirmado anteriormente, do negócio jurídico celebrado entre o advogado e o 

cliente resulta a obrigação de empreender todos os esforços e recursos técnicos previstos em lei 

para defender seus interesses. Em havendo erros ou falhas cometidas no exercício do mandato, 

o advogado, assim como qualquer outro profissional liberal, deverá responder pelas perdas e 

danos daí decorrentes. É importante salientar que “não basta que as expectativas do cliente 

sejam legítimas em relação à demanda. É preciso que elas se frustrem em razão da atuação 

desastrada do advogado. (FARIAS, 2015, p. 1174). 

É cediço que dentre os erros mais cometidos no exercício desta atividade profissional, 

estão aqueles que resultam na perda de uma chance do cliente obter uma vantagem, seja através 

da perda de um prazo para recorrer, seja através da apresentação de uma peça processual 

precária ou até mesmo pela inobservância de regras procedimentais, conforme aduz a 

Professora Maria Helena Diniz (2015, p.298): 
 

[...]Pela conduta culposa que resultou em perda de uma chance de seu 

constituinte de: a) ver seu pleito analisado em instância superior, havendo 

probabilidade de o recurso cabível não interposto ser bem sucedido; b) 

conseguir produção de prova necessária ao êxito de sua pretensão, que seria 

provável se tal prova tivesse sido provocada etc. Ter-se-á perda de uma 

chance (dano moral), quando por culpa do advogado o patrimônio do cliente 

sofre uma lesão, até mesmo se deixar prescrever uma pretensão de seu 

constituinte (RT, 749:267), se dispensar perícia médica imprescindível para 

elucidar dano físico causado por um desastre. Pela perda da chance o 

advogado deverá ser responsabilizado civilmente, exceto se comprovar que, 

p. ex., a interposição daquele recurso ou a realização da referida prova não 

traria qualquer benefício ao seu constituinte.  

 

Como se pode notar, a atitude omissiva do advogado ao não empreender as diligências 

mínimas para o andamento do processo, por si só, não enseja o pagamento de indenização pela 
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perda de uma chance. Ou seja, não basta que o advogado não proponha a ação dentro do prazo 

prescricional ou que ele não recorra da decisão desfavorável ao seu cliente, por ex., para que 

automaticamente seja condenado a indenizar o cliente. 

A aplicação da teoria da perda de uma chance, nas hipóteses mencionadas, deve ser 

realizada através de uma criteriosa análise acerca das reais possibilidades de obter êxito no 

processo. Nota-se que o resultado final pleiteado é imprevisível, de forma que o magistrado ao 

avaliar o nexo de causalidade existente entre a negligência do advogado e a perda de uma 

chance, deve considerar também a real probabilidade do resultado final proveitoso ser 

alcançado. Neste sentido afirma Raphael Leite Guedes (2008, p.7), em seu artigo “A 

responsabilidade civil do advogado pela perda de uma chance”, assevera: 
 

O advogado deve ser responsabilizado pelos danos sofridos pelo cliente na 

medida em que esteja evidenciada a relação de causalidade entre a omissão do 

advogado e o dano, ou seja, este último (dano) deve, necessariamente, 

decorrer da falha cometida pelo profissional da advocacia. Dessa forma, 

exclui-se da reparação os danos meramente hipotéticos ou inexistentes, sendo 

imprescindível a atuação do magistrado em cada caso concreto. (p.7) 

 

É neste sentido também o entendimento jurisprudencial da Quarta Turma do STJ, senão 

vejamos: 
 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOCACIA. PERDA DO PRAZO 

PARA CONTESTAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

FORMULADA PELO CLIENTE EM FACE DO PATRONO. PREJUÍZO 

MATERIAL PLENAMENTE INDIVIDUALIZADO NA INICIAL. 

APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA 

RECONHECIDO. 

1. A teoria da perda de uma chance (perte d'une chance) visa à 

responsabilização do agente causador não de um dano emergente, tampouco 

de lucros cessantes, mas de algo intermediário entre um e outro, precisamente 

a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa que muito 

provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado. Nesse passo, a 

perda de uma chance - desde que essa seja razoável, séria e real, e não 

somente fluida ou hipotética - é considerada uma lesão às justas 

expectativas frustradas do indivíduo, que, ao perseguir uma posição 

jurídica mais vantajosa, teve o curso normal dos acontecimentos 

interrompido por ato ilícito de terceiro. 

2. Em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas 

apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da 

vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da "perda de 

uma chance" devem ser solucionadas a partir de uma detida análise acerca das 

reais possibilidades de êxito do processo, eventualmente perdidas em razão da 

desídia do causídico. 

Vale dizer, não é o só fato de o advogado ter perdido o prazo para a 

contestação, como no caso em apreço, ou para a interposição de recursos, 

que enseja sua automática responsabilização civil com base na teoria da 

perda de uma chance. É absolutamente necessária a ponderação acerca 

da probabilidade - que se supõe real - que a parte teria de se sagrar 

vitoriosa. 

3. Assim, a pretensão à indenização por danos materiais individualizados e 

bem definidos na inicial, possui causa de pedir totalmente diversa daquela 

admitida no acórdão recorrido, de modo que há julgamento extra petita se o 

autor deduz pedido certo de indenização por danos materiais absolutamente 
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identificados na inicial e o acórdão, com base na teoria da "perda de uma 

chance", condena o réu ao pagamento de indenização por danos morais. 

4. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1190180/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

16/11/2010, DJe 22/11/2010) (grifo nosso) 
 

Convém ressaltar que a responsabilização do advogado pela teoria da perda de uma 

chance encontra obstáculo na dificuldade de se provar a probabilidade de êxito do cliente. É 

indiscutível que muitos fatores influenciam na possibilidade de um demandante se sagrar 

vitorioso na sua demanda, de forma que é difícil para o cliente prejudicado demonstrar que teria 

vencido se o seu advogado tivesse agido com as diligências necessárias. 

Pertinente é a colocação dos professores Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona 

Filho (2010) ao dispor que na perda de uma chance é impossível prever qual resultado seria 

obtido se o advogado tivesse agido com as diligências mínimas necessárias para a boa 

realização do feito. Para eles, o processo trata-se de uma aventura em que, apenas em alguns 

casos, é possível vislumbrar se uma ação ajuizada tende a procedência ou a rejeição, somente 

sendo possível indenizar caso fique evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do 

advogado e a extensão do dano. 

Nesta mesma posição encontra-se o Ministro do STJ Luís Felipe Salomão, ao comentar 

no AResp 362.733 sobre a dificuldade em demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do 

advogado e o resultado pretendido: 

 

[...] Conforme já decidido nesta Corte, a obrigação assumida pelo causídico, 

em regra, não é de resultado, mas de meio, uma vez que, ao patrocinar a causa, 

obriga-se a conduzi-la com toda a diligência, não se lhe impondo o dever de 

entregar um resultado certo. Nessa linha de intelecção, o profissional 

responde pelos erros de fato e de direito que venha a cometer no 

desempenho de seu munus, sendo certo que a apuração de sua culpa 

ocorre casuisticamente. Consignar que, ainda que o advogado atue 

diligentemente, o sucesso no processo judicial depende também de fatores 

que refogem ao seu controle, por isso a dificuldade de estabelecer, em tais 

hipóteses, um nexo causal entre a negligência e o dano. Nesse cenário, 

surge a teoria da perda de uma chance (perte d'une chance), a qual visa à 

responsabilização do agente causador não de um dano emergente, tampouco 

de lucros cessantes, mas de algo intermediário entre um e outro, precisamente 

a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa – que muito 

provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado. [...] (grifo 

nosso). 

 

Cumpre observar que apesar da aplicação da teoria da perda de uma chance na 

responsabilização por ato do advogado já estar sendo aplicada pelos tribunais, eis que 

ordinariamente ainda é difícil para o cliente prejudicado provar que teria obtido um proveito 

judicial caso o advogado não tivesse agido com negligência ou imperícia diante da sua 

pretensão. 

Pelas razões aduzidas é preciso notar que, embora o advogado seja, inicialmente, 

inviolável pelos atos praticados no exercício da profissão – nos termos do art. 2 §3 da Lei 

8.906/94 -, ele não está isento de responder pelos erros que eventualmente incorra causando ao 

cliente a perda de uma chance de obter um provimento judicial favorável à sua demanda. 
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4 O ADVOGADO E O EXERCÍCIO DO SEU JUÍZO DE CONVENIÊNCIA 

 

Inicialmente, cabe observar que o advogado ao firmar negócio jurídico com o seu cliente 

se obriga a obedecer a todas as instruções por ele constituídas, ressalvados os atos que conflitem 

com o exercício da sua independência funcional, prevista no art. 31 §1 da Lei 8.906, que dispõe 

sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. É certo que o advogado 

é o primeiro juiz da causa, desta forma, cabe a ele preliminarmente analisar a viabilidade 

jurídica da pretensão, fazendo juízo de conveniência acerca de todos os atos a serem realizados. 

No tocante a este juízo de conveniência pertinente é a colocação do professor Sergio 

Cavalieri Filho (2012, p.434): 

 

No que respeita à conveniência ou não de recorrer, entendemos que, sendo o 

advogado o primeiro juiz da conveniência de se ajuizar ou não a ação, deve 

sê-lo, também, da conveniência de recorrer, mormente tratando-se de recurso 

especial ou extraordinário, sujeitos a requisitos rigorosos e específicos. O 

advogado, principalmente quando zeloso do seu bom nome, não pode ser 

obrigado a interpor um recurso manifestamente incabível. Não deve, 

entretanto, deixar de recorrer no caso de indiscutível necessidade, ou 

contrariando a vontade do cliente. [...]. 

 

Percebe-se que o advogado não é obrigado a recorrer da sentença que julga 

improcedente o direito do seu cliente, se entender que o recurso em nada irá beneficiá-lo. No 

entanto, se, embora haja parecer em sentido contrário do advogado, o cliente ainda assim 

desejar recorrer, o profissional, em respeito a sua independência funcional, não estará obrigado 

a praticar o ato, cabendo a ele renunciar ao mandato. 

Como se pode notar, o profissional somente estará liberado de praticar o ato caso 

renuncie ao mandato que lhe foi confiado, ao contrário, se sua omissão implicar na perda da 

chance do cliente ter a sua decisão reformada, poderá vir a ser responsabilizado, desde que haja 

probabilidade séria e real de que a decisão seja modificada. Essa foi a posição adotada no voto 

do Desembargador relator Antônio Bispo, em Apelação cível de nº 10091080124430001 

proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (STOCO, 2001, p.361): 

 

Ressalto ainda que a interposição ou não de determinado recurso passa 

pelo critério de conveniência do advogado, portanto, não há ilicitude na 

conduta do procurador, que, ao analisar a sentença, decide por não 

recorrer.  Nesse sentido, doutrina Rui Stoco: Entende Carvalho Santos não 

se deve exigir que o advogado recorra sempre, só reconhecendo sua 

responsabilidade quando haja possibilidade de reforma da sentença de 

que deveria ter recorrido, cabendo ao cliente comprovar que tal ocorreria 

[...].  

 

Portanto, percebe-se que o advogado possui a prerrogativa de, em análise a sentença 

proferida, decidir por não recorrer, quando entender que a propositura de algum recurso não 

trará nenhum benefício ao seu cliente. Caso este, em sentido contrário, insista na prática do ato, 

caberá ao advogado renunciar o mandato no exercício ao seu direito a independência funcional. 

 

5 DA INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE UMA CHANCE 

 

Inicialmente, cabe lembrar que da prática de um ato ilícito surge consequentemente um 

dever de indenizar, é o que se observa dos arts. 186 e 927 ambos do Código Civil de 2002. 
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Havendo a obrigatoriedade de reparar o dano, surge o desafio de quantificar a indenização 

devida quando se tratar da perda de uma chance.  

Em conformidade com o art. 944 do CC estabelece que “A indenização mede-se pela 

extensão do dano”, no entanto, é certo que a chance é um patrimônio sem valor determinado, 

desta forma a indenização pela perda de uma chance deverá ser arbitrada de acordo com o 

prudente critério do Magistrado. Qual o critério a ser utilizado pelo julgador no memento de 

estabelecer o valor indenizatório é uma questão relevante neste caso.  

Neste ponto, percebe-se que a indenização pela perda de uma chance jamais deverá ter 

valor igual a vantagem que o cliente lesado pretendia receber, isto porque não se indeniza a 

perda do resultado final, mas sim a perda da oportunidade de pleiteá-lo. Desde modo, sendo o 

resultado incerto, o Magistrado deverá avaliar a probabilidade de vitória de forma a melhor 

arbitrar o quantum indenizatório. A probabilidade de vitória é o balizador que o magistrado 

deve utilizar para estabelecer o quantum indenizatório. Esta, também é a opinião do professor 

Carlos Roberto Gonçalves (2010, p.276): 

 

A quantificação do dano será feita por arbitramento (CC, art. 946) de modo 

equitativo pelo magistrado, que deverá partir do resultado útil esperado e fazer 

incidir sobre ele o percentual de probabilidade de obtenção da vantagem 

esperada. Desse modo, se o juiz competente para julgar a ação de indenização 

movida pelo cliente contra seu advogado desidioso entender, depois de uma 

análise cuidadosa das probabilidades de sucesso da ação em que este perdeu 

o prazo para a interposição do recurso adequado, que a chance de obter o 

resultado útil esperado era, por exemplo, de 70%, fará incidir essa 

porcentagem sobre tal resultado. Assim, a indenização pela perda da chance 

será fixada em 70% do valor pretendido na ação tomada infrutífera em razão 

da negligência do advogado. 

 

Nesta linha de posicionamento, embora o arbitramento do quantum dependa da 

cuidadosa análise do juiz acerca da probabilidade de vitória do ofendido, há de se ressaltar que 

o valor não poderá ser equivalente ou superior ao benefício que a vítima esperava obter se não 

tivesse perdido a chance de pleiteá-lo judicialmente. 

Na brilhante lição de Sergio Savi (2009), apesar do magistrado fazer uma análise acerca 

da possibilidade de sucesso na pretensão judicial do ofendido, há de se notar que não haverá 

certeza da vitória, caso o eventual recurso tivesse sido interposto pelo advogado negligente. 

Neste ponto, a indenização da chance perdida deverá ser inferior ao resultado esperado, visto 

que o valor a ser pago não poderá ser equivalente ao benefício que o cliente esperava receber 

com o provimento do recurso que não foi interposto. Para o mencionado autor, caso houvesse 

certeza do sucesso do ato – que negligentemente não foi realizado pelo advogado – a 

indenização já não mais se daria pela perda de uma chance, mas sim pelos lucros cessantes e, 

por isso, ser-lhe-ia pago por inteiro tudo o que razoavelmente deixou de ganhar. 

Como se pode notar o Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques do Superior 

Tribunal de Justiça, em decisão que julga Recurso Especial evidencia a necessidade de se 

distinguir entre o resultado e a possibilidade de alcança-lo, vejamos: 

 
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE EQUIVOCADAMENTE CONCLUIU 

PELA INACUMULABILIDADE DOS CARGOS JÁ EXERCIDOS. NÃO 

APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. HIPÓTESE 

EM QUE OS CARGOS PÚBLICOS JÁ ESTAVAM OCUPADOS PELOS 

RECORRENTES. EVENTO CERTO SOBRE O QUAL NÃO RESTA 

DÚVIDAS. NOVA MENSURAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE DE 
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REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. 

RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL A QUO. 

1. A teoria da perda de uma chance tem sido admitida no ordenamento jurídico 

brasileiro como sendo uma das modalidades possíveis de mensuração do dano 

em sede de responsabilidade civil. Esta modalidade de reparação do dano tem 

como fundamento a probabilidade e uma certeza, que a chance seria realizada 

e que a vantagem perdida resultaria em prejuízo. Precedente do STJ. 

2. Essencialmente, esta construção teórica implica num novo critério de 

mensuração do dano causado. Isso porque o objeto da reparação é a 

perda da possibilidade de obter um ganho como provável, sendo que há 

que se fazer a distinção entre o resultado perdido e a possibilidade de 

consegui-lo. A chance de vitória terá sempre valor menor que a vitória 

futura, o que refletirá no montante da indenização. [...] 

7. Recurso especial parcialmente conhecido, e, nesta extensão, provido. 

(REsp 1308719/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013) (Grifo nosso) 
 

Neste ínterim, é relevante mencionar, ainda, que a indenização pela perda de uma chance 

é frequentemente arbitrada a título de danos morais. O dano moral, consoante constitua dano 

de difícil definição, foi conceituado por Sergio Cavalieri Filho (2012, p.90) como “uma 

agressão a um bem ou atributo da personalidade”. Esta espécie de dano é imaterial e não possui 

valor pecuniário definido, talvez por estas semelhanças a teoria da perda de uma chance seja 

frequentemente aplicada como um gerador de indenização por danos morais. 

No entanto, percebe-se que a chance, diferentemente do dano moral, possui um 

conteúdo patrimonial, visto que é facilmente visualizável diante de um caso em concreto, não 

obstante, dificilmente é aplicada como balizador de indenização por danos materiais. 

Note-se que a perda de uma chance pode gerar indenização não só pelo dano moral, 

como também pode dar origem a danos materiais, percebidos com espécie de dano emergente. 

No entanto, Sergio Savi (2009) entende que não se pode admitir o dano causado pela perda de 

uma chance como exclusivamente moral, visto que a oportunidade séria e real integra o 

patrimônio da vítima e a sua perda implica em efetivo dano emergente. Assim, para ele, a perda 

de uma chance implica em danos materiais, podendo inclusive funcionar como um agregador 

do dano moral. 

É de se verificar que a jurisprudência atual, contrariando o referido doutrinador, tende a 

arbitrar a indenização pela perda de uma chance, reconhecendo como espécie de dano moral, 

como se pode perceber de parte da fundamentação extraída de decisão monocrática com 

Ministro Luis Felipe Salomão, vejamos: 

 
APELAÇÃO CÍVEL (1) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL E MORAL - RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO 

PELO CANCELAMENTO DE DEMANDA - CULPACARACTERIZADA - 

DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR - DANO 

MORAL - MAJORAÇÃO - INVIABILIDADE - CRITÉRIO DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DO 

QUANTUM ARBITRADO - APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

APELAÇÃO CÍVEL (2) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL E MORAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

NÃO OCORRÊNCIA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO LAPSO 

TEMPORAL DE TRÊS ANOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3º, 

INCISO V - EXTIRPAÇÃO DOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE 

- RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO - CULPA 

CARACTERIZADA - DANOS MORAIS DEVIDOS PELA PERDA DE 
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UMA CHANCE - SENTENÇA ESCORREITA -  RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. (fls. 201-202) [...] 

Demais disso, conforme se constata dos autos, a respeitável sentença já se 

utilizou da aplicação da perda de uma chance para conceder a indenização a 

título de dano moral, com a finalidade de amenizar os danos experimentados 

pelo autor. Desta sorte, ao contrário do que pretende o recorrente, o quantum 

indenizatório arbitrado na sentença não está a merecer censura. (fl. 205-208) 

(Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 13/08/2013) 

 

No entanto, é possível verificar a aplicação da teoria da perda de uma chance sob a 

perspectiva do dano material: 

 
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE DE 

ADVOGADO PELA PERDA DO PRAZO DE APELAÇÃO. TEORIA DA 

PERDA DA CHANCE. APLICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. 

ADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 

NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

SÚMULA 7, STJ. APLICAÇÃO. 

- A responsabilidade do advogado na condução da defesa processual de seu 

cliente é de ordem contratual. Embora não responda pelo resultado, o 

advogado é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual no exercício do 

mandato. 

- Ao perder, de forma negligente, o prazo para a interposição de apelação, 

recurso cabível na hipótese e desejado pelo mandante, o advogado frusta as 

chances de êxito de seu cliente. Responde, portanto, pela perda da 

probabilidade de sucesso no recurso, desde que tal chance seja séria e real. 

Não se trata, portanto, de reparar a perda de uma simples esperança subjetiva, 

nem tampouco de conferir ao lesado a integralidade do que esperava ter caso 

obtivesse êxito ao usufruir plenamente de sua chance. 

- A perda da chance se aplica tanto aos danos materiais quanto aos danos 

morais. 

- A hipótese revela, no entanto, que os danos materiais ora pleiteados já tinham 

sido objeto de ações autônomas e que o dano moral não pode ser majorado 

por deficiência na fundamentação do recurso especial. 

- A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 

Aplicação da Súmula 7, STJ. 

- Não se conhece do Especial quando a decisão recorrida assenta em mais de 

um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283, 

STF. 

Recurso Especial não conhecido. (REsp 1079185/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 

04/08/2009). 

 

Por fim, percebe-se que a indenização pela perda de uma chance pode se dar tanto pelos 

danos materiais decorrentes do fato de que a chance integra o patrimônio da pessoa lesada, 

quanto pode dar origem a uma indenização pelos danos morais, sendo este um fator que agrega 

o dano moral. Ademais, o correto arbitramento da quantia a ser indenizada dependerá de uma 

análise cuidadosa do juiz, de forma a aplicar os princípios constitucionais da proporcionalidade 

e razoabilidade em relação ao dano praticado, de forma a se evitar o enriquecimento sem causa 

da parte prejudicada. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Através do presente trabalho depreende-se que relação jurídica entre o advogado e seu 

cliente é regida não apenas pelo diploma civilista como também pelo Código de Defesa do 

Consumidor, visto se tratar de uma prestação de serviços realizada por um profissional liberal. 

Assim, nota-se que do exercício do contrato de mandato surge, na grande maioria das vezes, 

uma obrigação de meio, em que o advogado se dispõe a empreender todos os esforços na 

realização de um ato, sem, no entanto, se responsabilizar pelo seu resultado final. 

Uma vez que se aplica o CDC combinado com o Código Civil ficou demonstrado que, 

embora o ônus da prova caiba, essencialmente, ao cliente lesado, é possível a sua inversão em 

desfavor ao advogado, cabendo a ele provar os fatos desconstitutivos do direito do cliente. 

Nesta senda, surge o debate acerca da possibilidade do advogado ser condenado a 

indenizar o cliente caso sua omissão negligente implique na perda de uma chance de se obter 

um resultado favorável ou evitar um prejuízo. A teoria da perda de uma chance é aplicada para 

indenizar, não a perda de uma vantagem esperada, mas sim a perda da oportunidade de se obter 

uma vantagem ou evitar um prejuízo. 

Conforme demonstrado no presente estudo a responsabilização do advogado através da 

aplicação desta teoria dependerá do preenchimento de alguns requisitos, visto que a perda de 

uma chance somente será indenizável quando o prejuízo resultante do ato for real, a 

probabilidade de se obter a vantagem for bastante significativa e sempre que se demonstrar o 

nexo de causalidade entre a conduta do advogado e o prejuízo obtido. 

Levando-se em consideração estes requisitos, nota-se que, embora o advogado possa ser 

civilmente responsabilizado quando causar a perda de uma chance de seu cliente lograr êxito 

na sua pretensão, ainda assim, isso somente poderá acontecer se a chance perdida se mostrar 

relevante e provável de se sagrar vitoriosa. 

Pelo exposto, nota-se que a pretensão indenizatória jamais poderá ser igual ao resultado 

que o cliente lesado pretendia obter, caso o advogado tivesse agido com a prudência e as 

diligências exigidas para o bom exercício da profissão, isso porque não se indeniza a perda do 

resultado final, ou da pretenção traduzida na demanda, mas sim a perda da oportunidade de 

obtê-lo. 

Por todos estes aspectos, há de se perceber que a doutrina, assim como a jurisprudência, 

já está aceitando a aplicação da mencionada teoria como forma de responsabilizar o advogado. 

E assim não poderia ser diferente, posto que, diante da hipótese de ser o causador de um 

prejuízo, ainda que imaterial, deve ele ser condenado a arcar com a indenização ao cliente, pelos 

danos que lhe tenha causado em razão de atos omissivos ou culposos que se dê por negligência, 

imprudência e imperícia e que impliquem na perda de uma chance de obter uma vantagem ou 

evitar um prejuízo. 
 

LIABILITY OF THE LAWYER FOR LOSS OF A CHANCE 

 

ABSTRACT 

The study of civil liability for the loss of a chance is relatively recent in the national legal 

scenario. This theory can be applied in numerous hypotheses including in the work of the liberal 

professionals. The lawyer is often bound by contract to an obligation of means, in which he 

must make the minimum efforts and diligences to meet the goal sought by his client. Once there 

is negligence, recklessness or malpractice in the exercise of the profession, the lawyer may be 

sentenced to indemnify his client if his act involves the loss of a chance. This theory may be 

applied if, for lack of diligence of the lawyer, it is demonstrated that there has been loss of the 

opportunity of his client to obtain an advantage or avoid injury. The loss of a chance, to be 

compensable, must be serious and real. Compensation, in applying the theory of the loss of a 
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chance, can never be equal to or greater than the advantage that the impaired person expected 

to receive as a final result. The judge must arbitrate indemnity according to the probability of 

the victim obtaining the expected advantage. 

 

Keywords: Civil liability of the lawyer. Theory of the loss of a chance. Indemnity. 
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A RESPONSABILIDADE DO FRANQUEADOR QUANTO AOS EMPREGADOS DA 

EMPRESA FRANQUEADA 

 

Mariana Jost Resende Fontes3 

 

RESUMO 

O fato de situar o crédito trabalhista em plano elevado, privilegiando-o em relação ao demais, 

não tem demonstrado a eficácia desejada. A extinção das empresas insolventes, a demora das 

decisões judiciais, a alienação de bens do devedor em forma de leilão, via de regra, tem 

resultado em prejuízos aos empregados que, não raras vezes, recebem nada ou quase nada de 

seus salários e demais créditos. Percebe-se assim que não basta assegurar a preferência aos 

créditos trabalhistas, na ocorrência de insolvência do empregador, já que o privilégio não tem, 

na prática, ensejado aos trabalhadores a real garantia de recebimento das verbas que lhe são 

devidas. Frente a uma situação como essa, não se justifica a proteção das empresas em 

detrimento dos empregados. Aí se enquadram as redes de franquia. Por constituíres um 

verdadeiro “casamento empresarial”, onde o franqueador e franqueados trabalham mutuamente 

com o objetivo comum de alcançar o sucesso e expandir os negócios, constata-se que o 

empregado de cada uma delas beneficia toda a cadeia. É uma situação ímpar, que foge à regra 

geral de que cada empresa possui seus empregados, que somente para ela dispõe a força de 

trabalho. Entretanto, ao se analisar às normas pertinentes aos assuntos, seja a Lei de Franquias 

– Lei 8.955/94, as regras da Associação Brasileira de Franchising (ABF) ou a CLT, não se 

encontra nenhuma solução expressa para o assunto. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade do franqueador. Empregado. Empresa franqueada. 

 

1 FRANQUIA EMPRESARIAL 

A realidade econômica atual exige das empresas, seja qual for sua área de atuação, 

uma maior rapidez e eficácia no circuito de distribuição. Estes circuitos podem ser organizados 

em sistemas verticais ou horizontais de Marketing4e é entre os primeiros que se encontra a 

franquia ou franchising. 

Os sistemas verticais são centralizados e profissionalmente geridos, de forma a reduzir 

os custos de exploração obtendo maior receptividade do mercado. A franquia, consoante esse 

sistema, permite a relação entre uma empresa franqueadora e outras franqueadas, visando a 

exploração de um conceito de comercialização. 

Para tanto, o franqueador concede ao franqueado o direito de utilizar uma marca e 

dispor de um conjunto de produtos, serviços e/ou tecnologias, bem como de um know how, 

conjunto de conhecimentos industriais, comerciais ou administrativos, adquirido pelo 

franqueado ao longo do tempo.  

                                                           
3 Graduação em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (2003). Tem experiência na área de Direito, com 

ênfase em Direito Público. É Especialista em Direito Público com capacitação para o ensino no Magistério 

Superior (2007). Atualmente é professora de Direito do Trabalho na Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio 

Fase. 
4 Cf. SOARES, Miguel. Sistema de franchising. Disponível em: <http://www.franchising.pt/paginas/artigo/147. 

Acesso em: 11 set. 2016 
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O franqueador também fornece modelos em todas a áreas do negócio. Em termos de 

engenharia, existe uma padronização do projeto de arquitetura, programação visual etc, para 

que o consumidor possa identificar a empresa como pertencente a uma mesma cadeia. Se for o 

caso de produção, será fornecido o modelo da engenharia de fabricação. No gerenciamento, 

existem modelos de recrutamento, treinamento, capacitação para gerir o negócio e formação 

administrativa. Na área de marketing, o franqueador fornece os métodos de comercialização, 

técnicas de vendas e promoção, desenvolvimento e lançamentos de novos produtos, além da 

propaganda. 

Em troca desses modelos e do know how, que conferem maior segurança, o franqueado 

paga ao franqueador direito de entrada e royalties permanentes, assim como taxas de 

publicidade. 

A operação de franquia, assim constituída, é conhecida como uma alternativa de 

expansão de baixo risco para as empresas que possuem uma boa marca, pois é possível expandi-

la sem necessariamente utilizar recursos próprios. Por outro lado, para o franqueado, é uma 

oportunidade mais segura, vez que se associam a uma marca normalmente já consolidada no 

mercado, com estrutura administrativa e tecnologia. 

No ano de 2015, existiam no Brasil 138.343 unidades franqueadas, um aumento de 

10,5% em relação ao ano anterior. Essas unidades geram 1.189.785 empregos diretos e um 

faturamento de 139.593 bilhões de reais.5 

As franquias são reguladas pela legislação brasileira através da Lei 8.955/94, cujo 

artigo 2º fornece um conceito amplamente utilizado: 

 

Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao 

franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito 

de distribuição exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, 

também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração 

de negócios ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo 

franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, se que, no 

entanto, fique caracterizado vínculo empregatício. 

 

A referida lei, entretanto, não traz explicitamente a situação em que ficam os 

empregados da empresa franqueada perante o franqueador, limitando-se somente a estipular 

que não haverá vínculo empregatício entre este e aquele. Esta vaga limitação, por não apresentar 

solução para o caso concreto, pode ser considerada uma lacuna na legislação, abrindo espaço 

para decisões jurisprudenciais em ambos os sentidos. 

 

2 LACUNAS NA LEGISLAÇÃO 

“Tudo que não está juridicamente proibido, é permitido” - essa máxima de Hans Kelsen 

não é suficiente para a problemática aqui apresentada. Não se trata de um problema apenas de 

permissão ou obrigação, mas do estabelecimento de vínculo jurídico entre as partes e 

consequente responsabilidade de uma frente a outra. O fato de ser vetada a responsabilidade do 

franqueador, não necessariamente implica que tal responsabilidade esteja estabelecida. Há de 

se admitir, frente ao caso concreto, que o sistema é incompleto. 

O mundo que nos cerca é dinâmico e a sociedade constantemente traz novas situações 

a serem analisadas pelo Direito, em tamanha rapidez que torna impossível o acompanhamento 

pelo legislador em todos os casos. 

                                                           
5 NÚMEROS do franchsing. Disponível em: http://www.abf.com.br/numeros-do-franchising. Acesso em 18 

set. 2016. 
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Admite-se que o sistema é aberto e incompleto, uma vez que o Direito é uma realidade 

complexa, com aspecto multifacetário, influenciado não somente pelo aspecto normativo, mas 

também fático e axiológico. Devido a esta íntima conexão, o Direito, assim como a sociedade 

torna-se inquieto e imperfeito, apresentando “vazios”, que podem ser chamados de lacunas. 

O Direito brasileiro reconhece as lacunas e procura oferecer uma solução jurídica para 

quem se encontre ao desampara de norma específica. “Esse processo de preenchimento de 

lacunas chama-se integração do direito [...], segundo o qual, em sendo a lei omissa, deve-se 

recorrer à analogia, aos costumes e princípios gerais do direito.”6 

Os modos de integração do direito também são previstos pela Consolidação das Leis 

Trabalhistas, e seu art. 8º: 

As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de 

disposições legais ou contratuais, decidirão conforme o caso, pela 

jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas 

gerais do direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda, de 

acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de 

maneira que nenhum interesse de classe prevaleça sobre o interesse 

público. 

 

3 PRINCÍPIOS 

a. Princípio da Proteção do Empregado 

O direito do trabalho surgiu durante a época do desenvolvimento capitalista. Essa nova 

concepção de uma sociedade classista e da nova atuação do Estado fez surgir um novo ramo do 

Direito, voltado, basicamente, para um caráter preservacionista do trabalhador. Deste modo, a 

lógica jurídica deixou de ser a simples proteção dos direitos individuais, observada no direito 

civil e cegas às desigualdades sociais, passando a ser a da proteção e do bem-estar da classe 

trabalhadora.7 

O princípio da proteção constitui-se como o fundamento maior do direito do trabalho 

e procura a verdadeira igualdade ao estabelecer preferência ao lado mais fraco, o trabalhador. 

Fato que se justifica por se encontrar o trabalhador em uma situação de dependência, tanto no 

que se refere à subordinação às regras ditadas pelo empregador, como geralmente também 

econômica. Conforme orientação do legislador, o intérprete do direito deve cumprir o mesmo 

propósito. “Sob esse aspecto, o princípio não aprece como estranho aos critérios que se aplicam 

em qualquer ramo do direito, nos quais o intérprete deve sempre atuar em consonância com a 

intenção do legislador”.8 

A assunção dos riscos faz parte das atribuições do empregador, que não pode repassa-

las aos empregados, conforme o princípio da alteridade previsto no art. 2º da CLT. O direito do 

trabalho deve voltar-se aos trabalhadores, garantido-lhes as verbas que lhe são de direito.9 Não 

se pode, através da omissão da lei, proteger as grandes empresas que usufruem, indiretamente, 

do trabalho dos empregados da franqueada, mas não desejam estabelecer nenhum tipo de 

                                                           
6 REALI, Miguel. Lições preliminares de direito. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p.298. 
7 DORNELES, Leandro do Amaral D. de. A transformação do direito do trabalho: da lógica 

preservacionista à lógica da flexibilidade. São Paulo: LTr, 2002. p.40-41. 
8 RODRIGUES, Américo Plá. Princípios de direito do trabalho; tradução de Wagner D. Giglio. 5º tiragem, 

São Paulo: LTr, 1997. p. 30-31. 
9 Para efeito de recebimento das verbas rescisórias, a extinção da empresa se equipara à dispensa sem justa causa, 

pois o empregado não pode assumir os riscos do negócio. Para esse estudo, importante salientar este fato porque 

a responsabilidade subsidiária do franqueador tornar-se-á importante a partir do momento em que a empresa 

franqueada não puder quitar os débitos trabalhistas de seus empregados, possibilitando aos mesmos que recorram 

à franqueadora.  
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vínculo com eles, escondendo-se atrás de um contrato sem natureza empregatícia com as 

empresas franqueadas. 

b. Princípio da Responsabilidade por Culpa In Eligendo e In Vigilando 

 

Existe no direito civil a chamada responsabilidade por culpa in eligendo e in vigilando, 

segundo as quais presume-se a culpa daquele que é incumbido pela escolha ou fiscalização dos 

atos de outrem. Assim sendo, em função dessa culpa presumida “a culpa do autor do prejuízo 

acarretará a da pessoa sob cuja direção encontrar, pois ela terá de exercer o dever de vigilância 

constantemente em relação às pessoas que estão sob sua direção, de tal sorte que haveria uma 

responsabilidade por infração dos deveres de vigilância, por culpa in vigilando”.10  Na mesma 

linha de pensamento, responde aquele que foi negligente na escolha de outrem, por culpa in 

eligendo. 

Para escolha do franqueado, o franqueador faz uma rigorosa seleção, observando a 

aptidão para o negócio, conhecimentos administrativos básicos, o capital para iniciar a atividade 

e, principalmente, capacidade de seguir o know how do franqueador. Enfim, procura o 

“franqueado ideal”. Além disso, na parte de gerenciamento, ainda fornece modelos de 

recrutamento, treinamento, capacitação para gerir o negócio e formação administrativa. 

Esses cuidados por parte do franqueador na escolha do franqueado são tomados não 

só por uma obrigação, mas também por interesse do primeiro em expandir sua marca através 

de empresas bem-sucedidas. Portanto, se o franqueador era incapaz de gerir o negócio, existe 

uma presumida culpa do franqueador, que, mesmo depois de todo o processo, não conseguiu 

perceber essa incapacidade do franqueado, permitindo que funcionasse sob sua bandeira. 

No contrato de franquia também existe claramente o dever de fiscalização. A 

franqueadora, em nome da boa fama da marca no mercado, deve verificar constantemente o 

andamento empresarial de suas franqueadas. Geralmente ela possui, inclusive, o direito de pôr 

fim ao contrato quando a fraqueada desvia-se gravemente dos procedimentos.  

 

4 ANALOGIAS 

a.  Responsabilidade dos Empregadores pertencentes ao mesmo Grupo Econômico 

 

O grupo econômico é formado por empresas com personalidades jurídicas diferentes, 

mas que trabalham em conjunto e são favorecidas direta ou indiretamente pelo mesmo contrato 

de trabalho, em decorrência dos laços de direção ou coordenação entre elas. Por possuir essa 

característica una, a CLT, no art. 2º §2º, estabeleceu a responsabilidade solidária entre elas.  

Tradicionalmente, para que fique caracterizado o grupo econômico, devem existir duas 

ou mais empresas sob um comando central hierarquizado, uma empresa controladora. “O 

requisito principal é o controle de uma empresa sobre outra, que consiste na possibilidade de 

uma empresa exercer influência dominante sobre outra.”11 a despeito de possuírem 

personalidade jurídica própria e serem autônomas umas em relação às outras. Entretanto, as 

teorias mais modernas ampliam a proteção trabalhista reconhecendo também o grupo 

econômico entre empresas que possuam entre elas apenas o nexo de coordenação. 

Outro requisito básico é o exercício de atividade econômica. Desse modo, são 

excluídas as associações de direito civil, os profissionais liberais e a administração pública, mas 

qualquer outra empresa que vise o lucro, é passível de participação em grupo econômico. 

O reconhecimento do grupo econômico, para efeitos trabalhistas, independe de sua 

caracterização como holding company, pool ou outra figura formalmente identificada pelo 

                                                           
10 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro – responsabilidade civil. São Paulo : Saraiva, 2001. 

p. 433. v.7. 
11 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 180. 
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direito empresarial. Mas apesar da intepretação ampla normalmente dada à caracterização de 

grupo econômico pelo direito trabalhista, a boa parte da jurisprudência entende que as 

obrigações do franqueado limitam-se a forma de utilização da marca e comercialização dos 

produtos do franqueador, imposições que não colocam o franqueado sob controle e 

administração do franqueador. 

Entretanto essa posição não existe sem grandes controvérsias, conforme demonstram 

decisões em sentido oposto: 

 
FRANCHISING. GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO, PARA 

FINS DO ART. 2º § 2º, DA CLT - "A hierarquia entre empresas, embora ainda 

exista em alguns campos da atividade capitalista, cede lugar a uma nova 

estrutura empresarial de cunho horizontal, sem a liderança e organização da 

empresa-mãe, mas exercendo, entre si, com a devida reciprocidade, controle 

e fiscalização, participando de um mesmo empreendimento." (Juiz Denilson 

Bandeira Coêlho,http://www.amatra10.com.br/grupo .html). Note-se que tal 

entendimento não conflita com o espírito legal, eis que este estabelecia 

solidariedade entre as empresas principal e cada uma das subordinadas. 

Assim, não se teria como solidárias apenas a empregadora e suas superiores, 

mas também as laterais. "O franqueado, na exploração da marca cedida pelo 

franquiador, desenvolve atividade de interesse comum, sem embargo de que 

submetido a regras rígidas e previamente estipuladas por este." (Juiz João Luiz 

Rocha Sampaio). No caso, ficou demonstrado que a franqueada, além de 

não ter autonomia na condução de seu próprio negócio, representava 

uma verdadeira extensão da franqueadora. Assim, o franchising, nos 

termos em que estabelecido, caracteriza grupo econômico. (TRT-10 - 

RO 478200500810009 DF. Rel. ANDRÉ R. P. V. DAMASCENO, 1ª 

TURMA, 25/11/2005). 

 

Na rede de franquias há, indubitavelmente, várias empresas que trabalham com um 

objetivo comum onde, de maneira indireta, todas acabam se beneficiando com a prestação da 

força de trabalho dos empregados. 

 

b.  Responsabilidade do Tomador de Serviços 

 

Na terceirização o tomador de serviços tem ao seu dispor empregados especializados 

na execução de determinados serviços, não existindo, entretanto, vínculo empregatício entre 

ambos. Entretanto, por ter sido beneficiado com o trabalho dos empregados da prestadora de 

serviços, o tomador de serviços é responsável subsidiariamente pelos mesmos, segundo 

orientação do Enunciado 331, IV do TST: 

 
O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, 

implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto 

àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração pública 

direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das 

sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação 

processual e constem também do título executivo judicial. (art. 71 da Lei 

8.666/93).  

 

Seguindo a mesma linha de pensamento, percebe-se que as franqueadoras também se 

aproveitam dos serviços executados pelos empregados de outra empresa. A franqueadora 

delega ao franqueado, funções que seriam suas caso abrisse uma filial. 
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Embora a jurisprudência do TST seja no sentido de que o contrato de franquia não 

caracteriza terceirização12, há decisões em sentido contrário: 

 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. FRANQUEADORA. DÉBITOS 

TRABALHISTAS DA FRANQUEADA. O contrato de índole civil celebrado 

entre as demandadas, de franquia, não tem o condão de eximir a segunda 

demandada da responsabilidade subsidiária pelo pagamento das parcelas 

trabalhistas deferidas em Juízo, porquanto favorecida pelos serviços prestados 

pela autora. Recurso conhecido e improvido. (TRT18, RO - 0000517-

47.2012.5.18.0005, Rel. GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, 3ª 

TURMA, 09/11/2012) 

 

CONTRATO DE FRANQUIA - RESPONSABILIDADE DO 

FRANQUEADOR PELOS CONTRATOS DE TRABALHO FIRMADOS 

ENTRE O FRANQUEADO E SEUS EMPREGADOS. No contrato de 

franquia, o franqueado instala e opera seu próprio negócio, mas suas 

atividades são desenvolvidas sob controle, supervisão e orientação do 

franqueador. Na verdade, a franqueada presta à franqueadora os serviços 

que esta não consegue desenvolver pela amplitude empresarial que 

demandaria. Nesse contexto, ainda que indiretamente, a franqueadora se 

beneficia do trabalho prestado pelos empregados da franqueada, o que 

legitima a sua responsabilização, em caráter subsidiário, pelos créditos 

decorrentes do contrato de trabalho (aplicação do artigo 4o . da Lei de 

Introdução ao Código Civil c/c artigo 8o . da CLT e incidência analógica do 

artigo 455/ CLT e Enunciado 331, inciso IV, do Col. TST). (TRT-3 - RO 

402601, Rel. Desa. Maria Auxiliadora M. Lima, 1ª TURMA, 29/06/2001)  

 

c.  Responsabilidade do empreiteiro sobre os empregados do subempreiteiro. 

 

A responsabilidade do empreiteiro está disposta no artigo 455 da CLT. O direito dos 

trabalhadores em procurar o empreiteiro principal para satisfazer seus créditos trabalhistas se 

justifica porque, a partir do momento em que ele celebrou contrato com a subempreitada, passou 

a usufruir dos serviços prestados pelos seus operários, resguardando parte dos lucros para si. 

Raciocínio semelhante se aplica às franquias. Os empregados da empresa franqueada, 

na medida em que executam seus serviços, estão contribuindo para a expansão e consolidação 

da marca. Ela, portanto, usufrui a da força de trabalho desses empregados, obtendo para si os 

lucros. No mercado consumidor, marca da rede de franquias que é reconhecida. Conclusão essa 

que o TRT da 3ª região explicitou em forma de jurisprudência: 

 

Franquia. Relação comercial entre empresas. Interesse econômico. 

Responsabilidade. Não se pode olvidar que a figura da franquia traz grandes 

questionamentos acerca da responsabilidade do franqueador perante os 

trabalhadores do franqueado, posto que, indiretamente, usufrui da força de 

trabalho, recebendo o produto do seu empreendimento, ficando responsável 

subsidiariamente, como se fosse uma cessão de direitos de exploração da 

marca, ou uma empreitada, o que não passa de atividade exercida em benefício 

dela própria, independentemente do contrato civil entre a cedente e a cedida, 

franqueadora e franqueada, caindo na aplicação analógica do artigo 455 da 

CLT. (TRT RO/10322/98, 3ª TURMA, REL. BOLÍVAR VIÉGAS 

PEIXOTO, 02/03/1999) 

                                                           
12 Disponível em: http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/dona-de-franquia-e-absolvida-

de-responsabilidade-por-dividas-de-empresa-franqueada. Acesso em: 18 set. 2016. 
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d. Responsabilidade do Franqueador sobre os produtos e serviços prestados pelo 

Franqueado. 

 

No direito do consumidor, o franqueador foi classificado como um fornecedor 

aparente, ou seja, exibe sua marca ou seu nome no produto final. Como exerce suas atividades 

através de outras empresas que levam a marca e é encarregado da supervisão e assistência 

técnica dos respectivos produtos e serviços, o franqueador é responsável, sozinho ou em 

conjunto com o franqueado, pelos defeitos intrínsecos e extrínsecos, como determina o artigo 

12 do CDC.13 

Mister observar que o franqueador pode ser acionado sozinho, mesmo que o defeito 

seja na prestação de serviços por parte do franqueador. Portanto, ele é responsabilizado pela 

culpa in vigilando, já tratada anteriormente, por obrigação de supervisionar e prestar assistência 

a empresa franqueada. 

O direito do consumidor prima pela proteção do consumidor, considerando-o 

hipossuficiente em relação às empresas, assim como o direto do trabalho protege o empregado 

frente aos empregadores. Ao presumir a culpa in vigilando do franqueador o direito do 

consumidor, o direito do consumidor garante-lhe mais segurança no ressarcimento pelos 

prejuízos. 

 

5  CONCLUSÃO 

 

No sistema de franquias, tanto franqueador como franqueado trabalham objetivando a 

expansão dos negócios, visto o sucesso da rede beneficiar a todos. O primeiro tem obrigação 

de fornecer os modelos de engenharia, gerenciamento e marketing, como também fiscalizar os 

produtos ou serviços prestados. Em troca dessa segurança, o franqueador paga direito de 

entrada, royalties e taxas de publicidade e tem o dever de seguir estritamente às regras impostas 

pelo franqueador. 

A despeito da lacuna na legislação a respeito do tema, é possível utilizar-se dos 

princípios erais do direito e estabelecer analogias para caracterizar a responsabilidade do 

franqueador quanto aos empregados da empresa franqueada. 

Embora o posicionamento majoritário do TST seja em sentido contrário, há 

fundamentação jurídica para reconhecer a responsabilidade do franqueador quanto aos 

empregados da empresa franqueada.  

Os princípios trabalhistas, em especial o da proteção, garantem ao trabalhador posição 

privilegiada dentro da relação trabalhista, para maior garantia de seus direitos. Decorrência 

disto, são vários as normas que garantem ao empregado cobrar seus créditos trabalhistas mesmo 

daquele que não é diretamente seu empregado, como no caso do grupo econômico, da 

terceirização e do empreiteiro principal. 

Não deveria haver uma resposta diferenciada para o caso dos empregados da empresa 

franqueada, que estão inseridos dentro de uma rede de franquias capaz de garantir-lhes maior 

proteção no adimplemento de seus créditos. Esse é o espírito da legislação trabalhista. 

 

 

 

                                                           
13 Cf. DENARI, Zelmo. In:  Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do 

anteprojeto. 7 ed., Rio de Janeiro : Forense, 2001. p. 162. 
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THE RESPONSIBILITY OF THE SELLER FOR THE EMPLOYEES OF THE 

FRANCHISE COMPANY 

 

ABSTRACT 

The fact of placing the labor credit in high level, privileging it in relation to the others, has not 

demonstrated the desired effectiveness. The extinction of insolvent companies, delays in 

judicial decisions, the sale of assets of the debtor in the form of an auction, as a rule, have 

resulted in losses to employees who, not infrequently, receive nothing or almost nothing from 

their salaries and other credits. It is thus perceived that it is not enough to ensure the preference 

for labor claims in the event of insolvency of the employer, since the privilege does not in 

practice give the workers the real guarantee of receiving the funds due to them. Faced with such 

a situation, the protection of companies at the expense of employees is not justified. That's 

where the franchise networks fit in. By being a true "business marriage," where the franchisor 

and franchisees work together for the common purpose of achieving success and expanding 

business, it turns out that the employees of each of them benefit the entire chain. It is a unique 

situation, which runs away from the general rule that each company has its employees, which 

only the labor force has. However, when analyzing the norms pertinent to the subjects, whether 

the Franchise Law - Law 8.955 / 94, the rules of the Brazilian Franchising Association (ABF) 

or the CLT, there is no express solution to the matter. 

 

Keywords: Responsibility of the franchisor. Employee. Franchised company. 
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O DANO SOCIAL NO DIREITO DO CONSUMIDOR E A EFETIVAÇÃO DE NOVOS 

DIREITOS 

 

Marcelo Oliveira do Nascimento14 

Renato César de Araújo Porto15 
 

 

RESUMO 

 

Investigou-se o tema para compreender o dano social no direito do consumidor brasileiro, nova 

espécie de reparação civil, que efetiva novos direitos e atende a função social da 

responsabilidade civil, bem como a constitucionalização do direito privado, em consonância 

com ditames do novo Estado Democrático de Direito. Este presente artigo tem como 

fundamento teórico a pesquisa qualitativa do tipo bibliográfica, com análise de jurisprudências. 

Empunhado neste arcabouço primordial, foi feita uma análise acerca do instituto, que 

compreende desde o seu simples conceito e formas de aplicação em casos práticos, até mesmo 

as suas ramificações e compatibilidades com demais tipos de dano, sejam eles patrimoniais ou 

morais. Tendo como escopo reparar danos causados a sociedade a partir de uma conduta 

individualizada, mas com consequências coletivas, o dano social se mostra uma real opção no 

combate aos fornecedores no direito do consumidor que causam prejuízos diretos e indiretos 

aos membros de uma comunidade através de práticas consumeristas que visem o lucro em 

detrimento da qualidade de vida. Por isso, a temática do presente trabalho científico tem por 

finalidade apresentar todas as características do dano social no direito do consumidor, 

elucidando seus principais pontos, alguns ainda em discussão na doutrina e no judiciário. 

 

Palavras-chave: Dano Social. Reparação Civil. Função Social da Responsabilidade Civil. 

Novos Direitos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre os inúmeros novos direitos, surge, no direito do consumidor, como forma de 

reparação civil, o dano social. Corolário da função social da responsabilidade civil, este novo 

direito consumerista busca resolver uma demanda instaurada em virtude de condutas 

socialmente reprováveis do mercado, que interfere no bem estar coletivo e causa prejuízos 

diretos e indiretos à qualidade de vida da população. 

O presente artigo foi dividido em cinco seções. A primeira delas busca compreender o 

conceito de dano social e diferenciá-lo dos demais danos. A segunda parte visa elucidar a 

possibilidade da aplicação do dano social em cumprimento à função social da responsabilidade 

                                                           
14 Graduando do Curso de Direito da Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio Fase.   
15 Doutor e Mestre em Direito pela UNESA, doutorando pela Universidade de Burgos (Espanha), Especialista em 

Didática de Ensino Superior, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito do Consumidor, Responsabilidade 

Civil. Atualmente, Diretor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (BRASILCON), Professor 

do Programa de Pós Graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Professor da Escola de 

Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ), Escola Fundação de Ensino Superior do Ministério Público 

do Estado do Rio de Janeiro (FEMPERJ), Escola da Associação dos Membros do Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro (AMPERJ), Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro 

(FESUDEPERJ) e da UNESA nas áreas de Direito do Consumidor, Responsabilidade Civil. Coach profissional 

(CIBRACOACH) e sócio do escritório Porto Amaral Advogados S/C. Professor da Universidade Estácio de Sá 
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civil e a efetivação de novos direitos, trazendo os pontos vitais que corroboram para a 

viabilidade deste instituto. 

A terceira parte demonstrará os critérios para a aplicação do dano social e a sua 

possibilidade de cumulação com outros danos semelhantes. Os legitimados e a quem deverá ser 

destinado o quantum arbitrado a título de indenização por dano social serão abordados na quarta 

parte deste trabalho. 

Será possível observar na quinta parte como o nosso judiciário tem visto essa nova 

espécie de dano e qual o seu comportamento em relação aos diferentes casos concretos, o qual 

será demonstrado através das principais jurisprudências. Além disso, todo o arcabouço teórico 

será visualizado na prática através da aplicação da tese do professor Antônio Junqueira, bem 

como suas modificações. 

Nascido para atender à função social da responsabilidade civil, o dano social deve, 

além de reparar o dano causado e devolver a paz social à coletividade, coibir a prática de 

condutas ofensivas através do seu caráter pedagógico, pelo qual, todo o mercado deva ser 

desestimulado a praticar novas condutas semelhantes.  

Assim, em cumprimento à função social da responsabilidade civil, o dano social se 

constitui como importante instrumento de justiça, visando frear as reiteradas práticas abusivas 

que causam diminuição da qualidade de vida da população consumidora. 

Por isso, o objetivo do presente artigo é demonstrar a possibilidade da aplicação de 

dano social como forma de reparar civilmente o consumidor brasileiro e efetivar a função social 

da responsabilidade civil, analisando a tese criada pelo ilustre professor Antônio Junqueira de 

Azevedo, através da diferenciação dos demais danos, indicando suas próprias particularidades 

que o tornam outra espécie de dano autônomo, podendo, inclusive, ser cumulado com outros 

tipos de dano. 

No arranjo e estruturação do artigo será utilizada uma metodologia baseada em 

pesquisa bibliográfica através de fontes extraídas dos autores, da legislação pátria, publicações 

doutrinárias, além do entendimento do judiciário por meio das principais jurisprudências, que 

servirão para garantir a finalização coesa e crítica da pesquisa. 

As relações de consumo não podem ser transformadas pelo mercado em instrumento 

para prática de atividades abusivas, causando dano indireto à comunidade afetada, reduzindo 

drasticamente a qualidade de vida e de consumo da população. 

Sendo assim, é basilar a reflexão sobre esse novo direito, que visa atender a função social da 

responsabilidade civil e ajustar as novas demandas da sociedade a fim de instituir um caráter 

pedagógico a este tipo de reparação à coletividade, de maneira que coíba a continuação de 

abusos, além de ressarcir a sociedade afetada.  

 

2 CONCEITO DE DANO SOCIAL 

 

O Dano social surge como uma nova forma de reparação civil, que repercute em toda 

a sociedade e não apenas no consumidor imediato que sofreu o dano propriamente dito. É 

também uma nova categoria de dano autônomo possível de reparação, que não se vincula a 

ocorrência de outro para existir. 

Diferentemente do dano moral, que configura uma dor psicológica decorrente de uma 

lesão aos direitos da personalidade, e, do dano material, que representa um ataque que gera 

diminuição patrimonial a outrem, o dano social representa uma lesão à sociedade e sua 

harmonização. Por isso, Antônio Junqueira de Azevedo define que os danos sociais causam 
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estragos à sociedade, no seu nível de vida, tanto por rebaixamento de seu patrimônio moral, 

quanto por diminuição de sua qualidade de vida16.  

O dano social tem como vítima a própria sociedade e não o sujeito pleiteante. Este é 

apenas mais um dos muitos indivíduos da sociedade afetados pelo ato do fornecedor. Assim 

sendo, a lesão atinge a todos que compõe determinado grupo social afetado pelo ato, por mais 

que estes sequer percebam. 

Portanto, o dano social nasce de uma conduta socialmente reprovável que atenta contra 

a coletividade, interferindo no bem-estar coletivo e causando transtornos diretos e indiretos à 

comunidade atingida.  

 

2.1 Diferenças e semelhanças para os demais tipos de dano 

 

Há também que se diferenciar o dano social do dano moral coletivo, que apesar de 

permearem uma linha tênue, possuem diferenças determinantes que assim os difere. Enquanto 

o dano moral coletivo tem como vítimas titulares de direitos individuais homogêneos, coletivos 

ou difusos17, o dano social tem como vítima a sociedade. Outra diferença básica é que este pode 

ser material e imaterial, enquanto que aquele é apenas imaterial.   

Carlos Alberto Bittar Filho elucida o conceito de dano moral coletivo e traz ainda que 

o mesmo se apresenta in re ipsa, ou seja, não carecendo de prova para sua configuração, 

bastando apenas a comprovação do fato lesivo, pois o dano moral coletivo é a injusta lesão da 

esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado 

círculo de valores coletivos. Portanto, no dano moral coletivo, o patrimônio valorativo de uma 

certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira 

absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico; quer isso dizer, em última instância, que 

se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Assim, conforme se observa na seara do 

dano moral individual, neste tipo de dano também não há que se cogitar de prova da culpa, 

devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação.18 

Uma das principais diferenças entre os institutos (dano moral coletivo e dano social) é 

a de que apenas o dano social afeta o aspecto material, ferindo patrimonialmente a própria 

sociedade, pois uma conduta que comete dano social pode ser reprovável por gerar danos 

patrimoniais, ao passo que também causa ofensa imaterial, reduzindo o desenvolvimento da 

própria sociedade. Não há, por exemplo, a ocorrência disso no dano moral coletivo, que 

repercute apenas ofensas extrapatrimoniais. 

Na prática a querela é extremamente tênue, no entanto há basicamente essas duas 

diferenças entre os institutos que demonstram com clareza seus pontos distintos.  

Outro dano que não deve ser confundido com o dano social é o dano moral. Sobre este, 

Carlos Roberto Gonçalves entende que é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o 

seu patrimônio. Assim, considera-se que é a lesão de bem que integra os direitos da 

personalidade, insculpidos na constituição brasileira, ocasionando um abalo psicológico19. 

                                                           
16AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano social. In: 

Filomeno, José Geraldo Brito; Wagner Júnior, Luiz Guilherme da Costa; Gonçalves, Renato Afonso (Coord.). O 

Código Civil e sua interdisciplinaridade. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p.216. 
17TARTUCE, Flávio. Direito civil, direito das obrigações e responsabilidade civil. 6 ed, São Paulo: Método, 

2011.p.440. v.2. 
18BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. Revista Jus 

Navigandi, Teresina, ano 10, n. 559, 17 jan. 2005. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/6183>. Acesso em: 

20 nov. 2015. 
19 GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro. In: Responsabilidade civil. 7 ed. São Paulo: Saraiva, p.393. v.4. 
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De início já se observa uma grande diferença: o dano moral possui caráter imaterial e 

não abrange bens materiais, sendo uma lesão aos direitos da personalidade, enquanto que o 

dano social possui um caráter tanto material quanto imaterial e ofende a sociedade em si afetada. 

No dano moral, a vítima sofre uma lesão que causa dor, aflição, angústia e não pode 

ser quantificada, não estando necessariamente vinculada a alguma reação psíquica da vítima, 

podendo haver ofensa à dignidade da pessoa humana.  Por isso, é certo que este tipo de dor não 

pode ser nem reparado, mas apenas compensado20. Além disso, o dano social não se confunde 

com o dano moral, pois aquele causa uma lesão à sociedade, desestabilizando-a, já o dano moral 

apenas ao indivíduo.  

Resta saber que não há como reparar uma lesão da magnitude de uma aflição moral, 

que abala o psicológico do individuo. É impossível reformar uma dor, uma angústia. O que a 

doutrina admite, como fora visto acima através de Sérgio Cavalieri Filho, é que o quantum 

arbitrado serve para compensar tais lesões. Já no dano social, o valor arbitrado a título de 

indenização pode ser tanto compensatório, quando atingir um bem imaterial, quanto 

reparatório, quando atingir um bem material. 

Autores como Bittar e a doutrina majoritária têm assumido que em casos excepcionais 

a indenização por danos morais poderá assumir, além do caráter compensatório, um punitivo 

como uma forma de desestímulo a prática de novos atos. É a chamada teoria do desestímulo, 

idealizada pelo próprio autor citado.  

Há então que se distinguir o caráter punitivo do dano moral e o próprio dano social, 

pois há, mais uma vez, uma linha tênue, porém, facilmente identificada se analisarmos sob o 

prisma da dimensão do dano e de quem ele afeta. 

Sobre o caráter punitivo do dano moral, Carlos Alberto Gonçalves assevera que a 

reparação pecuniária do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo 

para o ofensor. Ao mesmo tempo em que serve de lenitivo, de conforto, de uma espécie de 

compensação para atenuação do sofrimento havido, atua como sanção ao lesante, como fator 

de desestímulo real, a fim de que não volte a praticar novos atos lesivos à personalidade de 

outrem21. 

Assim, a grande diferença entre o caráter punitivo do dano moral e o próprio dano 

social é que enquanto neste há um nascimento de um novo dano, que tem como vítima a 

sociedade, afetada pela desarmonização, diminuição da qualidade de vida e relação de 

insegurança causada pela lesão, naquele há apenas uma punição ao agente lesador, de modo 

que não cometa novos atos que causem transtorno moral aos indivíduos.  

Em relação aos demais tipos de dano, sejam eles estéticos, materiais ou até mesmo 

lucros cessantes, não há que se fazer distinções, pois apresentam-se em larga dissonância com 

o dano social. Enquanto o primeiro representa uma lesão que causa deformidade estética, 

causando uma sensação de vexame permanente ao seu portador22, os demais apresentam-se 

como danos meramente patrimoniais, necessitando de uma lesão ao patrimônio do ofendido. 

Contudo, conforme será abordado, ambos podem ser cumulados. 

 

2 A POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO DANO SOCIAL EM CUMPRIMENTO À 

FUNÇÃO SOCIAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

O Direito possui como fim comum, através da atuação da norma jurídica, a 

viabilização da paz social. As diversas transformações sociais no mundo contemporâneo 

                                                           
20 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p.83. 
21 GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro. In: Responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva, p.410. v.4. 
22 GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro. In: Responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva, p.461. v.4. 
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exigem que o Direito as acompanhe, corroborando para a manutenção e garantia da ordem entre 

o homem e tudo aquilo que interage com ele.  

Conforme a sociedade se transforma, há a veemente necessidade de suprir diversas 

demandas geradas pelo homem e sua constante mudança. É assim que, em meio a essas 

inúmeras transformações, surgem, por obviedade, os novos direitos. Estes, nascidos justamente 

para resolver ou regular um aparente conflito ou nova necessidade do homem e da sociedade. 

Atualmente, utilizar-se de qualquer estratégia para obtenção de vantagens sem sequer 

se importar com a coletividade, ferindo princípios constitucionais e burlando a ética, não é mais 

condizente com a idealização do nosso Estado Democrático de Direito. 

Do mesmo modo que as normas brasileiras vedam que os consumidores hajam de má-

fé e causem um cataclisma econômico, também os fornecedores não devem aproveitar-se de 

sua condição para lesar a coletividade com pequenos atos geradores do dano social. É 

exatamente o que tenta explanar Jean-Jacques Rousseau em O Contrato Social, pois os 

compromissos que nos ligam ao corpo social só são obrigatórios porque são recíprocos e sua 

natureza é tal que, ao cumpri-los, não se pode trabalhar para os outros sem também trabalhar 

para si mesmo23. 

Assim, as normas privadas devem estar em consonância com os anseios éticos e 

atender também aos princípios constitucionais e não apenas ao direito puramente positivado, 

sob pena de se tornar um problema a cada vazio jurídico positivista que encontrar. 

Destarte, segundo Helena Elias Pinto, a responsabilidade civil pode ser vista sob dois 

ângulos: o do direito objetivo, como o do instituto da responsabilidade civil (conjunto de 

normas e princípios que, abstratamente, formam um sistema jurídico com características 

próprias) e do direito subjetivo, em que é considerada a relação que impõe o dever de indenizar, 

considerado concretamente24. 

Independentemente do ângulo que se enxergue a responsabilidade civil, é preciso 

pensá-la não só em sua função punitiva-preventiva ou de exemplaridade e solidariedade, mas 

também na sua função social. Essa importante vertente das funções da responsabilidade civil 

traz o completo entendimento de que a responsabilização deve coadunar com os aspectos 

sociais, de modo a reparar qualquer lesão causada, independentemente de punição. 

Se um hotel vende mais quartos que a sua disponibilidade ou faz vendas casadas de 

pacotes em feriados, e assim, dificilmente, o faz de forma esporádica, acarretará num prejuízo 

e transtorno que reduz a qualidade de vida das pessoas afetadas por esse hotel. Logo, por mais 

que venha a ser condenado a indenizar o consumidor, ainda permanecerá uma brecha para que 

continue a realizar tais atos, pois, em se tratando de custo benefício, e a depender do caso 

concreto, pode ser até mais vantajoso continuar lesando os consumidores e pagando multas 

ínfimas, do que criar um sistema e gastar com a contratação de pessoas para um serviço mais 

eficiente. 

Da mesma forma, pode ser muito mais vantajoso para uma administradora de cartões 

de créditos continuar embutindo seguros não contratados e lucrar com os consumidores que 

pagaram por desconhecimento, correndo o risco de ser processada e pagar indenização a uma 

parcela mínima de consumidores que se sentiram lesados do que não efetuar mais nenhuma 

cobrança indevida. 

É inegável que a prática padronizada e contínua de atos lesivos aos consumidores pode 

trazer prejuízos muito maiores à sociedade do que as meras lesões individuais, aparentemente, 

mesmo porque não são todos os casos que serão levados ao judiciário por inércia ou 

desconhecimento do próprio consumidor. 

                                                           
23 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. Tradução de Ciro Mioranza, 10 ed. São Paulo: Escala, 2008. 

p.50. (Col. Grandes Obras do Pensamento Universal). 
24 PINTO, Helena Elias. Função social e responsabilidade civil. Disponível em 

<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=3323fe11e9595c09>. Último acesso em: 11 nov. 2015. 
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Enquanto o custo das consequências dos atos lesivos for menor que o gasto de 

providências que objetivem acabar com o sistema que origina o dano social, o problema 

persistirá e diminuirá a qualidade de vida da comunidade. 

O Capitalismo selvagem e a busca exagerada pelo lucro - mesmo que em detrimento 

da ética – afeta consideravelmente as relações de consumo. O operador do Direito precisa 

entender que o dano social é uma forma de frear essa gananciosa e desenfreada busca pelo lucro 

e cumprir a função social da responsabilidade civil na saga da efetivação de novos direitos. 

O Dano social é uma nova forma de reparação civil, sendo também uma nova categoria 

de dano autônomo possível de reparação, que não se vincula a ocorrência de outro para existir. 

Sua aplicação é plenamente possível no direito do consumidor brasileiro, tal qual determinada 

ação cause dano ou prejuízo à coletividade e seja derivada de uma prática ou ato lesivo na esfera 

do direito do consumidor, atingindo assim um bem material, imaterial ou até mesmo ambos, 

desde que a sociedade seja afetada por isso. 

 

3 CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO DANO SOCIAL  

O que dá suporte ao dano social é justamente a função social da responsabilidade civil 

e o seu caráter pautado na proteção da coletividade e da dignidade da pessoa humana, pois todas 

as ações que ameacem a coletividade devem não ser apenas indenizadas, mas também 

reprimidas através do caráter pedagógico da responsabilidade civil. O dano social é um forte 

instrumento que corrobora para a manutenção da qualidade de vida da sociedade, pois inibe 

novas práticas lesivas no direito do consumidor, que poderiam estar sendo praticadas há anos. 

O critério para estipular o quantum a título de indenização deve ser dotado de 

razoabilidade, com uma análise minuciosa do impacto causado pelo dano em contrapartida com 

a condição financeira do agente.  

Também deve ser utilizado como parâmetro, para fixação da quantia em espécie, o 

princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois o valor de caráter pedagógico não deve ser 

fixado tendo em vista exclusivamente a desonestidade do fornecedor, mas também a 

abrangência e complexidade do ato lesivo na sociedade, sempre os mesclando com o poder 

econômico do fornecedor. 

O fornecedor não poderá alegar em sua defesa, como se verá adiante, o enriquecimento 

sem causa por parte do consumidor, caso seja arbitrado um alto valor de indenização a título de 

dano social, pois, para parte da doutrina, este valor irá para uma instituição de caridade ou de 

fundos para o mercado consumidor. Portanto, é importantíssimo considerar que a motivação do 

fornecedor é econômica e apenas uma condenação que realmente afete seu patrimônio, terá o 

poder de corrigir o comportamento e coibir novas práticas abusivas, que afetem a coletividade 

e agridam os direitos fundamentais. 

Ademais, mesmo não existindo critérios próprios fixados na legislação pátria para o 

arbitramento do quantum indenizatório e pedagógico, é plenamente possível arbitrá-lo – em 

complementariedade as regras supracitadas – por analogia aos demais critérios usados no 

arbitramento do quantum a título de danos morais, no que possibilitar. 

Sobre os parâmetros (usados em complementariedade para a definição do valor do 

dano social) utilizados para se arbitrar o valor a título de indenização por danos morais, Sérgio 

Cavalieri Filho entende que deve ser utilizada a lógica do razoável. Sendo assim, tudo aquilo 

que é sensato, comedido, moderado e que guarda também certa proporcionalidade, bem como 

que a sanção seja proporcional ao dano25. 

Destarte, merece destaque o entendimento de que também é possível a cumulação do 

dano material com imaterial, já sendo também pacificado no judiciário brasileiro pela súmula 

                                                           
25 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p.98. 
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37 do Superior Tribunal de Justiça. O STJ aprovou, também, no ano de 2009, a recente Súmula 

nº 387, a qual dispõe de que é licita a cumulação das indenizações de dano estético e dano 

moral, confirmando assim a plena possibilidade de cumulação de danos pelo mesmo fato, desde 

que estes sejam diferentes e autônomos. 

Pablo Stolze Gagliano reforça expondo que a reparação do dano patrimonial não exclui 

ou substitui a indenização pelos danos morais e vice-versa, mesmo que ambos decorram do 

mesmo fato, sendo assim, plenamente possível a cumulação do dano social com os danos morais 

(individuais ou coletivos), estéticos, materiais.26 Carlos Roberto Gonçalves segue a mesma 

linha de raciocínio ao afirmar que o fato gerador pode ser o mesmo, porém o efeito pode ser 

múltiplo27. 

 

4 LEGITIMADOS PARA PLEITEAR O DANO SOCIAL E A DESTINAÇÃO FINAL 

DO QUANTUM FIXADO 

 

O Desenvolvedor da tese dos danos sociais, Antônio Junqueira de Azevedo, entende 

que a melhor destinação do quantum a ser arbitrado à título de indenização por danos sociais 

seria a própria vítima.28 Já Flávio Tartuce entende que a melhor forma de destinação para a 

verba são os fundos sociais, justamente pelo fato da lesão extrapolar a esfera individual da 

vítima e atingir a coletividade, fazendo com que todos os indivíduos inseridos no contexto da 

ocorrência do dano sejam também, assim, reparados.29 

 Em que pese haja divergência jurídica entre alguns autores, vale lembrar que o dano 

a vítima ultrapassa a figura individual da pessoa e atinge à coletividade. Portanto, nada mais 

justo do que reverter a indenização para reparar a própria sociedade afetada, visto que este é 

um dos fundamentos da responsabilidade civil: reparar o dano a quem de fato sofreu a lesão. 

Assim, a fim de reparar de fato a sociedade é necessário que a verba indenizatória seja 

destinada aos fundos de assistência, como é feito nos casos de danos ambientais ou em danos 

sociais no direito do trabalho. 

Para o criador da tese do dano social, Antônio Junqueira, a ideia de destinar a 

indenização para fundos assistenciais não é admissível, pois órgãos como o Ministério Público, 

em sua justificativa, já possuem carga excessiva de demandas, e certamente não teriam 

condições de assumir ações nesse sentido Por isso, a justificativa do autor é a de que a 

indenização deve ser entregue à vítima direta e pleiteante do dano, até mesmo porque o sucesso 

da obtenção da quantia foi dela mesma, que atuou no processo para obter a indenização. 

Assim, Flavio Tartuce, por sua vez, entende que a destinação mais adequada para o 

quantum indenizatório proveniente do dano social é para os próprios fundos sociais, sejam eles 

de amparo ao consumidor em forma de associações.  

O entendimento, nesse sentido, é o mais adequado, pois se os prejuízos atingiram toda 

a coletividade, os valores levantados oriundos da reparação devem também ser revertidos para 

os próprios prejudicados, que é a sociedade afetada30. 

                                                           
26 GAGLIANO Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. 10. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. p.111. v.3. 
27 GONÇALVES, C. R.; Direito civil Brasileiro. In: Responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva, p.409. v.4. 
28 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano social. In: 

Filomeno, José Geraldo Brito; Wagner Júnior, Luiz Guilherme da Costa; Gonçalves, Renato Afonso (Coord.). O 

Código Civil e sua interdisciplinaridade.  Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p.318. 
29 TARTUCE, Flávio. Direito civil, direito das obrigações e responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Método, 

2011. p.438. v.2. 
30 TARTUCE, Flávio. Direito civil, direito das obrigações e responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Método, 

2011. p.438. v.2. 



38 
 

Contudo, conforme será demonstrado adiante no próximo tópico, o STJ adotou o 

posicionamento de que a verba indenizatória deve ser revertida para fundos sociais, 

convergindo assim com o pensamento de Flávio Tartuce. 

O Superior Tribunal de Justiça também tem contribuição significativa na consolidação 

do dano social, adotando o posicionamento de que apenas os legitimados a propor ações 

coletivas têm capacidade para pleitear esse tipo de dano. Assim, o STJ apresentou-se maleável 

com os fornecedores, dificultando a possibilidade da perpetuação do dano social no direito do 

consumidor brasileiro, uma vez que restringiu a capacidade de pleitear o dano social a apenas 

algumas figuras, conforme leciona o artigo 82, do Código de Defesa do Consumidor, sejam eles 

o Ministério Público; a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; as entidades e 

órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, 

especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; as 

associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins 

institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a 

autorização assemblear.  

Tal entendimento pode ser vislumbrado na seguinte jurisprudência recente do tribunal, 

outro importantíssimo julgado do STJ para a consolidação do tema do presente artigo. Assim, 

quando o ato lesivo do fornecedor afetar à coletividade, resta configurado o dano social, sendo 

que a verba arbitrada deverá ser destinada a fundos sociais de proteção ao consumidor, 

conforme já mencionado: 
 

RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

AGÊNCIA BANCÁRIA. "FILA". TEMPO DE ESPERA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO POR DANOS 

SOCIAIS EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO 

ULTRA PETITA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. Os artigos 2º, 128 e 

460 do Código de Processo Civil concretizam os princípios processuais 

consabidos da inércia e da demanda, pois impõem ao julgador - para que não 

prolate decisão inquinada de vício de nulidade - a adstrição do provimento 

jurisdicional aos pleitos exordiais formulados pelo autor, estabelecendo que a 

atividade jurisdicional está adstrita aos limites do pedido e da causa de pedir. 

2. Na espécie, proferida a sentença pelo magistrado de piso, competia à Turma 

Recursal apreciar e julgar o recurso inominado nos limites da impugnação e 

das questões efetivamente suscitadas e discutidas no processo. Contudo, ao 

que se percebe, o acórdão reclamado valeu-se de argumentos jamais 

suscitados pelas partes, nem debatidos na instância de origem, para impor ao 

réu, de ofício, condenação por dano social. 3. Nos termos do Enunciado 456 

da V Jornada de Direito Civil do CJF/STJ, os danos sociais, difusos, coletivos 

e individuais homogêneos devem ser reclamados pelos legitimados para 

propor ações coletivas. 4. Assim, ainda que o autor da ação tivesse 

apresentado pedido de fixação de dano social, há ausência de legitimidade da 

parte para pleitear, em nome próprio, direito da coletividade. 5. Reclamação 

procedente. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 2014a) 

 

5  BREVE ANÁLISE DOS TRIBUNAIS ACERCA DO TEMA 

É interessante uma análise sobre os julgados acerca do dano social, para entender como 

o nosso judiciário tem se posicionado na prática e em casos reais. 

O primeiro caso aqui analisado trata-se de um protesto indevidamente realizado pelo 

Banco Santander. Por isso, a autora ajuizou uma ação pleiteando danos morais, materiais e 

sociais. Contudo, a sentença proferida entendeu que o banco era parte ilegítima na ação, 
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extinguindo o processo sem resolução do mérito. Inconformada, a autora interpôs recurso de 

apelação com o objetivo de reformar a sentença, visto que, para a autora, tal ato gerou reflexos 

não só em si, mas também em todos os clientes do banco, que possam ser vítimas desse ato 

lesivo.   
 

APELAÇÃO DUPLICATA INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E 

MATERIAIS PROTESTO INDEVIDO LEGITIMIDADE ENDOSSO-

MANDATO 'QUANTUM' HONORÁRIOS CONTRATUAIS DANO 

EMERGENTE DANO SOCIAL REPELIDO. - Duplicata que é título causal, 

exigível, a despeito da falta de aceite, desde que demonstrado o negócio 

jurídico, com de documento hábil da entrega da mercadoria (art. 15, II, b, da 

Lei 5.474/68) requisitos cumulativos; - Negócio jurídico subjacente quitado 

vício no negócio que impede a exigibilidade do título, carente de lastro; - 

Inconteste legitimidade, aferida a partir da relação de direito material - 

endosso-mandato ou translativo que não repelem a responsabilidade da 

instituição bancária de garantir a higidez do título emitido de forma 

fraudulenta precedentes desta C. Câmara; - O abalo de crédito viola elemento 

integrante da moral humana, constituindo dano (modalidades própria e 

imprópria) indenizável inteligência dos artigos 186, 188 e 927 do Código 

Civil; - 'Quantum' arbitrado de acordo com a extensão do dano e com os 

paradigmas jurisprudenciais (art. 944, do CC) R$10.000,00; - Divergência 

doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza dos honorários expressos nos 

artigos 389 e 404 do Código Civil. Função social do contrato que permite a 

eficácia externa do contrato de honorários, para garantir a plena restituição 

dos danos materiais impostos em decorrência de violação contratual 

precedentes; - Danos materiais que dependem de efetiva comprovação (art. 

402 do Código Civil), recibo de patrono, em valor compatível com a 

razoabilidade e proporcionalidade da pretensão principal, honorários que 

consistem em dano emergente procedência do pedido indenizatório; - Dano 

social correspondência da eficácia punitiva da indenização com a 

interpretação restrita do artigo 944, do Código Civil doutrina e jurisprudência; 

- Dano social não verificado conduta danosa que não se qualificou como 

especialmente relevante para a sociedade eficácia SOCIAL da conduta que 

não pode ser considerada a partir da simples reiteração da falta de zelo da 

Instituição Bancária no protesto de títulos.  RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (SÃO PAULO. Tribunal de Justiça, 2015a). 

 

O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar o recurso, conforme visto acima, 

reformou a decisão e reconheceu a legitimidade do banco Santander, além de condená-lo ao 

pagamento de danos morais e materiais pela própria negativação indevida, além das custas que 

a demandante arcou. Porém, em relação ao dano social, nosso objeto de estudo, o tribunal 

entendeu não estar configurado, pois a simples conduta reiterada não foi suficiente para 

caracterizar o dano social, devendo também possuir lesividade que afete à coletividade. 

Neste outro julgado, o STJ posicionou-se no sentido de não aceitar como válida 

sentença extra petita, ou seja, aquelas que o juiz concede ao autor coisa diversa da que foi 

requerida em sua petição inicial. Assim, reformou a sentença anteriormente proferida e negou 

os danos sociais anteriormente arbitrados, porém, apenas por não constarem na petição inicial 

do autor. 

 
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RESOLUÇÃO STJ N. 12/2009. 

QUALIDADE DE REPRESENTATIVA DE CONTROVÉRSIA, POR 

ANALOGIA. RITO DO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO INDIVIDUAL DE 
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INDENIZAÇÃO. DANOS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. 

CONDENAÇÃO EX OFFICIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. 

CONDENAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO ALHEIO À LIDE. LIMITES 

OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA DEMANDA (CPC ARTS. 128 E 460). 

PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE. PROCEDÊNCIA DA 

RECLAMAÇÃO. 1. Na presente reclamação a decisão impugnada condena, 

de ofício, em ação individual, a parte reclamante ao pagamento de danos 

sociais em favor de terceiro estranho à lide e, nesse aspecto, extrapola os 

limites objetivos e subjetivos da demanda, na medida em que confere 

provimento jurisdicional diverso daqueles delineados pela autora da ação na 

exordial, bem como atinge e beneficia terceiro alheio à relação jurídica 

processual levada a juízo, configurando hipótese de julgamento extra petita, 

com violação aos arts. 128 e 460 do CPC. 2. A eg. Segunda Seção, em questão 

de ordem, deliberou por atribuir à presente reclamação a qualidade de 

representativa de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, por analogia. 

3. Para fins de aplicação do art. 543-C do CPC, adota-se a seguinte tese: "É 

nula, por configurar julgamento extra petita, a decisão que condena a parte ré, 

de ofício, em ação individual, ao pagamento de indenização a título de danos 

sociais em favor de terceiro estranho à lide". 4. No caso concreto, reclamação 

julgada procedente. (PARANÁ. Tribunal de Justiça, 2015a) 

Também, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no enunciado 456 

da V Jornada de Direito Civil, posicionando-se no sentido de que a expressão “dano” no art. 

944 do código civil abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também 

os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos 

legitimados para propor ações coletivas.31 

Por fim, importante decisão e posicionamento do STF, contrariando até mesmo o 

enunciado 456 da V Jornada de Direito Civil, entendeu serem cabíveis os danos sociais 

pleiteados pela vítima direta da lesão, convergindo com o entendimento de Flávio Tartuce, para 

que a verba arbitrada na sentença seja destinada a fundos sociais. 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. DANO SOCIAL. 

OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE 

NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Recurso extraordinário interposto com 

base na alínea a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra 

julgado da Primeira Turma Julgadora Mista da 7ª Região do Tribunal de 

Justiça de Goiás, que decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL [RECURSO]. AÇÃO 

DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONDUTA CAUSADORA DE DANOS 

MORAIS. VALOR ARBITRADO SEGUNDO PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO PUNITIVO. 

POSSIBILIDADE NO SISTEMA JURÍDICO PÁTRIO. NORMA 

PROIBITIVA DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INSTITUIÇÃO DE 

CARÁTER SOCIAL BENEFICIÁRIA DE PARTE DO VALOR. Pretensão 

indenizatória oriunda de constrangimentos passados por consumidores de 

serviço de telefonia móvel como o cancelamento do número da linha, sem 

possibilidade de portabilidade e migração. Não pode o judiciário compactuar 

com a conduta levada a efeito pelos prepostos da ré, posto que, empresas que 

atuam por concessão do poder público tem o dever jurídico de prestar suas 

atividades essenciais com eficiência,atenção e consideração no trato para os 

cidadãos.[...] Outrossim, deve-se ater, na tarefa de arbitramento de um justo 

valor compensatório, para o viés de punição ao infrator, capaz de desestimulá-

                                                           
31 BRASIL. V Jornada de Direito Civil. Brasília, DF: 2012. Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/CEJ-

Coedi/jornadas-cej/v-jornada-direito-civil/VJornadadireitocivil2012.pdf>. Último acesso em: 20 nov. 2015. 
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lo a reincidir na prática do ato ilícito, tudo visando resguardar que empresas 

como a executada mudem de postura, coibindo a reiteração de condutas 

lesivas, que desrespeitam os direitos dos consumidores e representam o 

chamado dano social. Por tal razão, buscando equilibrar todos esses 

elementos, pode o julgador destinar parte do valor da condenação à instituição 

pública de caráter social. Recurso parcialmente provido, para reformar 

parcialmente a sentença, declarando rescindido o contrato de prestação de 

serviços firmados pelas partes. Mantida, no mais, a sentença” (fl. 82). 2. A 

Recorrente alega que a Turma Recursal teria contrariado o inc. XXXIX do art. 

5º da Constituição da República. Argumenta que: “não existe qualquer 

dispositivo processual que autorize o douto Magistrado a impor a referida 

‘indenização social’, por mais que a justifique com base no sistema protetivo 

à relação de consumo e aos consumidores. Ora, o próprio Código de Defesa 

do Consumidor não previu indenização a esse título” (fl. 103). Apreciada a 

matéria trazida na espécie, DECIDO. 3. Razão jurídica não assiste à 

Agravante. O Juiz Relator na Primeira Turma Julgadora afirmou: “o 

‘quantum’ indenizatório do dano moral vem se mantendo num patamar que 

não provoque no beneficiário acréscimo substancial de patrimônio e, assim 

permanecendo, não serve de incentivo às empresas para adoção de medidas 

que impliquem melhoria dos produtos e serviços. A condenação punitiva viria, 

então, em complemento àquela indenização concedida à vítima em particular, 

em observância à repercussão social daquele comportamento negligente do 

fornecedor. A juíza prolatora da sentença atacada fundamentou com maestria 

a medida, não merecendo qualquer reparo, seja para diminuição do valor, seja 

para sua supressão, seja para aumentar a indenização da vítima. Transcrevo 

trecho da fundamentação: [...]. De outro lado, de forma indireta a finalidade 

dessa pena privada, de que estou tratando, também terá reflexos sobre outras 

empresas do mesmo ramo que insistem em manter na sua planilha de custos e 

benefícios a infringência aos direitos dos consumidores como fator 

multiplicador de suas riquezas. O art. 883, parágrafo único do Código Civil, 

preceitua que no caso deste artigo, o que se deu reverterá em favor de 

estabelecimento local de beneficência, a critério do juiz’. O dispositivo está 

inserido no capítulo do pagamento indevido de forma a justificar que eventual 

pagamento feito nessas condições poderá ter uma destinação social. Ora, 

interpretando-se teleologicamente a norma, tenho que em se tratando de 

punição ao chamado dano social o benefício deve vir em prol da mesma 

sociedade afetada. Assim, o valor a ser fixado pode ser revertido tanto para 

um dos Fundos existentes no município que têm cunho social ou mesmo de 

forma direta para uma entidade com o mesmo escopo. Para concluir, o 

dispositivo invocado é norma de ordem pública e por tal motivo independe de 

qualquer pedido para sua apreciação e aplicação e ofício [...]. Pelo exposto, 

nego seguimento a este recurso extraordinário (art. 557, caput, do Código de 

Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal). Publique-se. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2014a). 

 

Assim, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência do dano social no sistema 

jurídico brasileiro, em especial nas relações de consumo, entendendo que deve ser arbitrada 

uma indenização que sirva de punição ao infrator, desestimulando assim reiteradas práticas 

lesivas, além de coibir os outros a não cometerem o mesmo ato, para que a qualidade e 

satisfação de vida continuem elevados. 
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6 CONCLUSÃO 

Ao longo do presente artigo foi possível perceber a importância do dano social em 

meio à conjuntura atual do mercado consumidor brasileiro, que explora o lucro em demasia, e, 

em função disso, foge até mesmo à ética consumerista, ofendendo princípios constitucionais e 

do código de defesa do consumidor. 

No tocante ao dano social, foi visto que a indenização advinda deste dano possui uma 

função punitiva e pedagógica para o ofensor, atendendo aos requisitos da função social da 

responsabilidade civil, podendo, inclusive, ser cumulado com outras várias espécies de dano 

como, por exemplo, o dano material, moral e estético. 

É através do dano social que o fornecedor será coibido a praticar novos atos que 

ofendem a coletividade e causam transtorno social, reduzindo até mesmo a qualidade de vida. 

Tal indenização deverá ser arbitrada pelo judiciário, analogicamente aos critérios fixadores da 

indenização por dano moral em complementariedade, valendo-se o magistrado da 

proporcionalidade e razoabilidade para tal finalidade, de modo que o quantum não seja 

exorbitante ao ponto de falir a empresa, mas também não deva ser irrisório, facilitando assim 

novas práticas abusivas do mercado. 

Contumaz, ainda, que a destinação deste tipo autônomo de dano possui divergência 

entre alguns autores analisados, visto que o professor Antônio Junqueira de Azevedo aduz que 

destinação do quantum deve ser para a vítima direta do dano, ao passo que Flavio Tartuce 

entende que esse valor deve ser revertido para fundos sociais.  

Contudo, ainda sobre o quantum debeatur arbitrado, merece destaque o entendimento 

jurisprudencial, que segue a corrente defendida por Flávio Tartuce, entendendo assim que a 

indenização deve ser revertida para fundos sociais que auxiliem o consumidor e não para o 

próprio autor da demanda. 

Em relação aos legitimados a pleitear tal tipo de indenização, ainda peca o judiciário 

brasileiro por desconsiderar a brilhante tese do professor Antônio Junqueira de que o afetado 

direto pelo ato do fornecedor pode pleitear o dano social, entendendo, lamentavelmente, que 

apenas os legitimados a propor ações coletivas é que podem aduzir tal espécie de dano com 

retorno para a própria sociedade. 

Relevante salientar que o Superior Tribunal de Justiça também admitiu a existência do 

dano social no sistema jurídico brasileiro, posicionando-se no sentido de que ela deve ser 

destinada para fundos sociais ou então entidades dessa mesma natureza, além de posicionar-se 

no sentido de que apenas os legitimados a propor ações coletivas podem pleitear o dano social 

no direito do consumidor. 

Por fim, nota-se que é de extrema relevância social a discussão deste tema para 

compreender e buscar solucionar o verdadeiro problema que surgiu com as práticas abusivas 

do mercado capitalista, que, em detrimento do lucro, desrespeita até mesmo a ética nas relações 

de consumo.  

Assim, espera-se que a aplicação desse instituto se torne bastante comum e rotineira 

nas ações de direito do consumidor, de modo que o dano social devolva, mesmo que seja por 

imposição de indenização em pecúnia, a ética e o bem-estar social que a ganância pelo lucro e 

dinamização de processos mercadológicos surrupiou do consumidor brasileiro. 
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THE SOCIAL DAMAGE IN CONSUMER LAW AND THE ENFORCEMENT OF 

NEW RIGHTS 

 

ABSTRACT 

 

The issue was investigated to understand the social damage on the Brazilian consumer law, new 

kind of civil repairs that effective new rights and serves the social function of civil 

responsibility, and constitutionalisation of private law, in line with the new democratic state of 

law. This present article is theoretical foundation of qualitative research literature type, with the 

analysis of jurisprudence. Held this primordial framework, an analysis was made about the 

institute, which comprises from its simple concept and application forms in practical cases, 

even its ramifications and compatibility with other types of damage, whether equity or moral. 

Having scoped to repair damage caused to society from an individual conduct, but with 

collective consequences, the social damage shown a real option in dealing with suppliers in the 

consumer law that cause direct and indirect damages to members of a community through 

consumerists practical that aim to profit at the expense of quality of life. So the theme of this 

scientific work aims to present all the characteristics of social harm in consumer law, 

elucidating its main points, some still under discussion in doctrine and in the judiciary. 

 

Keywords: Social Damage. Civil Repair. Social Funcion of the Civil Responsability. New 

Rights 
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A INSERÇÃO DA RESSOCIALIZAÇÃO NO SISTEMA PUNITIVO BRASILEIRO 

COMO MEDIDA PREVENTIVA DE REINCIDÊNCIA 
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Udine Antônio Brandão Cardoso34 

 

RESUMO 

 

O presente artigo se destina a abordar a crise do sistema punitivo brasileiro e como essa 

problemática está influenciando diretamente no aumento da reincidência no país. Seu objetivo 

é retratar o colapso nas prisões, a falha do Estado em controlar a custódia dos internos bem 

como a ausência de uma política de ressocialização aplicada ao sistema retributivo vigente, 

busca ainda demonstrar a importância da implantação da ressocialização para que se chegue a 

diminuição da reincidência, os reflexos da inserção desta prática bem como os objetivos a serem 

alcançados. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica de doutrinas, artigos jurídicos 

científicos e leis pertinentes. Para tanto destaca a necessidade de mudança no atual sistema 

punitivo brasileiro, visto que este não tem se mostrado eficiente no tratamento dos internos, 

logo não tem alcançado o objetivo de diminuir a criminalidade no país. Nesta mesma vertente 

conclui-se que a inserção da ressocialização no sistema penal resultará numa significativa 

diminuição de novas práticas delitivas por se tratar de uma política criminal que realmente irá 

tratar os internos como pessoas que possuem direitos e deveres, dando-lhes meios de serem 

reinseridas na sociedade para que se possa ter um convívio harmônico com os demais membros 

da sociedade reduzindo e prevenindo a reincidência. 

 

Palavras-chave: Sistema punitivo brasileiro. Crise nas prisões. Reincidência. Ressocialização. 

 

1 NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

O presente artigo descreve a crise no Sistema Penitenciário Brasileiro, acerca do 

aumento gradativo da reincidência, desenvolve uma análise da função social da pena e sua 

fragilidade no aspecto preventivo e ressocializador bem como a necessidade da efetiva inserção 

da ressocialização no atual Sistema Punitivo. 

Ainda pesa sobre a sociedade o paradigma de que quem comete crime tem que pagar, 

e tão somente ser preso, não importando como será segregar o individuo e exclui-lo da 

sociedade, tornando-se preocupante o seu retorno à sociedade, pois não lhes são dados meios 

de cumprirem suas penas e saírem prontos ao convívio social devido o ambiente prisional não 

ser um ambiente propicio para reeducar o individuo. 

Para tanto tem-se a necessidade de se implantar medidas que visem o redirecionamento 

do apenado lhe mostrando a importância de ser reinserido na sociedade, medidas estas que vão 

incentivar o individuo a tentar superar-se enquanto agente criminógeno e buscar mudanças em 

seu comportamento que sejam capazes de lhe dar um novo papel na sociedade, fazendo-o ser 
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novamente aceito no convívio social. 

Partindo dessa acepção, este artigo busca a análise do instituto da ressocialização,  sua 

importância e finalidade, bem como os benefícios ao se implementar medidas ressocializadoras 

no sistema punitivo brasileiro, pela sua relevância na diminuição da reincidência buscando uma 

análise da contribuição que a ressocialização proporciona àqueles indivíduos que serão objeto 

da implementação, bem como para aqueles que não são diretamente alvo do instituto mas que 

também se beneficiarão, sendo dada a devida atenção  da sociedade  ao individuo que está 

voltando a ser inserido no meio social. 

O objetivo deste artigo é compreender a necessidade de introdução de um sistema 

penal ressocializador agregado ao sistema retributivo brasileiro objetivando a diminuição da 

reincidência. O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica em artigos, monografias, 

doutrinas, por meio de pesquisas, resumos e fichamentos dos livros utilizados,  e legislação 

pertinente. 

O presente trabalho foi dividido em seis capítulos. Para uma melhor compreensão no 

segundo capítulo discutiu-se a pena e sua função social, a ineficácia do seu aspecto preventivo, 

a inexistente função ressocializadora da pena, explicando como o aspecto retributivo tem sido 

o único efetivamente colocado em prática. Fez-se ainda uma breve análise da relação da pena 

privativa de liberdade com o processo penal, bem como o principio da necessidade do processo 

penal em relação à pena, explicando ainda a pena de prisão. 

O terceiro capítulo tratou sobre os sistemas prisionais, bem como a crise enfrentada 

atualmente, suas causas, e o descaso do poder estatal com o crescente inchaço da população 

carcerária. Foi abordada ainda o abolicionismo penal, a justiça restaurativa e a crítica ao sistema 

penal vigente. 

O quarto capítulo tratou da reincidência, seus efeitos, e como as penitenciárias 

contribuem para o significativo aumento. Em seguida no quinto capítulo foi discutido o instituto 

da ressocialização, a real necessidade de inserção no sistema punitivo brasileiro, seu papel 

fundamental na prevenção da reincidência, tema de extrema importância ante o seu reflexo 

direto na sociedade. 

Posteriormente no sexto capítulo foram feitas as considerações finais, sintetizando a 

ideia da importância de inserção da ressocialização no sistema punitivo brasileiro. 

 

2 SOBRE A PENA 

2.1 Conceito e Função Social da Pena 

A história nos traz a evolução da pena, e com o passar dos anos no que tange à sua 

aplicação e os efeitos sobre os apenados, no decorrer dos séculos o objeto da pena e sua 

aplicação mudaram consideravelmente passando do corpo do condenado à alma, quando então 

passou a ser aplicadas outras penalidades. Sob essa ótica temos um “avanço” quando se trata 

da violência imposta pela pena, se antes se pagava o mal com o sofrimento físico, hoje na sua 

maioria foi superada com a instituição de alternativas para o cumprimento das penas. 

Pena é a resposta dada pelo Estado ao individuo ante à prática de um fato definido em 

lei como crime ou contravenção penal, sendo a mesma aplicada através a ação penal. Sendo a 

pena uma espécie de sanção penal que consiste em punir o responsável pelo cometimento de 

um ilícito penal, restringindo determinados bens jurídicos do condenado, prevenir novos 

práticas delitivas e readaptar o agente ao convívio social. 

O bem jurídico do condenado ao qual será privado ou limitado poderá ser sua liberdade 

quando aplicada a pena privativa de liberdade, seu patrimônio em caso de pena de multa, a vida 

quando aplicada a pena de morte (caso excepcional previsto no art. 5º, XLVII, “a”, da CF), ou 
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direitos quando restringidos. 

Segundo esta teoria, a pena possui caráter dúplice e simultâneo, se por um lado ela 

pune o condenado lhes dando um castigo pela prática de um ilícito penal, ela também busca 

evitar a prática de novos crimes pelo condenado servindo ainda de exemplo para a sociedade. 

Tem-se, portanto uma tríplice finalidade, quais sejam a retribuição, a prevenção e prevenção 

especial sendo, portanto uma fusão das teorias absoluta e relativa. 

O Direito Penal brasileiro acolhe a teoria mista em diversos dispositivos, quando, por 

exemplo, concede o perdão judicial em casos de crimes de homicídio culposo, existindo a 

possibilidade de extinguir-se a punibilidade ante a consequência da infração atingir o próprio 

agente de forma tão grave que a própria sanção penal que seria aplicada torna-se desnecessária. 

Há neste contexto uma clara retribuição já imposta pela consequência do crime praticado pelo 

agente. 

A LEP prioriza a finalidade preventiva da pena, tanto no aspecto geral, quanto o 

especial conferindo à pena ainda um caráter reeducativo lhes dando uma terceira função social, 

desta última a ressocializadora, e em seu art.10 é tratada da assistência prestada ao apenado. 

Sendo estendida também ao egresso, a ressocialização também encontra respaldo nos art. 22 e 

art. 25, inciso I, da mesma lei. 

A Convenção Americana de Direitos Humanos, do ano de 1969, que é conhecida como 

Pacto de são José da costa Rica, que foi incorporada ao direito brasileiro através do Decreto 

678/1992, no artigo 5º, item “6”, confere o direito à integridade pessoal, que “as penas 

privativas de liberdade devem ter por finalidade a reforma essencial e a readaptação social dos 

condenados”. 

Ao conferir um caráter ressocializador da pena tem-se o ideal de aplicação da mesma, 

visto que a finalidade da pena estaria atingindo seus objetivos que são punir, evitar novos 

ilícitos, servir de exemplo para a sociedade bem como ressocializar aqueles que foram 

submetidos ao tratamento punitivo. 

A função social da pena está direcionada a sociedade quando protege os bens jurídicos 

essenciais e pacifica os indivíduos após ações delitivas, para tanto não basta que a pena retribua 

o mal causado pura e simplesmente para tanto acolhe-se a teoria mista aceita no sistema 

punitivo brasileiro na teoria, entretanto na prática percebe-se a deficiência da aplicação da 

mesma ante a crise do sistema prisional, que retribui o crime com castigo e esquece das outras 

finalidades da pena. 

A aplicação prática da pena depende da ponderação do Estado e da sociedade que num 

conceito racional, despido de preconceitos na busca da efetiva função social da pena. 

 

2.2 A Fragilidade do Aspecto Preventivo da Pena e o Mito da Função Ressocializadora 

 

A pena em seu caráter preventivo mostra-se ineficaz, não tendo se mostrado capaz de 

prevenir novas práticas delitivas. Ao contrário, as penas impostas pelo regime prisional não 

possuem caráter de prevenção, uma vez que não há a difusão de uma política criminal eficaz 

quanto a prevenção por ser meramente retributiva. Destarte a política preventiva fragilizada 

culmina no surgimento de novos crimes e contravenções aumentando o índice já altíssimo de 

criminalidade existente no país. 

Quando a prisão se tornou a principal forma de punição, pairou sobre a sociedade o 

alívio de se ter encontrado a forma mais eficaz de se punir os criminosos, sendo a priori uma 

opção mais que otimista sob o aspecto da eficácia na aplicação da pena. 

O atual sistema prisional nos dá a real situação enfrentada pelo sistema punitivo 

brasileiro. Que encontra-se cada vez mais frágil e com chances inexistentes de se ter uma 

resposta positiva para aqueles que passaram pelo sistema ou ainda encontram-se encarcerados. 

A pena privativa de liberdade aplicada no Brasil encontra cada vez mais uma barreira 
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na busca da pena ideal a, os castigos frequentes, a falta de estrutura para o cumprimento da pena 

e o total despreparo estatal resulta num fracasso na tentativa de ressocializar que por enquanto 

encontra respaldo na lei, mas não possui eficácia. 

 

2.3 O Princípio da Necessidade do Processo Penal em Relação à Pena 

A titularidade do Estado para punir o criminoso é exclusiva, surgindo no momento em 

que são afastados os critérios de vingança privada, tendo o dever de punir e proteger a 

comunidade, como também o próprio réu, cumprindo a sua função na busca do bem comum a 

todos que vê afetado pela transgressão da ordem quando há pratica de crimes e contravenções. 

O estado vê-se então fortalecido na pretensão de promover à justiça retirando do 

particular a prática de fazer justiça com as próprias mãos, ante a ocorrência de delitos. Para que 

a pena possa ser aplicada é necessário que além do injusto culpável exista também o devido 

processo penal, pois a pena não é efeito jurídico do delito, mas uma necessidade de imposição 

de uma pena ao delito por meio de um processo. 

Destarte frisar que não existe crime sem pena aplicável, nem tão pouco pena sem um 

delito e processo correspondente, nem processo penal se não for para determinação do delito e 

imposição da pena, por fim o caráter instrumental do processo penal em relação ao Direito Penal 

e a pena são estabelecidos, concluindo portanto que o processo penal é o caminho a percorrer 

para a determinação e aplicação da pena. 

 

2.4 Pena Privativa de Liberdade 

Conforme previsão no Código Penal as penas podem ser privativas de liberdade, 

restritivas de direitos e de multa. 

Para crimes ou delitos as penas privativas de liberdade são de reclusão ou detenção, 

sendo previsto ainda na Lei de Contravenções Penais a prisão simples. A diferenciação entre a 

reclusão  e detenção  é meramente quantitativa e  pauta-se  quase  que  exclusivamente  no 

regime de cumprimento, sendo de reclusão o cumprimento em regime fechado, semiaberto e 

aberto, e detenção em regime semiaberto e aberto. 

A pena privativa de liberdade encontra-se prevista em cada tipo penal incriminador e 

especifica se será de reclusão ou detenção, afere a individualização e proporcionalidade entre a 

conduta delitiva e o mal causado ao bem jurídico tutelado, sendo as penas cumpridas 

inicialmente em regime fechado quando condenados a penas superiores a oito anos; quando não 

reincidente e a pena for superior a quatro anos e não superior a oito anos, poderá inicialmente 

cumpri-las em regime semiaberto; e quando não reincidente e a pena cominada for igual ou 

inferior a quatro anos, poderá o condenado iniciar o seu cumprimento em regime aberto. 

Segundo o art.33, 3º§ do Código Penal o regime inicial do cumprimento de pena deve observar 

os critério elencados no art. 59 do mesmo código. 

Desta forma ao aplicar a pena o magistrado fixará a quantidade a ser cumprida, e o 

regime inicial conforme o art. 59 do Código Penal, determinando a pena suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime. 

O cumprimento da pena privativa de liberdade obedece aos critérios de regime especial 

previsto no art. 37 do Código Penal ao qual as mulheres são submetidas por cumprirem em 

estabelecimento próprio; observa ainda o sistema de progressão e regressão pautando-se no 

mérito ou demérito do apenado podendo passar de um regime mais gravoso para menos gravoso 

quando progressivo ou o inverso do menos gravoso para o mais gravoso quando regressivo.  

Deve ser observado ainda o exame criminológico, o RDD, prevista na Lei 

10.792/2003, sendo somente aplicada de forma motivada, no interesse da disciplina e da 
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averiguação do fato, dependendo de despacho do juiz competente. Devem ser respeitados 

também os direito e deveres dos presos, o trabalho prisional, a remissão, a detração e o limite 

da pena, não podendo o apenado cumprir mais do que lhe foi cominado na sentença. 

 

3 SISTEMAS PRISIONAIS 

 

3.1 Surgimento 

 

As penas que eram essencialmente de natureza aflitiva atingindo o corpo do condenado 

que pagava com sofrimento físico pelos ilícitos cometidos passou a ser também substituídas 

pela privação de liberdade como pena principal para muitos um avanço, um progresso e para 

outros um triste avanço na história das penas. 

A prisão surgiu na sociedade como uma necessidade imposta pelo sistema capitalista, 

servindo de instrumento de controle e manutenção desse sistema. (Cezar Roberto   Bitencourt, 

p. 135). Intensificando a desigualdade social e a dificuldade de obtenção da ressocialização, 

provocando um inchaço na marginalização impedindo que as classes mais baixas sejam 

plenamente integradas à sociedade. 

 

3.2 A Crise no Sistema Prisional Brasileiro 

 

O ambiente ao qual é cumprida a pena nos dá uma triste visão das mazelas sofridas 

pelos apenados. São ambientes que tem seus espaços reduzidos ante o inchaço da população 

carcerária, disseminação de doenças, brigas de gangues e facções rivais, violências perpetradas 

pelos próprios internos e pelos agentes penitenciários que tentam os conter quando se torna 

necessário, dentre tantos outros problemas enfrentados no cotidiano penitenciário. 

Não bastasse os problemas enfrentados pelos condenados, o Estado mantem-se a certa 

distância devido a problemática de diálogo entre o Estado e os apenados. Para tanto, é mais 

fácil o Estado somente intervir para sanar rebeliões quando a situação já encontram-se em 

estado de caos, tornando-se um ambiente violento, que inspira medo, revolta, ódio, instinto de 

vingança e desejo absoluto de fuga. 

Estes problemas do sistema punitivo, a priori imagina-se que não atinge a quem não 

faz parte do mesmo, entretanto ao saírem da clausura os egressos encontram dificuldades de 

serem reinseridos na sociedade por não estarem mais aptos ao convívio sadio tamanho dano 

causados ao internos. 

É sob essa ótica que permeia a reincidência. Os indivíduos que sofreram danos no 

tratamento5   punitivo,  encontram-se  muito  mais  aptos  a  praticarem  outros  delitos  do  que 

aqueles que nunca praticaram nenhum ilícito. Devendo tal fato estar diretamente ligado ao 

ambiente pernicioso, bem como a falha da ressocialização no sistema punitivo, restando a essa 

parte da população o estigma de ex detento, não lhe dando outros meios se não delinquir mais 

e mais, ante a falta de oportunidade por terem feito parte dos sistema prisional. 

O sistema penitenciário brasileiro encontra-se em falência, uma vez que a função da 

instituição não está sendo alcançada, somando-se aos mais diversos problemas decorrentes da 

crise nas penitenciárias, tem-se ainda a crescente fragilidade do Estado em  controlar  os índices 

alarmantes de fugas, rebeliões e mortes de reclusos. Problemas estes que refletem o ambiente 

patológico e disseminador de crimes ao qual os reclusos estão obrigados a habitar. 

Em suma a crise enfrentada pelo sistema prisional influencia diretamente no 

comportamento do preso que procura incessantemente meios de fugas e quando são soltos não 

estão aptos ao convívio em sociedade por estarem expostos a um ambiente de extrema 

nocividade que se não for tratada refletirá por toda a vida do recluso e dos egressos. 
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4 O ABOLICIONISMO PENAL, A JUSTIÇA RESTAURATIVA E A CRÍTICA AO 

SISTEMA PUNITIVO VIGENTE 

 

Pensar na ideia de abolicionismo penal traz à tona uma intensa discussão por ser uma 

ideologia que busca o fim da cultura punitiva, do julgamento e da prisão. Questiona a lógica do 

sistema penal atual, discute as crises nas prisões e como a criminalização dos comportamentos 

esta diretamente ligada a preceitos sociais de cada época. 

O abolicionismo incita a reflexão e instiga um novo pensamento sobre a naturalização 

da resposta ao ilícito cometido, tratando cada caso de forma única, dando-lhe não uma resposta 

padrão instituída nas leis “severas”, mas propõem uma nova saída para que se chegue a uma 

solução do conflito com base na continuidade da vida sem punições, onde há uma intensa 

“preocupação” com a reincidência do agente, e uma indenização para a vitima obtida do estado. 

Para os abolicionistas esta ideologia ao ser praticada reduziria consideravelmente os 

gastos do estado com o sistema penal e com o controle do crime. A punição não se pauta mais 

na segregação do individuo, as respostas para comportamentos desviantes seriam substituídas, 

é exercido um controle a céu aberto, aplicada semiliberdade, prestações de serviços a 

comunidade, disseminação de tribunais de pequenas causas, leis penais alternativas e justiça 

restaurativa. 

É uma inovação que surpreende em acreditar no modelo de educação isenta da cultura 

do castigo. “O abolicionismo é uma utopia, impossível de ser aplicada nos dias de hoje, pois a 

sociedade não tem preparo para desfazer-se das normas e sanções penais, que ainda representam 

forma eficiente de controle geral.” (NUCCI, p. 395).  

Entretanto sabe-se que descriminalizar algumas condutas tipificadas no atual Código 

Penal é proposta para o Novo Código Penal Brasileiro, a exemplo deste temos, não haveria 

crime de aborto, conforme a proposta. Outro exemplo é a aplicação de multa para o crime de 

furto simples (Art. 155, caput, do Código Penal) quando o agente for primário e a rés furtiva 

for de pequeno valor, podendo ainda ser aplicado a extinção de punibilidade ou até mesmo o 

aumento da pena conforme (inc. I, § 3º, art. 155 do Novo Código Penal Brasileiro) . Mudanças 

estas que implicitamente vem trazendo a realidade uma reflexão sobre a punição proporcional 

aplicada ao crime cometido. 

A figura simples do roubo (Art. 157, caput, do Código Penal) também terá  mudanças, 

pois no Código Penal vigente tem pena de reclusão 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, sua pena 

será reduzida passando de 3(três) a 6(seis) anos, que evidenciando a preocupação do legislador 

em não encrudescer as penas visto sua desproporcionalidade. 

A ideia da justiça retributiva aplicada no Brasil está fadada ao insucesso, isso se deve 

ao fato de que ao aplicar uma retribuição somente dará um pagamento pelo “mal perpetrado” 

com “um mal retribuído”, não havendo uma preocupação com as consequências desastrosas 

que essa retribuição despida de ressocialização irá causar ao indivíduo infrator. 

Pensando neste modelo penal atual buscam-se então medidas alternativas e mais 

pacíficas para a solução de conflitos, no intuito de minimizar o sofrimento da vítima e 

ressocialização do infrator, surgindo um novo paradigma de justiça penal que se faz necessário 

no sentido de buscar amenizar a ineficácia do atual sistema e retificar as suas falhas. Nesse 

propósito surge a Justiça Restaurativa, cuja prática baseia-se na solução de conflitos (não 

implicando na abolição do modelo atual), mas dando a oportunidade de se chegar a um 

procedimento de consenso em que a vítima e o infrator e, quando apropriado outras pessoas ou 

membros da comunidade afetados pelo ilícito, como sujeitos centrais que participam coletiva e 

ativamente na construção de solução dos traumas e perdas causados pelo crime. 

A prática restaurativa tem como foco a reparação do mal causado pela prática do delito 

ofensivo à pessoa da vítima, e busca também a restauração do laço de cidadania que foi rompido 

com o cometimento do crime. Desta forma para a justiça restaurativa o crime não é somente 
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uma conduta típica, antijurídica e culpável, que atenta contra os bens e interesses penalmente 

tutelados, é também uma violação nas relações de cidadania. Cabendo também a justiça 

restaurativa identificar as consequências resultantes do trauma causado que deve ser restaurado. 

Para reparar o dano causado com a prática da infração, a justiça restaurativa se vale do 

diálogo entre as pessoas envolvidas no conflito; autor, vítima e em alguns casos a comunidade. 

É então avaliada a capacidade de se assumir as responsabilidades pelo cometimento do delito, 

sanando as necessidades advindas da ofensa reparando o dano. 

O procedimento é voluntário uma vez que os envolvidos no conflito (autor e vitima) 

optam por esse modelo democrático de resolução de conflitos, é informal, opondo-se a 

formalidade dos processos jurídicos; é caracterizado pelo encontro das partes envolvidas, sendo 

um requisito indisponível para o desenvolvimento da técnica restaurativa. Na justiça retributiva 

o Estado impõe a vontade da lei decidindo pelas partes e distancia os envolvidos na relação 

cabendo-lhes apenas um papel secundário. 

As reuniões coletivas e círculos decisórios tem uma mediação ampliada, ou seja o 

diálogo sobre as origens e consequências do delito, com a possível realização de um acordo 

restaurativo, ocorre coletivamente com a efetiva participação da comunidade. 

Observa-se nas diferentes técnicas restaurativas a aproximação dos envolvidos na 

relação conflituosa, resultante dos esforços imbuídos na busca da solução do conflito, 

contribuindo para um desfecho mais eficaz e satisfatório para ambas as partes. Nota-se que 

justiça restaurativa é praticada a séculos antes mesmo do nascimento de Cristo, e atualmente 

vem sendo adotada por muitos países e já possui determinação expressa em documento da 

ONU. 

É fato que o atual sistema de justiça penal punitivo-retributiva, não contribui para a 

ressocialização do infrator; haja vista que os direitos e garantias fundamentais do apenado não 

são respeitados durante a execução da pena restritiva de liberdade, tornando-se imperioso á 

aplicação de praticas alternativas de pacificação social sendo importante salientar que não 

defende-se á supressão total do atual sistema de justiça criminal. A pratica restaurativa e o 

modelo retributivo podem existir desde que o direito penal tradicional seja visto como última 

ratio, subsidiário aos métodos alternativos, não esquecendo-se de que a preservação dos 

princípios e garantias fundamentais das partes envolvidas devem ser rigorosamente observadas. 

Ressalta-se que é possível a adoção da justiça restaurativa em nosso ordenamento 

jurídico, como oportunidade de adoção de uma justiça criminal informal, democrática, 

participativa e capaz de operar uma real transformação da realidade no sistema penal atual, 

promovendo os direitos humanos a cidadania a dignidade e paz que são esquecidos no atual 

sistema retributivo. 

 

5 SOBRE A REINCIDÊNCIA 

5.1 Conceito de Reincidência 

A ideia de reincidência se firma no ato de repetição e incidência de um acontecimento. 

No sentido jurídico a reincidência é a ação de ou efeito de repetir a conduta, prática ou delito 

variando de acordo com a legislação de cada país. 

No Brasil a reincidência encontra-se prevista no art. 63 do Código Penal ao qual dispõe 

que “Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois transitar em julgado 

a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”. O Decreto 

Lei nº 3.688/41 em seu art. 7º também considera como reincidente a prática de contravenção 

penal após a condenação irrecorrível por crime cometido em qualquer país ou contravenção 

cometida no Brasil. 
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Logo considera-se reincidente quem comete nova contravenção ou crime após ter sido 

condenado em definitivo por outro delito ou crime, observadas as exceções previstas no CP. 

Após o lapso temporal de cinco anos do cumprimento ou extinção da pena, o condenado retorna 

á condição de primário, isto se deve à reincidência não possuir caráter perpétuo. 

 

5.2 Alguns Efeitos Gerados Pela Reincidência 

 

A legislação brasileira trata a reincidência como um dos agentes motivadores da 

majoração, recrudescimento na aplicação da pena bem como há restrições na concessão dos 

benefícios que ora o preso faria jus caso não fosse reincidente. 

Dentre os muitos efeitos gerados pela reincidência, há um agravamento da pena 

privativa de liberdade como dispõe o art. 61,I, do Código Penal; impossibilita o início do 

cumprimento de pena de reclusão em regime semiaberto e aberto, e a de detenção em aberto de 

acordo conforme art. 33, § 2º alíneas “b” e “c” do Código Penal; se a reincidência for por 

motivada por crime doloso, impedirá uma possível substituição da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos de acordo com o art. 44, II do Código Penal; a reincidência em crime 

doloso obsta ainda a concessão da suspensão condicional da pena (sursis) como preleciona o 

art 77, I do mesmo código. 

As consequências e efeitos da reincidência são muitos, com isso perde o apenado, 

perde a sociedade e o Estado que tem o dever de aplicar uma nova pena em um individuo que 

já fez parte do sistema punitivo. 

 

5.3 O Crescimento da Reincidência 

 

A reincidência possui vários aspectos negativos na sociedade, ao próprio agente 

reincidente que se torna mais uma vez refém de suas praticas criminais ou quando agrava sua 

pena anterior, a sociedade tem sua proteção afetada, o Estado que arca com mais custos para a 

manutenção de reclusos que sempre retornam a prisão custeada pelo estado e pelo contribuinte. 

A reincidência deve ser encarada como uma problemática a ser cuidadosamente 

estudada, prevenida e combatida com uma política criminal diversa da instituída atualmente 

pois a sensação de impunidade que permeia a sociedade atualmente dá força aos delinquentes 

para agirem de forma criminosa, e impõe medo aos demais que nada podem  fazer apara 

proteger-se ou quando ainda fazem, incorrem em condutas reprováveis que muitas vezes 

implicam em tipificação de conduta delitiva às quais não devem ser encorajadas nem aceitadas. 

O olhar lançado ao individuo que cometeu algum delito ou crime estará mais atento 

do que para aqueles que cometem crimes pela primeira vez, existe uma observação velada e 

portanto mascarada de que não se está punindo o individuo mesmo após o seu cumprimento de 

pena. Entretanto sabe-se que dificuldade de se reerguer ante a sociedade e conseguir ir em 

frente buscando uma nova chance de sobreviver dignamente vai de encontro ao estigma de ser 

ex presidiário, aumento significativamente as chances de reincidir em práticas delituosas 

quaisquer que sejam os motivos que levaram o individuo a ingressar no sistema penitenciário. 

O relatório estatístico realizado pelo InfoPen em junho de 2008 demonstra que cerca 

trinta e três por cento (33,01 %) ou seja setenta e quatro mil setecentos e trinta e seis presos da 

população carcerária do Brasil são reincidentes, isto equivale a uma população total de duzentos 

e vinte e seis mil trezentos e setenta e seis internos, dados fornecidos pelo Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN) através das Secretarias de Segurança Públicas Estaduais. Com 

este número alarmante datado de 2008 temos uma noção de que com o atual índice de 

criminalidade temos consequentemente o aumento da reincidência. 
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5.4 Os Sistemas Prisionais e a Relação com a Reincidência 

 

Os índices alarmantes da crescente reincidência é um dos fatores que comprovam o 

fracasso da pena privativa de liberdade brasileira, fato este que seria minimizado ante um 

tratamento ressocializador que “presumidamente” estaria sendo aplicada à pena. Entretanto é 

fato que o sistema prisional não consegue reabilitar ninguém, e como resposta tem-se o aumento 

da reincidência. 

Partindo da premissa que a liberdade do individuo foi privada para lhe dar uma punição 

pelo crime cometido, é necessário pensar que ao sair em liberdade este mesmo indivíduo voltará 

a conviver com os demais membros da sociedade. Estaria portanto mais do que  comprovada  a  

necessidade  de  que  seja  tratado  e  ressocializado  o  individuo  que foi submetido ao sistema 

prisional para que o mesmo possa retornar ao convívio com os demais e que a falta de 

mecanismos e de uma politica criminal ressocializadora influencia diretamente no aumento da 

reincidência. Pois os estímulos encontrados no ambiente prisional só direcionam o apenado ao 

cometimento de novas práticas delitivas provocando efeitos nefastos e na maioria das vezes 

irreversíveis na vida dos internos. 

O individuo uma vez submetido ao convívio no ambiente prisional fatalmente terá seu 

comportamento afetado saindo pior do que quando ingressou. As causas da reincidência em si 

não são explicadas cientificamente, resta saber que são um conjunto de fatores que pré-dispõe 

o individuou a novamente delinquir, não importando se essa nova pratica criminosa irá lhe jogar 

novamente no sistema punitivo. 

Sabe-se porém que fatores como a superpopulação e apenados de alta periculosidade 

têm efeitos massivos na piora de reclusos, que eventualmente não voltariam a praticar novos 

crimes, mas que na companhia dos mesmos num ambiente criminógeno, com poucas chances 

de um convívio sadio serão facilmente agentes reincidentes. 

 

6  SOBRE A RESSOCIALIZAÇÃO 

 

6.1 Conceito de Ressocialização 

 

Ressocializar significa tornar em condições de viver em sociedade aquele que um dia 

foi um ser social, mas que perdeu esta capacidade de convívio amistoso em grupo. A 

Constituição Federal, veda a instituição de pena de prisão perpétua, como consequência todo 

aquele que ingressar no sistema carcerário sairá de lá em uma data definida. Logo vê-se a 

importância do cumprimento do caráter ressocializador das penas aplicadas nos presídios. 

Um dos objetivos da Lei de Execução Penal é proporcionar condições para a 

harmônica interação social do condenado e do internado conforme art 1º. Sabe-se porém que 

não existe a ressocialização no atual sistema punitivo, a ressocialização pressupõe uma 

interação e comunicação de laços entre um individuo e a sociedade que foram rompidos pela 

prática incriminadora realizada por um agente, prática esta que gerou uma pena, segregando-o 

dos demais. 

A ressocialização é em si uma prática inalcançável vista pela ótica unilateral, ou seja 

é essencial que o objeto de ressocialização não seja somente o individuo que adentrou no 

sistema prisional, mas também aqueles que o recepcionarão quando o ex recluso voltar ao 

convívio social. É necessário mudanças no pensamento e comportamento adquirido e 

desenvolvido ao longo do tempo pela sociedade no qual se estabelece a cultura da segregação 

e preconceito oferecidos aos indivíduos que cumprem e cumpriram pena, desta forma quebra- 

se o estigma e se estabelecem condições propícias para que os ex reclusos possam ser 

reinseridos e aceitos na sociedade. 
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6.2 Objetivo da Ressocialização 

 

A necessidade de inserção da ressocialização no atual sistema punitivo encontra 

reforço ante a privação de uma grande parcela de possíveis trabalhadores que encontram-se 

presos e deixam de contribuir para o crescimento da educação, da economia, cultura, através da 

marginalização desta parcela da população. 

Neste sentido o individuo é segregado e excluído perdendo assim sua identidade e  sua 

função na sociedade vivendo à margem da mesma, passando a não mais se interessar em 

retornar ao meio produtivo ante a rejeição sofrida pelo estigma criado e sentido na pele. Ante o 

sentimento de rejeição e de perda de função na sociedade a maioria dos ex detentos voltam a 

delinquir por receio de não mais conseguirem ser aceitos e até mesmo pela tentativa fracassada, 

frustrando os planos de ser novamente aceitos na sociedade. 

A ressocialização tem como principal finalidade a readaptação dos condenados e dos 

egressos, dando uma nova oportunidade de viver harmonicamente com os demais cidadãos, 

trazendo uma perspectiva de que a exclusão social ora sofrida será revertida em um novo 

recomeço. 

Os meios adequados para a busca ressocialização devem ser constituídos sob o cuidado 

do estado e da sociedade, não podendo um esperar que o outro obtenha sucesso sozinho. Uma 

ação que vise a educação, atendimento psico social, capacitação profissional, ensino a busca da 

religiosidade, atendimento a saúde, melhoria no ambiente prisional que a priori estariam a cargo 

do Estado, no entanto a sociedade terá uma grande missão quando se coloca na posição de 

receber esses indivíduos que tiveram a liberdade cerceadas em virtude  de suas próprias ações 

delitivas, dando-lhes a chance de recomeçar suas vidas não lhes tolhendo a oportunidade de 

serem reinseridos na sociedade. 

 

6.3 A Ressocialização Como uma Saída Para a Prevenção da Reincidência 

 

Para Nucci (2011, p.392) “o método atual de punição, que privilegia o encarceramento 

dos delinquentes, não estaria dando resultado e os índices de reincidência estariam 

extremamente elevados.” Posto mais uma vez que a pena não está atingindo seu objetivo 

preventivo muito menos ressocializador, pois não tem diminuído a criminalidade. 

O retorno do apenado ao convívio social deve ser preocupação de extrema importância 

não só para o Estado mas para toda a sociedade, esta última se beneficiará diretamente 

ante esse progresso, visto que a ressocialização do apenado e do egresso lhes darão meios de 

serem inseridos no mercado de trabalho conferindo-lhes poder aquisitivo de sustento para suas 

famílias e consequente circulação na economia, afastando-os da marginalização e da miséria,  

diminuindo a  atuação estatal para reprimir mais crimes. 

Para tanto devem ser adotadas medidas dentro do sistema punitivos que sejam capazes 

de induzir o próprio apenado a querer ser ressocializado, isto melhora significativamente pois 

o processo de retorno do ex detento de volta a sociedade será menos traumático e com maior 

probabilidade de se alcançar o objetivo. 

Circunstâncias estas favoráveis para todos e que como consequência tem-se a redução 

da reincidência que cresce assustadoramente ante a ineficácia na aplicação  das poucas medidas 

já previstas na legislação brasileira e o preconceito com o preso e ex detento que ainda rodeiam 

a sociedade. 

 

6.4 Garantias dos Direitos do Preso na busca da Ressocialização 

 

A lei de Execuções Penais preconiza no artigo 10, sobre o dever do Estado em dar 

assistência ao internado, com o objetivo de prevenção de crimes e orientação ao retorno do 
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convívio em sociedade, sendo necessário o devido cumprimento das garantias constitucionais, 

devendo ser aplicadas nos sistemas penitenciários para resguardar a integridade física, mental 

e moral do apenado por ter sua custódia, devendo garantir a inviolabilidade do preso, bem como 

no retorno do egresso a vida social para que tenha seu completo reestabelecimento, garantias 

estas que possibilitam a reinserção do ex recluso na sociedade tornando-os aptos ao convívio 

social e reduzindo significativamente as chances de que ocorra a reincidência. 

A manutenção do preso e a assistência material enquanto encarcerado é de 

responsabilidade do Estado conforme o artigo 12 da Lei de Execuções Penais: “Art. 12. A 

assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, 

vestuário e instalações higiênicas.” 

Devendo no entanto ser estimulado o trabalho do apenado para que não se coloque 

exclusivamente a carga contributiva no Estado, que por sua vez dará assistência material 

conforme descrito no artigo entretanto quaisquer gastos extras que não componham a 

responsabilidade do Estado poderão ser mantidas pelo próprio preso, tendo o trabalho também 

um importante papel para coibir o ócio no preso. “O trabalho prisional é a melhor forma de 

ocupar o tempo ocioso do condenado e diminuir os efeitos criminógeno da prisão e, a despeito 

de ser obrigatório, hoje é um direito- dever do apenado e será sempre remunerado” 

(BITENCOURT, 2011, p. 540). 

A assistência a saúde é de extrema importância para o individuo mesmo em cárcere, 

entretanto a saúde do preso não vem sendo levada em consideração, pois não lhes são garantidos 

o mínimo exigido para que haja a manutenção de sua saúde. Preleciona o artigo 14 da mesma 

lei, “Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter reventivo e curativo 

compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico”. 

Sendo uma questão de grande relevância a saúde do preso influencia diretamente no 

bom convívio dos reclusos, e o seu desequilíbrio acarreta a disseminação de doenças que põe 

em risco os demais presos bem como a questão da ordem visto que gera revolta, o descaso 

sofridos pelos presos, que não têm seu  direito a assistência a saúde assegurados. 

A grande disseminação de AIDS e DST’S pelas práticas difundidas pelos internos que 

por não terem liberdade para extravasar suas necessidades sexuais vê-se relacionando 

sexualmente uns com os outros até mesmo aqueles não são homossexuais mas que em virtude 

da reclusão praticam sexo desprotegido e contraem AIDS e DST’s, a tuberculose é outra doença 

muito comum no ambiente prisional visto que como a população carcerária é grande a 

disseminação é fácil e rápida sendo agravada pela impossibilidade de se manter em quarentena 

para tratamento aqueles que estão acometidos pela doença. 

A assistência jurídica é assegurada aos apenados que não possuem condições 

financeiras de ter um advogado o estado tem o dever de garantir o acesso gratuito ao judiciário 

através de um defensor público que resguardará os direitos de acesso enquanto houver a 

necessidade conforme a LEP. 

Em sua grande maioria a população carcerária possui nível baixo de escolaridade e 

muitos nem possui, para tentar diminuir a pouca instrução escolar e o analfabetismo o Estado 

tem o dever de garantia da educação oferecendo assistência educacional, sendo esta uma 

necessidade que lhes dará a chance de ser mais facilmente aceito na sociedade quando no seu 

retorno bem como maior a probabilidade se conseguir um emprego e poder ser reinserido na 

economia do país, não necessitando ou minimizando os gastos com programas sociais voltados 

para assistência ao público menos favorecido economicamente. A assistência social também é 

prevista na lei 7.210/84 e visa amparar o preso e prepará-los o retorno ao convívio social. 

Desta forma tem-se uma grande aliada no processo de ressocialização visto que a 

assistência social vai trabalhar intimamente com o apenado dando-lhes a devida atenção quanto 

às suas necessidades enquanto interno, bem como o egresso que será reinserido na sociedade. 

A religião tem sua fundamental importância na sociedade uma vez que o individuo 
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que possui uma orientação religiosa, mais facilmente encontrará refúgio ante as adversidades 

enfrentadas no dia a dia, sendo a fé um instrumento poderoso para fomentar o ócio das prisões, 

devendo também ser assegurada o seu livre acesso dando ao apenado umoportunidade de 

desenvolver um senso de positivismo e amparo que é experimentado pelos praticantes de 

quaisquer religião. 

Aduz ainda que o perdão encontrado na prática de uma vida religiosa incentiva o 

apenado a querer redimir-se de suas condutas delitivas e procurar um novo meio de 

sobrevivência longe da criminalidade possuindo amparo legal na LEP em seu artigo 24. 

Devendo ainda ser atendido quanto ao local de reunião para a prática de atividades religiosas, 

garantias estas também não cumpridas. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto foi constatada a crise no sistema punitivo brasileiro, crise esta que 

está cada vez mais se agravando e precisa com urgência de medidas que importem na efetiva 

aplicação das normas instituídas para a custódia do preso e para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade, pena esta que por sua vez não honra com sua finalidade proposta pois 

não possui nenhum caráter preventivo nem tão pouco ressocializador, não respeitando a pessoa 

do preso, nem lhes dando a oportunidade de ter os seus direitos efetivamente cumpridos mesmo 

sendo garantidos por lei. 

O sistema penitenciário precisa ser modificado radicalmente e visto como  uma última 

saída para o combate a criminalidade utilizando meios que preservem a dignidade da pessoa 

humana em somente restringir a liberdade em caso de real necessidade, não colocando em um 

ambiente nocivo aqueles que possivelmente ainda possuem chances de conviver 

harmonicamente em sociedade, sendo que após a inserção do individuo ao ambiente 

penitenciário, há diversas influências que certamente o modificarão enquanto ser sociável. 

Percebemos ainda que com a atual realidade do sistema carcerário não há nenhuma 

possibilidade de ressocialização do preso e por mais que sejam positivados na norma, a 

aplicação inexiste tomando uma dimensão que sai da esfera das penitenciárias e vai até a 

sociedade que indiretamente também paga pelos erros cometidos pelo Estado quando este 

mantêm-se inerte e não procura a resolução desta problemática que afeta a todos. 

Observamos ainda que a estrutura do sistema penitenciário carece de incentivos e  que 

não é uma questão isolada que vai modificar a realidade desta crise, uma política criminal que 

vise ampliar os presídios dando mais espaços para o convício no cárcere, sendo observadas e 

seguidas as normas que tratam do cumprimento e finalidade da pena privativa de liberdade, 

proporcionar meios de desenvolvimento de atividades que tirem o preso do ócio e o incluam na 

responsabilidade de sua manutenção , promover a educação dentro das prisões, uma assistência 

à saúde do preso bem como garantir as assistências sociais, religiosa, jurídicas certamente serão 

meios de  ressocializar o individuo preso. 

Para garantir o papel ressocializador deve-se ainda ter o apoio da sociedade que terá 

grande papel quando na saída do apenado do sistema prisional, sendo imprescindível que haja 

oportunidades de emprego proporcionado por empresas mesmo privadas com o incentivo 

estatal para que juntos possamos agir em nome do bem estar social, pois um indivíduo 

ressocializado está apto a viver sem cometer crimes ou contravenções. 

É necessário perceber que enquanto seres humanos, todos somos capazes de cometer 

crimes, e o que leva a prática de tais condutas são as mais diversas, não nos cabendo extirpar 

da sociedade deixando-o à margem da mesma individuo que cometeu tais condutas, mas lhes 

dar oportunidades de que possa redimir-se e voltar a viver em grupo. 

O que se pretende com esta reflexão é, a pena deve ser cumprida de forma digna não 

humilhando nem desrespeitando os direitos que são de todos que vivem ou não no cárcere e que 
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ainda que estejam reclusos eles têm direito a ter a sua dignidade preservada podendo voltar ao 

convívio como uma pessoa que cumpriu a sua pena, pois a pena serviu para punir pela prática 

delitiva, prevenir os demais e ressocializar para que não mais se tenha essas condutas 

alcançando a verdadeira finalidade da pena. 

Conclui-se portanto que a pratica destas condutas pelo Estado e pela sociedade trarão 

um beneficio maior que será aproveitado por todos, pois se atendidas todas as necessidades que 

foram mostradas e se impostas as mudanças propostas, teremos a ressocialização do preso e a 

diminuição da reincidência e a consequente desaceleração da criminalidade trazendo um bem 

estar a todos da sociedade. 

 

THE INSERTION OF RESSOCIALIZATION IN THE BRAZILIAN PUNITIVE 

SYSTEM AS A PREVENTIVE MEASURE OF RECENTENCE 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to address the crisis of the Brazilian punitive system and how this problem is 

directly influencing the increase of recidivism in the country. Its objective is to portray the 

collapse in prisons, the failure of the State to control the custody of the inmates as well as the 

absence of a policy of resocialization applied to the current retributive system, also seeks to 

demonstrate the importance of the implementation of resocialization in order to reduce the 

Repetition, the reflexes of the insertion of this practice as well as the objectives to be achieved. 

The methodology used is the bibliographical research of doctrines, scientific legal articles and 

pertinent laws. In order to do so, it highlights the need to change the current Brazilian punitive 

system, since it has not been efficient in the treatment of prisoners, so it has not yet achieved 

the goal of reducing crime in the country. In the same vein, it is concluded that the insertion of 

resocialization in the penal system will result in a significant decrease in new criminal practices 

because it is a criminal policy that will actually treat the inmates as having rights and duties, 

giving them the means to be reinserted In society so that one can have a harmonious relationship 

with the other members of society reducing and preventing recidivism. 
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INTERVENÇÕES DE TERCEIROS: A PERSPECTIVA TRAZIDA PELO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL À FIGURA DO AMICUS CURIAE 

 

Thiago André Fonsêca Santos 35 

Helder Moraes Penha36 
 

RESUMO 

 

Através desse artigo, busca-se apresentar um comparativo entre o Código de Processo Civil de 

1973, legislação acerca da existência do Amicus Curiae e o Código de Processo Civil em vigor 

no ano de 2016, com a finalidade de trazer à baila as atualizações, por ele, trazidas em relação 

às Intervenções de Terceiros, mais especificamente às apresentadas com relação à figura do 

Amicus Curiae, que outrora não possuía delimitação legal plena. O estudo foi pautado a partir 

de uma ideia teleológica da confecção do capítulo das Intervenções de Terceiros, no Novo 

Código de Processo Civil, diz-se ser pautado na busca teleológica das modificações, com fito 

de ter a límpida certeza acerca do objetivo do legislador quando da confecção deste digesto 

processualístico, no tocante ao capítulo das Intervenções de Terceiros. Para que fosse atingido 

tal objetivo, buscou-se expor de forma pormenorizada cada modificação referente aos artigos 

correspondentes, tanto com relação à grafia quanto à localização dos institutos no direito 

brasileiro, posto que, como restará demonstrado, inclusão no Novo Código de Processo Civil, 

demonstra a ideia trazida pelo legislador. De forma conclusiva, pode-se observar que não se 

trata apenas de uma atualização legislativa, com modificação de localização e palavras, mas 

sim de uma releitura do compêndio procedimental anterior à luz de princípios constitucionais, 

bem como do direito processual comparado, posto que a figura do Amicus Curiae ainda não 

encontrava previsão legal exaurida como na atualidade, possuindo previsão de cabimento, 

formas e limites de atuação deste agente, que para parte da doutrina poderá auxiliar de forma 

substancial o julgamento das lides. 
 

Palavras-chave: Intervenções de Terceiros. Amicus Curiae. Perspectiva. Finalidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Código de Processo Civil de 197337 (CPC/1973)38, o instituto das Intervenções de 

Terceiros apresenta uma perspectiva processual bastante retrógrada, se comparada com a atual 

conjuntura dos debates para este tema. Hodiernamente, o processo é entendido como o meio de 

se atingir a prestação jurisdicional plena, sendo de total relevância a aplicação neste ramo do 

direito, Direito Processual Civil, os princípios constitucionais, como exemplo o da celeridade e 

da economia processual. 

Com a finalidade de instrumentalizar a aplicação de princípios constitucionais, como 

os supra citados, bem como trazer a ideia de sincretismo processual e atender clamores 

doutrinários, foi sancionado, no dia 16 de março de 2015, o Novo Código de Processo Civil39 

                                                           
35 Graduado do Curso de Direito da Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio Fase. 
36 Bacharel em Direito, Especialista em Direito Público pela Universidade Tiradentes, doutorando pela UMSA – 

Universidad del Museo Social Argentino, professor da Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio Fase. 
37 BRASIL. Lei nº 5869/73. Novo Código de Processo Civil. Congresso Nacional. [online], disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm>. Acesso em: 21 maio 2015. 
38 Por CPC/1973, entende-se o Antigo Código de Processo Civil ou CPC vigente. 
39 BRASIL. Lei nº13.105/2015. Novo Código de Processo Civil. Congresso Nacional. [online], disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 21 maio 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm


60 
 

(CPC/2015)40, apresentando a figura do Amicus Curiae como incluso no capítulo das 

Intervenções de Terceiros.  

Válido ressaltar que, apesar deste instituto exista no ordenamento jurídico, ele foi 

revestido de pontos importantes para o exercício do direito, tanto em relação à pratica da 

advocacia quanto nas áreas do serviço público, além do meio acadêmico, tendo em vista que a 

atualização foi pautada em princípios basilares do direito, e numa mudança de perspectiva e 

paradigma. 

O presente artigo visa analisar as modificações trazidas nos institutos do Amicus 

Curiae, bem como verificar se tais alterações foram pautadas em novas perspectivas a cerca do 

processo e se as modificações atenderam os clamores doutrinários e jurisprudenciais, tendo em 

vista que o direito é uma ciência eminentemente social, portanto, modifica-se de acordo com 

os anseios da sociedade a qual regula.  

A metodologia aplicada para produção do presente trabalho é de cunho bibliográfico, 

haja vista que se baseia na pesquisa em livros, periódicos e artigos retirados da rede mundial de 

computadores (internet). E utilizar-se-á do método dedutivo, ao passo que sairá do estudo macro 

para atingir o objetivo do trabalho. 

Para propiciar o melhor entendimento, este artigo foi dividido da seguinte forma, 

primeiramente, é importante conceituar o que são as intervenções de terceiros, a partir de 

preceitos doutrinários e legais, para atingir uma melhor compreensão da aplicabilidade deste 

instituto em nosso processo. Após é necessário localizar a figura do Amicus Curiae no 

ordenamento jurídico e sua aplicabilidade processual, que até então não possuía um regramento 

delimitado.  

Ultrapassada essa fase inicial caberá analisar de um ponto de vista comparativo e à luz 

da doutrina e do novo CPC, as mudanças ocorridas no instituto aqui estudado, que vai do 

cabimento ao processamento desta intervenção no novo Código de Processo Civil.  

 

2 CONCEITO DE INTERVENÇÕES DE TERCEIROS E DE AMICUS CURIAE 
 

A priori, é de suma importância conceituar o instituto das Intervenções de terceiros, 

dividindo-o em dois vernáculos, quais sejam: intervenção e terceiro. 

 Essencialmente o processo é formado a partir da triangulação processual, iniciada a 

partir do exercício regular do direito de ação (ajuizamento da petição inicial) e é aperfeiçoada 

a partir da citação válida do réu. Portanto, em se tratando de processo de conhecimento comum, 

tem-se em um vértice o requerente, em outro o requerido, e o Estado-Juiz (terceiro imparcial) 

que julgará a lide conforme os ditames das normas gerais. 

Além das partes litigantes e do Estado julgador, pode ser visualizado no processo 

outras pessoas ou sujeitos que não fazem parte desta relação, porém são interessadas 

juridicamente na resolução da lide. 

Segundo Deocleciano Torrieri Guimarães, em seu Dicionário Técnico Jurídico, 

intervenção de terceiros é a “intromissão, ingerência; ato de intervir, de tomar a direção de 

alguma coisa.[...] ato de pessoa estranha ao processo, que nele intervém para assisti-lo, para 

defender interesse próprio ou de uma das partes.”41 Este conceito elucida muito bem a 

necessidade de interesse jurídico do terceiro no momento em que enfatiza a necessidade de 

“defender interesse próprio ou de uma das partes”. Outro conceito é o de Moacyr Amaral 

Santos: “[...] terceiros, pois, são pessoas estranhas à relação de direito material deduzida em 

juízo e estranhas à relação processual já constituída, mas que, sujeitos de uma relação de direito 

                                                           
40 Por CPC/2015, entende-se o Novo Código de Processo Civil. 
41 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário técnico jurídico. 9.ed. São Paulo: Rideel, 2006. p.372. 
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material que àquela se liga intimamente, intervêm no processo sobre a mesma relação, a fim de 

defender interesse próprio.”42. 

Desta forma, deduz-se que o instituto das intervenções de terceiros pode ser 

vislumbrado no momento em que uma pessoa estranha à relação processual, já constituída, 

demonstrando interesse jurídico no feito, adentra no processo a fim de defender os seus 

interesses, ou de outrem, nas formas previstas em lei. 

À luz deste simplório conceito pode-se extrair que há o momento correto de intervir, 

qual seja, após a triangulação da lide (requerente, Estado-Juiz e requerido), podendo ser 

estendido, esse momento, ou não, dependendo da espécie de intervenção.  

Além disso, deve existir previsão expressa, na lei, daquela espécie de intervenção, para 

que haja seu cabimento. 

Portanto, conceitualmente, é de grande valia ressaltar e explicitar a previsão legal das 

espécies de intervenções de terceiros. 

O novo Código de Processo Civil (CPC/2015) prescreve rol diverso de intervenções, 

sendo elas: Assistência, Denunciação à lide, Chamamento ao processo, o Incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica e o Amicus Curiae. (do art. 119 ao art. 138)43. 

Ultrapassada esta fase de concepção geral do instituto, serão apresentados os conceitos 

específicos do tema escolhido. 

Para iniciar a apresentação do conceito de Amicus Curiae, é imprescindível a 

apresentação do pensamento dos Ilustres doutrinadores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de 

Andrade Nery (2015, p. 575)44.  

Portanto, nessa intervenção tal sujeito interventor é chamado a integrar a lide com 

finalidade de subsidiar o entendimento, ou convencimento, do juiz. Conforme Willian Guedes 

Ferreira citando Alexandre Câmara (2012, p.1), “o amicus curiae é o sujeito processual, pessoa 

natural ou jurídica, de representatividade adequada, que atua em processos objetivos e alguns 

subjetivos cuja matéria for relevante”.  

Nitidamente percebe-se que tal sujeito poderia ser considerado um simples auxiliar do 

juiz, por, somente, subsidiar o julgamento da lide. Esta corrente doutrinária é encabeçada por 

doutrinadores, como exemplo Alexandre Câmara e Fredie Didier Júnior. 

Contudo, pela prescrição do novo Código de Processo Civil (CPC/2015), este instituto 

enquadra-se como uma intervenção de terceiro, ao passo que fora incluído no Capítulo V, do 

Título III das intervenções de terceiros. Dessa forma, exímios doutrinadores, como exemplo 

Pedro Lenza, classificam o Amicus Curiae como um terceiro interventor em modalidade sui 

generis. (2011, p.311) 

Uma questão doutrinária importante a ser discutida, porém diante dos ensinamentos 

de Pedro Lenza e à luz do CPC/2015 entende-se mais prudente qualificar a figura do Amicus 

Curiae como um terceiro interventor que atuará no processo a fim de elucidar e auxiliar o 

magistrado na resolução da lide, da forma que este entender mais prudente. 
 

 

 

 

                                                           
42 SANTOS, Moacyr Amaral Santos. Primeiras linhas de direito processual civil. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008. p.18.  
43 Id. Ibid, nota 5. 
44 Expressão latina que, no vernáculo, significa amigo da corte, e dá nome ao instituto do direito interno anglo-

americano que tem por função atribuir a uma personalidade ou a um órgão, que não seja parte no processo judicial, 

a faculdade de nele intervir para manifestar-se dando informações e opiniões destinadas a esclarecer o juízo ou 

tribunal a respeito de questões de fato e de direito discutidas no processo, tudo em prol da boa administração da 

justiça. 
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3 LOCALIZAÇÃO E MARTÍRIOS DOUTRINÁRIOS À FIGURA DO AMICUS 

CURIAE 

 

A figura do Amicus Curiae não possuía previsão legal no Código de Processo Civil de 

1973. Tal conceito, forma de processamento, competência, capacidade e âmbito de atuação foi 

uma construção doutrinária e jurisprudencial, a partir do art. 7º, §2º, da Lei 9.868/99. 

Segundo ensinamentos de Fredie Didier Júnior45, este instituto era previsto no art. 7º, 

§2º, da Lei 9868/99, bem como nos enunciado 127, 128, 249 e 250, do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis (FPPC), sem contar em diversas decisões do Superior Tribunal de 

Justiça46. 

Como bem asseverado por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery47, 

apesar de haver diversas decisões, algumas construções doutrinárias e jurisprudenciais, além 

dos anteprojetos do CPC, diversas perguntas ainda pairavam no ideário doutrinário, quando a 

este instituto, quais sejam: “o amicus curiae deve ser representado por advogado? O que 

acontece se ele não se manifestar, ou apresentar sua manifestação espontaneamente?”.  

Outra indagação implícita aos trabalhos do supra citado doutrinador era qual a 

delimitação da atuação do Amicus Curiae?  

Inegável a necessidade de uma mudança na perspectiva deste instituto em especial, 

haja vista que várias dúvidas pairavam sob sua aplicabilidade e âmbito de atuação, tal mudança 

de paradigma será apresentada posteriormente nos tópicos 5. 
 

4 LOCALIZAÇÃO DO INSTITUTO DO AMICUS CURIAE, NO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 2015 

 

Sem dúvida alguma, as intervenções de terceiros foi o instituto que mais foi 

modificado e em especial o Amicus Curiae, que conforme tratado no tópico 3, não possuía uma 

previsão expressa no Código Civil, sendo este tratado apenas em lei esparsa, na doutrina e 

jurisprudência. 

As dúvidas trazidas, por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, e 

apresentadas no tópico 3, quais sejam: o amicus curiae deve ser representado por advogado; “O 

que acontece se ele não se manifestar, ou apresentar sua manifestação espontaneamente”48; e 

qual a delimitação da atuação do “amicus curiae”? Foram respondidas, indubitavelmente, 

segundo entendimento deste doutrinador, ao passo que o art. 138 traz em seu caput e parágrafos 

determinações específicas.  

                                                           
45 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 17 ed. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 104-105. 
46 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA 

DE LEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Conforme a firme jurisprudência do STJ e do STF, as 

entidades que ingressam na relação processual na condição de amicus curiae não possuem interesse imediato 

naquela determinada lide, sendo admitidas apenas com a finalidade de subsidiar o magistrado com informações 

úteis ao deslinde das discussões judiciais de interesse coletivo. Portanto, não se revela cognoscível a pretensão de 

sanar omissões indicadas em seus aclaratórios, diante de sua flagrante ilegitimidade recursal 2. A Defensoria 

Pública da União não tem representação processual e nem sequer está evidenciada nos autos a hipossuficiência 

econômica do demandado na ação de busca e apreensão - oriunda, ademais, da Justiça estadual - movida pela 

instituição financeira. 3. Com efeito, é manifesta a ilegitimidade da Defensoria Pública da União, que trespassa as 

faculdades que lhe cabem como amicus curiae, e também suas atribuições legais. 4. Embargos de declaração não 

conhecidos.(STJ - EDcl no REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

Data de Julgamento: 11/06/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/06/2014) (Grifo nosso) 
47 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao novo código de processo 

civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 577. 
48 Id. Ibid., p. 577. 
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O amigo da corte foi incluso no CPC/2015, especificamente no art. 138, localizado no 

Livro III (Dos sujeitos do processo), Título III (da intervenção de terceiros), Capítulo V (do 

amicus curiae). 

Trata-se de uma grande vitória para a doutrina esta inclusão do Amicus Curiae no rol 

das intervenções de terceiros, além da sua delimitação. Ressalta-se que será tratado em tópico 

posterior, que apresentará de forma minuciosa, o processamento, o cabimento e as atualizações 

desta espécie de intervenção. 

  

5 O CABIMENTO, PROCESSAMENTO E MUDANÇAS TRAZIDAS NAS 

INTERVENÇÕES DE TERCEIROS PELO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
 

O presente tópico tem como objetivo primordial a explicitação do cabimento e 

processamento das intervenções de terceiros no novo Código de Processo Civil, em especial 

com relação ao instituto do Amicus Curiae. 

Mister esclarecer que para que seja vislumbrada a diferenciação de processamento 

nestas intervenções, é de suma importância tecer alguns comentários quanto aos trâmites 

previstos no CPC/1973. 

Conforme digesto processualístico vigente (Código de Processo civil de 1973), as 

intervenções de terceiros, em linhas gerais, eram tratadas em autos apartados.  

No caso do Amicus Curiae este, como já afirmado, era um instituto sem previsão no 

CPC vigente. No art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/99, apenas era dada a prerrogativa ao relator do 

processo que “considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, 

poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a 

manifestação de outros órgão ou entidades.”  

Esta lei trata da Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória de 

Constitucionalidade, portanto, percebe-se que não há uma normatização e sistematização para 

a utilização por parte do juiz do Amicus Curiae. 

Passado este breve introito acerca do processamento deste instituto passa-se a 

demonstrar as principais novidades do CPC/2015. 

O amigo da corte será tratado apenas a partir do novo CPC, considerando este novo 

digesto um divisor de águas para este instituto, haja vista que, conforme já amplamente 

debatido, não havia previsão legal específica que regesse esse instituto. 

Segundo art. 138, caput, do CPC/2016, este sujeito agirá de forma interventiva quando: 
 

[...] o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade 

do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, 

por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem 

pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural 

ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade 

adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. 

 

Fracionando o artigo mencionado observa-se que os requisitos objetivos e subjetivos 

para o cabimento da intervenção do Amicus Curiae são a relevância da matéria, a especificidade 

do tema e/ou a repercussão social da controvérsia, além de que tal intervenção pode ser 

requerida por qualquer das partes ou pelo juízo ex officio, independente de requerimento.  

Outro requisito observado por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery é a 

obrigatoriedade de representação processual deste interventor, ao passo que afirma exige “a 

representatividade adequada, no prazo de sua intimação”. 49 

                                                           
49 Id. Ibid., p. 577. 
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Como bem alinhavado por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery50, o 

novo CPC trás hipóteses de intervenção do Amicus Curiae, quais sejam incidente de declaração 

de inconstitucionalidade (CPC 950, §3º); incidente de resolução de demandas repetitivas (CPC 

982); repercussão geral em RE (CPC 1.035, §5º); RE e REsp repetitivos (CPC 1.038, II). 

Os susos citados mestres, nesta obra, não afirmam se tal rol é taxativo ou meramente 

exemplificativo, ressalte-se que em pesquisas realizadas este ainda não é um tema tocado pelos 

doutrinadores. 

Outra questão importante que não poderia deixar de ser tratada no presente tópico é 

com relação à competência e aos poderes deste auxiliar do juiz, que atuará como interventor 

anódino (ad aduvandum, sem interesse jurídico). 

Conforme entendimento de Nelson Nery Júnior, em interpretação ao artigo 138, §1º, 

do CPC/2015, entende-se que por não possuir qualquer interesse pessoal ou jurídico na causa, 

a competência não pode ser modificada em virtude da intervenção deste auxiliar, nem mesmo 

nos casos que esta competência fosse prevista constitucionalmente.51 

Com relação aos poderes desse, até então “excluído” interventor, também ficou a cargo 

do juiz decidir a sua extensão52. Novamente, o doutrinador acima citado, apresenta de forma 

bastante taxativa que 
 

A razão pela qual não há delimitação dos poderes do amicus curiae no 

processo está no fato de se tratar de um auxiliar do juízo. Neste caso, caberia 

então ao juiz proceder a essa delimitação (p.40). A nosso ver, isso é certo no 

que diz respeito aos prazos e aos limites que sua manifestação deverá ser 

considerada.53  

 

De grande valia repetir e responder aos questionamentos relacionados no tópico 2.2, 

de forma pontual, quais sejam: “o amicus curiae deve ser representado por advogado; “O que 

acontece se ele não se manifestar, ou apresentar sua manifestação espontaneamente”; qual a 

delimitação da atuação do Amicus Curiae?54  

As respostas, indubitavelmente, foram trazidas de forma bastante clara e simples pelo 

novo Código de Processo Civil, portanto, como já demonstrado há a necessidade de 

representação processual do Amicus Curiae. Quanto á limitação dos poderes deste auxiliar, esta 

deve ser dada pelo juiz, que determinará em decisão fundamentada o âmbito e força de atuação, 

inclusive quanto a questão de ausência de manifestação ou manifestação espontânea. 
 

6 CONCLUSÃO 

 

No último tópico do presente artigo científico chega-se a conclusão de que, sem 

dúvidas, o capítulo das intervenções de terceiros ganhou uma nova roupagem com a introdução 

da figura do Amicus Curiae. 

Figura esta que já estava presente no ordenamento jurídico só que de forma superficial 

e, diga-se, até um pouco descuidada. Como ficou demonstrado, o Amicus Curiae, era disposto 

em apenas um artigo da Lei de 9868/99, uma aparição simplória para um instituto que poderá 

revolucionar o sentido de justiça em processos cuja matéria controvertida seja complexa. 

À figura do Amicus Curiae, nota-se que não sofreu apenas uma atualização ou 

evolução legal. Diferentemente da releitura e mudança de perspectiva dada aos demais 

institutos das Intervenções de Terceiros, o amigo da corte, até então esquecido pelo legislador, 

                                                           
50 Id. Ibid., p. 577. 
51 Id. Ibid., p. 577. 
52 Vide art. 138, §2º, do Novo Código de Processo Civil. 
53Op.Cit., nota 51, p. 577. 
54 Id. Ibid., p. 577. 
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foi positivado de forma substancial. De modo que, dúvidas doutrinárias e dos aplicadores do 

direito (magistrados e procuradores) foram sanadas.  

Um instituto criado e bastante utilizado no direito anglo-saxônico passou a integrar de 

forma clara o ordenamento jurídico pátrio. O paradigma, no significado puro da palavra, foi o 

direito norte americano. De fato esta figura não está tão evoluída quanto lá, porém um grande 

passo na integração da lide foi dado, e, notoriamente, busca-se a evolução jurídica que 

acompanhará a sociedade. 

Como dito na parte introdutória, agora explanada de forma um pouco diferente tem-se 

que o processo é o método pelo qual uma lide é composta em juízo, e este método, de modo 

similar ao direito, evolui de acordo com as modificações na sociedade e das mentes incansáveis 

dos aplicadores do direito e juristas.  

Um pequeno instituto, incluído em capítulo específico do novo Código de Processo 

Civil, representa tamanha mudança de perspectiva e paradigma, os legisladores, a partir de 

estudos principiológicos e de legislações de outros países, trouxeram um novo instituto para 

auxiliar a lide e apresentaram uma nova forma de processamento. 

Conclui-se que o instituto das intervenções de terceiros, na figura do Amicus Curiae, 

não sofreu apenas uma modificação gramatical ou atualização simples, uma nova perspectiva 

processual foi posta quando da sua elaboração. Perspectiva esta embasada a partir de 

paradigmas apresentados pelo direito anglo-saxão e princípios já conhecidos no ordenamento 

jurídico brasileiro. Com o novo CPC surge uma nova forma de interpretar princípios e aplicar 

institutos novos ou já existentes, que viabilizará a aplicação de diversos fundamentos 

constitucionalmente previstos. 

Por fim, esclarece-se que o estudo acerca das atualizações e mudanças de perspectiva 

quando da elaboração do Novo CPC é importante tendo em vista que proporciona uma análise 

crítica com relação ao tema. Tema este que será amplamente debatido nas jornadas de direito, 

bem como entre os juristas, acadêmicos e operadores do direito.   
 

INTERVENTIONS BY THIRD PARTIES: THE PERSPECTIVE UNDERTAKEN BY 

THE NEW CIVIL PROCESS CODE TO THE FIGURE OF AMICUS CURIAE 

 

ABSTRACT 

 

Through this article, a comparison is made between the Civil Procedure Code of 1973, 

legislation on the existence of the Amicus Curiae and the Code of Civil Procedure in force in 

the year 2016, with the purpose of bringing the updates, for He was brought in relation to the 

Interventions of Third Parties, more specifically those presented with respect to the figure of 

the Amicus Curiae, which once did not have full legal delimitation. The study was based on a 

teleological idea of the preparation of the chapter of Third Party Interventions, in the New Code 

of Civil Procedure, it is said to be based on the teleological search of the modifications, in order 

to have the clear certainty about the objective of the legislator when Of the elaboration of this 

processualistic digest, regarding the chapter of Third Party Interventions. In order to achieve 

this objective, it was sought to present in detail each modification relating to the corresponding 

articles, both with regard to the spelling and the location of the institutes in Brazilian law, since, 

as will be shown, inclusion in the New Code of Civil Procedure, Demonstrates the idea brought 

by the legislator. In conclusion, it can be observed that this is not only a legislative update, with 

a change of location and words, but rather a re-reading of the previous procedural compendium 

in the light of constitutional principles, as well as comparative procedural law, since the Figure 

of the Amicus Curiae still did not find legal prediction exhausted as at present, having foreseen 

of fit, forms and limits of action of this agent, that for part of the doctrine can help in a 

substantial way the trial of the lides. 
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PRINCIPAIS NORMAS INTERNACIONAIS E COMUNITÁRIAS DE PROTEÇÃO À 

CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

 

Mariana Jost Resende Fontes55 

 

RESUMO 

 

Sob a perspectiva dos direitos humanos, a criança e o adolescente já estariam protegidos sob as 

regras gerais válidas para todos. Entretanto, por sua especial condição de ser ainda em 

desenvolvimento, a eles foi garantida uma legislação protetiva especial. Criança, do ponto de 

vista do artigo primeiro da Convenção sobre Direitos da Criança, é “todo ser humano com 

menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, 

a maioridade seja alcançada antes”. A legislação pátria faz pequena distinção entre criança e 

adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no artigo 2º classifica como 

criança “a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito 

anos de idade”. Estende-se ainda sua proteção, de acordo com o parágrafo único do citado 

artigo, nos casos expressos em lei, ás pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade. Estariam, 

portanto, protegidos pelas normas, tanto pátrias como internacionais, aquelas pessoas 

anteriormente chamadas de “menores”56 e que, civilmente, são consideradas juridicamente 

incapazes, total ou relativamente.  

 

Palavras-chave: Normas internacionais. Proteção. Criança e adolescente. 

 

1 CONVENÇÃO SOBRE DIREITOS DA CRIANÇA 

 

A Convenção sobre os Direitos da Criança, vigente desde 1990, destaca-se como o 

tratado internacional de proteção de direitos humanos com o mais elevado número de 

ratificações, contando em 2013 com 193 Estados-partes. (PIOVESAN, 2014, P. 449). 

A norma pátria, assim, se compromete a proteger a criança de todas as formas de 

discriminação, assegurando-lhes proteção superior e especial. Assim o fazem todos os Estados-

partes que ratificam a Convenção sobre a Criança, conforme previsto no artigo 3º “ Os Estados 

Partes respeitarão os direitos enunciados na presente Convenção e assegurarão sua aplicação a 

cada criança sujeita à sua jurisdição, sem distinção alguma, independentemente de raça, cor, 

sexo, idioma, crença, opinião política ou de outra índole, origem nacional, étnica ou social, 

posição econômica, deficiências físicas, nascimento ou qualquer outra condição da criança, de 

seus pais ou de seus representantes legais.” 

A não discriminação é de fundamental importância para que sejam respeitados os 

direitos humanos fundamentais. A criança é o reflexo da ambiente em que vive, da família a 

qual está inserida e não deve ser castigada ou sofrer humilhações “por causa da condição, das 

atividades, das opiniões manifestadas ou das crenças de seus pais, representantes legais ou 

familiares”.(Artigo 4º da Convenção sobre a Criança). 

 
A imediata conscientização jurídica e social a respeito do tema deve ser tratada 

em cooperação e solidariedade internacional. Note-se que a Declaração de 

                                                           
55 Graduação em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (2003). Tem experiência na área de Direito, com 

ênfase em Direito Público. É Especialista em Direito Público com capacitação para o ensino no Magistério 

Superior (2007). Atualmente é professora de Direito do Trabalho na Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio 

Fase. 
56 Flávia Piovesan ressalta que o termo “menor” era usado pelo antigo Código de Menores, que se referia apenas 

aqueles em situação irregular. Como o termo ficou de tal forma associado a situação de irregularidade, foi 

considerado discriminatório e banido da legislação atual. (p. 453) 
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Viena, ao insistir no objetivo da “ratificação universal” – e sem reservas – dos 

tratados e protocolos de direitos humanos adotados no âmbito do sistema da 

Nações Unidas, urge a ratificação universal da Convenção sobre os Direitos 

da Criança e a sua efetiva implementação por todos os Estados-partes, 

mediante a adoção de todas as medidas legislativas, administrativas e de outra 

natureza que se façam necessárias, bem como mediante a alocação do  

máximo possível de recursos disponíveis. (PIOVESAN, 2014, p. 450). 

 

2  PROTOCOLOS FACULTATIVOS57 

 

Encorajados pelo maciço apoio à Convenção sobre os Direitos da Criança e cientes da 

necessidade de aumentar a proteção das crianças em situações de risco extremo, em 25 de maio 

de 2000 foram adotados dois protocolos facultativos a Convenção dos Direitos da Criança – o 

Protocolo Facultativo sobre a venda de crianças, prostituição e pornografia infantis e o 

Protocolo Facultativo sobre o envolvimento do crianças em conflitos armados. O governo 

brasileiro depositou o instrumento de ratificação de ambos Protocolos na Secretaria-Geral da 

ONU em 27 de janeiro de 2004; entrando em vigor para o Brasil em 27 de fevereiro de 2004 

O Protocolo sobre venda de crianças, pornografia e prostituição infantil deriva da 

inquietude com a crescente disponibilização de pornografia infantil na Internet e outros novos 

suportes tecnológicos, e recordando a Conferência Internacional sobre o Combate à Pornografia 

Infantil na Internet (Viena, 1999) e, em particular, as suas conclusões que apelam à 

criminalização mundial da produção, distribuição, exportação, transmissão, importação, posse 

intencional e publicidade da pornografia infantil, e sublinhando a importância de uma 

cooperação e parceria mais estreitas entre os Governos e a indústria da Internet. 

O Protocolo Facultativo prevê que deverão ser penalizadas as infrações com penas 

adequadas que tenham em conta a sua grave natureza e que a criança deverá ser protegida 

durante o decorrer do processo penal. Os Estados Partes também deverão adoptar ou reforçar, 

aplicar e difundir legislação, medidas administrativas, políticas e programas sociais a fim de 

prevenir a ocorrência das infrações previstas no Protocolo. 

Para combater tal crime de pornografia infantil, que hoje é facilmente difundido elos 

novos meios de comunicação, e também os crimes de venda e prostituição de crianças, que 

ainda subsistem em algumas regiões, os Estados-partes contam com a sensibilização e educação 

da sociedade. Os Estados Partes deverão estimular a participação da comunidade e, em 

particular, das crianças e crianças vítimas, nos programas de educação e formação, 

designadamente a nível internacional. 

Para contar com a participação da sociedade para punir e prevenir os atos de violência 

sexual contra as crianças, o governo brasileiro promove campanhas, notadamente em estados 

onde a prostituição infantil é um dos grandes problemas sociais. Mais recentemente, em função 

da Copa do Mundo de Futebol, evento de grande visibilidade internacional, nas grandes cidades 

onde ocorrerão os jogos e o fluxo de pessoas aumentará, campanhas específicas de grande 

visibilidade foram lançadas.58 

Quanto aos conflitos armados, a adoção do Protocolo Facultativo destina-se a 

aumentar a idade mínima para o possível recrutamento de pessoas nas forças armadas, 

                                                           
57 A adesão ao protocolo não é obrigatória podendo os países ratificarem a Convenção e não o ratificar, por isso 

seu nome facultativo. O protocolo seguirá as mesmas regras que a Convenção para sua adesão, assinatura, 

denúncia ou ressalvas. 
58 A campanha “Não Desvie o Olhar” será exposta em hotéis, bares, restaurantes e aeroportos das 12 cidades-

sede da Copa do Mundo. A ação alertará turistas nacionais e estrangeiros sobre o crime e as consequências 

judiciais que sofrerão caso se envolvam com a exploração sexual de crianças e adolescentes. No Brasil, a 

campanha é uma parceria do Conselho Nacional do SESI com a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e é 
coordenada pela ECPAT (sigla de End Child Prostitution And Trafficking – Fim da Prostituição e do Tráfico 
Infantil).  
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contribuindo de forma efetiva à aplicação do princípio segundo o qual o interesse superior da 

criança deve consistir numa consideração primacial em todas as ações relativas às crianças. Em 

seu artigo 1º, o Protocolo estabelece que “Os Estados Partes devem adotar todas as medidas 

possíveis para assegurar que os membros das suas forças armadas que não atingiram a idade de 

18 anos não participam diretamente nas hostilidades” ou ainda de “grupos armados distintos 

das forças armadas de um Estado”. 

Além da adoção de medidas de natureza jurídica necessárias para proibir e penalizar 

essas práticas, prevista no artigo 3º, os Estados Partes também, segundo o artigo 7º, devem 

prevenir de qualquer atividade contrária ao envolvimento de crianças, buscando a readaptação 

e reinserção social das pessoas vítimas de atos contrários ao Protocolo, nomeadamente através 

de cooperação técnica e assistência financeira. 

Quanto ao controle e fiscalização dos direitos, foi criado um Comitê sobre os Direitos 

da Criança, que examinará os relatórios enviados periodicamente pelos Estados Partes. Tanto o 

Protocolo sobre conflitos armados quanto o sobre Prostituição Infantil (artigos 8º e 12º, 

respectivamente) preveem que no prazo de dois anos após a entrada em vigor do Protocolo, 

cada Estado arte deverá apresentar um relatório contendo informação detalhada sobre as 

medidas por si adotadas para tornar efetivas as disposições do Protocolo.  

A Convenção sobre Direitos da Criança tão somente prevê a sistemática dos relatórios, 

mediante os quais devem os Estados-partes esclarecer as medidas adotadas em cumprimento à 

Convenção. Não inovam os Protocolos Facultativos à Convenção, na medida em que não 

introduzem a sistemática de petições ou de comunicações interestatais. (PIOVESAN, 2014, p. 

451). 

Mais recentemente, um terceiro Protocolo Facultativo relativos aos procedimentos de 

comunicação foi adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 

2011 e assinado pelo Brasil em 28 de fevereiro de 2012. Ele tem o intuito de reforçar os 

mecanismos nacionais e regionais que permitam às crianças apresentar queixas pelas violações 

de seus direitos, levando em consideração que a própria criança é a maior interessada na solução 

do conflito. 

Este último protocolo também prevê meios de proteção para que a integridade física 

da criança que faz uma comunicação de abuso seja mantida e propões os devidos cuidados no 

trato do caso, respeitando a maturidade e a situação emocional da criança. Sendo assim, são 

previstos procedimentos sensíveis a causa e ao trato infantil, em todos os níveis. 

 

3 CONVENÇÕES DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

 

Primordial para em relação aos direitos das crianças e adolescentes, a Convenção 182 

da OIT também é uma das oito consideradas Convenções Fundamentais da OIT por tratar da 

abolição do trabalho infantil, que juntamente com a liberdade sindical, trabalhos forçados e 

discriminação, formam os quatro temas fundamentais daquele organismo. 

 
A estimativa é de que 127 milhões de meninos e 88 milhões de meninas, ou 

seja, 215 milhões de crianças no mundo ainda estão envolvidas no trabalho 

infantil, sendo que metade desse número nas piores formas de trabalho, a 

despeito de inúmeras normas internacionais e convenções da OIT que visam 

a proteção dessas crianças (ARRUDA, 2014, p. 191). 

 

A despeito de existir, em algum grau, em todos os continentes, o trabalho infantil ainda 

é mais presente na Ásia, África e na América. Embora a última década tenha trazido resultados 

na redução do trabalho infantil, a autora Kátia Magalhães Arruda (ARRUDA, 2014, p. 193-

194) traz números ainda alarmantes em relação ao tema. 
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Em Mali, aproximadamente dois terços das crianças entre 5 e 17 anos trabalham, 

totalizando uma força de trabalho de cerca de três milhões de crianças. Destas, 40% realizam 

tarefas perigosas, principalmente para meninas. 

No Afeganistão, 56% dos fabricantes de tijolos são crianças, que iniciaram seu 

trabalho aos sete e oito anos. Aos nove anos, quase 80% das crianças pobres das regiões onde 

se encontram as olarias já estão trabalhando. A jornada chega a ser de dez a quinze horas por 

dia, seis dias por semana, doze meses no ano. A pobreza é extrema e muitas vezes elas ainda 

têm que ajudar os pais a pagar as dívidas do regime que os mantém no cativeiro. Ademais, o 

trabalho nas olarias é uma das piores formas de trabalho mais prejudiciais á saúde e pode causar 

desde doenças respiratórias a desenvolvimento fraco dos ossos. 

A África é o único lugar do mundo onde o trabalho infantil tem aumentado 

quantitativamente, segundo o Informe global da OIT de 2010. O número estimado de crianças 

envolvidas na produção econômica aumentou de 49,3 milhões em 2004 para 58,2 milhões em 

2008. Grande parte dessa força de trabalho infantil atua nas minas africanas de ouro e pedras 

preciosas, onde as crianças lidam com substância inflamáveis, gases tóxicos e explosivos. 

Estudos mostram que o nível de mercúrio presente no sangue, na pele e na urina das crianças 

encontra-se em níveis alarmantes. 

O Brasil, apesar da sua situação de franco desenvolvimento, ainda registra hipóteses 

proibidas de trabalho infantil. Segundo dados da Pastoral da Terra, houve uma redução de 15% 

em relação a 2009 e as denúncias envolveram 4.163 trabalhadores (menos 32%), dos quais 

2.914 foram libertados. Em 2009, houve 240 casos, com 6.231 trabalhadores envolvidos e 4.283 

deles libertados. O número de menores de 18 anos escravizados também caiu de 108 para 66 

de um ano para o outro. 

Dentre os países mais ricos, calcula-se que na Espanha existam 200 mil trabalhadores 

com menos de 14 anos, assim como ocorre também em Portugal e na Itália. Esses menores 

trabalham, geralmente, na indústria têxtil e de calçados. 

Considerando essa realidade e pela importância e urgência do tema, a Convenção 182 

não distingue níveis de desenvolvimento dos países-membros para a sua aplicação e, da mesma 

maneira, aplica-se a todos os ramos de atividades econômica. 

O artigo primeiro da referida Convenção estabelece que os países-membro adotem 

medidas imediatas e eficazes para assegurar a proibição e eliminação das piores formas de 

trabalho infantil, em caráter de urgência. Criança será aquele menor de 18 anos (art. 2º). 

 
Deve-se ressaltar que a Convenção da OIT trata das piores formas de trabalho 

infantil. Ou seja, não trata a norma internacional em exame de toda e qualquer 

forma de trabalho infantil59, tampouco sobre a idade mínima para o trabalho 

desempenhado por pessoas de idade reduzida, mas sim de reprimir, coibir 

rechaçar o labor em condições tachadas de piores formas. (AZEVEDO NETO, 

2014, p. 209) 

 

As hipóteses consideradas como piores formas de trabalho infantil estão arroladas no 

artigo terceiro. São quatro os piores casos:  

- todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, tais como a venda e 

tráfico de crianças, a servidão por dívidas e a condição de servo, e o trabalho forçado ou 

obrigatório, inclusive o recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas 

em conflitos armados; 

                                                           
59 Embora não exista uma “melhor forma” de trabalho infantil, algumas atividades são toleradas quando 

exercidas por crianças - a exemplo de atividades artísticas - desde que respeitem o desenvolvimento físico, 

psíquico e moral do indivíduo e não interfiram em seus estudos. 
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- utilização, demanda e oferta de crianças para fins de prostituição, produção de 

pornografia ou atuações pornográficas; 

- utilização, recrutamento ou oferta de crianças para a realização de atividades ilícitas, 

em particular a produção e o tráfico de entorpecentes, tais como definidos nos tratados 

internacionais pertinentes 

- trabalhos que, por sua natureza ou pelas condições em que é realizado, é suscetível 

de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças. 

No Brasil, o Decreto n. 6.481, de 12 de junho de 2008, segue os parâmetros da 

Convenção 182 para discriminar as atividades previstas como piores formas de trabalho infantil. 

Das hipóteses previstas dentre as piores formas para o menor de 18 anos, ainda 

persistem no Brasil a situação de escravidão, através do trabalho forçado de crianças; a 

exploração sexual (que vem sendo denunciada em quase todos os estados brasileiros) e a 

utilização de crianças em atividades ilícitas, principalmente no tráfico de drogas. Não há casos 

de recrutamento forçado de crianças e adolescentes para conflitos armados, embora alguns 

pesquisadores citem os casos das milícias armadas do Rio de Janeiro. 

Em relação aos trabalhos perigosos, estabelece o art. 4º da Convenção que estes devem 

ser definidos pela legislação nacional ou pela autoridade competente e que a relação dos 

trabalhos perigosos e imorais deve ser periodicamente revista.  

No Brasil, a lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (lista TIP) foi publicada em 

anexo ao Decreto 6.481/2008. Ela comtempla várias atividades, entre elas o processo produtivo 

do fumo, cana-de-açúcar e abacaxi, manuseio e aplicação de agrotóxicos, fabricação de fogos 

de artifício, em destilarias de álcool, construção civil, coleta e beneficiamento de lixo e o 

trabalho em locais considerados prejudiciais à moral. 

Para assegurar a eficácia das normas, o art. 7º cria obrigações aos Estados-Membros 

para adotar medidas necessárias para eliminação das piores formas, incluindo sansões penais, 

conforme o caso. Também determina que o signatário assegure a reabilitação e a integração da 

criança vítima de exploração. 

A Convenção 138 da OIT, de 1973, trata da Idade Mínima para admissão e, portanto, 

está diretamente relacionada à proteção dos interesses das crianças e adolescentes. O tema já 

fora debatido em outras convenções anteriores de maneira esparso, mas a Convenção de 1973 

passou a ser um instrumento geral sore a matéria, com vistas a total abolição do trabalho infantil. 

Dessa maneira, a Convenção n. 138 gradativamente substitui a Convenção sobre idade 

mínima na Indústria de 1919, a Convenção sobre a Idade Mínima no Trabalho Marítimo, de 

1920; a Convenção sobre a Idade Mínima na Agricultura, de 1921; a Convenção sobre a Idade 

Mínima de Estivadores e Folguistas, de 1921; a Convenção sobre a Idade Mínima do Emprego 

não Industrial, de 1932; a Convenção sobre a Idade Mínima no Trabalho Marítimo, de 1936; a 

Convenção (revista) sobre a Idade Mínima na Indústria, de 1937; a Convenção (revista) sobre 

a Idade Mínima do Emprego não Industrial, de 1937; a Convenção sobre a Idade Mínima dos 

Pescadores, de 1959 e a Convenção sobre a Idade Mínima no Trabalho Subterrâneo, de 1965. 

Estabelece a Convenção n. 138 que não será inferior a dezoito anos a idade mínima 

para a admissão a qualquer tipo de emprego ou trabalho que, por sua natureza ou circunstâncias 

em que for executado, possa prejudicar a saúde, a segurança e a moral do jovem. 

Todo País-Membro que ratificar esta Convenção especificará uma idade mínima para 

admissão a emprego ou trabalho em seu território e nos meios de transporte registrados em seu 

território; que não será inferior à idade de conclusão da escolaridade compulsória ou, em 

qualquer hipótese, não inferior a quinze anos. 

Exceção e feita, entretanto, ao País-Membro, cuja economia e condições do ensino não 

estiverem suficientemente desenvolvidas, que, após consulta às organizações de empregadores 

e de trabalhadores concernentes, se as houver, poderá definir, inicialmente, uma idade mínima 

de quatorze anos. 



73 
 

A Convenção n. 138 não se aplica a trabalho feito por crianças e jovens em escolas de 

educação vocacional ou técnica ou em outras instituições de treinamento em geral ou a trabalho 

feito por pessoas de no mínimo quatorze anos de idade em empresas em que esse trabalho for 

executado dentro das condições prescritas pela autoridade competente, após consulta com as 

organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, onde as houver, e constituir 

parte integrante de curso de educação ou treinamento, programa de treinamento em empresa ou 

programa de orientação vocacional. 

A Convenção n. 124 da OIT, de 1965, também traz como tema principal a proteção 

dos adolescentes. Aqui não mais se refere a crianças, vez que não se aplica a menores de dezoito 

anos. Trata esta Convenção especificamente sobre a adoção de medidas relativas à supervisão 

médica de adolescentes entre dezoito e vinte anos. 

A Convenção n. 136 da OIT, de 1971, embora não tenha como tema central a proteção 

dos menores, dispõe, no artigo 11, que os menores de dezoito anos não poderão prestar serviços 

em trabalhos que acarretem exposição ao benzeno ou a produtos contendo benzeno. Ressalva 

que essa proibição pode não se aplicar a menores que receberem instrução ou treinamento e que 

estiverem sob controle técnico ou médico, adequado. 
 

4 DIRETIVA 94/33 DA UNIÃO EUROPEIA60 

 

A Diretiva 94/33 é de 22 de julho de 1994. Seu objetivo é estabelecer requisitos 

mínimos de proteção para os jovens trabalhadores, definindo como jovens os menores de 18 

anos e crianças os menores de 15 anos. 

Cada Estado Membro deve tomar as medidas necessárias para proibir o trabalho 

infantil. Uma idade mínima deve ser estabelecida para empregabilidade, e esta não deve ser 

inferior a idade mínima exigida para o término da obrigatoriedade de estudos integrais (a 

depender da lei nacional) ou, em qualquer caso, superior a 15 anos. 

Exceções são possíveis, entretanto, quanto a atividades de crianças com propósitos 

culturais, artísticos, esportivos ou, a partir dos 14 anos, em um esquema treinamento ainda para 

a realização de trabalhos leves. No caso de trabalhos leves, ainda é permitido a partir dos 13 

anos, de acordo com a legislação nacional. 

Por “trabalho leve” (“light work”), o documento entende ser aquele que, por sua 

natureza, não seja prejudicial à segurança, saúde ou desenvolvimento das crianças nem 

atrapalhem a frequência escolar ou qualquer outro programa educacional. 

Por fim, a Diretiva contém provisões relacionadas à jornada de trabalho, intervalos, 

férias e períodos de descanso. Cada Estado membro é responsável por definir a necessidade de 

aplicar as medidas cabíveis, proporcionais e efetivas, no caso de infração do estipulado na 

Diretiva. 

 

5 NORMAS BRASILEIRAS SOBRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

A Constituição Federal brasileira, buscando maior efetividade dos direitos sociais da 

criança, do adolescente e do jovem, elenca e seu art. 227 diversos direitos fundamentais, 

consagrando a doutrina da proteção integral. Dessa forma, a criança e o adolescente são dotados 

de personalidade jurídica e, sendo sujeitos de direito, devem ser protegidos pelo Estado e pela 

sociedade. Tal doutrina contrapõe-se a teoria da situação irregular, segundo a qual o menor era 

considerado objeto de direito e só deveria ser protegido em caso de abandono. 

                                                           
60 Nos termos do site oficial da União Europeia, uma "directiva" é um ato legislativo que fixa um objectivo geral 

que todos os países da UE devem alcançar. Todavia, cabe a cada país decidir dos meios para atingir esse 

objectivo. 
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Na mesma direção, o legislador constituinte, na área da assistência social, elegeu como 

um de seus objetivos a proteção à infância e à adolescência, ao lado da promoção da integração 

ao mercado de trabalho (art. 203, I e III, CF). (MIRANDA; TEIXEIRA, 2014, p. 199) 

Na legislação infraconstitucional, o mais a importante norma sobre o tema é o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), uma lei federal (Lei 8.069 promulgada em julho de 1990), 

que trata sobre os direitos das crianças e adolescentes em todo o Brasil. Trata-se de um ramo 

do direito especializado, dividido em partes geral e especial, onde a primeira traça, como as 

demais codificações existentes, os princípios norteadores do Estatuto. Já a segunda parte 

estrutura a política de atendimento, medidas, conselho tutelar, acesso jurisdicional e apuração 

de atos infracionais. 

A partir do Estatuto, crianças e adolescentes do Brasil, sem distinção de raça, cor ou 

classe social, passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos e deveres, considerados 

como pessoas em desenvolvimento a quem se deve prioridade absoluta do Estado.  

De acordo com o Estatuto, em seu artigo 3º, “a criança e o adolescente gozam de todos 

os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que 

trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 

em condições de liberdade e de dignidade” 

Dispõe, ainda, que nenhum tutelado pelo Estatuto será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, por qualquer pessoa 

que seja, devendo ser punido qualquer ação ou omissão que atente aos seus direitos 

fundamentais. Ainda, no seu artigo 7º, disciplina que a criança e o adolescente têm direito à 

proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 

nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 

As medidas protetivas visam salvaguardar a família. Caso a família natural, 

comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes, descumpra qualquer de 

suas obrigações, a criança ou adolescente serão colocados em família substituta mediante 

guarda, tutela ou adoção. 

A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional, a tutela 

pressupõe todos os deveres da guarda e pode ser conferida a pessoa de até 21 anos incompletos, 

já a adoção atribui condição de filho, com mesmos direito e deveres, inclusive sucessórios. 

Cabe diretamente aos pais (ou responsável legal) o dever de sustento, guarda e 

educação dos filhos, não constituindo motivo de escusa a falta ou a carência de recursos 

materiais, sob pena da perda ou a suspensão do pátrio poder.  

A sociedade de modo geral também tem responsabilidade sobre as crianças e 

adolescentes, tutelados do Estado, pois a perda de valores sociais também é um fator que 

interfere diretamente no desenvolvimento das crianças e adolescentes.  

 
Por esse motivo é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação 

dos direitos das crianças e dos adolescentes. Tanto que cabe a sociedade, 

família e ao poder público proibir a venda e comercialização à criança e ao 

adolescente de armas, munições e explosivos, bebida alcoólicas, drogas, fotos 

de artifício, revistas de conteúdo adulto e bilhetes lotéricos ou equivalentes 

(VIEGAS; RABELO, 2011, [n.p.]). 

 

Para zelar pelo cumprimento do Estatuto e melhor atender às necessidades das crianças 

e dos adolescentes, bem como auxiliar na denúncia de abusos e na execução de decisões 

judiciais, está estipulado que em cada município deverá haver, no mínimo, um Conselho Tutelar 

composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local, regularmente eleitos e 

empossados. 
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O Conselho Tutelar é uma das entidades públicas competentes a salvaguardar os 

direitos das crianças e dos adolescentes nas hipóteses em que haja desrespeito, inclusive com 

relação a seus pais e responsáveis, bem como aos direitos e deveres previstos na legislação do 

ECA e na Constituição. 

Havendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra alguma criança ou 

adolescente, serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar para tomar as 

providências cabíveis. 

Nas hipóteses do menor de 12 a 17 anos cometer ato infracional, cuja conduta sempre 

estará descrita como crime ou contravenção penal para os imputáveis, poderão sofrer sanções 

específicas aquelas descritas no estatuto como medidas socioeducativas. Os dispositivos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente disciplinam ainda situações nas quais tanto o responsável, 

quanto o menor deve ser instados a modificarem atitudes, definindo sanções para os casos mais 

graves. 
 

A implantação integral do ECA sofre grande resistência de parte da sociedade 

brasileira, que o considera excessivamente paternalista em relação aos atos 

infracionais cometidos por crianças e adolescentes, uma vez que os atos 

infracionais estão ficando cada vez mais violentos e reiterados. Cabe ao 

Estado zelas para que as crianças e adolescentes se desenvolvam em condições 

sociais que favoreçam a integridade física, liberdade e dignidade. Contudo, 

não se pode atribuir tal responsabilidade apenas a uma suposta 

inaplicabilidade do estatuto da criança e do adolescente, uma vez que estes 

nada mais são do que o produto da entidade familiar e da sociedade, as quais 

têm importância fundamental no comportamento dos mesmos (VIEGAS; 

RABELO, 2011, [n.p.]). 

 

No aspecto trabalhista, a Constituição Federal (art. 7º, XXXIII) restringe o trabalho 

para o menor de 18 anos, proibindo-o ao menor de 16, exceto na condição de aprendiz a partir 

dos catorze. 

A CLT contém um capítulo inteiro destinado à proteção do trabalho do menor (arts. 

402 a 441). Nele estão descritas, dentre outras, as seguintes proibições: trabalho noturno (art. 

404); trabalho em ambiente insalubre, perigoso ou capaz de prejudicar sua moralidade (art. 

405); trabalho em ruas, praças e outros logradouros públicos, salvo mediante prévia autorização 

do Juiz de Menores (arts. 405, 406 e 407); trabalho que demande o emprego de força muscular 

superior a 20 quilos, se contínuo, ou 25 quilos, se ocasional (art. 405); horas extras, salvo 

decorrentes de acordo de compensação de horas ou no caso de força maior (art. 413). 

Seja em relação ao trabalho infantil, a exploração sexual, ao tráfico de pessoas ou a 

qualquer outro aspecto que envolva especialmente crianças e adolescentes, é necessário grande 

cuidado e urgência. No aspecto jurídico, é preciso dar efetividade ao disposto nas normas 

internacionais e nas legislações nacionais de proteção daqueles que, por ainda estarem em 

processo de crescimento e amadurecimento, necessitam de especial tutela do Estado e da 

sociedade. 
 

MAIN INTERNATIONAL AND COMMUNITY RULES FOR THE PROTECTION OF 

CHILDREN AND ADOLESCENTS 

 

ABSTRACT  

 

From a human rights perspective, children and adolescents would already be protected under 

the general rules applicable to all. However, because of their special condition of being still in 

development, they were granted a special protective legislation. Child, from the point of view 
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of the first article of the Convention on the Rights of the Child, is "every human being below 

eighteen years of age, unless, in accordance with the law applicable to the child, majority is 

reached earlier." The national legislation makes a small distinction between children and 

adolescents. The Statute of the Child and Adolescent (ECA), in article 2, classifies as a child 

"the person up to twelve years of age incomplete, and teenager that between twelve and eighteen 

years of age." Their protection is further extended, in accordance with the sole paragraph of 

said article, in the cases expressed in law, to persons between eighteen and twenty-one years of 

age. Therefore, those who were previously called "minors" and who, civilly, are considered 

legally incapable, totally or relatively, would be protected by the norms, both domestic and 

international. 

 

Keywords: International standards. Protection. Child and teenager. 
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RESUMO  

 

O presente artigo se propõe a discutir a aplicação do dever fundamental de proteção ao meio 

ambiente como condição imprescindível para construção de um Estado Constitucional 

Ambiental. Tais deveres de preservação ambiental não são impostos exclusivamente ao Estado, 

mas também são ônus dos cidadãos a fim de obter um meio ambiente adequado e não permitir 

proteção insuficiente.  

 

Palavras-chave: Deveres fundamentais. Meio ambiente. Dever fundamental de proteção ao 

meio ambiente. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Diante dos avanços do constitucionalismo contemporâneo e da compreensão da 

máxima efetividade dos direitos fundamentais, resta evidente a necessidade de um olhar 

cuidadoso para direitos de objeto difuso, a exemplo do direito ao meio ambiente.  

Ocorre que a concretização do direito ao meio ambiente não depende tão somente da 

previsão constitucional, mas tem total relação com o respeito e a observância dos deveres 

fundamentais previstos.  

Decerto, discute-se com muita recorrência o direito fundamental de proteção 

ambiental, sem dar a mesma importância, todavia, ao dever de proteção ao meio ambiente. 

Ocorre que muitas vezes direitos e deveres são faces da mesma moeda e coexistem 

inseparavelmente. Esse é o caso do direito ao meio ambiente, que só atingirá sua máxima 

efetividade se observados os deveres correlatos.  

A proteção ao meio ambiente adquiriu tutela constitucional com a Constituição Federal 

Brasileira de 1988 que trouxe um capítulo específico acerca do tema a partir do artigo 225, qual 

seja Capítulo VI – Do Meio Ambiente, Título VIII - Da Ordem Social, bem como estabeleceu 

que todos possuem “direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 

A partir de tal disposição, é incontroversa a existência de um direito de proteção 

ambiental do cidadão na medida em que ao Poder Público cabe o dever de efetivá-lo. Contudo, 

não só o Estado possui tal obrigação, eis que existe um dever fundamental de cuidado com o 

meio ambiente que deve ser inerente a todo cidadão na busca por um ambiente ecologicamente 

adequado e equilibrado para as atuais e futuras gerações, salientando, assim, a importância da 

efetivação da solidariedade ambiental.  

                                                           
61 Doutora em direito pela Universidade Federal da Bahia. Mestre em direito pela Universidade Federal da Bahia. 

Especialista em Direito Pública na UNIDERP. Professora de Direito Constitucional. Advogada. 
62 Acadêmica de Direito e monitora da disciplina de Direito Constitucional da Faculdade Estácio de Sergipe – 

Estácio Fase. 
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Nesse contexto, o presente trabalho visa explicitar a autonomia do dever fundamental 

de proteção ao meio ambiente e utilização dos meios mais benéficos de transformação 

ambiental sustentável imposto à coletividade social e que deve ser aliado ao dever de proteção 

do Estado na construção de um Estado Constitucional Ambiental.   

 

2 DEVERES FUNDAMENTAIS 

 

De início, cumpre registrar que a ideia do dever remonta a antiguidade clássica e tem 

estreita ligação com a religião e a filosofia. Na Grécia Antiga e na cidadania republicana 

romana, por exemplo, era vituoso o homem que cumprisse deveres como sevir a pátria, votar, 

ser solidário etc.  No aspecto religioso, os Dez Mandamentos retratam a dimensão moral do 

dever. Observa-se, portanto, na linha de Noberto Bobbio (1992, p.57) que “a figura deôntica 

originária é o dever, não o direito”. 

Somente na Idade Moderna é que o conceito de dever vai transitar com mais força no 

campo do direito (PECES-BARBA MARTINEZ, 1987, p. 329). De fato, a influência decisiva 

da ideia de dever no direito fica clara no humanismo jurídico e no jusnaturalismo racionalista, 

em que se reconhece que todo indivíduo que convive em sociedade é sujeito de direito e deveres.  

Ocorre que, ao olhar para a história, percebe-se que, por muito tempo, houve um 

primado dos deveres sobre os direitos, através da imposição de regras de conduta e de 

proibições como forma de limitar a liberdade do ser humano para uma convivência em 

sociedade. Tem-se como exemplo o Código de Hamurabi, o Corpus Iuris Civilis e a Lei das 

doze tábuas. O dever surge como sinônimo da sociedade patriarcal, afastada do aspecto 

matriarcal e da alteridade.  

A edificação do Estado de Direito e a inserção dos direitos fundamentais nas 

Constituições, como forma de romper com o regime absolutista, representam uma enorme 

conquista para a humanidade, motivo pela qual não é difícil compreender as razões do 

afastamento do estudo dos deveres na atualidade.  

Para tornar compreensível essa inflexão, forçoso sublinhar que a afirmação histórica 

dos direitos fundamentais está vinculada, originariamente, a uma concepção de Estado de 

Direito liberal, fruto das revoluções burguesas do século XVIII. 

A doutrina costuma relacionar o lema revolucionário “Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade”, esculpido no cenário político francês de 1789, com a gradativa 

institucionalização dos direitos fundamentais.  

Em um primeiro momento os direitos fundamentais foram inseridos nas Constituições 

com o intuito de limitar o poder arbitrário do Estado e garantir direitos civis e políticos aos 

indivíduos. Na primeira geração de direitos63, a ênfase à perspectiva individual era notória, 

razão pela qual tais direitos foram concebidos como diretos de liberdade, em que se exigia uma 

postura absenteísta do Estado.  

No Estado Liberal, o individualismo era tamanho que o dever de responsabilidade 

comunitária dos indivíduos foi deixado à deriva até fins do século XIX.  

Segundo Joaquim José Calmon de Passos (2000, p. 98):  

                                                           
63 Alguns doutrinadores criticam o termo ‘gerações’ de direitos fundamentais e optam por ‘dimensões’, alegando 

que o uso da expressão ‘gerações’ pode ensejar a equivocada ideia de substituição gradativa de uma geração por 

outra. Nessa linha, conferir SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais – 8ª ed. rev. atual e 

ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 54; GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo 

Constitucional e Direitos Fundamentais. 2. ed. rev. amp. São Paulo: Celso Bastos editor, 2001, p. 39; CUNHA 

JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2009. Concessa venia, não se 

vislumbra a impossibilidade de subsistência, em um mesmo momento histórico, de duas ou mais gerações. Os 

direitos vindos de certa época recebem o influxo dos novos direitos, vislumbrando-se uma interpenetração mútua 

entre as gerações. Deste modo, não há razão para afastar o termo ‘gerações’. Cf. SILVA NETO, Manoel Jorge e. 

Curso de Direito Constitucional. 8. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
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A ética da modernidade revelou-se cognitivista e individualista, passando a 

ser uma ética construída a partir da razão, deslocando-se seu fundamento do 

dever para o indivíduo, instância soberana, e para o seu direito, expressão 

dessa soberania. Consequência necessária desta radical mudança de 

paradigma foi a hipertrofia do sujeito e de sua afirmação, do reconhecimento 

do direito de plena realização pessoal de cada indivíduo e de objetivar e 

otimizar todas as suas potencialidades, o que implica a ênfase na liberdade em 

detrimento da responsabilidade e da competição em desfavor da solidariedade.  

 

A derrocada do Estado Liberal e a ascenção do Estado do Bem Estar Social, 

acrescentou ao panorama dos direitos fundamentais a perspectiva da igualdade no sentido 

material, que vislumbra uma ação proativa do Estado na realização de direitos sociais, 

econômicos e culturais. Constatou-se, assim, o relacionamento existente entre os direitos de 

liberdade e o de igualdade para a realização do indivíduo enquanto sujeito de direitos.  

Ocorre que ascensão do Estado Social interventor tornou imperiosa a transformação 

das bases jurídicas e organizacionais do Estado Liberal, fato que não ocorreu. É dizer, 

diferentemente do que aconteceu no período do Estado Mínimo, em que as bases institucionais 

e legais para a concretização das liberdades públicas foram construídas, no período do Estado 

Social não se vislumbrou a edificação destas estruturas e, tampouco, uma teoria política e 

normativa específica. Justamente destas circunstâncias vislumbra-se, na percepção de Luigi 

Ferrajoli (2003, p. 13), a gênese da crise do Estado Social. 

Não bastasse isso, os regimes totalitários transgrediram substancialmente os direitos 

humanos e desvirtuaram a essência do próprio direito. No ideário nazista os deveres 

fundamentais dos cidadãos convertem-se em dever de serviço de poderes do Estado. Ademais, 

os ex-países comunistas aniquilaram os direitos fundamentais e hipertrofiaram os deveres 

(CANOTILHO, 2003, p.527). Na percepção de Casalta Nabais (2005), nesse período, existia 

um comunitarismo que apenas determinava deveres, decompondo a liberdade numa rede de 

funções. 

O término da segunda guerra mundial despertou nos individuos a preocupação com as 

gerações futuras e com novos direitos que estavam surgindo. É quando se faz referência aos 

direitos de terceira, quarta ou quinta geração, caracterizados pela ideia da fraternidade.  

A necessária preocupação com os direitos fundamentais, aliada a experiências 

negativas de hipertrofia de deveres em detrimento de direitos, gerou desconfiança e indiferença 

em relação aos deveres, e fez com que esse debate ficasse à margem das discussões jurídicas. 

Na leitura de Casalta Nabais (2007) era necessário “exorcizar o passado dominado por deveres, 

ou melhor, por deveres sem direitos.” 

A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece, em seu Título II, 

Capítulo I, um rol de direitos e deveres fundamentais individuais e coletivos, todavia, no 

contexto do atual Estado Democrático de Direito, muito se fala em direitos fundamentais ao 

passo que os estudos sobre os deveres são contidos e pouco relevantes. Todavia, conforme 

expostos no mencionado dispositivo, aqueles representam uma categoria autônoma, sendo 

urgente uma reflexão a cerca da referida classificação.  

Sobre o conceito de deveres fundamentais expõe Nabais (2004, p. 37-38):64  

                                                           
64 A conceituação de deveres fundamentais de Peces-Barba Martínez (1987, p. 336):  

[...] aquellos deberes juridicos que se refieren a dimensiones básicas de la vida del hombre en sociedad, a bienes 

de primordial importancia, a la satisfacción de necesidades básicas o que afectan a sectores especialmente 

importantes para la organización y el funcionamiento de las públicas, o al ejercicio de derechos fundamentales, 

generalmente en el ámbito constitucional. 



81 
 

[...] os deveres fundamentais constituem uma categoria constitucional própria, 

expressão imediata ou directa de valores e interesse comunitários diferentes e 

contrapostos aos valores e interesses individuais consubstanciados na figura 

dos direitos fundamentais. O que não impede, e embora isto pareça paradoxal, 

que os deveres fundamentais ainda integrem a matéria dos direitos 

fundamentais, pois que, constituindo eles a activação e mobilização 

constitucionais das liberdades e patrimônios dos titulares dos direitos 

fundamentais para a realização do bem comum ou do interesse público 

(primário), se apresentam, em certa medida, como um conceito correlativo, 

contraste, delimitador do conceito de direitos fundamentais.  

 

Quanto ao fundamento dos deveres fundamentais, Nabais (2007, p. 170-171) esclarece 

que existem os fundamentos jurídico e lógico. Juridicamente, o alicerce dos deveres 

fundamentais é a Constituição. Sem previsão constitucional, não há dever fundamental, mas 

mero dever legal. Em relação ao fundamento lógico, os deveres fundamentais expressam a 

soberania estatal alicerçada na dignidade da pessoa humana: “[...] los deberes fundamentales 

son, em ocasiones, consecuencia de la convención y del ejercicio del poder soberano, titular de 

la producción normativa” (PECES-BARBA MARTÍNEZ, 1987, p. 336). É imanente à natureza 

soberana do Estado, a existência de obrigações próprias dele perante a sociedade e, 

principalmente, as raramente lembradas obrigações de seus cidadãos para com a coletividade. 

No mesmo sentido, assevera Nabais (2007, p. 164) que: “[...] tanto os direitos como os deveres 

fundamentais integram o estatuto constitucional do indivíduo, ou melhor [,] da pessoa”.  

Os deveres fundamentais são aplicados ao Estado (eficácia vertical) e aos particulares 

(eficácia horizontal), cabendo a esse a observância dos deveres fundamentais de preservação 

ambiental, responsabilidade tributária, participação das eleições e deveres de solidariedade e 

fraternidade para com o outro. Àquele, cumpre observar o dever de promover a igualdade, a 

eficácia dos direitos fundamentais, assegurar os direitos sociais, promover a saúde (art. 196, 

CF/88) e seguridade social, segurança pública (art. 144, CF/88) garantir a educação (art. 208, 

CF/88) e desporto (art. 217, CF/88), proteção ao meio ambiente (art. 225, CF/88), deveres de 

proteção à criança e adolescente (art. 227, CF/88), prestar um serviço público adequado às 

premissas constitucionais do art. 37 e garantir a eficiente consecução e execução dos direitos 

por cada cidadão.  

Ao indivíduo também são impostos deveres constitucionais, quais sejam: deveres 

conjugais (art. 226, §5º, CF/88), deveres de proteção à criança e adolescente (art. 227, CF/88), 

amparo recíproco aos pais e filhos (art. 229, CF/88), proteção ao idoso (art. 230, CF/88). 

Ainda, como já referendava Thomas Hobbes, em sua obra o “Leviatã” (1675), já se 

falava em abster-se de parte da liberdade individual em prol da construção de um ente coletivo, 

o Estado. Assim, os indivíduos dispõem de sua liberdade à medida que adquirem deveres e 

responsabilidades perante a coletividade social, dentre os quais se destacam os deveres 

fundamentais previstos constitucionalmente. Destaque-se: direitos e deveres são indissociáveis 

em um Estado, de forma que cada cidadão dever possuí-los e exercê-los concomitantemente.  

Em continuidade, a necessária preocupação com os direitos fundamentais, aliada a 

experiências negativas de hipertrofia de deveres em detrimento de direitos, principalmente nos 

estados totalitários, gerou desconfiança e indiferença em relação aos deveres, e fez com que 

esse debate ficasse à margem das discussões jurídicas, fato que acontece até os dias atuais65. 

                                                           
El ejercicio de um dever fundamental no reporta beneficios exclusivamente al titular del derecho subjetivo 

correlativo, cuando existe, sino que alcanza una dimensión de utilidad general, beneficiando al conjunto de los 

ciudadanos y a su representación jurídica, el Estado. 

 
65 “O constitucionalismo moderno de matriz ocidental é a história da aquisição de direitos fundamentais. É a 

história da conquista de direitos – depois de séculos de absolutismo e, no século XX, em contraste com regimes 
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Na leitura de Casalta Nabais (2007) era necessário “exorcizar o passado dominado por deveres, 

ou melhor, por deveres sem direitos”. Em suma, criou-se um estado de irresponsabilidade 

social, no qual os indivíduos apresentam um rol de direitos fundamentais, mas não possuem 

conhecimento acerca da necessidade de cumprir com os deveres fundamentais.  

Assim, considerando que os deveres jurídicos alçam o status constitucional de deveres 

fundamentais, porquanto são imprescindíveis à convivência da coletividade, tratando de 

temáticas relevantes para a organização do Estado, efetivo funcionamento da máquina pública, 

para o exercício dos direitos fundamentais e, em especial, para a garantia da dignidade humana, 

é essencial que aqueles deixem de ser uma categoria esquecida e passem a integrar o 

pensamento jurídico pátrio.  

Diante deste contexto, falar em deveres fundamentais constitui um enorme desafio da 

contemporaneidade. Entrementes, parece correto defender um mínimo de responsabilidade 

social, que resulta na exigência de deveres jurídicos fundamentais tanto para o exercício da 

liberdade individual como para proteção a direitos fundamentais.   

Na mesma linha, assevera Francisco Puy Muñoz (2002, p. 637):66 
 

Os cidadãos têm deveres para com a sociedade e com o governo: as 

declarações de direitos nasceram para limitar a quantidade e a qualidade 

desses deveres que os governantes podiam impor aos cidadãos, não para 

impedir que lhes fossem impostos deveres. […] os direitos não nasceram para 

igualar todos os cidadãos na irresponsabilidade. Os direitos foram aplicados à 

polícia para impedir seus abusos, não para deixá-la inerme diante dos 

delinquentes. Os direitos se aplicaram à justiça para ajudá-la a cumprir sua 

grande missão de transformar a vingança privada visceral, em represália 

pública mais humana e desapaixonada, não para impossibilitar a resposta 

pública dos crimes. 

  

Ainda, segundo Gustavo Zagrebelsky, as sociedades podem ser dinâmicas e estáticas. 

Na primeira hipótese, há o predomínio dos direitos, que buscam conferir liberdade aos 

indivíduos. Na segunda, prevalecem os deveres, porque a sociedade já conquistou um patamar 

ideal de justiça67. Em síntese, já se tendo alcançado um mínimo de deveres fundamentais aptos 

a garantir o exercício da liberdade e o predomínio da dignidade da pessoa humana, é mister que 

se caminhe para a imposição de deveres essenciais para cada cidadão de forma que ocorra um 

equilíbrio social e a consecução de uma sociedade mais justa, havendo, assim uma paridade 

entre direitos e deveres fundamentais, não havendo o que se falar em um sem o outro.  

Gustavo Zagrebelsky (2009, p.86) analisa o tempo dos direitos e o tempo dos deveres, 

concluindo que não são os direitos, mas os deveres que materializam a categoria dominante nas 

sociedades justas. Nas palavras do autor:  
 

a) Los derechos orientados a la liberdad, es decir, a la voluntad, son una 

exigencia permanente, porque permanente es la vonluntad que están llamados 

                                                           
políticos totalitários e autoritários de várias tendências. Não implica, isso, porém, uma desconsideração ou 

subalternização dos deveres. Não a implica no plano jurídico, porque, mesmo quando são poucos os deveres 

consignados nas Constituições, ficam imprejudicados os vastíssimos deveres nas relações das pessoas entre si. E 

não envolve desconsideração no plano ético, até porque a reivindicação de direitos bem pode fundar-se na 

necessidade ou na vontade de cumprimento de deveres” (MIRANDA, 2000, tomo IV, p. 77). 
66 Sobre la antinomia derechos humanos deveres humanos, em “Horizontes de la filosofía del derecho...”, 

Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares.  
67 In El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. 9.ed. Tradução Marina Gascón. Madri: Editorial Trota, 2009. p. 

87 
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a proteger. La idea de los derechos continuamente em acción está 

estrechamente ligada a la del progresso individual y social, uma idea que 

encierra en sí la ausencia de una conclusión, de un final. Em las sociedades 

volcadas hacia el progreso, los derechos son una exigência estructural y su 

difusión y potenciación constituyen factores de aceleración en lo que se ha 

considerado una dirección empírica. El tiempo de estos derechos no tiene fin. 

b) No podría decirse lo mismo de los derechos a la luz de la tradición antigua. 

No puede aquí hablarse de progressio, en el sentido moderno, sino de 

perfectio, em el sentido antiguo, entendida tanto como perfección cuanto 

como conclusión. Los derechos entendidos como pretensión de reparación de 

la injusticia tienen sólo un valor transitorio, por cuanto persiguen la vigencia 

del orden justo y pierden significado una vez alcanzado el resultado. em esse 

momento, los derechos en sentido subjetivo están destinados a confundirse 

con el derecho objetivo. En uma situación de justicia realizada, si se debe algo 

a alguien no es porque éste tenga um ‘derecho’, en el sentido de una pretensión 

de su voluntad, sino porque eso viene impuesto como deber por el orden del 

ser. Son lós deberes de todos hacia los demás los que están destinados a 

asentarse de una manera estable, como situación empírica permanente. En 

outras palabras, en las sociedades justas la categoría dominante es la de los 

deberes, no la de los derechos. (ZAGREBELSKY, Gustavo El derecho dúctil. 

Ley, derechos, justicia.  

 

O dever geral de respeito pelas normas constitucionais deve servir como um limitador 

aos direitos dos cidadãos, afastando-se a liberdade ilimitada que aqueles propõem, de forma 

que deveres sejam impostos a todos em prol do bem comum, equilibrando e sopesando as 

relações sociais. Tal entendimento, já é sinalizado por Ingo Sarlet (2009, p.27): 
 

O reconhecimento dos deveres fundamentais diz com a participação ativa dos 

cidadãos na vida pública e implica, na acepção de José Carlos Viera de 

Andrade, ‘um empenho solidário de todos na transformação das estruturas 

sociais’, portanto, reclama um mínimo de responsabilidade social no exercício 

da liberdade individual e implica a existência de deveres jurídicos (e não 

apenas morais) de respeito pelos valores entre privados, justificando, 

inclusive, limitações ao exercício dos direitos fundamentais.   

 

Diante das reflexões apontadas, os ordenamentos jurídicos precisam (re)inserir a ideia 

de dever na teoria dos direitos fundamentais, como imperativo posto ao sujeito de direito a fim 

perceber a necessidade de considerar, na situação concreta, o interesse e a realidade daquele 

com quem interage. Nesse sentido, a partir do princípio jurídico da fraternidade, o 

reconhecimento do outro para a efetiva fruição e exigência dos próprios direitos é o ponto 

fulcral do que aqui se defende.  

Decerto, a referência do outro foi perdida ao longo do tempo devido ao excesso de 

individualismo edificado pelo Estado Liberal que trazia uma perspectiva do indivíduo de 

maneira isolada e sem qualquer comprometimento com os deveres, o que acarretou no 

afastamento da fraternidade entre os seres humanos, em clara desarmonia com a estruturação 

de uma sociedade global que apregoa a universalidade de direitos humanos. E é no sentido de 

convergir para esta realidade universal e fraterna que se deve internalizar o dever como valor 

jurídico.  

Outrossim, a consciência dos deveres fundamentais faz com que os direitos próprios e 

alheios sejam aceitos e respeitados dentro de uma estrutura dialógica social. E mais, os deveres 

colocam o outro na esfera da própria responsabilidade e mobiliza os indivíduos para a 

fraternidade.  Nas lições de Calmom de Passos (2000, p. 102) infere-se a necessidade de 
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introjetar valores que domesticam os ímpetos dos seres humanos e conferem a consciência de 

que “se perdendo algo em favor de alguns se lucra muito mais em benefício de todos”. 

Dissociar-se o dever do direito fundamental ao passo que há uma evidente correlação 

entre esses, é ir à contramão da estrada civilizadora e fraterna da humanização, eis que há uma 

clara correlação entre direitos e deveres quando há o reconhecimento do outro em sociedade e 

em uma democracia, a defesa de direitos deve levar em consideração a totalidade dos 

indivíduos, o tecido social68.  

Segundo Raimundo Panikkar (2004, p. 224):  
 

Um indivíduo é um nó isolado; uma pessoa é o tecido como um todo em torno 

desse nó, urdido a partir da totalidade do real. Os limites de uma pessoa não 

estão dados, dependem como um todo de sua personalidade. Sem os nós, a 

rede com certeza se desintegraria, mas, sem ela, os nós nem ao menos 

existiriam.  

 

Evidente que os direitos fundamentais, antes de tudo, devem ser inclusivos e não exclusivos. 

É dizer, o indivíduo deve exigir a realização de direitos que possam ser garantidos a todos, por isso os 

direitos fundamentais demandam liberdade, igualdade e fraternidade e é nesse intuito de consideração 

fraterna dos direitos que surgem os deveres fundamentais como forma de sopesar e equilibrar o 

individualismo que emana da concessão de direitos sem qualquer barreira limitadora.  

Ainda, como todo sistema político-econômico sustenta-se da ideologia que elabora e consegue 

introjetar no imaginário coletivo (PASSOS, 2000, p. 94), deve-se introjetar na teoria dos direitos 

fundamentais o estudo dos deveres, na lógica da alteridade, ou seja, a capacidade de reconhecimento do 

outro, para assim, compreender a real dimensão da exigibilidade dos próprios direitos.  

Dito de outra forma, a completude da teoria dos direitos fundamentais depende da fraternidade, 

como princípio capaz de equilibrar liberdade e igualdade e, a partir do reconhecimento do outro, 

enfatizar os deveres e compreender os direitos que cada pessoa tem em sociedade.  

Carlos Alberto Gabriel Maino (2011, p. 42) explica que:  
 

Debemos buscar una conceptualización y fundamentación de los derechos 

fundamentales que los ubiquen en el justo lugar que deben ocupar en cualquier 

sistema jurídico que aspire a ser justo, respetando la inabarcable dignidad que 

el hombre tiene como criatura única y singular sobre la tierra. Para ello es 

necesario recuperar el horizonte de los deberes tanto desde el punto de vista 

social y político, como también desde el punto de vista jurídico. Ello nos 

permitirá alcanzar una vivencia del derecho afirmativa, que reconozca al otro 

en su alteridad, como “alter ego”, como otro que es igual a mí, que tiene mi 

misma condición y a quien por ló tanto estoy obligado, le debo, en un contexto 

de libertad y de respeto. 

 

Tecidas essas considerações, é preciso, antes de avançar, esclarecer que a noção de deveres 

fundamentais, aqui relatada, não envolve deveres de proteção estatal, mas, tão somente, deveres dos 

indivíduos em sociedade, concentrando-se na seara da autonomia privada.  

No horizonte de um Estado de Democrático Direito, tais deveres vão além da estrita 

correspondência com os direitos fundamentais – como deveres conexos69 ou como fundamento 

para restrição de direitos70 - para abranger deveres fundamentais como categoria constitucional 

                                                           
68 Aludindo à Declaração Universal dos Direitos Humanos, Raimundo Panikkar (2004, p. 234) assevera que ela 

deveria ser uma Declaração Universal dos Direitos e Deveres, na qual a realidade toda seria englobada.  
69 J. J. Gomes Canotilho (2003, p. 529) entende por dever conexo ou dever correlativo a direitos o que acontece, 

por exemplo, como o dever cívico do voto relacionado com o direito de voto ou o dever de educação dos filhos 

correspondente ao direito de educação dos pais etc. 
70 J. J. Gomes Canotilho (2003, p. 529) refuta a ideia de que os deveres fundamentais sejam confundidos com as 

restrições a direitos fundamentais a fim de não desvirtuar sua autonomia. Contudo, aceita a possibilidade de que 

os referidos deveres sirvam de justificativa para eventual limitação a direitos. 
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autônoma, que envolve a responsabilidade do indivíduo em sociedade, a partir do 

reconhecimento do outro e do respeito ao princípio jurídico da fraternidade.  

Nesse viés de interdependência entre direitos e deveres fundamentais, vislumbra-se 

com clareza os direitos de terceira geração (transindividuais, difusos, individuais homogêneos) 

que trazem, claramente, a necessidade de que os cidadãos cumpram seus deveres em prol do 

coletivo, alinhando-se a fraternidade para que eles sejam efetivados. A exemplo dos 

mencionados, está o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao compreender que 

as gerações presentes e futuras só sobreviverão à medida em que desempenharem o dever de 

manutenção do referido equilíbrio ambiental, conforme será visto a seguir.  

 

3 DEVER FUNDAMENTAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 

 

Inicialmente, deve-se ressaltar que prevalece, no presente trabalho, uma concepção 

ampla de meio ambiente, de forme que abrange não só o meio ambiente natural, como também 

o meio ambiente artificial (construído pelo homem). 

Após, no plano prático, a consideração do ambiente como tarefa ou fim normativo, 

constitucionalmente, consagrado, implica na existência de autênticos deveres jurídicos 

dirigidos ao Estado e demais poderes públicos. Esses deveres jurídicos subtraem à 

disponibilidade do poder estatal acerca da decisão sobre a proteção ou não do meio ambiente. 

Por outras palavras: não está na livre discricionariedade do Estado a proteção do meio ambiente, 

porquanto a  a imposição constitucional, consagrada no artigo 225, CF/88, é clara: [...] 

“impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações”.  

Por outro lado, a proteção ao meio ambiente não deve ser um dever dirigido, 

unicamente, ao Poder Público, eis que o referido dever fundamental deve ser imposto a todos 

os cidadãos de forma que haja um afastamento do individualismo exagerado do indivíduo que 

preocupa-se apenas com sua esfera particular e acaba por deixar a cargo do Estado todo encargo 

de proteção do meio ambiente e solução de problemas ecológicos e ambientais.  

Nesse sentido, afirma Canotilho (2008): 
 

Ao se tratar do dever de proteção do meio ambiente, por ser uma questão de 

direito difuso, fica evidente que os benefícios atingem toda a sociedade, não 

apenas em seu aspecto sincrônico (gerações presentes), mas também 

anacrônico (gerações futuras), extrapolando, inclusive, os limites temporais e 

físicos, haja vista que a tutela ambiental visa à garantia da qualidade de vida 

de seres humanos que sequer se encontram no Planeta. As consequências 

positivas do dever de preservação do ambiente geram efeitos intergeracionais. 

 

Na busca por um meio ambiente ecológico, faz-se necessário, em nome da justiça 

integeracional, trazer à baile a existência dos deveres fundamentais inerentes a todo indidíduo, 

conquanto não é tareda única do Estado tutelar o bem ambiental e garantir a qualidade desse, 

ainda mais diante dos problemas ambientais que vivenciamos e são causados por conduta de 

cada indíviduo, assim, alinhando-se ao viés contemporâneo da fraternidade, é medida 

necessária que cada cidadão passe a contribuir para a preservação ambiental e a promoção da 

dignidade humana em um ambiente.  

Abreu e Sampaio (2007, p.76) afirmam que tutelar o bem ambiental é uma forma de 

buscar a qualidade do meio ambiente e de garantir que todos os seres vivos permaneçam vivos, 

inclusive o ser humano, afinal, o ser humano é parte integrante da natureza e do meio ambiente, 

tanto quanto indivíduo (espécie) tanto quanto coletivamente (sociedade).  

Os deveres de proteção ambiental devem estar associados ao princípio da fraternidade 

e o dever de alteridade que circundam uma sociedade. Ao trata-se do dever de proteção do meio 
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ambiente, por ser uma questão de direito difuso, fica evidente que os benefícios da tutela 

ambiental atingem toda a sociedade, não apenas em suas gerações presentes, mas também as 

gerações futuras, inclusive, ultrapassando os limites temporais e físicos. 

Em verdade, prevalece à proteção ambiental como condição necessária e indispensável 

á manutenção da vida humana, a partir daí, infere-se a essencialidade do estudo e proteção dos 

Estados Constitucionais Ambientais que devem ser resguardados com a consecução e execução 

dos deveres de proteção ambiental que são impostos a cada indivíduo.  

O Estado Constitucional ambiental representa um avanço em relação aos Estados 

Liberal, Social e até Democrático de Direito, porquanto aquele visa assegurar todos os direitos 

fundamentais, ao passo que enfatiza os direitos ambientais e os deveres de proteção ao meio 

ambiente. Nesse ínterim, a Constituição brasileira de 1988 não destoa desse viés, pois aquela já 

prevê, em seu artigo 225, uma preocupação e necessidade de proteção ambiental não só 

destinada ao Poder Público, como também a toda coletividade.  

Ressalte-se que a noção de Estado Constitucional ambiental ultrapassa a esfera da 

constituição desse país, eis que aquele não sofre qualquer limitação territorial, tendo em vista 

seu caráter transnacional que exige uma atuação conjunta de todos os atores globais, 

objetivando, primordialmente, a proteção ambiental, baseando-se na sustentabilidade ambiental 

que está presente em todos os modelos estatais. Nesse sentido, aduz Canotilho (1995, p.22) 

"além de ser um Estado de Direito, um Estado democrático, um Estado social, deve também 

modelar-se como Estado Ambiental".  

Ainda, a adoção de um Estado Constitucional Ambiental não exige apenas uma 

disposição jurídica, pelo contrário, para que esse exista e seja próspero, exige-se a 

transformação dos sujeitos que participam do cenário ambiental, dessa feita, é inerente a 

proteção ambiental a existência de deveres fundamentais e individuais que é imposto a cada 

cidadão, com o objetivo de atender os ditames do uso adequado e ecológico do meio ambiente. 

Enfim, o referido Estado visa não somente a proteção ambiental, mas também a transformação 

dos sujeitos que participam do cenário ambiental.  

Conforme lembra Gomes (2010, p. 267): 
 

Em fin, ante La incertidumbre de lo imprevisible y el caos que vive hoy el 

mundo es imperativo replantear una nueva relación del hombre y la 

naturaleza. Y crear lós mecanismos que permitan pone en práctica las 

herramientas necesarias para hacer realidad esa nueva relación. 

 

O Estado Constitucional Ambiental está, inegavelmente, atrelado à noção de 

sustentabilidade, preconizando o princípio da equidade intergeracional (art. 225, CF/88) que 

dispõe que “As presentes gerações não podem deixar para as futuras gerações uma herança de 

déficits ambientais ou do estoque de recursos e benefícios inferiores aos que receberam das 

gerações passadas” (SAMPAIO et al, 2003, p.53). Ou seja, cada geração tem a responsabilidade 

de preservar os recursos naturais e a herança humana pelo menos no patamar que recebeu de 

dos habitantes anteriores.  

Ao abordar o tema, Capella (1994) afirma que: 
 

Neste marco surge o que temos chamado de Estado Ambiental, que 

poderíamos definir como a forma de Estado que se propõe a aplicar o princípio 

da solidariedade econômica e social para alcançar um desenvolvimento 

sustentável, orientado a buscar a igualdade substancial entre os cidadãos, 

mediante o controle jurídico do uso racional do patrimônio natural. 
 

A ideia de sustentabilidade contempla 5 dimensões, conforme lições de Freitas (2011): 

ambiental (redução da poluição, preservação das espécies, etc), econômica (combate ao 

desperdício, controle rigoroso de licitações e de obras públicas), social (enseja, v.g., proteção 
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do trabalhador, evitando a mão de obra escrava), jurídico-política (exige a  adaptação do regime 

administrativo, especialmente na contratação e na práticade atos administrativos) e, por fim, a 

dimensão ética da sustentabilidade (aplicada na perspectiva intersubjetiva, de materializar o 

compromisso das atuais gerações sem prejudicar as futuras gerações). 

Diante da dicção de que o desenvolvimento sustentável decorrente do Estado 

Constitucional Ambiental exige um engajamento de todos os indivíduos a partir de seus deveres 

ambientais de proteção e promoção de um ambiente saudável, harmônico e sustentável, infere-

se que a sustentabilidade é aplicada em órbita global e não só local, tanto é assim que a CRFB/88 

estabelece o dever/direito, de titularidade difusa e transindividual, a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a qualidade de vida de 

todos.  

Acerca dos direitos ecológicos, Nabais (2007, p. 320-321) esclarece que são: “[...] 

direitos que, implicando directamente com o comportamento de todos os indivíduos duma 

colectividade e sendo exercidos num quadro de reciprocidade e de solidariedade, têm um 

conteúdo necessariamente definido em função do interesse comum [...].”  

Por conseguinte, a Constituição espanhola de 1978 trabalha com a ideia de dever de 

preservação do meio ambiente pautado no dever de fraternidade coletiva, como se verifica no 

artigo 45:  
Artículo 45.  

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para 

el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los 

recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y 

defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable 

solidaridad colectiva.  

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que 

la Ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así 

como la obligación de reparar el daño causado.4 (ESPANHA, 1978, grifo 

nosso).  
 

Reitere-se que o dever de conservação do meio ambiente é indispensável para a 

manutenção do equilíbrio no Planeta e, portanto, é uma questão vital para a espécie humana, 

por isso, o dever de proteção ambiental está atrelado a um propósito muito maior da fraternidade 

entre os indivíduos globais. Ademais, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

e, consequentemente, o dever de protegê-lo, traduz-se como forma da expressão e 

desenvolvimento da dignidade humana, um dos fundamentos basilares e inconcussos do Estado 

Democrático de Direito brasileiro71/72
.  

Outrossim, são características do Estado Constitucional Ambiental: mínimo 

existencial ambiental, deveres de progresso ambiental, de proibição de retrocesso ambiental e 

de vedação de proteção ambiental insuficiente. Frise-se: todos esses devem ser, cotidianamente, 

aplicados na execução de políticas públicas, produções normativas e atitudes de cada indivíduo 

a fim de se proteger o meio ambiente.  

Conforme fora apontado, não se vislumbra a proteção ao meio ambiente, unicamente, 

na perspectiva dos direitos fundamentais, já consagrados na Constituição Brasileira de 1988, 

tornando-se indispensável prestigiar e aplicar a teoria dos deveres fundamentais. Conforme esse 

entendimento, Canotilho (1994) apresenta alguns pressupostos para a construção de um Estado 

Constitucional Ambiental, entre os quais se destacam: a adoção de uma concepção integrada 

                                                           
71 Abreu e Sampaio (2007, p. 78) que o “[...] direito à higidez ambiental [...] é indispensável à qualidade de vida 

das presentes e futuras gerações, consubstanciando-se no princípio da dignidade da pessoa humana.” 
72 Ademais, nos dizeres de Garzón Valdés (1986, p. 31): “Los deberes que ella [ética normativa] impone – sean 

negativos o positivos – no constituyen un fin en si mismos sino que tienen un carácter eminentemente 

instrumental, es decir, asegurar la protección de bienes que se consideran valiosos.” 
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do meio ambiente, o agir integrativo da Administração e, também, a institucionalização dos 

deveres fundamentais ambientais.  

E, essa perspectiva de deveres ambientais, encontra suporte no princípio da 

fraternidade que transforma o Ordenamento Jurídico, de forma que se estabeleça uma 

preocupação com o outro e uma assunção conjunta de responsabilidades entre os cidadãos, 

norteando-se sempre pelo primado basilar da alteridade.  

Diante da ascensão do direito fundamental ao meio ambiente e do surgimento de uma 

comunidade ecologicamente responsável, infere-se a preocupação jurídico-constitucional 

acerca do dever fundamental de tutela ambiental e responsabilidade de conduta, estabelecendo 

que cada indivíduo tem o dever de abster-se de comportamentos que possam degradar o meio 

ambiente, como também, devem adotar posturas de proteção àquele. É dizer: a proteção do 

meio ambiente depende da construção de uma nova postura da humanidade frente à sua 

participação e integração do ao meio natural.  

Para efetivação de tal postura, surge o princípio da fraternidade como norte para 

consecução em harmonia daqueles objetivos, de forma que haja uma responsabilidade recíproca 

entre os cidadãos e o Estado para com o bem-estar, qualidade de vida e dignidade dos cidadãos, 

acentuando-se, dessa forma, a fraternidade e alteridade nos tempos hodiernos. Por fim, o dever 

de proteção do meio ambiente tem como fundamentos os deveres fundamentas e a consecução 

desses com base no princípio da fraternidade.  
 

4  CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, verifica-se que a afirmação do Estado Constitucional Ambiental 

passa pela consagração dos deveres fundamentais ambientais, que precisam conviver em 

harmonia com os direitos fundamentais ambientais, a fim de permitir a construção de um 

modelo jurídico ideal e protetivo do meio ambiente. 

Ainda, com respaldo no princípio da fraternidade, resta evidente que se tornou 

imprescindível à construção de uma era dos deveres fundamentais que devem conviver 

harmonicamente com os direitos fundamentais, a fim de obter-se um maior equilíbrio nas 

relações firmadas à luz do Estado Democrático de Direito. 

Outrossim, os problemas ambientais se agravam com o passar do tempo, por isso a 

mudança do paradigma de proteção ambiental se faz necessária, dessa forma, sugere-se a 

aplicação conjunta dos deveres fundamentais de proteção ao meio ambiente alinhando-se a 

fraternidade em prol da proteção ambiental e prevenção de danos ao meio ambiente.  

Por último, as observações acima apresentadas demonstram que a consolidação do 

Estado Constitucional Ambiental configura importante medida para que os direitos 

fundamentais ambientais tenham eficácia plena a partir da aplicação da teoria dos deveres 

fundamentais nas relações ambientais. Frise-se: é preciso enfatizar a existência do sistema 

jurídico e de um Estado Constitucional Ambiental nascido a partir da noção de direitos e de 

deveres fundamentais atuando em conjunto com o princípio da fraternidade.  

 

THE APPLICATION OF FUNDAMENTAL DUTIES IN THE CONSTITUTIONAL 

STATE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION: AN ANALYSIS OF THE DUTIES 

OF PROTECTION TO THE ENVIRONMENT THROUGH THE PROVISIONS 

CONTAINED IN THE BRAZILIAN LEGAL ORDINANCE 

 

ABSTRACT 

 

The present article aims to discuss the application of the fundamental duty of environmental 

protection as an indispensable condition for building a Constitutional State Environment. Such 
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duties environmental preservation are not imposed, exclusively the State, but also burden the 

citizens in order to obtain a environment appropriate and not allow insufficient protection. 

Keywords: Fundamental Duties. Environment. Fundamental duty to protect the environment. 
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A ORDEM JURÍDICA EM KELSEN 

 

Anderson Druck da Costa73 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao contrário do que pode pensar muitos leitores da obra intitulada Teoria Pura do 

Direito; Hans Kelsen formulou uma teoria complexa para explicar o fenômeno jurídico. Sua 

doutrina ainda hoje é a base sobre a qual se ergue quase a totalidade do pensamento e do 

ordenamento jurídico, daí a importância de nos determos a estudá-lo. 

Como analisarmos toda a obra não seria concebível para a finalidade aqui proposta, pois 

se trata de um artigo formulado para cumprir com os requisitos da cadeira de Direito e Sistemas 

Sociais ministrada pelo nobre professor Leonel Severo da Rocha no curso de Mestrado em 

Direito Ambiental pela UCS, escolheu-se um ponto específico da referida obra, a ordem 

jurídica, que foi apresentada em seminário da cadeira para fazermos uma apreciação da referida 

obra do ilustre pensador do direito, nos limites propostos. 

Uma breve referência deve ser feita, pois temos em mente que chegaremos ao final deste 

estudo, procurando compreender o que é o direito ou a ordem jurídica, uma vez que Kelsen 

“procurou delinear uma ciência do direito desprovida de qualquer outra influência que lhe fosse 

externa” (BITTAR, 2007, p. 355), afastando os elementos referentes a política, economia, 

sociologia comumente associados aos seus estudos naquela época. A escolha de objeto nos leva 

a o estudo dos elementos essenciais da ordem jurídica, e por isto a proposição é conhecer o 

conceito de direito ou ordem jurídica. 

Percebeu-se que antes de entrarmos na análise do objeto proposto, é necessário 

acrescentarmos um breve estudo sobre as ordens sociais antes de escrever sobre a ordem 

jurídica propriamente dita, já que o direito como ordem jurídica é uma espécie de ordem social; 

e neste caso, estabelecendo o que são as ordens sociais, faz-se importante referência que “a 

ciência do direito não está preocupada com a conduta efetiva do homem, mas apenas com aquilo 

que está prescrito juridicamente” (ENGELMANN, 2001, p. 44) por isto a exclusão de 

elementos externos ao direito, como anteriormente referido. 

 

2  ORDENS SOCIAIS 

 

O autor dá início a sua explanação sobre a ordem social fazendo referência às 

relações que os homens estabelecem entre si, com animais, ou objetos. Apresenta uma 

diferenciação entre as possíveis relações classificando-as de imediatas quando a conduta se 

forma entre homens de forma direta, ou seja, a relação se estabelece com um ou vários 

indivíduos; ou mediatas, quando a conduta se estabelece indiretamente a um ou várias pessoas, 

pois se constitui diretamente com o objeto ou animal. 

Mas surge a necessidade de conceituar o que é uma ordem social, que é definido 

por Hans Kelsen como sendo “uma ordem normativa que regula a conduta humana a medida 

que ela está em relação com outras pessoas” (KELSEN, 1998, p. 25). Apoiado neste conceito 

encontra-se o cerne da ordem social, que nada mais é do que uma forma de fixar parâmetros à 

conduta humana, em virtude das já referidas interações entre os indivíduos integrantes de um 

determinado grupo social. Aqui é referido como exemplo de ordem social o direito e a moral. 
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Outra indagação surge: qual a função da ordem social? O que é prontamente 

respondido por Hans Kelsen como sendo um mecanismo de contensão social dos indivíduos 

que integram uma determinada sociedade, como podemos extrair da seguinte transcrição: 
 

a função de qualquer ordem social consiste em obter uma determinada 

conduta por parte daquele que a esta ordem está subordinado, fazer com 

que essa pessoa omita determinadas ações consideradas como 

socialmente [...] prejudiciais, e, pelo contrário realize determinadas ações 

consideradas socialmente úteis (KELSEN, 1998, p. 26). 

 

Ao ler o referido trecho, temos presente que a ordem social estabelece as condutas ou 

ações que devem ser adotadas pelos seus integrantes; e nessa perspectiva esta ordem pode 

estabelecer vantagens ou desvantagens aos indivíduos, em conformidade com a sua ação ser 

contrária ou favorável ao padrão socialmente fixado ou aceito. 

Pelo explanado, temos a referência ao princípio retributivo, como ocorre no caso da 

ordem jurídica, quando “prescreve determinada conduta [...] ligando à conduta oposta uma 

desvantagem” (KELSEN, 1998, p. 26). Neste caso a conduta descrita ligada a sanção é a 

conduta proibida e a conduta oposta é a prescrita ou socialmente admitida.  

Ao falar em sanção estabelece que uma ordem social que “estatui atos de coerção como 

reação contra uma determinada conduta humana é uma ordem coercitiva” (KELSEN, 1998, 

p.28). Esta sanção, seja um premio ou uma pena, do ponto de vista sócio-psicológico, é referido 

pelo autor que o desejo de ser premiado ou o receio de ser punido impulsiona a conduta 

socialmente desejada. 

Algumas indagações Kelsen faz em relação as ordens sociais, como a ordem moral, se 

é uma ordem social desprovida de sanção? E se não tem aplicação do Princípio Retributivo? 

Nesta questão ele refere que a ordem social não é desprovida de sanção, e que “a aprovação ou 

a desaprovação por parte dos nossos semelhantes são recebidas como recompensa e castigo e 

podem, por isso, ser interpretadas como sanção” (KELSEN, 1998, p. 30).  

Ao estabelecer a existência da sanção nas ordens sociais, refere a existência de duas 

espécies de sanção: as de caráter transcendentes e as de caráter socialmente imanente. As 

sanções transcendentes são as que “segundo a crença das pessoas submetidas ao ordenamento, 

provêm de uma instância supra-humana” (KELSEN, 1998, p. 30), esta espécie tem um caráter 

totalmente religioso, e aparece nas sociedades primitivas, embora esteja presente nas religiões 

altamente evoluídas, e nesta perspectiva afirma que: “são transcendentes, não apenas no sentido 

de que provêm de uma instância sobre-humana, e supra-social, portanto, mas ainda no sentido 

de que elas se realizam fora da sociedade, fora do mundo do aquém, numa esfera transcendente” 

(KELSEN, 1998, p. 31). 

Do citado pode extrair-se que no caso das sanções transcendentes, a aplicação da 

sanção se dá fora da coletividade, e por um ser, entidade ou instância superior e supra-humana. 

Como igualmente referido pelo autor, já as sanções de caráter socialmente imanente, são 

aquelas que se realizam dentro da própria sociedade, são executadas pelos homens, que podem 

ser simples aprovação ou reprovação da conduta ou se constituir em atos mais rigorosos.  

 

3 ORDEM JURÍDICA 

 

O estudo da ordem jurídica é iniciado por Kelsen na direção de estabelecer qual o 

objeto da ciência jurídica, procurando o significado linguístico da palavra direito nas mais 

variadas cultura e épocas, chega-se a conclusão de que: 
 

todos eles se apresentam como ordens de conduta humana. Uma ordem 

é um sistema de normas cuja finalidade é constituída pelo fato de todas 
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elas terem o mesmo fundamento de validade. E o fundamento de validade 

de uma ordem normativa é [...] uma norma fundamental da qual se retira 

a validade de todas as normas pertencentes a essa ordem (KELSEN, 

1998, p. 33). 

 

Podemos extrair do referido que o objeto do direito é um sistema de normas que 

regulam a conduta humana, que pode constituir numa ação positiva ou numa omissão. Pelo 

visto, é a conduta humana o cerne da ordem jurídica, excluindo a conduta dos animais, embora 

em algumas épocas tais condutas fora juridicamente relevante como exemplifica o autor, 

quando faz referência a Grécia. 

Mas ainda fica a questão: quais condutas? Pois é “a autoridade jurídica que prescreve 

uma determinada conduta humana apenas porque a considera valiosa para a comunidade 

jurídica dos indivíduos” (KELSEN, 1998, p. 35). Neste caso as condutas descritas nas normas 

são as condutas relevantes para os interesses da comunidade, e por isto são reguladas pela ordem 

jurídica.  

Mas além de ser um sistema de normas que regulam a conduta humana, Norberto 

Bobbio afirma que “o direito é um conjunto de normas que regulam o uso da força coativa” 

(BOBBIO, 1995, p. 155), é referido ainda que: 
 

uma outra característica comum às ordens sociais a que chamamos 

Direito é que elas são ordens coativas, no sentido que reagem contra as 

situações consideradas indesejáveis, por serem socialmente perniciosas, 

particularmente contra condutas humanas socialmente perniciosas, com 

um ato de coação, isto é, com um mal (KELSEN, 1998, p. 35). 

 

Neste caso, acrescenta-se ao regramento de condutas o elemento coativo, segundo o 

qual, “o ato coativo que funciona de sanção é normalmente recebido pelo destinatário como um 

mal” (KELSEN, 1998, p. 36). Este mal é visualizado como uma reação ao comportamento 

socialmente desinteressante ou nocivo do ponto de vista social; aplicado por um indivíduo 

pertencente a esta sociedade, e que recebe a incumbência de aplicar o ato coativo como sanção.  

Afirma-se que as ordens sociais que podem ser denominadas de Direito, na idéia de 

Kelsen, é uma ordem coativas que regula a conduta humana; bem como, as normas que fazem 

parte desta ordem estatuem atos de coação que podem sem impostas à toda a comunidade 

jurídica. Para tal raciocínio, exige-se determinada conduta do indivíduo, por meio de instituir 

um ato de coação no caso de ser praticada a conduta oposta, como igualmente refere Simone 

Martins Sebastião, quando afirma que “a norma jurídica deve ser respeitada pelos indivíduos 

subordinados à ordem jurídica correspondente, praticando a conduta nela regulada a fim de que 

se evitem as conseqüências, os efeitos prescritos por essa própria ordem” (SEBASTIÃO, 2008, 

p. 22).  

Importante referência a ser feita quanto a coercibilidade da ordem jurídica, quando 

Kelsen nos adverte quando ao fato de a coação “ser executado mesmo contra a vontade da 

pessoa atingida” (KELSEN, 1998, p. 37), e por tal visão a conduta socialmente indesejável é 

retribuída com um ato de coação, podendo ser empregada até força física; e nesta perspectiva 

continua seu pensamento no seguinte sentido: 
 

o ato de coação estatuído pela ordem jurídica surge como reação contra 

a conduta de um indivíduo pela mesma ordem jurídica especificada, esse 

ato coativo tem o caráter de uma sanção e a conduta humana contra a qual 

ele é dirigido tem caráter de uma conduta proibida, antijurídica, de ato 

ilícito ou delito – quer dizer, é o contrário daquela conduta que deve ser 

considerada como prescrita ou conforme o direito” (KELSEN, 1998, p. 

37) 



94 
 

Como concebido, a coação é uma resposta dada a uma conduta proibida, antijurídica 

que é caracterizada como ilícita ou um delito, sendo esta conduta contrária ao direito, oposta à 

conduta prescrita, forçando os indivíduos à ordem normativa subordinados, “a praticar as ações 

consideradas socialmente úteis e abster-se da prática de condutas socialmente prejudiciais” 

(SEBASTIÃO, 2008, p. 23). 

Outra referência é feita a questão da diferenciação entre coação física e coação 

psíquica, como elemento indutor da conduta humana, quando afirma que a coação psíquica não 

é componente necessário, mas é apenas mais um elemento, sendo encontrada em todas as ordens 

sociais, e o que diferencia o direito é o fato de estabelecer atos de coação (como a privação de 

bens, direitos ou a liberdade), mesmo contra a vontade do indivíduo. Ainda sobre o tema: 

 
Sendo o direito considerado uma ordem normativa da conduta humana, 

não poderia subsistir, e, provavelmente, não atingiria o seu objetivo, se 

fosse apenas um conjunto de conselhos. Desta forma, trata-se, na verdade 

de uma ordem coativa, pois reage contra situações consideradas 

indesejáveis, através da privação da vida, da liberdade, de bens 

econômicos e outros, se necessário através do emprego da força física”. 

(ENGELMANN, 2001, p. 56).  

 

Como o ato coativo é um dos elementos essenciais do direito, tora-se necessária a 

pergunta: Quem aplica o ato coativo? Qualquer indivíduo da sociedade por aplica-la ou existe 

um monopólio da coação? 

A indagação é pertinente na media em que as sociedades mais primitivas permitiam 

que atos da chamada vingança privada fossem praticados por todos os integrantes da sociedade; 

mas que com o passar do tempo tal prática foi sendo proibida, e cada vez mais restringida, 

embora “a proibição do emprego da força só pode ser uma proibição limitada”, como é o caso 

da legitima defesa presente no ordenamento jurídico pátrio. 

Na perspectiva de limitação referida anteriormente, é a própria “ordem jurídica que, 

taxativamente, determina as condições sob as quais a coação física deverá ser aplicada e os 

indivíduos que a devem aplicar [...] estamos perante um monopólio da coação por parte da 

comunidade jurídica” (KELSEN, 1998, p. 40), neste caso uma norma estabelece quem aplica 

os atos de coação, a forma que será aplicada, que em sociedades avançadas se dará por meio do 

Estado; sendo exceções as previsões de emprego de força contra os transgressores da ordem 

quando ainda presente o princípio da autodefesa. 

No caso este monopólio de coerção tem um sentido de segurança coletiva, “quando o 

monopólio da coerção por parte da comunidade jurídica atingir um mínimo de centralização” 

(KELSEN, 1998, p. 41), o autor alude que por meio do exercício deste monopólio protege os 

indivíduos pertencentes a comunidade estabelecida, pois impede a utilização da força física 

pelos outros integrantes. Esta centralização pode chegar inclusive em termos a exclusão do 

princípio da autodefesa. 

Ao estabelecer a importância do monopólio da força, Kelsen faz referência a segurança 

coletiva, nos seguintes termos: 
 

A segurança coletiva visa a paz, pois a paz é ausência do emprego da 

força física. Determinando os pressupostos sob os quais deve recorrer-se 

ao emprego da força e os indivíduos pelos quais tal emprego deve ser 

efetivado, instituíndo um monopólio da coerção por parte da 

comunidade, a ordem jurídica estabelece a paz nessa comunidade por ela 

mesmo constituída (KELSEN, 1998, p. 41) 
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O efeito do monopólio do emprego da força ou monopólio coercitivo é a paz da 

sociedade, e a convivência harmônica entre os indivíduos integrantes de uma determinada 

ordem jurídica, quando a autodefesa passa a ser mais restrita, pois cabe ao Estado solucionar os 

conflitos sociais, “aquele que está em condições de exercer a força para tornar eficazes as 

normas é justamente o poder soberano que detém o monopólio do exercício da força” 

(BOBBIO, 1997, p. 25).  

No mesmo sentido Norberto Bobbio faz referência em sua obra o positivismo jurídico 

(BOBBIO, 1995, p. 158) que o direito estabelece: a) quem deve usar a força; b) quando o grupo 

monopolizador pode usar a força; c) como a força deve ser exercida; e d) a quantidade da força. 

Demonstrando assim que a ordem jurídica estabelece todos os elementos ligados ao ato de 

coação e ao uso da força pelo Estado a fim de estabelecer a paz social.  

O autor ainda refere que: “na proibição do emprego da força manifesta-se a tendência 

para alargar o círculo das situações de fato que a ordem jurídica põe como pressupostos de atos 

coercitivos” (KELSEN, 1998, p. 42), restringindo assim as possibilidades licitas do emprego 

da força por indivíduos não legitimados pelo Estado. 

Posteriormente ao estabelecer o sentido do ordenamento jurídico em sua função 

pacificadora e de segurança, Kelsen começa a analisar os atos coercitivos, já que com o 

monopólio “ampliam-se o circulo dos fatos que são considerados pressupostos de atos 

coercitivos” (KELSEN, 1998, p. 44), embora possa existir atos coercitivos que não tem caráter 

de sanção, como é exemplificado pelo autor no caso de prisão protetora, no Brasil um dos casos 

da chamada de prisão temporária por garantia da ordem pública. 

Mas em regra o ordenamento jurídico estabelece sanção correlacionada a um ato 

indesejado, referindo o autor nos seguintes termos: 
 

O ato ilícito ou o delito é uma determinada ação ou omissão humana que, 

por ser socialmente indesejável, é proibida pelo fato de a ela ou, mais 

corretamente, à sua verificação num processo juridicamente regulado se 

ligar um ato de coerção, pelo fato de a ordem jurídica a tornar pressuposto 

de um ato de coerção por ela estatuído (KELSEN, 1998, p. 45). 

 

Visível o sentido de ser a sanção ou o ato de coerção no ordenamento jurídico ligado 

a uma conduta indesejável pela comunidade, já que o próprio Kelsen se refere ao conceito de 

sanção como sendo “estendido a todos os atos de coerção estatuídos pela ordem jurídica, desde 

que com ele outra coisa não se queira exprimir se não que a ordem jurídica, através desses atos 

reagem contra uma situação de fato socialmente indesejável” (KELSEN, 1998, p. 45). Torna 

claro a questão da eleição das condutas que são indesejáveis, fixando correspondente sanção, 

para no caso de praticado o ato ser a pena aplicada. 

Uma importante referência feita na obra trata do mínimo de liberdade, destacando que 

a ordem jurídica, “como ordem social que estatui sanções, o Direito regula a conduta humana 

não apenas num sentido positivo [...] mas também por uma forma negativa”, permitindo assim 

que existam espaços de atuação privados não regulados, pois “uma conduta que não é 

juridicamente proibida é [...] juridicamente permitida” (KELSEN, 1998, p. 46), possibilitando 

assim uma liberdade dos indivíduos de atuação. Ainda referente ao tema: 
 

A ordem jurídica pode limitar mais ou menos a liberdade do indivíduo 

enquanto lhe dirige prescrições mais ou menos numerosas. Fica sempre 

garantido, porém, um mínimo de liberdade, isto é, de ausência de 

vinculação jurídica, uma esfera de existência humana na qual não penetra 

qualquer comando ou proibição (KELSEN, 1998, p. 48) 
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Por tal perspectiva, sempre existirá relações entre os indivíduos que não serão 

reguladas pelo ordenamento jurídico, condutas não eleitas como indesejáveis socialmente, 

deixando um campo possível de conflitos, onde existe a liberdade dos indivíduos de estabelecer 

relações entre si, sejam elas harmoniosas ou não, de forma que para essas ações não existirá 

conduta prescrita e logo não existirá sanção.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como referimos anteriormente a leitura e análise do texto de Kelsen apenas parece ser 

simples, mas leva ao leitor a um exercício de interpretação complexo, no que ele visualizou 

como sendo a essência do ordenamento jurídico. 

No trecho de texto selecionado para fazermos uma breve análise encontra-se o que 

vem a ser o direito ou ordem jurídica; que pode ser visto como um sistema coercitivo de normas 

que regulam a conduta humana, estabelecendo sanções aplicáveis a condutas socialmente 

indesejadas, a fim de direcionar a conduta das pessoas submetidas ao ordenamento para 

condutas socialmente úteis.  

Neste sentido: “o direito não interessa tanto aquilo que os homens fazem, mas de que 

maneira o fazem; [...], que o direito é uma regra formal da conduta humana” (BOBBIO, 1997, 

p. 57) que prescreve uma conduta ou maneira de agir, sob pena de aplicação de uma sanção 

caso seja violada a conduta prescrita. 

Esta ordem social coercitiva, nos ordenamentos jurídicos modernos é monopolizada e 

centralizada, sendo estabelecida pela própria ordem os órgãos ou pessoas que aplicam as 

sanções, bem como quem produz as normas.   

Ainda é importante referir na conclusão que Hans Kelsen menciona a finalidade do 

ordenamento jurídico, ao referia que se busca com o regramento das condutas e o monopólio 

do ato de coação o fim de estabelecer a paz social e a segurança coletiva, para uma vida em 

harmonia entre os indivíduos pertencentes a comunidade jurídica. 
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LINHA EDITORIAL 

Os artigos submetidos ao Conselho Editorial do CPEDeC deverão estar de acordo com 

as normas editoriais e com a natureza dos trabalhos abaixo relacionados: 

▪ relatos de pesquisas teóricas e/ou empíricas que utilizem adequadamente os 

pressupostos da metodologia científica; 

▪ ensaios que utilizem construtos teóricos na análise de temas relevantes; 

▪ resenhas críticas; 

▪ artigos de cunho científico com argumentação adequada ao tema proposto   

(monografias, dissertações e teses). 

 

Além disso, os artigos devem representar contribuição científica, com pesquisa 

metodologicamente fundamentada e referencial teórico, refletindo o estado da arte do 

conhecimento na área, com conclusões claras e adequadas, que demonstrem os resultados 

alcançados. 

A linha editorial do CPEDeC priorizará a discussão interdisciplinar e transdisciplinar 

nas seguintes áreas temáticas: energia, agro-negócio, turismo, meio ambiente, tecnologia, 

gestão, comunicação, educação, cultura, saúde, direito e sociedade. Os trabalhos enviados para 

publicação não devem ter sido publicados em outras revistas científicas. Os textos propostos 

para publicação serão selecionados pelo Conselho Editorial e submetidos aos comitês técnico 

e científico. Os resultados do processo de seleção e de revisão científica serão comunicados aos 

autores para eventuais reformulações no artigo (quando for o caso). Após a publicação, os 

autores receberão 2 (dois) exemplares do número da revista no qual o artigo foi publicado. 

Os artigos deverão ser preparados em língua portuguesa, dentro das especificações de 

estilo e normalização da revista, e enviados para revistadesafioscriticos@fase-se.edu.se, 

informando os dados do autor principal para contato. A identificação dos autores será separada 

do corpo do artigo, para que este seja avaliado de forma independente por especialistas 

anônimos. Poderão ainda ser enviados pelo correio, gravado em disquete ou CD-rom, versão 

Word for Windows, versão 7.0 ou mais atualizada, com três cópias impressas em papel A4, para 

o endereço da Faculdade de Sergipe-FaSe. 

 

ESTILO DE APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS (normas para submissão) 

 

Os trabalhos devem ser enviados pelo correio eletrônico ou em meio digital, podendo 

estar no formato Rich Text Format (RTF) ou no formato do software Microsoft Word, versão 

6.0 ou posterior. 

• Formatação  

 

O texto deve observar o mínimo de 10 (dez) páginas e o máximo de 15(quinze), 

digitadas em Arial, com tamanho de letra 12 e 10 para os casos de ilustrações (tabelas, quadros, 

figuras), utilizando espaço duplo entrelinhas para os parágrafos e simples nas ilustrações, 

citações em destaque e notas de rodapé. Devendo ser justificado, com margem superior e 
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esquerda igual a 3cm e direita e inferior a 2 cm, utilizando linguagem impessoal (3a pessoa do 

singular). A primeira linha de cada parágrafo deve ser recuada em 2 cm. 

Para identificação do artigo, este deve ter uma página de rosto, contendo o título (em 

português), a autoria, o resumo (em português) e uma relação de 3 a 5 (três a cinco) palavras-

chave (em português). Na nota de rodapé desta mesma folha, separada do texto por um filete 

de 3cm, deve constar as credenciais do(s) autor(es), sendo elas: maior titulação, endereço, 

telefone, e-mail e menção, de maneira precisa, de divulgação anterior do artigo se for o caso. 

Após as conclusões, o título mencionado, o resumo e as palavras-chave são transcritos para 

outro idioma, preferencialmente inglês, francês ou espanhol, seguindo a mesma estrutura e 

organização utilizada na folha de rosto para esses itens. 

 

• Resumo 

O resumo deve conter entre 250 e 300 palavras, com uma descrição cuidadosa do 

problema abordado, das ideias principais para sua solução, bem como dos resultados e das 

conclusões alcançadas. Deve apresentar ainda, o objetivo da pesquisa ou estudo, o problema 

investigado e a metodologia utilizada. 

 

• Palavras-chave 

São aquelas significativas da pesquisa, dando-se preferência às indexadas. 

• Texto 

O artigo pode ser: original ou de revisão. Sendo original, no caso de pesquisas 

científicas inéditas e de revisão, quando resultante de amplo estudo investigativo sobre 

determinado tema executado sobre referencial teórico, com base nos paradigmas IDC 

(Introdução, Desenvolvimento e Conclusão) ou IRMRDC (Introdução, Revisão da Literatura, 

Materiais e Métodos, Resultados, Discussão (Resultados e Discussão) e Conclusão. Os títulos 

de seção deverão ser numerados em até três níveis, formatados em negrito, com tamanho de 

letra 14 (primeiro nível), com tamanho de letra 12 (segundo nível) e sem negrito com tamanho 

de letra 12 (terceiro nível), com o uso de dois espaços duplos inter e intra títulos. 

 

• Tabelas, Quadros e Figuras 

Poderão fazer parte do artigo, desde que em preto e branco, com numeração 

sequencial, preferencialmente, inserida diretamente no texto, usando os recursos do editor 

textos para essa finalidade. Se isso não for possível, os originais de cada figura deverão ser 

enviados em separado, para editoração na revista. Neste caso, o autor deverá reservar o espaço 

correspondente a cada figura no corpo do trabalho ou texto. Os títulos das tabelas com negrito 

na palavra tabela e respectivo número, serão apresentados na margem superior da mesma 

(Tabela 1: Título), com suas fontes em negrito, na margem inferior (conforme IBGE 1994); já 
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os dos quadros e figuras, deverão constar na margem inferior das mesmas, seguidos da 

identificação de suas fontes.  

 

Exemplo: 

Figura 1: Título 

Fonte: origem da figura 

 

• Notas de Rodapé 

Serão somente do tipo  notas explicativas, com numeração sequencial dentro do artigo. 

Devem aparecer logo após as palavras-chave de acordo com a ordem utilizada no texto. 

 

Exemplo: 

¯¯¯¯¯¯¯ 

1 __________ 

2 __________ 

3 __________ 

4 __________ 

 

• Apêndices  

Poderão ser empregados, desde que contidos no limite de páginas estabelecido. 

Aparecem logo após as referências. 

 

• Citações no Corpo do Texto 

As citações indiretas (interpretação das ideias de um ou mais autores) deverão ser 

feitas com o uso do último sobrenome, seguido do ano de publicação do trabalho, com 

identificação opcional da página, no parágrafo. 

 

Exemplo: 

Alves (2004, p. 30) 

(ALVES, 2004, p. 30) 

As citações textuais até três linhas, identificá-las entre aspas nos parágrafos e destacar, 

ao seu final, a  autoria conforme o item anterior, com página obrigatória. 

Exemplo: 

2 cm ___________________ 

_________________________

_________________________ 

“-----------------------------------------

-----“(AUTORIA, ano, p.). 
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Destacar as citações textuais acima de três linhas logo após o parágrafo 

correspondente, com identificação da autoria, conforme mencionado anteriormente. A página 

é obrigatória. Utilizar tamanho de letra 10 e espaço simples na citação. 

 

Exemplo:  

 

 

 

 

Obs.: Evitar citações nas notas explicativas. 

• Referências  

As referências devem ser arroladas no final do artigo, conforme NBR 6023 da 

ABNT. 

 

• Resumos de Dissertações e Teses 

Serão selecionados para publicação as contribuições mais relevantes, com base nas 

linhas de interesse editorial, a critério do CPEDeC, respeitando as limitações de espaço. Só 

serão considerados resumos de dissertações e teses que já tenham sido defendidas. 

Os resumos deverão ser apresentados compreendendo uma versão em português e uma 

em outro idioma (preferencialmente inglês, francês ou alemão), contendo cada um entre 200 e 

400 palavras. 

Devem conter informações adicionais, assim dispostas: título, nome do autor, nome da 

instituição (programa de pós-graduação), local e data da defesa, com uma relação de 3 a 5 (três 

a cinco) palavras-chave, contemplando os idiomas anteriores. Indicar a procedência e 

finalidade. 

 

ESTILO DE APRESENTAÇÃO DAS RESENHAS (normas para submissão) 

 

As resenhas submetidas para análise deverão seguir os parâmetros: conter título de 

fantasia (criado pelo autor com base no assunto tratado na obra); conter identificação da autoria 

2 cm ___________________ 
_______________________________
___________________, 

----------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------- 
(AUTOR, ano, p.). 

2 cm ___________________ 
_______________________________
___________________. 

4 cm 
(recuo) 
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na margem esquerda, com número de chamada no rodapé, com as credenciais (maior titulação, 

endereço, telefone, e-mail); 

▪ conter a referência completa da obra; 

▪ indicar o campo de estudo no qual se enquadra a obra; 

▪ apresentar no texto: 

o Introdução contextualizadora (comentário sobre o autor e apresentação 

do assunto); 

o Resumo da obra (descrição do seu conteúdo); 

o Crítica da obra (apreciação dos seus pontos positivos e 

negativos); 

o Indicação para leitura (público-alvo); 

▪ mínimo de 3 (três) e máximo de 5 (cinco) páginas; 

▪ formatar no mesmo estilo do artigo científico. 

 

As resenhas deverão ser encaminhadas à revista, da mesma forma que os artigos 

científicos. A sua avaliação é de responsabilidade da comissão editorial. Os casos omissos serão 

resolvidos pela revista. 

 


