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Apresentação 
 

A Revista Direito, Cultura e Cidadania, na edição de dezembro de 2014, segue o seu 

caráter multidisciplinar, contemplando artigos de Direitos Reais, de Direito Ambiental, 

Responsabilidade Civil, Direito de Família, Direito Penal e Direito Processual. É de 

se destacar que a atual edição contempla um novo Conselho Editorial, pautado na 

qualificação tanto profissional quanto acadêmica. Além dos integrantes do Conselho 

Editoral: Profª. Ms. Caroline Dimuro Bender D'Avila – FACOS/CNEC/RS, Prof. Ms. 

Cristiano Sielichow – FACOS/CNEC/RS, Profª. Ms. Fernanda Mallmann – 

FACOS/CNEC/RS, Profª. Drª. Karine Silva Demoliner – FACOS/CNEC/RS, Prof. Dr. 

José Eduardo de Miranda – FACOS/CNEC/RS, Prof. Marcelo Terra Reis – 

FACOS/CNEC/RS, Profª. Drª. Mariângela Guerreiro Milhoranza – FACOS/CNEC/RS, 

incorporam-se a partir desta edição pareceristas externos: Prof. Dr. Eduardo Arruda 

Alvim – PUC/SP, Prof. Dr. William Santos Ferreira – PUC/SP; Prof. Dr. Araken de 

Assis – FADISP, Prof. Dr. Carlos Alberto Molinaro – PUC/RS, Prof. Dr. Anderson 

Teixeira – UNISINOS, Ingo Wolfgang Sarlet – PUC/RS, Prof. Dr. Gilberto Stürmer – 

PUC/RS, Prof. Dr. Luiz Guilherme Marinoni – PUC/PR, Prof. Dr. Sergio Pinto Martins 

– USP. Com isso, a Revista Direito, Cultura e Cidadania caminha para, em breve, 

obter um novo estágio de qualificação, culminando com o Qualis. 

 

Dessa forma, agradecemos aos articulistas e aos pareceristas do periódico. 

 

Boa leitura! 

 

Prof. Marcelo Terra Reis 
 Coordenador de Relações Comunitárias da CNEC/Osório 

 Coordenador do Curso de Direito da FACOS 
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Filiação socioafetiva: (im)possibilidade de ação de investigação de 
paternidade socioafetiva 

 

Claudio Roberto de Mello1 
Jarbas Freitas da Silva2 

 

Resumo: A afetividade como principal fundamento das relações familiares é princípio implícito que 
deve nortear a interpretação e aplicação dos dispositivos legais que regulam o moderno Direito de 
Família pós Carta Magna de 1988. Nesse sentido a socioafetividade tem sido fator decisivo na 
consolidação de situações fáticas nas quais crianças ou adolescentes são registrados, tratados e 
publicamente reconhecidos como filhos mesmo não tendo qualquer vínculo biológico em relação a 
quem os amparou. Não há, de forma específica, dispositivo legal no ordenamento jurídico brasileiro 
que trate sobre a paternidade socioafetiva, o que reclama uma análise acurada dos princípios 
constitucionais valendo-se de sua força normativa que permite uma direta e imediata aplicação aos 
casos concretos. O artigo busca, então, analisar decisões dos Tribunais, bem como a opinião da 
doutrina, acerca da possibilidade ou não da constituição da paternidade socioafetiva por intermédio 
de ação de investigação de paternidade, hipótese esta em que o conceito de socioafetividade seria 
relativizado e o elemento “nome” da posse de estado de filho

3
 não seria exigido. 

 
Palavras–chave: afetividade – princípios - paternidade socioafetiva - relações familiares. 
 
Abstract: The affectivity how main foundation of the relationship is implicit principle that should guide 
the interpretation and application of the legal provisions that regulate the modern family law after the 
1988 Constitution. In this way socioafetividade has been a decisive factor in the consolidation of 
factual situations in which children or adolescents are registered, processed and publicly recognized 
as children while they are not having any biological connection with when cared their. There are not 
specific legal provision in Brazilian law that treat about the affective paternity, which needs for an 
accurate analysis of the constitutional principles making use of their normative force that allows a 
direct and immediate application to concrete cases. The article seeks, then to analyze decisions of the 
courts, as well as the opinion of the doctrine, about possibility or not the incorporation of affective 
paternity through paternity action research, a hypothesis in which the concept of socioafetividade 
would relativized and element "name" of possession of state child would not be required. 
 
Keywords: affectivity – principles - paternity  socioafetividade - relationship. 

 
 
Introdução 

 

O artigo versa sobre o tema “Paternidade Socioafetiva” com destaque na (im) 

possibilidade de ação de investigação de paternidade socioafetiva, ação esta que 

está cada vez mais envolvendo famílias brasileiras e passando a fazer parte da 

rotina forense.  

 

No Direito atual surge com mais ênfase o instituto da socioafetividade, 

relacionamento este constituído por meio da convivência diária entre pessoas no 

                                                 
1
 Acadêmico do curso de bacharelado em Direito – FACOS/CNEC. 

2
 Professor orientador. Especialista em Direito Civil e Processual Civil pelo IDC. 

3
 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: famílias. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. P. 234. 
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âmbito familiar e social. O reconhecimento de paternidade se dá pela afetividade, 

carinho e todo o cuidado dispensado de uma pessoa para com a outra. É relação 

verificada por um vínculo de afeto muito maior que o vínculo sanguíneo, tendo como 

requisitos básicos para identificação desta condição paterno-afetiva, mesmo não 

encontrando previsão legal em nossa Carta Magna, o nome, o tratamento e a fama.  

 

Então, se é possível a paternidade com vínculo sanguíneo ser reconhecida, por 

meio de exame DNA, fica a interrogação: “É (im)possível a constituição da filiação 

socioafetiva por intermédio de ação de investigação de paternidade?” 

 

Buscamos nos julgados dos nossos Tribunais, em algumas capitais do território 

nacional, entendimentos e decisões acerca do tema, relacionados ao 

reconhecimento da paternidade socioafetiva por meio de ação de investigação de 

paternidade, não sendo mais exigido o elemento nome do estado de posse de filho, 

permanecendo assim os elementos fama e tratamento, abrindo a possibilidade de 

que esse “filho de criação” tenha o direito de pleitear perante a Justiça a condição de 

filho, tanto quanto os filhos biológicos. O que se buscou foi tentar demonstrar que o 

filho de criação, embora sabendo que não é filho, mas foi criado publicamente como 

filho, possa ingressar com uma ação de investigação de paternidade socioafetiva, 

possibilitando que ele constitua juridicamente o vínculo, mesmo sem precisar alegar 

que é filho biológico. 

 

Importa lembrar, da impossibilidade que existia há alguns anos de se chegar a uma 

decisão jurisprudencial relacionada ao reconhecimento da paternidade sem vínculo 

biológico. Sabemos também, que sempre existiu na sociedade brasileira este tipo de 

vínculo afetivo familiar, tornando-se importante por tratar de fato comum, ou seja, as 

relações entre pais e filhos ligados pelo afeto, mesmo que não encontremos 

embasamento legal após a reformulação do Código Civil em 2002. 

 

Verificamos o entendimento de como o tema vem sendo tratado e o que estão nos 

trazendo como novidades os Desembargadores por meio dos julgados no Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em Tribunais de algumas capitais do 

Brasil e no Supremo Tribunal Federal, por meio de suas decisões.  
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Enfim, procura-se refletir sobre o tipo de tratamento que vem sendo dispensado pela 

justiça brasileira com relação aos pais e filhos socioafetivos.  

 

Evolução histórica da família e as relações socioafetivas 

 

A modernidade nos coloca frente a uma nova sociedade, e com isso a possibilidade 

de uma nova família aperfeiçoada pelo afeto, diferente daquele condutor decorrente 

da família de algumas décadas atrás. Retrata a cara da nova sociedade. 

 

Para que possamos entender as relações afetivas, se faz necessário, um recorte 

histórico, uma viagem no tempo e, então observar a evolução do conceito de família 

advindo do Direito Grego e Romano para daí então chegarmos ao Direito 

Contemporâneo e podermos fazer a diferenciação de qual era o entendimento 

acerca do instituto da afetividade e como a paternidade socioafetiva vem tomando 

seu lugar nas relações das famílias atuais. 

 

Ao realizarmos essa imersão no tempo vamos entender que a família não era 

alicerçada no nascimento, no sentimento e nem na força. Era alimentado pelo poder 

religioso e pelo poder patriarcal. A família, então, era ligada diretamente ao poder do 

pai e a legislação dava esse poder, criando desigualdade de direito entre marido e 

mulher, pais e filhos. Dava-se mais valor aos interesses patrimoniais do que ao 

aspecto afetivo. 

 

Quando iniciou o processo de transformação e, com ele a passagem para o direito 

Contemporâneo, a família vinha com suas funções bem definidas, ou seja, religiosa, 

política, econômica e de procriação. Os filhos tinham um único objetivo, que era 

ajudar no sustento e enriquecimento das famílias. A Igreja tinha como papel principal 

incentivar seus seguidores para que tivessem cada vez mais filhos, conseguindo 

com isso, um aumento de fiéis e, consequentemente, manter o poder da Igreja sobre 

os indivíduos. 

 

Com a promulgação da Constituição Federal no ano de 1988 no Brasil chega-se a 

um novo entendimento acerca do que é família. A partir daí, nos deparamos com um 
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novo momento nas relações familiares: a valorização da afetividade. A família não 

está mais ligada somente pelo vínculo biológico (DNA), agora também está 

relacionada pelo vínculo afetivo, fruto dessas novas relações familiares. Recupera 

sua origem de grupos ligados por laços afetivos, nascendo então o Princípio da 

Afetividade.  

 

Com a chegada do século XX, busca-se a verdade real ou biológica e, quando se 

fala em filiação, o exame de DNA fator determinante e de fácil acesso aos cidadãos, 

acreditando ser esta a solução para todos os problemas relativos à filiação. 

 

Entretanto não podemos esquecer que a verdade real muitas vezes não é absoluta. 

Então não podemos avaliar como suficiente o quesito biológico para que tenhamos 

uma verdadeira relação afetiva. Quando falamos sobre a verdade real não ser 

absoluta Maria Christina de Almeida refere  

 
[...] a filiação não é um dado ou um determinismo biológico, ainda que seja 
da natureza do homem o ato de procriar. Em muitas vezes, a filiação e a 
paternidade derivam de uma ligação genética, mas esta não é o bastante 
para a formação e a afirmação do vínculo: é preciso muito mais. É 
necessário construir elo cultural e afetivamente, de forma permanente, 
convivendo e tornando-se, cada qual responsável pelo elo, dia após dia.

4
 

 

Na maioria das vezes, o filho acaba sendo reconhecido pelo exame de DNA como 

filho biológico, e o pai entende que seu dever será somente suprir as necessidades 

econômicas, não reconhecendo a figura do filho dando-lhe afeto. 

 

Para uma melhor compreensão e desenvolvimento do tema em questão, torna-se 

necessário conceituar a filiação. Para Paulo Lôbo “filiação é conceito relacional: é a 

relação de parentesco que se estabelece entre duas pessoas, uma das quais 

nascida da outra, ou adotada, ou vinculada mediante posse de estado de filho ou por 

concepção derivada de inseminação artificial”.5 

 

Todavia, a partir de 2002 o Código Civil brasileiro apresenta novidades com relação 

aos filhos, não mais os diferenciando como legítimos ou ilegítimos como era previsto 

no artigo 332 do Código Civil e, que não foi recepcionado pela nova redação. 

                                                 
4
 ALMEIDA, Maria Christina de. A Paternidade socioafetiva e a formação da personalidade. Revista 
Jurídica, ano 4, n. 8, maio 2002. P. 24. 

5
 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: famílias. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2010. P. 213. 
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A própria Constituição Federal de 1988 veio considerar a igualdade entre os filhos 

no artigo 227, parágrafo 6º.6 e, também a Lei 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente termina com quaisquer possibilidades discriminatórias em relação aos 

filhos, conforme versa o artigo 207. 

 

Finalmente o Código Civil em seu artigo 1.596 reforçou o Princípio Constitucional da 

Igualdade entre filhos, chancelando o que nos determina a Constituição Federal do 

Brasil e o Estatuto da Criança e Adolescente. 

 

Mesmo que o Código Civil Brasileiro não tenha trazido linhas expressas sobre 

filiação socioafetiva, deixou nas entrelinhas brechas para que outros modelos de 

parentesco fossem reconhecidos. Observamos o artigo 15938 do referido Código e 

nele temos a indicação de que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de 

consanguinidade ou outra origem. E é nessa expressão “outra origem”, um conceito 

aberto e indeterminado que julgadores e doutrinadores entendem por filiação 

socioafetiva, tendo como raízes desta condição a Adoção Judicial, que é um 

verdadeiro ato de amor e não se baseia em laços sanguíneos; o Filho de Criação 

que ocorre quando alguém assume um filho como se fosse seu, inexistindo vínculo 

biológico entre ambos; a Adoção à Brasileira que trata do registro de um filho como 

se fosse seu e não observa as formalidades de Adoção Legal. 

 

Então, para que tenhamos esta relação paternoafetiva entendida com bastante 

clareza é preciso que fique configurado o que chamamos no mundo acadêmico e 

doutrinário, de instituto da “posse de estado de filho”, que no entendimento de José 

Bernardo Ramos Boeira “é uma relação afetiva, íntima e duradoura, caracterizada 

pela reputação frente a terceiros como se filho fosse, e pelo tratamento existente na 

relação paterno-filial, em que há o chamamento de filho e a aceitação do 

chamamento de pai”9 

                                                 
6
  Constituição Federal do Brasil de 1988 - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 

adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 
discriminatórias relativas à filiação. VADE Mecum. 14. ed. São Paulo: Saraiva: 2012. P. 72.  

7
  VADE Mecum. 14. ed. São Paulo: Saraiva: 2012. P. 988.  

8 Artigo 1.593:“O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra   

origem.” VADE Mecum. 14. ed .São Paulo: Saraiva: 2012. P. 253. 
9
  BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de Paternidade: posse de estado de filho: 
paternidade socioafetiva. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. P. 60.  
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Posse de estado de filho 

 

Dentre os requisitos que podemos elencar e que irão caracterizar o entendimento 

doutrinário com relação ao estado de posse de filho estão três fatores, divididos nos 

seguintes aspectos: o nomen, o tractatus e a fama.10  

 

Com o primeiro requisito, ou seja, o nome, a pessoa terá consigo o apelido de 

família, e o registro como se filho fosse do pai ou da mãe. Precisa ter caracterizado 

o reconhecimento voluntário da paternidade, obtido com o registro do filho, sendo 

esse reconhecimento irrevogável posteriormente. 

 

Quanto ao segundo requisito, o tratamento, é necessário que fique configurado o 

tratamento dispensado pelo pai para com o filho e do filho para com o pai, 

tratamento esse como se fosse de filho biológico.  

 

E, no terceiro requisito, a fama, onde a sociedade irá reconhecer esta exteriorização 

e notoriedade advinda da relação como de pai e filho e dará a publicidade desta 

relação afetiva existente naquele vínculo familiar. 

 

Então, a posse de estado de filho é entendida como relação de afeto íntima, 

duradoura, com reconhecimento social e exteriorizada entre pais e filhos, em que, 

reciprocamente se reconhece como tal, assumindo os direitos e obrigações que esta 

relação impõe11. 

 

Nesse sentido, no que diz respeito ao estado de posse de filho, José Bernardo 

Ramos Boeira nos ensina que 

  
[...] deve, o indivíduo, ter sempre usado o nome do pai ao qual ele identifica 
como tal; que o pai o tenha tratado como seu filho e tenha contribuído, 
nesta qualidade, para sua formação como ser humano; que tenha sido, 
constantemente, reconhecido como tal na sociedade e pelo presumido pai. 
Aqui a fama representa a exteriorização do ‘estado’ em que os terceiros 

                                                 
10

  LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: família. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. P. 237. 
11

 NOGUEIRA, Jaqueline Figueiras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como 
valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica, 2001, p. 112-113. 
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consideram o indivíduo como filho de determinada pessoa, ou seja, mostra 
que ele é conhecido com tal pelo público

12
. 

 
Também podemos observar entre os requisitos para o reconhecimento de estado de 

posse de filho a continuidade e o tempo de duração de tal relação, sempre 

ressaltando que em nossa legislação não há nada a respeito do prazo para 

configuração da afetividade entre pais e filhos. 

 

O Código Civil Francês13, também conhecido como Código Napoleônico já 

mencionava o estado de posse por uma combinação adequada de fatos que 

revelavam a filiação, dentre eles, que essa pessoa fosse tratada como filho por 

aqueles em que ela era contada como uma criança e depois ela mesma tratou como 

seu pai. Qual o papel que eles têm nessa criação, desde a sua formação, 

manutenção ou instalação. Também consideram se essa pessoa é reconhecida 

como seu filho na sociedade e na família. Enfim, o reconhecimento por parte das 

autoridades públicas. A emissão da declaração pode ser feita pela Justiça dentro de 

um prazo de cinco anos para a caracterização do estado de posse de filho.  

 

Na Justiça brasileira existe entendimento diferente, não define um prazo 

determinado para que se reconheça esta relação, podendo variar, dependendo da 

situação que se apresenta e do estudo social realizado naquele meio familiar. 

 

Como vimos anteriormente, é preciso que a Julgador realize uma análise do caso 

concreto, estudando o convívio dessas famílias e que aplique de forma correta e 

com respeito os Princípios Constitucionais que norteiam as relações socioafetivas; 

enfim, tomar conhecimento sobre o entendimento de nossos doutrinadores e dos 

Tribunais por meio de seus julgados, para daí formar opinião de que em 

determinada relação familiar será encontrado esse vínculo afetivo e chegar a 

possibilidade de reconhecimento da condição paternoafetiva. 

 

 

 

                                                 
12

 BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de Paternidade: posse de estado de filho: 
paternidade socioafetiva. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 1999. P. 60. 

13
 O Código Napoleônico. Disponível em: <http://www.diario-universal.com/2007/03/aconteceu/o-

codigo-napoleonico/>. Acesso em: 25 set. 2013. 

http://www.diario-universal.com/2007/03/aconteceu/o-codigo-napoleonico/
http://www.diario-universal.com/2007/03/aconteceu/o-codigo-napoleonico/
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Princípios e sua aplicabilidade na relação socioafetiva 

 

Quando trazemos ao estudo questões relacionadas à paternidade socioafetiva, que 

é uma relação baseada no sentimento de amor, carinho, dedicação, afeto e no 

respeito mútuo entre pais e filhos, sem vínculo biológico. Relações estas que estão 

sendo construídas com o passar dos tempos, de forma lenta, porém constante, 

mudando o cenário familiar. O Direito das Famílias, então, está se respaldando nos 

argumentos e, tendo como norte os artigos elencados nos Princípios Constitucionais 

que figuram em nossa Constituição Federal do Brasil de 198814, também conhecida 

como Constituição cidadã. E, em razão de não encontrarmos em nosso 

Ordenamento Jurídico embasamento legal referindo-se ao instituto da paternidade 

socioafetiva é nos Princípios que podemos fundamentar nossas argumentações e, 

quando poderemos, também, nos ambientarmos com uma definição, um 

entendimento e por consequência uma forma mais clara de lidarmos com as 

relações socioafetivas e isso nós tentaremos demonstrar a seguir. 

 

Para Maria Berenice Dias os referidos Princípios “representam o fio condutor da 

hermenêutica jurídica, dirigindo o trabalho do intérprete em consonância com os 

                                                 
14

 Constituição Federal do Brasil de 1988 - Art.1º “A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade 
da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta Constituição.” VADE Mecum. 14. ed. São Paulo. Saraiva: 2012. 
P.7 

  Constituição Federal do Brasil de 1988 - Art.3º “Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o 
desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza  e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação.” VADE Mecum. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. P.7. 

  Constituição Federal do Brasil de 1988 - Art.226. “A família, base da sociedade, tem especial 
proteção do Estado § 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher.” VADE Mecum. 14. ed. São Paulo. Saraiva: 2012. P. 72. 

  Constituição Federal do Brasil de 1988 - Art.227. ”É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão§ 6º - Os filhos, 
havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.” VADE Mecum. 
14. ed. São Paulo. Saraiva: 2012. P. 72. 
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valores e interesses por eles abrigados”15. 

 

Assim, passaremos a elencar quais princípios constitucionais aplicáveis a relação 

socioafetiva. 

 

Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

Em nosso convívio familiar podemos considerar de suma importância sua 

aplicabilidade, pois para que consigamos ter nossos direitos respeitados e 

positivados, precisaremos que o princípio da Dignidade da Pessoa Humana seja 

respeitado em sua forma integral. Consequentemente estaremos chegando mais 

próximos de uma sociedade mais justa e com menos preconceitos, quando falarmos 

em relações familiares, mais precisamente nas relações afetivas, construídas em 

nossa sociedade moderna. Este Princípio Constitucional é a força contida na norma 

de uma Constituição entendida como democrática, comprometida com a justiça 

social. Conforme anota Canotilho, este Princípio deve constar na Constituição 

Federal para que limite o legislador considerado democrático, pelas seguintes 

razões: 

 
Em primeiro lugar, porque, como limite ao próprio poder, deve estar na 
Constituição. Em segundo, lugar, porque se trata de um imperativo 
categórico, que deve estar na Constituição, porque implica também uma 
proibição total da transformação de um sujeito (que é a pessoa) em objeto. 
Em terceiro lugar, porque ela própria é um índice de que vivemos em 
comunidades inclusivas, e a dignidade é uma questão de reconhecimento 
recíproco de uns em relação aos outros (só temos dignidade uns em 
relação aos outros)

16
. 

 
Este Princípio nos mostra que o indivíduo deve ser tratado e cuidado como humano, 

respeitando suas igualdades e desigualdades. O filho de criação, na medida em que 

é tratado e publicamente reconhecido como se filho fosse, merece ser reconhecido 

como tal, sob pena de ser ferido o aludido princípio. 

 

 

 

                                                 
15

  DIAS, Maria Berenice. Manual de direito de família. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. P. 
56. 

16
 CANOTILHO apud COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (Org). Canotilho e a Constituição 

Dirigente. 2. ed. São Paulo: Renovar, 2005. P. 21. 



 
 REVISTA DIREITO CULTURA E CIDADANIA – CNEC OSÓRIO / FACOS 

VOL. 4 – Nº 2 – DEZEMBRO/2014 – ISSN 2236-3734 
. 

Página 14 

Princípio da solidariedade social 

 

Decorre do Princípio da Dignidade Humana. Busca a construção de uma sociedade 

mais justa, construída a partir de indivíduos que buscam, por meio do convívio 

harmônico com seu semelhante, a justiça social, a solidariedade humana, ou seja, a 

certeza da construção de um mundo com o ser humano mais aproximado de seu 

semelhante e, como consequência, uma melhor compreensão nas relações 

familiares que estão surgindo com o passar dos tempos. 

 

O princípio da solidariedade social existe para estabelecer deveres nas relações 

familiares, consequentemente nas relações socioafetivas, garantindo direitos que 

estão ligados de forma inseparável ao ser humano. É aquilo que está intimamente 

unido e que diz respeito ao cidadão, seja ele criança, adolescente, adulto ou idoso. 

 

Princípio da igualdade e do convívio familiar 

 

Este Princípio firmou-se com a definição de assegurar a todos indivíduos os mesmos 

direitos e obrigações existentes na sociedade em que vivem. Tem um significado 

muito especial e importante, pois, quando se fala em relações familiares, mais 

precisamente as relações alicerçadas pelo afeto, este instrumento tende a nos 

colocar como sujeitos iguais no nosso meio, promovendo o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade longe de quaisquer discriminações. 

 

Sendo assim, as relações por laços de afetividade devem estar asseguradas com o 

respeito da sociedade em que ela irá aparecer e, de fato nos colocando como seres 

da mesma natureza nesse processo. 

 

Princípio do melhor (ou maior) interesse da criança e do adolescente 

 

Conjuntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, regulamenta e dá 

sustentação à proteção do menor. Nos dita que devemos sempre nortear nossas 

decisões resguardando o que será melhor para a criança, dando muito mais valor ao 

convívio social, ao mundo de afeto e carinho que o cerca, o tratamento com amor do 
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que propriamente ligada ao valor econômico e as regras que na maioria das vezes é 

imposta por uma sociedade preconceituosa. 

 

Portanto, tal princípio está alicerçado na preservação de um ambiente saudável 

onde a criança possa se desenvolver com a adequada assistência dos pais. Estes 

filhos, mesmo advindos de uma relação socioafetiva devem ser vistos como sujeitos 

de direitos e que deverão ser resguardados, em seu estado normal, saudável e que 

tenham um desenvolvimento completo sem sofrer nenhum trauma futuro. 

 

Princípio da afetividade 

 

E, finalmente, o Princípio da Afetividade, que em nosso entendimento é o que temos 

de mais importante nas relações socioafetivas. Princípio este que resulta da 

evolução do conceito de família, buscando uma nova maneira de construção das 

relações afetivas entre indivíduos de um determinado grupo familiar, indo muito além 

do caráter patrimonial e biológico. Relação esta não determinada por meio de exame 

DNA, como habitualmente se reconheceria esse tipo de vínculo, mas externando 

muito mais valor aos aspectos relacionados à convivência nestas relações de pais e 

filhos afetivos, unidos pelo amor, respeito, educação, com dignidade e 

principalmente sem discriminação. Paulo Luiz Netto Lôbo diz que “a afetividade é o 

indicador das melhores soluções para os conflitos familiares.”17 

 

É neste Princípio que conseguimos vislumbrar nossas ações, reações e expressar 

de maneira mais transparente os sentimentos que construímos com nossos 

semelhantes, principalmente com aqueles que fazem parte de nossas vidas 

diariamente e nos devolvem os sentimentos com carinho e amor. Sendo justamente 

a mola mestra que conduz as relações afetivas que tanto temos citado ao longo do 

artigo. Nas palavras de Ionete de Magalhães Souza está traduzido este sentimento 

quando ela questiona: 

 
[...] como explicar a uma criança que aquela pessoa que sempre a tratou 
como se filha fosse, transmitindo-lhe amor, confiança e atenção, hoje 
pretende “renunciar” à sua paternidade, excluindo-a daqueles que ela tem 
como parte de sua vida? Os sentimentos e as relações maiores não podem 

                                                 
17

  LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: famílias. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. P. 67. 
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ficar condicionados a frios resultados da perícia genética.
18

 

 
Neste âmbito afetivo, Jacqueline Figueiras Nogueira compreende que 

 
O verdadeiro sentido nas relações pai-mãe-filho transcende a lei e o 
sangue, não podendo ser determinadas de forma escrita nem comprovadas 
cientificamente, pois tais vínculos são mais sólidos e mais profundos, são 
“invisíveis” aos olhos científicos, mas são visíveis para aqueles que não têm 
os olhos limitados, que podem enxergar os verdadeiros laços que fazem de 
alguém um “pai”: os laços afetivos, de tal forma que os verdadeiros pais são 
os que amam e dedicam sua vida a uma criança, pois o amor depende de 
tê-lo e de dispor a dá-lo. Pais, onde a criança busca carinho, atenção e 
conforto, sendo estes para os sentidos dela o seu “porto seguro”. Esse 
vínculo, por certo, nem a lei nem o sangue garantem. 

19
 

 
Então, no Princípio da Afetividade encontramos respostas para todas as dúvidas que 

temos quando falamos em relacionamentos afetivos, ou seja, a relação de pais e 

filhos ligados pelo afeto, amor e cumplicidade. É ele que nos mostra de forma clara 

quando se configura a socioafetividade. 

 

Filiação socioafetiva 

 

Assim, como já mencionado, é nos Princípios Constitucionais elencados na 

Constituição Federal Brasileira de 1988, conjuntamente com as decisões proferidas 

por nossos Tribunais, que encontramos as respostas para as demandas acerca das 

relações afetivas. Entendimentos que ganham força com os julgados de nossos 

Tribunais, que formam opinião e, consequentemente, cresce a ideia de filiação 

socioafetiva junto a nossa sociedade, que muitas vezes mostra-se preconceituosa 

quando se fala em relacionamentos diferentes do que lhe convém. 

 

A própria doutrina nos mostra uma nova ideia com relação a verdadeira paternidade, 

é o que refere Maria Cristina de Almeida 

 
O novo posicionamento acerca da verdadeira paternidade não despreza o 
liame biológico da relação paterno-filial, mas dá notícia do incremento da 
paternidade socioafetiva, da qual surge um novo personagem a 
desempenhar o importante papel de pai: o pai social, que é o pai de afeto, 

                                                 
18

  SOUZA, Ionete de Magalhães. Paternidade socioafetiva. Revista IOB de Direito de Família, ano 
4,  n. 46, Fev. Março 2008. p. 89-97. 

19
  NOGUEIRA, Jacqueline Filgueiras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do  

afeto como valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica, 2001. p. 84-85.  
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aquele que constrói uma relação com o filho, seja biológica ou não, moldada 
pelo amor, dedicação e carinho constantes.

20
 

 

Já não se decide mais questões afetivas nas relações familiares somente restritas 

aos fatores biológicos. Hoje estamos construindo a figura do pai social, que vai 

buscar amparo também nos laços afetivos deste pai para com o filho, elencado na 

construção de uma relação que não seja somente biológica, contemplando assim, o 

amor, o convívio, o cuidado e o carinho dispensado entre ambos. 

 

Mesmo não fazendo parte do presente artigo, mas valendo á título informativo, pois 

segue a mesma linha de pesquisa, não podemos deixar de lembrar que a 

socioafetividade também ocorre na relação afetiva entre a mãe e o filho de criação, 

claro que sempre respeitando os mesmos requisitos estipulados para o 

reconhecimento na paternidade socioafetiva. 

 

Em uma decisão que estamos trazendo ao artigo, a qual foi extraída das  decisões 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2005, o 

Desembargador Rui Portanova nos mostrou seu entendimento acerca do que vem a 

ser paternidade socioafetiva. Julgado esse um pouco mais antigo, mas já tratando 

de maneira diferenciada os relacionamentos afetivos, trazendo um entendimento 

sobre a verdade social, em acompanhamento do desenvolvimento do filho, cuidado, 

educação. Desta forma, 

 
Paternidade sócio-afetiva é a relação que, procedendo da realidade social, 
se desenvolve entre aquele que apresenta um estado de filho perante quem 
socialmente possui um estado de pai. A relação social se dá quando uma 
pessoa de fato cria, educa e acompanha o desenvolvimento de outro 
indivíduo a ponto de configurar verdadeiro estado de pai e filho. Ou seja, é 
aquela relação de afeto que ao longo do tempo vai criando raízes a ponto 
de – apesar da verdade biológica – criar uma verdade social. (TJRS. 
Apelação cível, processo n° 70010973402. Oitava Câmara Cível. Relator 
Desembargador Rui Portanova, julgado em: 04 ago.2005).

21
 

 
Então, a paternidade ou maternidade socioafetiva é desempenhada por aquele que 

tem o cargo de pai ou mãe sobre o filho de criação, tendo como base do 

relacionamento o afeto alicerçado no amor, carinho, cumplicidade, respeito, a 

                                                 
20

 ALMEIDA, Maria Christina de. Investigação de Paternidade e DNA: aspectos polêmicos. Livraria do 

Advogado, 2001. P.159-60. 
21 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível. Processo Nº 70010973402. Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Desembargador, Rui Portanova julgado em: 04 
ago.2005 <http://www.tj.rs.gov.br>. Acesso em: 20 ago. 2013. 
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convivência familiar em seu dia a dia dentro do lar que compartilham e 

consequentemente o reconhecimento das pessoas no meio onde vivem. 

 

Nesse sentido, Paulo Luiz Netto Lôbo complementa 

 
A paternidade é muito mais que o provimento de alimentos ou a causa de 
partilha de bens hereditários. Envolve a constituição de valores e da 
singularidade da pessoa e de sua dignidade humana, adquiridos 
principalmente na convivência familiar durante a infância e a adolescência. 
A paternidade é múnus, direito-dever, construída na relação afetiva e que 
assume os deveres de realização dos direitos fundamentais da pessoa em 
formação “à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar” (art.227 da Constituição). É pai quem assumiu esses 
deveres, ainda que não seja o genitor.

22
 

 

Esta paternidade vem construída e alicerçada nos valores, na dignidade da pessoa, 

advinda de uma boa infância e adolescência, com cumplicidade de ambas as partes. 

Com o pai assumindo a formação de caráter do indivíduo. Aí, então, nós teremos 

uma relação paternoafetiva, mesmo que esse pai não seja o seu genitor. 

 

A prevalência da paternidade socioafetiva sobre a paternidade biológica: o 
entendimento dos Tribunais em algumas Capitais do País 

 

Por meio de julgados, então, passamos a relatar algumas decisões proferidas pelos 

nossos Desembargadores em diferentes regiões do Brasil, o que nos possibilita 

entendermos um pouco mais acerca do que está sendo decidido em nosso País com 

relação aos relacionamentos afetivos. 

 

No primeiro23 julgado em análise, encontrado no Tribunal de Justiça do Espírito 

Santo, o pai socioafetivo pediu a anulação da certidão de nascimento, após saber 

que não era o pai biológico da criança, alegando que registrou o filho pensando que 

era seu, mesmo tendo se submetido a uma vasectomia anos antes do nascimento. 

Ficou provada nos autos a relação socioafetiva do pai durante aproximadamente oito 

                                                 
22

  LÔBO, Paulo Luiz Netto. Socioafetividade no Direito de Família: A persistente trajetória de um 
conceito fundamental. Revista Brasileira de Direitos das Famílias e Sucessões, Porto Alegre, n 5, 
p. 05-22, ago./set. 2008. P. 13 

23
 ESPIRITO SANTO, Tribunal de Justiça: Processo n° 2010220365. Apelação Cível 8905/2010. 2ª   

Câmara Civil do TJES. Relator Desembargador Cezário Siqueira Neto. Julgado em: 12 Abril 2011. 
Acesso: 20/09/13 <http://jurisprudencia.TJSE.jus.br/.> Acesso em: 20 set. 2013. 
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meses quando conviveu em contado com a criança. Recurso para negativa de 

paternidade improvido, mantida a paternidade socioafetiva.  

 

No julgado24 seguinte, também do Tribunal de Justiça do Espírito Santo a mãe da 

criança, após comprovado por meio de exame DNA e reconhecido pela Justiça, em 

primeira instância, a negativa de paternidade do suposto pai, entrou com recurso 

pleiteando a paternidade socioafetiva, que também lhe foi negado, em virtude do 

entendimento dos julgadores pela inexistência do vínculo socioafetivo em 

decorrência da forma como o fato se deu, pois o suposto pai foi enganado o que lhe 

causou revolta e aversão pela infante.  A Relatora do processo assim se pronunciou: 

“Para que se configure a paternidade socioafetiva é necessária a demonstração de 

carinho, afeto, ou seja, a posse de estado de filho. - É possível a anulação do 

registro civil de nascimento, quando constatado que o reconhecimento da 

paternidade decorreu de vício de consentimento”. 

 

No Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul constata-se por meio de 

estudo social a existência de laços afetivos entre os envolvidos, conforme podemos 

acompanhar na apelação cível a seguir: 

 
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. 
IRREVOGABILIDADE. PREVALÊNCIA DA PATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA. Da apelação: Restou comprovado nos autos que o 
recorrente não é o pai biológico do apelado, mas os estudos sociais 
constataram a existência de vínculo socioafetivo. A relação jurídica de 
filiação foi construída também a partir de laços afetivos e de solidariedade. 
O mero arrependimento não constitui razão capaz de revogar ato de 
reconhecimento da paternidade, efetuado modo espontâneo, que é 
irrevogável. Do Agravo Retido: A paternidade é apreciada por diversos 
meios de prova, sendo incabível a perícia postulada, inclusive, porque seu 
resultado não seria suficiente para afastar o relacionamento paterno filial 
que se instaurou no curso do tempo. Apelo e agravo retido desprovido. 
(Apelação Cível Nº 70047722079, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Munira Hanna, Julgado em 22/05/2013)

25
 

 

                                                 
24

 ESPIRITO SANTO, Tribunal de Justiça: Processo n° 2012201346. Apelação Cível 0601/2012. 2ª 
Câmara Civil do TJES. Relatora Desembargadora Marilza Maynard Salgado de Carvalho. Julgado 
em: 12 Abril 2011. Acesso: 20 set. 2013 <http://jurisprudencia.TJSE.jus.br/.>  Acesso em: 09 set. 
2013  

25
  RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível. Processo Nº 70047722079. Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Desembargador, Munira Hanna julgado em: 25 
maio.2013 <http://www.tj.rs.gov.br>. Acesso em: 25 set.2013 
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Em mais uma decisão de nossos julgadores, no Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo26, tratou de um pedido de anulação de assento de nascimento, alegando 

que a ré possui dois assentos de nascimento lavrados. O assento que se quer 

anular é o segundo, o qual foi realizado no Cartório de Registro Civil e Títulos e 

Documentos da Comarca de Laranjeiras do Sul no Estado do Paraná. 

 

Na primeira instância foi decido a favor do apelado, autorizando assim a anulação do 

segundo registro de nascimento, decisão está que resultou na presente apelação 

movida pela réu. A ré sustenta que foi criada pelo autor e sua companheira, e que 

deve prevalecer o segundo assento de nascimento, pois não existe vicio de 

consentimento capaz de anular o registro em questão.  

 

Porém, no seu parecer, o relator afirma que há provas nos autos do processo de que 

a ré somente foi registrada novamente para facilitar uma internação hospitalar e que 

após o falecimento da companheira do autor, a ré começou a praticar maus tratos 

contra o mesmo além de gastar indevidamente o seu dinheiro.  Afirma também que 

nos autos não constam qualquer prova que corroborem com o requisito 

indispensável ao reconhecimento de paternidade socioafetiva, a afetividade entre as 

partes, negando provimento ao recurso. 

 

Também o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral27, neste tema 

tão importante para a sociedade brasileira, que discute a prevalência ou não da 

paternidade socioafetiva sobre a biológica. Esta questão foi analisada pela Corte em 
                                                 
26

 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível. Processo Nº 0000614-03.2009.8.26.0224. 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça de SP, Relator Desembargador, Marcelo Tsuno. julgado 
em: 06 junho.2013 <http://www.tjsp.jus.br>. Acesso em: 25 set.2013 

27
  Descrição do Verbete: A Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição 

Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, conhecida como a “Reforma do 
Judiciário”. O objetivo desta ferramenta é possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os 
Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, 
social ou econômica. O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos 
encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF 
analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente 
pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. A preliminar de Repercussão Geral é analisada 
pelo Plenário do STF, através de um sistema informatizado, com votação eletrônica, ou seja, sem 
necessidade de reunião física dos membros do Tribunal. Para recusar a análise de um RE são 
necessários pelo menos 8 votos, caso contrário, o tema deverá ser julgado pela Corte. Após o 
relator do recurso, lançar no sistema sua manifestação sobre a relevância do tema, os demais 
ministros têm 20 dias para votar. As abstenções nessa votação são consideradas como favoráveis 
à ocorrência de repercussão geral na matéria. <http//www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.>. 
Acesso em:15 out.2013 
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um Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 69218628 que veio de encontro à 

decisão do Superior Tribunal de Justiça que não admitiu a remessa deste Recurso 

ao Supremo Tribunal Federal. Teve como Relator o Ministro Luiz Fux, que levou a 

matéria ao exame do Plenário Virtual, por entender que o tema é relevante do ponto 

de vista econômico, jurídico e social. Por maioria os Ministros seguiram o Relator e 

reconheceram a existência da repercussão geral da questão Constitucional 

discutida. 

 

A partir do momento em que tivermos a decisão sobre o mérito do Recurso, 

passaremos então a nos depararmos com decisões uniformes em nossas 

jurisprudências, nos Tribunais do Brasil, pois uma decisão do Supremo Tribunal 

Federal terá um peso muito grande nas decisões regionais e, que virá em 

contraponto ao que encontramos em pesquisa jurisprudencial no Superior Tribunal 

de Justiça, por meio de decisão proferida pela Ministra Nancy Andrighi e seguida por 

seu colegiado, decidiu de forma unânime a prevalência do vínculo biológico sobre o 

socioafetivo, conforme vemos a seguir: 

 
[...] de forma unânime, seguiu o entendimento da relatora do caso, ministra 
Nancy Andrighi, para quem o reconhecimento do estado de filiação constitui 
direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, que pode ser 
exercitado, portanto, sem nenhuma restrição, contra os pais ou seus 
herdeiros. “Se é o próprio filho quem busca o reconhecimento do vínculo 
biológico com outrem, porque durante toda a sua vida foi induzido a 
acreditar em uma verdade que lhe foi imposta por aqueles que o 
registraram, não é razoável que se lhe imponha a prevalência da 
paternidade socioafetiva, a fim de impedir sua pretensão”, assinalou a 
ministra. Vínculo prevalente. Na ação de investigação de paternidade, a 
filha, que foi registrada pelo marido de sua mãe, pretendia o 
reconhecimento da paternidade biológica, a alteração de seu nome e sua 
inclusão, como herdeira universal, no inventário do pai biológico. 

29
 

 

Após esse comparativo acerca dos julgados envolvendo as relações familiares e 

suas peculiaridades, analisando as jurisprudências em Tribunais do Brasil e algumas 

decisões do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça em nosso 

País, podemos concluir que a paternidade socioafetiva está prevalecendo sobre o 

reconhecimento biológico.  

 

                                                 
28

  Site:<http//www.stf.jus.br/portal/processo>. Acesso em: 15 out.2013 

 
29

  Site <http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao> Acesso em 22 out. 2013 

http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=111773
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O que é muito significativo em se tratando das relações afetivas, pois, nos mostra 

um novo caminho que está sendo construído quando conceituamos a família e suas 

relações sociais. 

 

Análise acerca da possibilidade ou não da ação de investigação da 
paternidade socioafetiva 
 

Como vimos no título anterior, com o passar do tempo ficamos mais convencidos no 

sentido de que a paternidade socioafetiva está se sobrepondo em relação ao 

reconhecimento biológico. Nos traz um sentimento especial, pois, indica ser possível 

a construção de um conceito familiar moderno, edificado no amor, no afeto, no 

respeito e no melhor interesse da criança e do adolescente. Viabiliza, então, que 

possamos trabalhar com a ideia de buscarmos este reconhecimento por meio de 

uma ação de investigação de paternidade socioafetiva. 

 

Identificamos esta situação quando a criança, ou seja, o “filho de criação” reside com 

pai ou mãe diferente do que consta ou não em seu Registro Civil. O que se 

apresenta nessa situação é que esse filho embora sabendo não ser filho é criado 

como se filho fosse não importando o fator biológico. Quando se fala em filho de 

criação, Belmiro Pedro Welter nos ensina  

 
A filiação afetiva também se corporifica naqueles casos em que, mesmo 
não havendo vínculo biológico, alguém educa uma criança ou adolescente 
por mera opção, denominado filho de criação, abrigando em um lar, tendo 
por fundamento o amor entre seus integrantes; uma família, cujo seu único 
vínculo probatório é o afeto. É dizer, quando uma pessoa, constante e 
publicamente, tratou um filho como seu, quando o apresentou como tal em 
sua família e na sociedade, quando na qualidade de pai proveu sempre 
suas necessidades, sua manutenção e sua educação, é impossível não 
dizer que o reconheceu.

30
 

 

O seu reconhecimento exige uma série de fatores, visto que além do afeto e da 

convivência que será preciso comprovar, faltaria um terceiro fator que seria o nome, 

para então termos a paternidade socioafetiva configurada, e nesse sentido José 

Bernardo Ramos Boeira nos traz seu entendimento acerca dos elementos 

caracterizadores do “estado de posse de filho” 

 

                                                 
30

 WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológicas e socioafetivas. São 
Paulo:Revista dos Tribunais, 2003. P.148 
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[...] a doutrina reconhece em sua maioria que, o fato de o filho nunca ter 
usado o Patronímico do pai, não enfraquece a “posse de estado de filho”, se 
concorrem os demais elementos – trato e fama – a confirmarem a 
verdadeira paternidade. Na verdade, esses dois elementos são os que 
possuem densidade suficiente capaz de informar e caracterizar a “posse de 
estado”.

31
 

 
O que não passaria de mera formalidade, pois, de que importará o “nome” que é 

dado à criança para sacramentar esta relação afetiva se temos sem ele solidificada 

e identificada a conexão paterno filial que preenche todos os requisitos ligados a 

socioafetividade, configurados com o tratamento e a fama. 

 

Dentre as possibilidades de reconhecimento desta filiação sociafetiva temos o 

pedido póstumo, que é requerido após a morte do pai, com a alegação de que 

existia a manifestação da vontade do pai em reconhecer o filho socioafetivo. É o 

pedido de confirmação da paternidade por afeto que existia entre o de cujus e o filho 

de criação. No Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, encontramos 

decisões que, em alguns casos, é confirmada e em outros não se obtém o desejado, 

como vemos abaixo: 

 
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO PÓSTUMA. PROCEDÊNCIA. 
Demonstrada a posse de estado de filha relativamente à autora, que foi 
assim criada pela falecida e seu marido desde a tenra idade, os quais 
detinham sua guarda judicial onde se comprometeram a lhe dar tratamento 
de filha, mantém-se a sentença de procedência da ação de adoção 
póstuma, com os todos os efeitos daí decorrentes, inclusive sucessórios, 
por aplicação do art. 41 do ECA, uma vez revogado o art. 1.628 do CC/02 
pela Lei nº 12.010 de 2009. Apelação desprovida. (Apelação Cível 
Nº00033369158, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
José Ataídes Siqueira Trindade, Julgado em 04/02/2010)

32
 

 
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO 
PÓSTUMO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. FILHA DE CRIAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO JURÍDICO 
SIMILAR AO DA ADOÇÃO PÓSTUMA. Em que pese a apelante ter pedido 
o reconhecimento de vínculo de parentesco em decorrência de relação 
socioafetiva, trata-se de pedido, substancialmente de mesma natureza, do 
que um pedido de adoção póstuma. Dito isso, não há litígio quanto ao 
tratamento dos falecidos à apelante ter sido praticamente similar ao 
tratamento dispensado a uma filha. Contudo, esse tratamento, em que pese 
praticamente igual ao tratamento para com um filho, em face das 
peculiaridades do caso, não indica que os falecidos pretendiam "adotar" ou 
reconhecer a autora como filha- oficialmente- para fins de direito. O detalhe 

                                                 
31

 BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de Paternidade: posse de estado de filho: 
paternidade socioafetiva. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. P. 63. 

 
32 RIO GRANDE DO SUL, Tribunal de Justiça. Apelação Cível. Processo nº 70033369158. Oitava 

Câmara Cível. Tribunal de Justiça do RS. Relator Desembargador, José Ataídes Siqueira 
Trindade. Julgado em: 04.02.2010<http://www.tj.rs.gov.br > Acesso em 28 out.2013. 

http://www.tj.rs.gov.br/
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esclarecedor deste processo é que os falecidos efetivaram o 
reconhecimento formal de outro filho de criação, demonstrando que tinham 
plena consciência de que poderiam igualmente fazê-lo em relação à 
apelante, mas não o fizeram. Circunstância que indica ter sido a apelante 
criada como "filha de criação", cuja condição não gera efeito patrimonial, 
nem viabilidade de reconhecimento de adoção "de fato" póstuma. 
Precedentes. Caso em que deve ser mantida a sentença de improcedência 
do pedido. NEGARAM PROVIMENTO.

33
 

 

Teremos, também, outro momento em que será realizado o pedido de filiação afetiva 

e o pai não reconhecerá esse filho como seu. Este reconhecimento irá de encontro à 

vontade do pai, que nunca foi manifestada de forma clara, não deixando 

transparecer esta intenção perante a sociedade em que fazem ou fizeram parte. 

Existe a possibilidade de fazer este pedido por meio de ação de investigação, mas 

será preciso que se realize um estudo com relação ao convívio entre ambos e, 

talvez não se chegue a um entendimento satisfatório para a parte demandante. 

 

Então, aparece como terceira via de reconhecimento o que chamamos de 

multiparentalidade, que fica evidenciada quando uma pessoa, ou seja, o “filho de 

criação” possui mais de um pai ou uma mãe, demonstrados em duas situações, 

aquele com quem ele criou laços afetivos ao longo de um convívio em sociedade e, 

o outro com quem ele tem vínculo biológico (DNA). Trazendo consigo esses dois 

modelos, em primeiro lugar uma Certidão de Nascimento com a presença de dois 

pais ou duas mães e os demais efeitos jurídicos em relação aos envolvidos. É o que 

podemos conferir no julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, trazido a seguir: 

 
MATERNIDADE SOCIOAFETIVA Preservação da Maternidade Biológica 
Respeito à memória da mãe biológica, falecida em decorrência do parto, e 
de sua família - Enteado criado como filho desde dois anos de idade 
Filiação socioafetiva que tem amparo no art. 1.593 do Código Civil e decorre 
da posse do estado de filho, fruto de longa e estável convivência, aliado ao 
afeto e considerações mútuos, e sua manifestação pública, de forma a não 
deixar dúvida, a quem não conhece, de que se trata de parentes - A 
formação da família moderna não-consanguínea tem sua base na 
afetividade e nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
solidariedade Recurso provido

34
. 

 

Mais uma vez, amparou-se num Princípio Constitucional como suporte a relação 

baseada na afetividade, reconhecendo o vínculo existente entre ambos, 

                                                 
33

 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível. Processo Nº 70054860234. Oitava 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Desembargador, Rui Portanova julgado em: 25 
maio.2013 <http://www.tj.rs.gov.br>. Acesso em: 25 set.2013. 

34 SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. Apelação Cível. Processo N° 64222620118260286 SP 0006422-
26.2011.8.26.0286, Relator Desembargador: Alcides Leopoldo e Silva Júnior Julgamento: 
14/08/2012, 1ª Câmara de Direito Privado.< http://www.tjsp.jus.br> Acesso em 28 out.2013. 
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demonstrado no caso, pela convivência o respeito mútuo e a publicidade perante a 

sociedade em que vivem. Não restando quaisquer dúvidas sendo então reconhecida 

a multiparentalidade. 

 

Desse modo, mesmo sendo matéria recente, ainda em construção doutrinária e 

jurisprudencial, com o estudo efetuado conclui-se que ainda não temos decisões 

unânimes acerca do tema. Todavia, torna-se possível que, com o passar do tempo e 

com o aprofundamento que está sendo realizado, chegarmos ao reconhecimento do 

relacionamento paterno afetivo. Novidades estão surgindo em nossos Tribunais, que 

possivelmente pacificarão as decisões relacionadas a paternidade socioafetiva, 

dando  oportunidade ao “filho de criação” de buscar o reconhecimento deste vínculo 

afetivo, dando mais importância ao amor, respeito e carinho demonstrado por meio 

do tratamento e da publicidade da relação do que pelo nome. 

 

 

Conclusão 
 

O objetivo desse estudo foi analisar a possibilidade ou não do reconhecimento da 

filiação socioafetiva e, para tanto, foi realizada uma busca histórica dos conceitos de 

família, influenciados pelo Direito Grego e Romano. Nessa volta as raízes da família, 

encontramos uma relação constituída somente pelo casamento e o poder patriarcal 

instalado no convívio entre pais, mães e filhos. Entendemos também, que a Igreja 

tinha poder muito influenciador nas relações paternais, instituto este tratado como 

sacramento. 

 

Com a passagem do tempo e, com a chegada da Constituição de 1988, temos 

então, uma revolução muito grande nos conceitos familiares. Não devemos mais 

relacionar a família simplesmente por vínculo biológico, ou seja, precisamos levar 

em consideração principalmente os vínculos de afeto construídos nestas relações. 

Começamos a conviver com a igualdade jamais observada entre pais e filhos, 

terminando com as diferenças entre filhos legítimos e ilegítimos. Foi marco inicial, 

pois trouxe a transformação da família e a torna base da sociedade para servir aos 

indivíduos que a constituem. 
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A partir daí, nos deparamos com relações afetivas, construídas por meio de carinho, 

amor, respeito, dedicação, longe daquelas que estamos acostumados a conviver 

diariamente. Cria-se uma nova forma de convivência, exteriorizada pelos laços 

harmoniosos existentes no seio familiar e com o reconhecimento da sociedade. 

 

Buscou-se por meio do estudo, trazer as decisões de alguns de nossos Tribunais 

com relação às relações socioafetivas. O que está sendo entendido e decidido por 

nossos Desembargadores quando falamos das relações de pais e filhos ligados por 

afeto. 

 

Acompanhando nossa jurisprudência, tivemos verdadeiras aulas, no que diz respeito 

da possibilidade do reconhecimento ou não dos filhos afetivos. Contudo, 

entendemos que não são pacificadas as decisões vindas dos tribunais. Num 

primeiro momento as decisões advindas dos julgados eram em sua maioria pelo 

reconhecimento desta relação socioafetiva, respeitando o Princípio da Afetividade, o 

que não se confirmou com o passar do tempo e com o aparecimento de problemas 

entre filhos, relacionados principalmente aos direitos adquiridos pelos filhos 

socioafetivos. 

 

Dessa forma, entendemos ser preciso analisar cada caso com suas especificidades 

ao longo do processo de reconhecimento de filiação socioafetiva e decidir pelo rumo 

a ser tomado pelas famílias envolvidas na situação real, ou seja, social e diária. 

 

Com relação aos objetivos traçados para a realização do estudo, concluímos que, 

após averiguarmos a possibilidade ou não do reconhecimento da paternidade 

sociafetiva por meio de ação que ela se mostra possível. Mas entendemos também, 

que é preciso trabalhar a possibilidade deste reconhecimento baseada em um 

estudo social seja realizado à luz dos Princípios Constitucionais elencados em nossa 

Constituição Federal de 1988.  

 

Verificamos também, na pesquisa jurisprudencial realizada, o entendimento dos 

nossos julgadores em alguns Tribunais do Brasil acerca do tema e, notamos que as 
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decisões ainda são apresentadas de formas diferentes, o que em breve poderá estar 

mudando e vindo de forma pacificada. 

 

É assunto recente, que precisa ser aperfeiçoado, pois estamos tratando de 

sentimentos entre pessoas, de relacionamentos sociais, de pais e filhos ligados por 

afeto. Decisões estas que irão influenciar no futuro dos indivíduos envolvidos frente 

a uma sociedade ainda conservadora quando se fala em relacionamentos diferentes 

dos habituais que se apresentam com o passar dos tempos. 
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A medida socioeducativa de internação e o tratamento dispensado 
aos adolescentes infratores dependentes químicos 

 
Analice Costa dos Santos 1 

Saulo Bueno Marimon
 2 

 

Resumo: O presente trabalho tem como foco de estudo a forma de tratamento dispensada aos 
adolescentes infratores, que recebem a medida socioeducativa de internação como resposta ao ato 
infracional cometido, dedicando atenção especial àqueles dependentes de substâncias psicoativas. 
Utilizou-se, para tanto, análise da literatura especializada e dispositivos legais que regulamentam a 
matéria, além de relatório resultante da visitação à Fundação de Atendimento Socioeducativo – 
FASE, da cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul. O artigo 112 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente elenca quais as medidas socioeducativas que poderão ser aplicadas ao 
adolescente que comete um ato infracional. A internação é a medida mais gravosa dentre arroladas 
no referido dispositivo e deve obedecer os princípios da brevidade, excepcionalidade e condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento. Ao adolescente infrator dependente químico, por sua vez, é 
destinado tratamento especializado, com estruturação apropriada e atendimento com equipe técnica 
multidisciplinar e multissetorial, podendo, inclusive, haver a suspensão da medida aplicada, para o 
devido tratamento de saúde. Em 2012, se deu o advento da Lei n. 12.594, que foi de suma 
importância à garantia dos direitos do socioeducando, uma vez que regulamentou a forma de 
execução das medidas socioeducativas. Porém, mesmo com as garantias constitucionais, com as 
disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, e com o avanço trazido pela nova lei, 
faticamente muitas mudanças precisam ocorrer para que se alcancem as finalidades de saúde, 
ressocialização e educação.  
 
Palavras-chave: adolescente infrator - dependência de drogas - medida socioeducativa de 
internação.  
 
Abstract: This work focuses on the study of exempted treatment form of lawbreakers adolescents, 
who receive the partner-educative measure of internment as a response to the infraction committed, 
yet, paying particular attention to those addicted to psychoactive substances. Was used, for both , the 
analysis of literature and legal devices that regulate the matter , and the report resulting from visitation 
to the Foundation for Socio-Educational Assistance - FASE , the city of Porto Alegre , State of Rio 
Grande do Sul. The article 112 of the Statute of Children and Adolescents lists the educational 
measures that can be applied to the teenager who commits a crime. The internment is more severe 
among cited in said device and must obey the principles of brevity, exceptionality and peculiar 
condition of the developing person. To the lawbreaker Adolescent addicted to chemicals, in turn, is 
intended specialized treatment , with appropriate structuring and service with multidisciplinary and 
multisectoral technical team , and can even be applied to suspend the measure , due to health care. In 
2012 occurred the enactment of Law number 12,594, which was of paramount importance to ensure 
the rights of these adolescents once regulated the manner of implementation of the partner-educative 
measures. But even with the constitutional guarantees with the provisions of the Statute of Children 
and Adolescents, and the advancement brought by the new law, in practice many changes need to 
occur in order to fulfill the purposes of health, rehabilitation and education. 
 
Keywords: lawbreaker adolescent - drug addiction - the partner-educative measure of internment.  

 
 
Introdução 

 

O objetivo que norteou este trabalho foi a forma de tratamento destinada ao 

                                                 
1
 Bacharela em Direito pela FACOS/CNEC 

2
 Professo orientador. Mestre em Ciências Criminais pela PUC/RS. 
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adolescente que comete ato infracional ensejador da medida socioeducativa de 

internação, em especial, o tratamento destinado ao adolescente dependente de 

substâncias psicoativas, internado por cumprimento de medida socioeducativa. 

 

Adolescentes, então, de acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente3, são aquelas pessoas com idade compreendida entre 12 e 18 anos4, 

sendo a eles dirigido o princípio da proteção integral5. 

 

Ao cometerem um ato infracional, que, nos termos do ECA6, é toda conduta descrita 

como crime ou contravenção penal, em razão da situação peculiar de pessoa em 

desenvolvimento, a eles não são aplicáveis as penas contidas no Código Penal, 

mas, sim, medidas socioeducativas previstas na legislação especial. 

 

Destaca-se que, com o advento da Constituição Federal de 1988, houve uma 

significativa mudança na situação jurídica da criança e do adolescente, os quais 

passaram a ser reconhecidos como verdadeiros sujeitos de direito, abandonando-se, 

com isso, o status da situação irregular, uma vez que a partir da Carta de 1988, a 

concepção de pessoa em condição peculiar de desenvolvimento foi incorporada à 

cultura jurídica brasileira, o que restou, posteriormente, firmado pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente, bem como pela Convenção internacional sobre os 

Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil em 1990 (PIOVESAN, 2010, p. 337). 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, revogou o antigo Código de 

Menores, em que prevalecia a doutrina da situação irregular, e firmou a doutrina da 

proteção integral, conforme mencionado, prevista pelo artigo 227 da Constituição 

Federal de 1988, o qual prevê que a criança e o adolescente são sujeitos de seus 

próprios direitos, diante da família, da sociedade e do Estado, sendo que estes têm 

                                                 
3
 Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. ECA. 

4
 Art. 2º “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.” 

5
 Nesse sentido, dispõe o artigo 227 da Constituição Federal de 1988: “É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 

6
 Art. 103. “Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal”. 
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o dever de prestar-lhes toda assistência para o pleno desenvolvimento. 

 

As medidas socioeducativas, diferentemente das medidas protetivas, são aplicadas 

exclusivamente aos adolescentes, e não às crianças, previsão claramente trazida 

pelo texto do artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que também 

elenca quais as medidas existentes. Com relação a execução das medidas 

socioeducativas, registra-se que, até o ano de 2012, não havia legislação que a 

regulamentasse, até o momento do surgimento da Lei n. 12.594/2012, que instituiu o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o Sinase, que determina, 

definindo competências e instituindo programas de atendimento, a forma de 

execução das medidas socioeducativas e protetivas. 

 

No que tange ao adolescente infrator dependente químico e/ou com transtorno 

mental, o artigo 64 da Lei 12.594/20127 dispõe a respeito do tratamento legal a ser 

dispensado pelas pessoas e instituições recebedoras desses adolescentes. 

 

Este estudo, como referido, debruça-se centralmente na medida socioeducativa de 

internação e no tratamento dispensado aos adolescentes infratores, portadores de 

dependência química, que cometem ato infracional ensejador da aplicação de 

medida privativa de liberdade. Para tanto, com a metodologia adotada, vislumbra-se 

analisar se a eles é dispensado o atendimento adequado, com estruturação, 

                                                 

7
 Art 64. O adolescente em cumprimento de medida socioeducativa que apresente indícios de 
transtorno mental, de deficiência mental, ou associadas, deverá ser avaliado por equipe técnica 
multidisciplinar e multissetorial. § 1

o
  As competências, a composição e a atuação da equipe técnica 

de que trata o caput deverão seguir, conjuntamente, as normas de referência do SUS e do Sinase, 
na forma do regulamento. § 2

o
  A avaliação de que trata o caput subsidiará a elaboração e 

execução da terapêutica a ser adotada, a qual será incluída no PIA do adolescente, prevendo, se 
necessário, ações voltadas para a família. § 3

o
  As informações produzidas na avaliação de que 

trata o caput são consideradas sigilosas. § 4
o
  Excepcionalmente, o juiz poderá suspender a 

execução da medida socioeducativa, ouvidos o defensor e o Ministério Público, com vistas a incluir 
o adolescente em programa de atenção integral à saúde mental que melhor atenda aos objetivos 
terapêuticos estabelecidos para o seu caso específico. § 5

o
  Suspensa a execução da medida 

socioeducativa, o juiz designará o responsável por acompanhar e informar sobre a evolução do 
atendimento ao adolescente. § 6

o
  A suspensão da execução da medida socioeducativa será 

avaliada, no mínimo, a cada 6 (seis) meses. § 7
o
  O tratamento a que se submeterá o adolescente 

deverá observar o previsto na Lei n
o
 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e 

os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 
saúde mental. 
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profissionais competentes e programas especializados; se a Lei n. 12.594/12 

protegeu, de maneira efetiva, o adolescente infrator dependente químico; e, ainda, 

qual o procedimento adotado uma vez constatada a dependência de drogas ou 

substância psicoativa no curso do processo, ou mesmo quando do cumprimento da 

medida de internação. 

 

Considerações acerca da evolução jurídica do direito do adolescente infrator 

  

Historicamente, os direitos da criança e do adolescente foram apresentando 

significativa evolução, até a construção da doutrina da proteção integral, atualmente 

adotada. Wilson Donizeti Liberati ressalta que houve uma grande luta histórica para 

assegurar às crianças e aos adolescentes os direitos fundamentais e a concepção 

da titularidade de direitos (2012, p. 111). Dessa forma, se faz necessária a presente 

análise, a fim de possibilitar melhor compreensão do tema abordado.  

 

Durante a fase imperial surge pela primeira vez a preocupação com os infratores, 

menores ou maiores. Eram inimputáveis os menores de sete anos de idade, sendo 

que dos sete aos dezessete anos, em que pese houvesse atenuação da pena, o 

tratamento era similar ao destinado ao adulto. Aqueles com idade compreendida 

entre dezessete e vinte e um anos eram considerados jovens adultos, podendo ser 

submetidos a pena de morte natural. (AMIN, 2011, p. 3). 

 

Em 1830, com a vigência do Código Penal do Império, passou-se a ocorrer 

realização de exame de capacidade de discernimento para aplicação da pena, bem 

como considerava-se inimputável o menor de quatorze anos. Porém, caso fosse 

constatado a capacidade de discernimento dos menores com idade compreendida 

entre sete e quatorze anos, estes eram encaminhados para as chamadas casas de 

correção, onde poderiam permanecer até os dezessete anos.  (AMIN, 2011, p.4) 

 

No início do período republicano o pensamento social era marcado pela oscilação 

entre assegurar ou defender-se dos menores. Em 1906, foram inauguradas as casas 

de recolhimento, as quais dividiram-se em escolas de prevenção, com o fito de 

educar menores em abandono, e escolas de reformas e colônias correcionais, 
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destinadas à regeneração de menores em conflito com a lei.    

 

No ano de 1912, foi apresentado um projeto, pelo deputado João Chaves, com o 

objetivo de afastar o direito de crianças e adolescentes da espera penal, sendo que, 

para tanto, deveria haver a especialização de juízes e demais profissionais, em 

consonância com os movimentos internacionais que ocorriam à época, como o 

Congresso Internacional de Menores, em Paris, no ano de 1912, e a Declaração de 

Gênova de Direitos da Criança. Então, em decorrência do referido projeto e dos 

eventos internacionais mencionados, a Doutrina de Direito do Menor é fundada, 

observando o binômio carência-delinquência. O entendimento, por sua vez, era no 

sentido de que o Estado deveria proteger os menores, mesmo que suas garantias 

fossem suprimidas. É a delineação da doutrina da Situação Irregular (AMIN, 2011, p.  

 

Em 1923, houve a criação do primeiro Juizado de Menores no Brasil, tendo José 

Cândido de Albuquerque Mello Mattos como primeiro juiz de menores da América 

Latina, e instituiu-se o primeiro Regulamento de Proteção aos Menores 

Abandonados e Delinquentes, pelo Decreto n. 16.272. Já no ano de 1926, foi 

publicado o primeiro Código de Menores no Brasil, por meio do Decreto n. 5.083, 

que instituiu, entre outras disposições, a forma de tratamento aos infantes 

abandonados e aos menores delinquentes, sendo considerados menores aqueles 

com idade inferior a 18 anos. Em 1927, o Código de Menores foi substituído pelo 

Decreto n. 17.943-A, também conhecido como Código Mello Mattos. O objetivo 

agora era manter a ordem social e foi nesse período em que se firmou a doutrina da 

situação irregular. Isso porque, crianças e adolescentes não eram considerados 

sujeitos de direito e somente eram abrangidos pelas disposições do Código aqueles 

em situação de abandono ou delinquência – sendo estes considerados irregulares 

na sociedade. 

 

Em 1941, tem-se o advento do Decreto-Lei n. 3.799, que instituiu o Serviço de 

Assistência do Menor (SAM). Esse período foi marcado pela quebra de vínculo 

familiar, fortalecimento de vínculos institucionais e o exercício da correção prevalecia 

sobre o afeto. Em 1964, o SAM foi extinto, em razão de ter se distanciado de seu 

objetivo principal e, também, devido ao desvio de verbas, ensino precário e 
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incapacidade de recuperação de internos. Com sua extinção, houve a criação da 

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a FUNABEM, por meio da Lei n. 4.513, 

baseada na Política Nacional do Bem-Estar do Menor que, em que pese 

apresentasse proposta pedagógica-assistencial progressiva, na prática acabou 

sendo mais um instrumento de controle do regime político autoritário exercido pelos 

militares (AMIN, 2011, p. 6).  

 

Cabe registrar que, no ano de 1967, a Lei n. 5.228 reduziu a maioridade penal para 

16 anos de idade, sendo que entre 16 e 17 anos deveria ser utilizado o critério 

subjetivo da capacidade de discernimento. Em 1968, a responsabilização penal 

retornou aos 18 anos de idade, pelo advento da Lei n. 5.439. 

 

No final da década de 1970, em outubro de 1979, a Lei n. 6.697 criou um novo 

Código de Menores, que apenas consolidou a doutrina da situação irregular, sem 

trazer qualquer inovação. João Batista Saraiva refere que pela ideologia do novo 

Código 

 
[...]“os menores” tornam-se interesse do direito especial quando 

apresentam uma “patologia social”, a chamada situação irregular, ou seja, 
quando não se ajustam ao padrão estabelecido [...] permitindo-se que mais 
tarde se afirmasse que quem estava em situação irregular era o Estado 
brasileiro. (SARAIVA, 2003, p. 44). 

 
Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve mudanças significativas, 

principalmente pelo fato de que passou-se a valorar a dignidade da pessoa 

humana8, bem como o interesse coletivo/social. Foi a partir da Carta Constitucional 

de 1988, que a noção de pessoa em situação peculiar de desenvolvimento foi 

introduzida no ordenamento jurídico brasileiro, abandonando-se a doutrina da 

situação irregular e adotando-se a doutrina da proteção integral. Também, a partir 

desse momento é que os menores de 18 anos de idade passaram a ser 

considerados sujeitos de direito. Liberati (2012, p. 55) explica que, pela primeira vez 

na história das Constituições brasileiras, o problema da criança foi tratado como 

questão pública e abordado de forma profunda, atingindo radicalmente o sistema 

                                                 
8
 A respeito da dignidade da pessoa humana, Ingo Wolfgang Sarlet refere que, em que pese acredite 
não ser possível conceitua-la, diferentemente do que ocorre com as demais normas 
jusfundamentais, não se cuida de aspectos mais ou menos específicos da existência humana 
(integridade física, intimidade, vida, propriedade, etc.), mas, sim, de uma qualidade tida como 
inerente, ou, como preferem outros, atribuída a todo e qualquer ser humano.  
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jurídico. 

 

A doutrina da proteção integral, por sua vez, encontra-se insculpida no artigo 227 da 

Constituição Federal9, e determina que a família, o Estado e a sociedade devem 

assegurar à criança e ao adolescente a garantia integral dos direitos a eles 

inerentes, constantes do referido dispositivo constitucional.  

 

Em 1990, por meio da Lei. 8.069, instituiu-se o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, como mecanismo regulamentador da atual Constituição. Andréia Amin 

refere que, “apesar do artigo 227 da Constituição da República ser definidor, em seu 

caput, de direitos fundamentais e, portanto, ser de aplicação imediata, coube ao 

Estatuto da Criança e do Adolescente a construção sistêmica da doutrina da 

proteção integral” (2014, p.56). Ivan de Carvalho Junqueira, a respeito do ECA, 

corrobora com o exposto acima, referindo que 

 
Aqui, crianças e adolescentes são considerados, de fato e de direito, os 
legítimos protagonistas, tratados de pé de igualdade, sem desprezo, além 
do mais, as peculiaridades pertinentes à sua especial condição, qual seja, a 
de pessoas em desenvolvimento. (JUNQUEIRA, 2014, p. 46). 

 

A citada Lei, então, buscou inspiração na Convenção sobre os Direitos da Criança, 

promovida pela Assembleia-Geral das Nações Unidas/ONU, em 20.11.1989 e 

declarou que a criança e o adolescente seriam juridicamente tratados como sujeitos 

de seus próprios direitos (LIBERATI, 2012). 

 

Por fim, no que tange à aplicação das medidas socioeducativas, e também das 

protetivas, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, somente em 2012 é 

que houve a criação, por meio da Lei n. 12.594, do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (Sinase), que tem por fim ordenar cada uma das 

atribuições legais que se destinam à efetivação das determinações jurídicas de 

responsabilização diferenciada e individualizada do adolescente infrator 

(RAMIDOFF, 2012, p. 14).  

 

                                                 
9
 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.  
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Medidas socioeducativas 

 

De início, antes de abordar os principais aspectos referentes às medidas 

socioeducativas, é importante levar em consideração, além da data do fato, do tipo 

de infração cometida, principalmente a fase de desenvolvimento em que se encontra 

o adolescente. Nesta etapa, diversas transformações estão ocorrendo, inclusive as 

principais mudanças cognitivas, conforme também estudado pela área de 

conhecimento da psicologia10. 

 

Uma vez, então, praticado o ato infracional pelo adolescente, após o trâmite do 

devido processo legal, caberá à autoridade judiciária aplicar uma sanção – resposta 

à infração cometida, ou seja, a aplicação de medida socioeducativa, com a qual 

poderão ser aplicadas, cumulativamente, as medidas de proteção, de acordo com a 

previsão dos artigos 101, incisos I a VI11 e 112, inciso VII12, ambos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  

 

As medidas socioeducativas têm caráter sancionatório-punitivo, mas, mesmo com 

esse caráter, são executadas por meio de um conjunto de ações que combinam 

educação e convivência social na família e na comunidade (LIBERATI, 2012, p. 117). 

Nesse sentido, Giovana Mazzarolo Foppa, após analisar a estrutura do ECA, refere 

que a medida socioeducativa não tem somente um caráter educativo, preventivo 

ressocializador, mas que  

 
[...] assim como a pena, a medida socioeducativa possui inegável caráter 
sancionatório, uma vez que consiste numa resposta do Estado à prática de 
um ato infracional por adolescente, que não pode ser aplicada em nenhuma 

                                                 
10

 Sarah Jayne Blackmore, em palestra sobre o cérebro do adolescente, refere que, apesar de muitas 
vezes pensarmos que o cérebro do adolescente já atingiu seu pleno desenvolvimento, os 
comportamentos dos adolescentes são explicados em termos neurodesenvolvimentais, e que a 
adolescência é ainda um período em que as capacidades cognitivas estão aperfeiçoando-se, e 
não finalizadas, como se supunha anteriormente. 

11
 Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá 

determinar, dentre outras, as seguintes medidas: I - encaminhamento aos pais ou responsável, 
mediante termo de responsabilidade; II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; III - 
matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; IV - inclusão 
em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente; V - requisição 
de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; VI - 
inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 
toxicômanos.  

12
 Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao 

adolescente as seguintes medidas: VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 
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outra hipótese em que haja necessidade de tão somente educar-se o jovem 
[...] O caráter retributivo das medidas socioeducativas é inegável e, embora 
se reconheça a finalidade pedagógica, sua natureza jurídica é penal, não 
havendo, nesse particular, qualquer contradição. (FOPPA, 2011, p. 19 e 20). 

 
Seguindo essa linha, embora sejam os adolescentes penalmente inimputáveis nos 

termos do artigo 27 do Código Penal13, são imputáveis diante de uma legislação 

especial, o Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo, assim, penalmente 

responsáveis, uma vez que se cometerem quaisquer condutas descritas como crime 

ou contravenção penal serão responsabilizados, recebendo como resposta ao ato 

infracional cometido alguma das medidas socioeducativas, que, como referido, 

podem ser aplicadas em conjunto com as medidas protetivas, por estarem em 

situação de risco. 

 

O artigo 112 incisos I a VI do Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta o rol 

das medidas socioeducativas14 que podem ser aplicadas ao adolescente infrator, 

quais sejam: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à 

comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade e internação 

em estabelecimento educacional. Pelo disposto no artigo citado, pode-se observar 

que se trata de rol taxativo, ou seja, não meramente exemplificativo e, assim, é 

vedada a imposição de qualquer medida diversa das arroladas.  

 

Tem-se, então, dois grupos de medidas socioeducativas, as que são executadas em 

meio aberto e, por consequência, não privativas de liberdade, que são a prestação 

de serviços à comunidade, a advertência, a obrigação de reparação do dano e a 

liberdade assistida; em outra parte tem-se as medidas privativas de liberdade, que 

consistem na semiliberdade e na internação em estabelecimento educacional.  

 

A advertência, considerada a mais branda das medidas socioeducativas arroladas, 

ocorre por meio de admoestação verbal, feita pelo juiz, em audiência aprazada 

especialmente para isso. Esta medida pode tanto ser coletiva, quanto individual, e, 

também, ocorrer em casos de composição de remissão, resultando na extinção do 
                                                 
13

 Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas 
estabelecidas na legislação especial 

14
 Com relação à competência para aplicação das medidas socioeducativas, registra-se ser de 

competência exclusiva do juiz, de acordo com a súmula 108 do Superior Tribunal de Justiça: “A 
aplicação de medidas sócio-educativas ao adolescente, pela prática de ato infracional, é da 
competência exclusiva do juiz. 
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procedimento quando exaurida em audiência ou, ainda, ser aplicada ao final do 

processo, em razão de este ter inequívoco conteúdo educativo (SARAIVA, 2006, p. 

157).  

 

Com relação à medida consistente na reparação do dano, encontra previsão legal no 

artigo 116 do ECA15, e objetiva que o adolescente, em se tratando de infração com 

reflexos patrimoniais, restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou 

compense o prejuízo à vítima. 

 

É essencial que a capacidade de reparação do dano seja do próprio adolescente, 

que deverá agir por seus próprios meios, podendo, inclusive, compor com a vítima 

um agir restaurativo, advindo daí, explica Saraiva, a natureza educativa da medida 

(SARAIVA, 2006, p. 158).  

 

A medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, regulamentada 

pelo artigo 117, do ECA16, consiste na prestação de serviços, realizado em órgãos 

conveniados ao juizado aplicador da medida, em dias e horários que não 

prejudiquem a frequência escolar e jornada de trabalho, não podendo exceder oito 

horas semanais, com período máximo de seis meses. Caracteriza-se, também, pelo 

forte cunho pedagógico, justamente porque permite que o adolescente infrator utilize 

seu trabalho, de forma gratuita, para redimir-se pela infração cometida (ELIAS, 2010, 

p. 117). 

 

Os artigos 118 e 11917 regulamentam a medida da liberdade assistida, que visa, 

                                                 
15

 Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for 
o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, 
compense o prejuízo da vítima. 

16
 Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de 

interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, 
hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários 
ou governamentais. Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do 
adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas semanais, aos 
sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a freqüência à escola 
ou à jornada normal de trabalho. 

17
 Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para 

o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. § 1º A autoridade designará pessoa 
capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa 
de atendimento. § 2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo 
a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o 
Ministério Público e o defensor. Art. 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da 
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além do atendimento do adolescente, também de sua família. João Batista Saraiva, 

nesse aspecto refere que o atendimento à família é fundamental, uma vez que ela 

muitas vezes representa o núcleo delinquencial (SARAIVA, 2006, p. 161). A 

liberdade assistida tem um prazo mínimo de seis meses, e a finalidade de 

acompanhar, orientar e apoiar o adolescente infrator. Será, ainda, submetida a 

avaliação periódica, para, após ouvidos o Ministério Público, o orientador e o 

defensor, analisar a necessidade de prorrogação, revogação ou substituição. Deve 

ser executada por profissional que efetivamente participe da vida do socioeducando, 

ou seja, o orientador precisa verificar a frequência escolar, realizar visitas 

domiciliares, enfim, acompanhar as tarefas cotidianas do adolescente. 

 

No que tange, então, a primeira medida privativa de liberdade, tem-se a inserção em 

regime de semiliberdade, prevista no artigo 120 do ECA18. Nessa hipótese, que 

funciona como um processo de evolução ao meio aberto, o adolescente poderá 

realizar atividades externas, sob a supervisão de um programa previamente 

estabelecido, com determinação de horários e metas a serem alcançadas. Saraiva 

ensina que é impositiva a distinção entre o adolescente que está cumprindo medida 

de internação com possibilidade de atividades externas e aquele que está submetido 

a medida de semiliberdade. 

 
Em se tratando de adolescente incluído em programa de semiliberdade, as 
atividades externas, que são a regra e não podem ser vedadas pela 
autoridade judiciária, hão de ser realizadas sem vigilância, inseridas, por 
certo, em um prévio plano de atendimento que as contemple (SARAIVA, 
2006, p. 178). 

 

Cumpre mencionar, ainda, que ela pode ser aplicada em dois momentos: em 

transição de internação para o meio aberto, ou então, quando o juiz aplicar de pronto 

a medida, por entender que é a mais aplicável ao caso, em relação às demais.  

                                                                                                                                                         
autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros: I - promover 
socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se 
necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social; II - supervisionar a 
freqüência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula; III - 
diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de 
trabalho; IV - apresentar relatório do caso. 

18
 Art. 120. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de 

transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, 
independentemente de autorização judicial. § 1º São obrigatórias a escolarização e a 
profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na 
comunidade. 

§ 2º A medida não comporta prazo determinado aplicando-se, no que couber, as disposições relativas 
à internação. 
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A segunda medida privativa de liberdade e mais gravosa dentre as outras, é a 

internação em regime educacional, e será abordada no próximo tópico, em 

destaque, em razão de ser objeto principal deste artigo.  

 

Medida socioeducativa de internação 

  

A medida de internação em regime educacional consiste, como referido, na medida 

mais gravosa dentre as arroladas no artigo 112 do ECA, isso porque priva o 

adolescente de sua liberdade, muitas vezes com proibição da realização de 

atividades externas.  

 

As medidas socioeducativas que resultam em privação da liberdade devem nortear-

se pelos Princípios da Brevidade, Excepcionalidade, bem como devem respeitar a 

condição peculiar em que se encontra o adolescente, qual seja, a de pessoa em 

desenvolvimento. Os referidos princípios decorrem do disposto no artigo 227, 

parágrafo 3º, inciso V, da Constituição Federal de 198819, onde consta 

expressamente que, quando houver a aplicação de medida privativa de liberdade, o 

direito a proteção especial abrangerá obediência aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O 

caput do artigo 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente também dispõe de 

forma expressa a 20necessidade de observância desses princípios, quando da 

aplicação da internação.  

 

A obediência à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, princípio este 

aplicado conjuntamente com os demais, deve ocorrer justamente pela fase 

extraordinária de construção da personalidade vivida pelo adolescente. Nessa linha, 

Ferraz (2013, p.32) explica que a análise predispõe uma investigação, a fim de 

verificar se o adolescente tem condições de cumprir a medida imposta e, ainda, se a 

internação trará formas para o desenvolvimento educativo e profissional do 

socioeducando. 

                                                 
19

 § 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: V - obediência aos princípios 
de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, 
quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade. 

20
 Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 
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O princípio da brevidade, que diz respeito ao limite cronológico, garante que a 

internação, em que pese não comporte prazo mínimo determinado21, deve ser 

aplicada por curto período, o necessário para readaptação do adolescente. Saraiva 

(2006, p. 170), ao escrever sobre o tema, refere que a brevidade é essencial, uma 

vez que a medida privativa de liberdade traz em si um dano, em razão da 

contaminação gerada pelo espaço de internação coletiva. O autor, ainda nesse 

sentido, leciona que 

 
O menor tempo possível de privação de liberdade se constitui em uma 
garantia constitucional, até mesmo como mecanismo capaz de combater 
esta inevitável contaminação com outras experiências negativas. No cortejo 
entre vantagens e desvantagens da internação, há que se levar em conta o 
interesse da sociedade, enquanto mecanismo de defesa social, e o 
interesse do adolescente, enquanto sujeito de um processo educativo 
(2006, p. 170-171). 

 

A excepcionalidade, por sua vez, traduz o mandamento de que a internação deve 

ser aplicada somente quando não houver outra medida mais adequada22, ou seja, 

deve ser aplicada em último caso, pois ela não se constitui na melhor opção de ação 

socioeducativa, uma vez que retira o jovem do convívio com a sociedade, e o 

Estatuto visa justamente o contrário, que é a reintegração do adolescente no meio 

social e no convívio familiar. 

 

Desta feita, explicados os preceitos norteadores da internação, passa-se à 

exposição das hipóteses em que se permitirá a aplicação desta medida. 

 

O artigo 122 do ECA elenca três situações que podem ter como resposta a medida 

privativa de liberdade, quais sejam: quando o ato infracional for cometido com grave 

ameaça ou violência contra a pessoa; quando houver reiterados cometimentos de 

outras infrações graves; ou por descumprimento reiterado e injustificável de medida 

anteriormente imposta. 

 

A primeira hipótese mencionada dispõe da necessidade de, além de haver um ato 

                                                 
21

 Nesse sentido, dispõe o § 2º do artigo 121, ECA: A medida não comporta prazo determinado, 
devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis 
meses. 

22
 Nesse sentido, dispõe o § 2º do artigo 122, ECA: Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, 

havendo outra medida adequada. 
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infracional devidamente apurado, também da reunião das características de 

violência ou grave ameaça contra a pessoa. Destaca-se, que o caráter grave da 

ameaça ou da violência deve resultar das próprias características da infração 

ocorrida e, não, de potencialidades derivadas subjetivamente pela personalidade ou 

história do infrator (MENDEZ, 2010, p. 585). 

 

A segunda hipótese exige o requisito prévio da existência de cometimento de atos 

infracionais graves, devidamente apurados pelo devido processo legal, que tiveram 

como resposta qualquer das outras medidas previstas no artigo 112. 

 

A terceira hipótese, que consiste no descumprimento reiterado e injustificável de 

medida anteriormente imposta, também é chamada de internação-sanção, uma vez 

que haverá a regressão de medida mais branda a outra mais gravosa, privativa de 

liberdade. Ela visa, assim, impor que o adolescente retome as metas estabelecidas 

na execução da medida socioeducativa não privativa de liberdade, sendo facultado à 

autoridade judiciária, diante da disposição do adolescente, reinseri-lo a qualquer 

tempo no programa a que estava submetido. 

 

Com relação ao prazo de cumprimento da medida socioeducativa de internação, em 

que pese não comporte prazo mínimo, conforme referido, os parágrafos 3º, 4º e 5º 

do artigo 121 dispõem a respeito do prazo máximo, que consiste em três anos. Ao 

atingir o prazo de três anos, se antes não houver havido a liberação, o adolescente 

deverá ser posto imediatamente em liberdade, colocado em regime de 

semiliberdade ou liberdade assistida. O internamento deverá ser reavaliado em, no 

máximo, a cada seis meses. Saraiva explica que  

 
Se a sentença fixar o período de internação (por exemplo em um ano), este 
passará a ser o teto máximo de privação de liberdade (não o mínimo), que 
deverá ser revisto em no máximo a cada seis meses desde o início do 
cumprimento. [...] Não significa, porém, que o adolescente não possa ser 
liberado antes desse limite máximo, se assim o recomendar as avaliações 
periódicas a que se submete (2006, p.180).  

 
A liberação compulsória, também chamada de desinternação compulsória, por sua 

vez, ocorrerá aos 21 anos de idade. 

 

O artigo 125 do ECA prevê o dever do Estado de zelar pela integridade física e 
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mental dos internos, cabendo, para tanto, a adoção de medidas de contenção e 

segurança. Já o artigo 124 da legislação especial traz o rol, explicativo, dos direitos 

dos adolescentes privados de liberdade. 

 

No mês de janeiro do ano de 2012, passou a vigorar a Lei n. 12.594, que instituiu o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo23, trouxe a exigência de 

planejamento, pela União, Estados e Municípios, quanto ao atendimento destinado 

aos adolescentes que cometem ato infracional e definiu as devidas competências 

para tanto, cabendo ao Estado a responsabilidade pelos socioeducandos em 

cumprimento das medidas privativas de liberdade. Outro grande aspecto trazido por 

esta lei foi a (necessitada) regulamentação da forma de execução das medidas 

socioeducativas. 

 

A nova lei reforça a previsão legal (já trazida pelo ECA) no sentido de que a medida 

de internação deve ser reavaliada a cada seis meses e dispõe que somente a 

gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida, por 

si só, não podem justificar a não substituição da medida privativa de liberdade por 

outra menos grave. 

 

A medida de internação, seja provisória, definitiva ou sanção24, deverá ocorrer em 

situações excepcionais, dada a fase curta e peculiar de desenvolvimento da 

adolescência, de modo a não submeter o socioeducando a qualquer evento 

traumático, prevalecendo sempre o caráter educativo e ressocializador da medida. 

 

 

                                                 
23

 Art. 1
o
 Esta Lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e regulamenta 

a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional. 
24

 A internação provisória tem previsão no artigo 108 do ECA e somente pode ser aplicada pelo 
período máximo de 45 dias: Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo 
prazo máximo de quarenta e cinco dias. Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e 
basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade 
imperiosa da medida. A internação definitiva é aquela aplicada por meio de sentença, 
devidamente transitada em julgado. A internação sanção tem o prazo máximo de 3 meses e é 
aplicada quando o adolescente descumpre injustificada reiteradamente outra medida 
anteriormente imposta, conforme dispõe o artigo 122, III e parágrafo 1º do ECA: Art. 122. A 
medida de internação só poderá ser aplicada quando: III - por descumprimento reiterado e 
injustificável da medida anteriormente imposta. § 1

º
 O prazo de internação na hipótese do inciso III 

deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o 
devido processo legal. 
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O atendimento destinado ao adolescente infrator dependente químico 
internado em cumprimento de medida socioeducativa de internação 
 

A importância do cuidado especial com a saúde mental dos adolescentes se dá 

justamente pela fase de transformações físicas e psicossociais que a adolescência 

traz consigo. Nesse período, o surgimento de algum transtorno mental é fator ainda 

mais agravante, isso porque, “o fator da precocidade tem impacto negativo sob o 

prognóstico psiquiátrico em fases mais tardias da vida” (BAR, 2011).  

O adolescente infrator, dependente químico, em cumprimento de medida 

socioeducativa de internação necessita, desde o início, receber o atendimento 

especial e adequado, de modo que possibilite a melhora de seu quadro, sua 

reinserção na sociedade, e não lhe cause prejuízos futuros. 

 

O fato é que são poucos os adolescentes internados por cumprimento de medida 

socioeducativa dependentes de álcool ou substâncias psicoativas, e que apresentam 

sofrimento psíquico por essa razão25. Nesta situação, o artigo 112, parágrafo 3º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a destinação de tratamento especial e 

individualizado, bem como o parágrafo 1º, do artigo 227, da Constituição Federal 

prevê que o Estado deve promover programas de assistência integral à saúde da 

criança, do adolescente e do jovem. 

 

Ademais, com o advento da Lei n. 12.594/12, em consonância com o disposto no 

ECA e na Constituição Federal, houve a determinação de que o adolescente que, 

durante o cumprimento da medida socioeducativa, apresentar indícios de sofrimento 

mental grave, deverá ser avaliado por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial, 

competente para indicar as medidas físicas e psiquiátricas cabíveis. 26 

 

Nessa linha, Mário Luiz Ramidoff explica que 

 
O sofrimento psíquico na adolescência principalmente quando projetado 

                                                 
25

 Dado obtido durante visitação à FASE, porém não ocorreu de forma precisa, que possibilitasse a 
informação exata da quantidade de socioeducandos internados dependentes químicos. 

26
 Nesse sentido: Seção II. Do Atendimento a Adolescente com Transtorno Mental e com 

Dependência de Álcool e de Substância Psicoativa. Art. 64. O adolescente em cumprimento de 
medida socioeducativa que apresente indícios de transtorno mental, de deficiência mental, ou 
associadas, deverá ser avaliado por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial. 



 
 REVISTA DIREITO CULTURA E CIDADANIA – CNEC OSÓRIO / FACOS 

VOL. 4 – Nº 2 – DEZEMBRO/2014 – ISSN 2236-3734 
. 

Página 47 

pelo uso abusivo de álcool e/ou de drogas demanda abordagem, 
acompanhamento e intervenções tão complexas que exigem a concorrência 
de atribuições e competências multidisciplinares (2012, p.128). 

 

A regulamentação legal do tratamento ao adolescente com dependência de álcool 

ou substância psicoativa, na nova Lei, se encontra no artigo 64, sendo que o 1º 

parágrafo dispõe que as competências, a composição e a atuação da equipe técnica 

que prestará o devido atendimento, deverão seguir conjuntamente as normas de 

referências do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (Sinase). No que tange a esse aspecto, cumpre referir, 

que a medida ou prática terapêutica a ser adotada judicialmente deverá ser 

amparada pela avaliação técnica elaborada pela equipe interprofissional, bem como 

deverá constar no plano individual de atendimento do adolescente (PIA)27. 

 

Há, ainda, previsão legal permitindo a suspensão da execução da medida 

socioeducativa em casos excepcionais, o que deverá ser decidido pela autoridade 

judiciária, que designará responsável para acompanhar o atendimento prestado ao 

adolescente, e fará avaliações a cada seis meses. A suspensão visa incluir o 

adolescente em programa de atenção integral à saúde mental que melhor atenda os 

objetivos terapêuticos estabelecido para cada caso específico28.  

 

Os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPsAD) são, em regra, as 

entidades de atendimento especializado que possuem melhor estrutura física e 

recursos humanos para prestar o atendimento de atenção integral à saúde mental 

do adolescente, além do fato de que representam a reforma psiquiátrica no Brasil no 

sentido de substituir os tratamentos em manicômios e hospitais pelo tratamento 

terapêutico (RAMIDOFF, 2012, p. 129).  

 

Denota-se, que a importância essencial da destinação de atenção especial a 

adolescentes nessa situação encontra amparo justamente na situação de 

                                                 
27

 O artigo 52 do PEMSEIS refere que o cumprimento das medidas socioeducativas, em regime de 
prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, dependerá 
de Plano Individual de Atendimento (PIA), instrumento de previsão, registro e gestão das 
atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. 

28
 Art. 64. § 4

o
   Excepcionalmente, o juiz poderá suspender a execução da medida socioeducativa, 

ouvidos o defensor e o Ministério Público, com vistas a incluir o adolescente em programa de 
atenção integral à saúde mental que melhor atenda aos objetivos terapêuticos estabelecidos para 
o seu caso específico. 
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vulnerabilidade a que ele fica exposto, uma vez que, além de estar passando por 

uma fase de constantes mudanças e adaptações, que é a adolescência, também 

enfrenta o problema da drogadição, que o torna ainda mais necessitado de um 

atendimento especializado. 

 

Visitação à unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo - Fase Porto 
Alegre/RS – diário de campo 
 

A visitação29 à Fundação de Atendimento Socioeducativo (FASE), da cidade de 

Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, foi realizada no dia 29 de outubro do 

corrente ano. 

 

Na oportunidade, após a exposição oral do objetivo desta pesquisa, a acadêmica foi 

direcionada à Coordenação de Saúde da Diretoria Socioeducativa e à Assessoria de 

Informação e Gerenciamento. O primeiro setor é destinado justamente ao 

acompanhamento dos adolescentes internados que necessitam de tratamento 

especial, como é o caso dos dependentes químicos. O segundo setor, por sua vez, 

além de dedicar-se à orientação de pesquisas e controlar os dados e estatísticas da 

instituição, tem em sua guarda os prontuários de atendimento dos adolescentes 

infratores.  

 

O primeiro questionamento efetuado foi se o advento da Lei n. 12.594/12 trouxe 

mudanças efetivas ao tratamento destinado ao adolescente infrator em cumprimento 

de medida socioeducativa de internação e, em especial ao interno dependente 

químico. O segundo questionamento foi qual o procedimento adotado quando 

verifica-se, durante a internação, a dependência de substância de álcool ou 

substância psicoativa. A terceira questão versou sobre a existência e disponibilidade 

dos profissionais competentes, estrutura e programas especializados ao 

atendimento desses adolescentes.  

 

                                                 
29

 A visitação foi autorizada pela FASE, porém, em razão da exigência de documento desta 
Instituição, não foi possível o acesso aos prontuários dos socioeducandos. Até a conclusão deste 
artigo, então, não ocorreu entrevista com os adolescentes ou análise dos prontuários e registros 
da fundação, também em razão do curto período de pesquisa, porém, a conversa com os 
servidores responsáveis corroborou com a pesquisa efetuada por meio da literatura e legislação 
especializadas. 
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Com relação ao surgimento da Lei n. 12.594/12, o relato foi de que a Fundação 

permanece em fase de adaptação e implantação de sistemas para que seja possível 

o cumprimento das disposições do Sinase, sendo necessário, para tanto, até mesmo 

a realização de convênios junto a outros órgãos, como o Ministério Público Federal, 

por exemplo, em razão do pouco auxílio fornecido pelo Estado. Nesse aspecto, 

percebeu-se a resistência de expor abertamente o assunto e, também, que poucos 

são os sinais de conhecimento, mudança e adequação à nova Lei. 

 

No que tange ao segundo questionamento, a coordenadora de política externa, 

servidora do setor de coordenação de saúde, referiu que há a divisão daqueles 

adolescentes que são somente usuários, sem apresentar transtornos por essa 

razão, e dos que, em razão da dependência de álcool ou substância psicoativa, 

apresentam transtorno mental que prejudica sua própria saúde e cumprimento da 

medida30, inclusive dos demais internos. Neste último caso, é para quem se destina 

atenção prioritária. Assim, uma vez apresentando-se tal quadro, o adolescente é 

encaminhado à assistência médica, psiquiatra e psicólogo da fundação e, após é 

encaminhado à rede do Sistema Único de Saúde (SUS). Referiu, ainda, que, sendo 

necessário encaminhamento à internação hospitalar ou clínica, o interno será 

atendido também por profissionais (psiquiatra e psicólogo) não ligados à instituição, 

com o objetivo de verificar a veracidade do quadro clínico a que está acometido o 

adolescente.  

 

A coordenadora expõe que muitos adolescentes simulam o transtorno mental para 

que haja a suspensão da medida privativa de liberdade e, por isso, a rigorosa 

análise clínica e psicológica. Quanto a este aspecto, referiu que, no momento do 

ingresso do adolescente à fundação, estes são submetidos a imediata consulta 

psiquiatra e psicológica, para que possam ser destinados ao devido tratamento. 

Com relação à possibilidade de suspensão da medida para o devido tratamento de 

saúde, a informação foi no sentido de que a própria fundação a sugere à autoridade 

judiciária, anexando com laudo técnico, mas, que são raras as situações que exigem 

tal medida.  

                                                 
30

 Nesse sentido, a psicóloga Érika de Lacerda Bar explica que o dependente químico estabelece um 
padrão de uso de drogas que o leva a perder sua autonomia e sua capacidade de decidir sobre sua 
vida. 
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Pela resposta do último quesito, primeiro, em que pese não tenha ocorrido de forma 

clara, percebeu-se que, com relação à estrutura, somente há a divisão dos 

adolescentes quanto ao sexo, mas não quanto a gravidade da infração ou fase de 

desenvolvimento. Os socioeducandos dependentes químicos também não cumprem 

a medida em local diverso dos demais. Por fim, no que tange à disponibilidade de 

profissionais competentes na instituição e na rede pública de saúde para 

fornecimento do tratamento especial (equipe técnica multidisciplinar e multissetorial), 

a informação é no sentido de que este atendimento é cumprido de forma integral e 

que os profissionais estão sempre à disposição para o devido atendimento (porém, 

no dia da visitação não havia, na Fundação, a presença de psicólogo ou médico 

psiquiatra). 

 

Cabe referir que a restrição de questionamentos ocorre por se tratar o presente 

estudo de artigo científico, que não permite maior extensão. Ademais, as respostas 

obtidas entram em contraste com a leitura de trabalhos que se dedicaram à 

entrevista de jovens egressos, uma vez que estes retratam que a medida de 

internação, em realidade, não cumpre os preceitos determinados em Lei, ou seja, 

não atinge o cunho educativo e ressocializador.  

 

 

Considerações finais 

 

Por tratar-se de tema de extrema abrangência e complexidade, o que se faz neste 

momento não são considerações finais sobre ele, mas, sim, sobre a pesquisa 

realizada até o momento, a qual seguirá em desenvolvimento.  

 

A adolescência abrange um curto período da vida, em que a pessoa vive uma fase 

constante e intensa de desenvolvimento, de dúvidas e escolhas. Essas 

características não podem ser esquecidas pelo legislador ou pelo aplicador da Lei. 

Por essa razão, então, e por ser a internação a medida socioeducativa mais gravosa 

dentre as arroladas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez 

que priva a liberdade do socioeducando, é que deve ser aplicada de forma breve, 
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excepcional, obedecendo a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.  

 

O adolescente dependente de álcool ou substância psicoativa, por sua vez, além de 

se encontrar nessa fase de desenvolvimento, enfrenta, também, toda a fragilidade 

que a dependência traz consigo, necessitando, assim, de tratamento especializado, 

que é garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como de 

atendimento por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial, previsto pela Lei n. 

12.594/12. 

 

Ademais, observa-se que o cuidado com a saúde mental dos adolescentes é direito 

fundamental daqueles em situação peculiar de pessoa em desenvolvimento, além de 

ser direito que possui lei regulamentadora, inclusive de sua execução, não devendo, 

portanto, subsistirem razões para o seu não cumprimento. 

 

Também, denota-se a importância do atendimento prestado a família do 

socioeducando, justamente porque a lei busca o fortalecimento do vínculo familiar e, 

considerando o retorno do adolescente a sua casa, é indispensável que a família 

esteja apta a recebê-lo, uma vez que não estando, acabará por prejudicar o 

tratamento fornecido pelo Estado.  

 

Porém, em que pese a disposição literal de garantia e proteção, não houve 

alterações efetivas após o advento da Lei n. 12.594/12 quanto ao tratamento 

dispensado aos adolescentes infratores dependentes de álcool ou substância 

psicoativa, em cumprimento de medida socioeducativa de internação. Esta 

constatação foi possível após a realização desta pesquisa, bem como pela visitação 

realizada à Fundação de Atendimento Socioeducativo, da cidade de Porto Alegre, no 

Estado do Rio Grande do Sul, onde pode-se denotar que a fase ainda é de 

adequações morosas à nova Lei, inclusive pela falta de recursos estatais destinados 

para tanto.  
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A natureza jurídica da outorga onerosa do direito de construir 
 

Rodrigo da Silveira Ribeiro 1 
Luciano Reuter 2 

 

Resumo: O presente artigo analisa a natureza jurídica da Outorga Onerosa do Direito de Construir, 
instrumento de política urbana previsto na Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001 – Estatuto da 
Cidade. Além das abordagens acerca do instituto em estudo, serão analisados os instrumentos que 
são a base da outorga onerosa do direito de construir, sendo eles: a função social da propriedade, o 
ônus pago pelo proprietário em razão do direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento 
adotado pelo poder público municipal, mediante a contraprestação paga pelo beneficiário. Isto posto, 
verifica-se, a aplicação e efetividade deste instrumento. 
 
Palavras–chave: solo criado - Função Social da Propriedade - Direito de Construir. 
 
Abstract: This article analyzes the legal nature of Onerous Grant the Right to Build, urban policy 
instrument provided for in Federal Law No. 10,257 of July 10, 2001 - City Statute. In addition to the 
approaches studied about the institute, will analyze the instruments that are the basis of Onerous 
Grant the Right to Build, namely: the social function of property, liens paid by the owner because of 
the right to build above the coefficient of utilization adopted by the municipal government, through the 
consideration paid by the recipient. Thus, it can be seen, the application and effectiveness of this tool. 
 
Keywords: solo created - Social Function of Property - Right to Build. 

 

 

Introdução 

 

A partir da Revolução Industrial gerou-se a chamada urbanização, que segundo 

José Afonso da Silva, é o crescimento desproporcional da área urbana superior à 

população rural3. Com isso, o Direito Urbanístico começou a ter um papel 

inquestionável na ordenação do ambiente urbano, muito embora já estivesse 

presente desde a Roma antiga. 

 

Em decorrência da urbanização, precisou o Poder Público criar instrumentos 

eficazes a fim de controlar o crescimento desordenado das cidades. Desta forma, 

com o advento da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, dentre os 

instrumentos de política urbana, no artigo 4º, inciso IV, alínea n, originou-se a 

outorga onerosa do direito de construir, embora está ferramenta urbanística já 

houvesse sido originada muito antes, através da chamada Carta de Embu, em 11 de 

dezembro de 1976. 

                                                 
1
 Bacharelado em Direito pela FACOS/CNEC. 

2
 Professor orientador. Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul. 

3
 SILVA, José Afonso da.  Direito Urbanístico Brasileiro. 7. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 

2012. P. 26. 
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A outorga onerosa do direito de construir é a criação de pisos artificiais acima da 

área do terreno, ou seja, do coeficiente de aproveitamento básico. Porém, para 

construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, será necessário pagar uma 

contraprestação a municipalidade, cuja finalidade será restaurar o equilíbrio urbano, 

garantindo um desenvolvimento sustentável ao município, bem como melhores 

condições a todos os habitantes. 

 

Será analisada, então, a natureza jurídica desta contraprestação paga pelo 

proprietário que pretende adquirir índice construtivo, dividindo-se a doutrina em duas 

premissas: uma obrigação ou um ônus. 

 

Serão delineados, ainda, tópicos pertinentes à função social da propriedade, direito 

de construir, assuntos que são elementares ao tratar do tema, eis que estes são os 

pilares que dão sustentação ao estudo da matéria. 

 

A partir dessa divergência doutrinária, portanto, o presente artigo busca explanar 

alguns questionamentos, tendo as seguintes dimensões jurídicas: A Outorga 

Onerosa do Direito de Construir é uma decorrência do direito de propriedade? Em 

caso negativo, seria um ônus de que natureza? Quais os efeitos da outorga onerosa 

do direito de construir, no que tange a contraprestação em pecúnia? Qual a natureza 

jurídica da outorga onerosa do direito de construir? 

 

A função social da propriedade na constituição federal de 1988 

 

A Constituição Federal de 1988 originou em seu texto, dentre outros direitos 

insculpidos no artigo 5º, o da função social da propriedade. Segundo Tepedino, a 

função social da propriedade compreende-se:  

 
A propriedade, portanto, não seria mais aquela atribuição de poder 
tendencialmente plena, cujos confins são definidos externamente, ou, de 
qualquer modo, em caráter predominantemente negativo, de tal modo que, 
até uma certa demarcação, o proprietário teria espaço livre para suas 
atividades e para a emanação de sua senhoria sobre o bem. A 
determinação do conteúdo da propriedade, ao contrário, dependerá de 
centros de interesses extraproprietários, os quais vão ser regulados no 
âmbito da relação jurídica de propriedade. 
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[...] 
 
Tal conclusão oferece suporte teórico para a correta compreensão da 
função social da propriedade, que terá, necessariamente, uma configuração 
flexível, mais uma vez devendo-se refutar os apriorismos ideológicos e 
homenagear o dado normativo. A função social modificar-se-á de estatuto 
para estatuto, sempre em conformidade com os preceitos constitucionais e 
com a concreta regulamentação dos interesses em jogo

4
. 

 
No rol do artigo 5º5 da Carta Magna de 1988, em seu inciso XXII, garante o direito de 

propriedade, e, por conseguinte, no inciso XXIII, dispõe que a propriedade atenderá 

a sua função social. Além das garantias asseguradas no artigo 5º, está disposta no 

artigo 1706, inciso III, da Constituição Federal, a função social da propriedade, dentre 

os princípios norteadores da ordem econômica. 

 

O direito de propriedade encontra-se amparado, na lei infraconstitucional, no artigo 

12287 do Código Civil de 2002, tendo o proprietário o direito de usar, gozar e dispor 

da coisa, ou seja, de origem romana, derivam das palavras: jus utendi (direito de 

usar), jus fruendi (direito de gozar), jus abutendi (direito de dispor da coisa), 

                                                 
4
   TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Revovar, 2008. P. 

337. 
5
   Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

     [...] 
     XXII - é garantido o direito de propriedade; 
     XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
6
   Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 

     [...] 
     III - função social da propriedade; 
7
   Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la 

do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 
§ 1

o
 O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades 

econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em 
lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e 
artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. 
§ 2

o
 São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e 

sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. 
§ 3

o
 O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou 

utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público 
iminente. 
§ 4

o
 O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em 

extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número 
de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços 
considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.  
§ 5

o
 No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; 

pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. 
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constituindo-se os elementos subjetivos do direito de propriedade, pois 

objetivamente, a propriedade deve atender a sua função social. 

 

Desta forma, o atendimento da propriedade a sua função é tão importante, que no 

artigo 182, da Constituição vigente, a política urbana8 cumpre sua função social, 

quando atende aos requisitos condicionantes de ordenação da cidade, contidas no 

Plano Diretor. 

 

Conforme se pode analisar, a Constituição atual deu tamanha importância à função 

social da propriedade, que nos casos de não atendimento ao que dispõe o plano 

diretor, pode o município aplicar as sanções previstas no artigo 182, §4º, 

denominando-se tais sanções de desapropriação-sanção9, a fim de que o 

proprietário dê alguma utilidade a sua propriedade, caso não o faça, corre o risco de 

perdê-la. 

 

Embora a Constituição Federal preveja em seus artigos 182 e 183 o tratamento 

acerca da política urbana, faltava lei que disciplinasse os planos de desenvolvimento 

e a especificação destes instrumentos, pois sem uma lei específica que tratasse do 

assunto, a função social da propriedade tornava-se vazia, no que tange aos seus 

conteúdos10. Diante desta necessidade, dentre outras importantes modificações na 

função social da propriedade trazida pela Constituição Federal de 1988, em 10 de 

                                                 
8
   Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. 
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 
vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais 
de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em 
dinheiro.  
§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano 
diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado 
ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 
I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente 
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais 
e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 

9
  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 8. ed. Atualizada por Eurico de Andrade Azevedo. 

São Paulo: Malheiros, 2000. P. 27. 
10

 DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio (Coord.). Estatuto da Cidade. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010. P. 29. 



 
 REVISTA DIREITO CULTURA E CIDADANIA – CNEC OSÓRIO / FACOS 

VOL. 4 – Nº 2 – DEZEMBRO/2014 – ISSN 2236-3734 
. 

Página 60 

julho de 2001 foi introduzida em nosso ordenamento jurídico, a Lei Federal nº 

10.257, nominada como Estatuto da Cidade, destinada a regularizar as diretrizes 

gerais de política urbana, fundadas nos artigos 182 e 183 da Constituição. 

 

A propriedade deixa de servir exclusivamente à esfera do titular, devendo atender 

aos direitos inerentes ao proprietário, bem como resguardar as garantias 

constitucionais asseguradas à coletividade. Neste sentido expõe Dallari “a 

propriedade deve atender a um interesse coletivo para que possa, no atendimento 

do interesse individual, ser garantida pelo ordenamento jurídico”11. Sendo assim, a 

propriedade deve atender ao que dispõe as normas da coletividade, ou seja, deve 

atender a função social da propriedade, consequentemente, o proprietário deve 

obedecer a certos requisitos, a fim de preservar o ambiente urbano12. 

 

Equivale dizer, então, que “não há, no texto constitucional brasileiro, garantia à 

propriedade, mas tão-somente garantia à propriedade que cumpre a sua função 

social”13, estando a propriedade condicionada ao atendimento de sua função social. 

Portanto, a propriedade é protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro somente se 

houver função. 

 

Direito de construir 

 

Conforme Meirelles, “o fundamento do direito de construir está no direito de 

propriedade”14. Por conseguinte, José Afonso da Silva, dispõe que “o direito de 

construir constitui uma das faculdades do direito de propriedade”15. Neste sentido, 

baseado nas ideais dos autores, pode-se dizer que o direito de construir é o 

exercício do que dispõe o artigo 1.228 do Código Civil, qual seja, o direito de usar, 

                                                 
11

 DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio (Coord.). Estatuto da Cidade. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010. P. 31. 

12
  VIZZOTTO, Andrea Teichmann. O Solo Criado em Porto Alegre: a adoção e a aplicação do 

instrumento jurídico-urbanístico. 2008. 230f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura, 
Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2008. P. 66. 

13
 TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. A garantia da propriedade no Direito Brasileiro. 

Revista da Faculdade de Direito de Campos, Rio de Janeiro, ano 6, n.6, p. 101-119, jun. 2005. 
P. 105. 

14
  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 8. ed. Atualizada por Eurico de Andrade Azevedo. 

São Paulo: Malheiros, 2000. P. 28. 
15

  SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2012. P. 83. 
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gozar e dispor de seu bem, podendo, assim, transformá-la, edificá-la ou beneficiá-

la16, a fim de que possa ser valorizado o imóvel, e, consequentemente, atender a 

função social da propriedade, ou seja, dando utilidade ao bem, exercendo o 

proprietário, um direito inerente a ele. 

 

Diferentemente dos posicionamentos dos autores acima mencionados, outra parte 

da doutrina, no qual se inclui Eros Roberto Grau, dispõem que há distinção entre o 

direito de construir e o direito de propriedade, pois o direito de construir não 

pertenceria exclusivamente ao proprietário, razão pela qual o Poder Público, 

mediante autorização ou concessão, poderia conceder ou autorizar a construção, já 

que ele que é o titular de tal direito17. Posto isto, vale colacionar as ideias da 

corrente doutrinária que ora se trata: 

 
[...] haveria uma separação entre as duas dimensões, sendo subtraída dos 
atributos de uso, gozo e disponibilidade da propriedade urbana a 
prerrogativa de sobre ela construir qualquer edificação. O direito de 
construir sobre ou sob a propriedade não integraria o domínio da coisa, 
sendo titularizado pela coletividade, e, como tal, somente o Poder Público 
poderia outorgá-lo ao proprietário, observadas as normas urbanísticas

18
. 

 
O direito de edificar não fica adstrito apenas ao solo propriamente dito, em 

conformidade com o art. 1.22919 do Código Civil vigente, podendo a propriedade ser 

abrangida pelo subsolo, bem como o espaço aéreo, respeitando as normas 

administrativas. Assim sendo, a liberdade de edificar é a regra, sendo exceção a 

imposição de limitações ao direito de construir, no qual fica condicionado ao que 

dispõe à lei20. 

 

Vale dizer que a propriedade pode ser construída de acordo com a vontade do 

proprietário, contudo, devem ser observados os parâmetros da legislação municipal, 

                                                 
16

  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 8. ed. Atualizada por Eurico de Andrade Azevedo. 
São Paulo: Malheiros, 2000. P. 28. 

17
 DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio (Coord.). Estatuto da Cidade. 3. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010. P. 226. 
18

  MARQUES NETO apud DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio (Coord.). Estatuto da Cidade. 
3. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. P. 226. 

19
  Art. 1.229. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em 

altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que 
sejam realizadas, por terceiros, a uma altura ou profundidade tais, que não tenha ele interesse 
legítimo em impedi-las. 

20
  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 8. ed. Atualizada por Eurico de Andrade Azevedo. 

São Paulo: Malheiros, 2000. P. 29. 
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ficando-o impossibilitado de construir a certa altura, de forma a atender às normas 

convencionadas no plano diretor. 

 

Destarte, conforme será abordado, o proprietário tem o direito de edificar em sua 

propriedade sem pagar nenhuma contraprestação ao poder público municipal. No 

entanto, acima do coeficiente de aproveitamento básico, será necessário o 

proprietário pagar a fim de que possa ter o direito de construir, respeitando o 

coeficiente de aproveitamento máximo, convencionado em lei específica. A partir 

desta premissa que consistira a outorga onerosa do direito de construir, e por 

consequência, a discussão acerca da natureza jurídica deste instrumento. 

 

Considerações sobre o plano diretor 

 

Segundo prevê a Constituição Federal, em seu artigo 182, parágrafo 1º, “o plano 

diretor [...] é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 

urbana”. O plano diretor é obrigatório, conforme dispõe a Carta Magna e o Estatuto 

da Cidade, as cidades com mais de vinte mil habitantes. 

 

Além da quantidade mínima de habitantes necessária para criação de um plano 

diretor, o Estatuto da Cidade veio ressaltar a importância dessa diretriz de 

ordenação urbana, em seu artigo 41, elencando outros requisitos a serem 

observados, tendo em vista a sua obrigatoriedade, quando as cidades: forem 

integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; onde o Poder 

Público Municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4º do artigo 182 da 

Constituição Federal; forem integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

estiverem inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional21. 

 

                                                 
21

  Se a própria Constituição apenas obrigara a editar plano diretor, diretamente, as cidades acima de 
vinte mil habitantes e, indiretamente, as cidades interessadas em utilizar os instrumentos de 
implementação de políticas urbanas previstos no art. 182, § 4º, uma lei federal não poderia impor 
tal obrigação além deste elenco constitucional. Tal leitura, por óbvio, conduziria à inconstitucional-
lidade dos dispositivos que promoveram tal extensão – quais sejam, os incisos II, IV, V do art. 41 
do Estatuto da Cidade. DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio (Coord.). Estatuto da Cidade. 
3. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. P. 326. 



 
 REVISTA DIREITO CULTURA E CIDADANIA – CNEC OSÓRIO / FACOS 

VOL. 4 – Nº 2 – DEZEMBRO/2014 – ISSN 2236-3734 
. 

Página 63 

Através do Plano Diretor se define os contornos da função social da propriedade 

urbana, assim como da política urbana municipal22. No que diz respeito à matéria em 

que se trata o presente artigo científico, tem uma extrema relevância, sendo que 

para um município instituir a outorga onerosa do direito de construir é necessário 

estar previsto no plano diretor, e através de lei específica, serão estabelecidos os 

meios de cobrança do referido instrumento, nos termos do artigo 30 do Estatuto da 

Cidade. 

 

Pode se dizer, então, que sem a previsão do instrumento urbanístico no plano diretor 

sua aplicação e efetividade serão nulas. 

 

Outorga onerosa do direito de construir 

 

A outorga onerosa do direito de construir foi introduzida no Brasil por meio das 

discussões feitas no Seminário da Fundação Prefeito Faria Lima (também 

promovido pelo CEPAM – Centro de Estudos e Pesquisas de Administração 

Municipal), no qual foram discutidas as questões em torno do solo criado. Desta 

forma, surgiu a chamada Carta de Embu23, nome utilizado uma vez que a cidade 

onde ocorreram as discussões, foi em Embu, São Paulo. A Carta de Embu, foi 

aprovada em 11 de dezembro de 1976, sendo um grande marco para os juristas, 

arquitetos e urbanistas, já que não havia nenhum documento que disciplinasse o 

solo criado, apenas o conhecimento do instituto, baseado nas ideias originadas da 

lei francesa, mais especificamente da noção de plafond legal de densité (teto legal 

de densidade)24. 

 

A Lei Federal nº 10.257 regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, 

sendo que no artigo 4ª, inciso V, alínea “n”, da lei supramencionada, encontra-se 

disposto à outorga onerosa do direito de construir, no rol de instrumentos de política 

urbana, assim como nos artigos 28 a 31. 

                                                 
22

  DORNELAS, Henrique Lopes. Aspectos jurídicos da outorga onerosa do direito de construir. Solo 
criado. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 128, 11 nov. 2003. Disponível 
em: <http://jus.com.br/artigos/4483>. Acesso em: 3 nov. 2013. 

 
24

 DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio (Coord.). Estatuto da Cidade. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010. P. 228. 
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Destarte, uma vez analisados os aspectos introdutórios quanto ao surgimento do 

instrumento, analisaremos o estudo da matéria propriamente dita. Para iniciarmos o 

estudo da outorga onerosa do direito de construir, tema objeto do trabalho em 

questão, é imprescindível conceituarmos o instituto, também chamado de solo 

criado25. 

 

Para Eros Grau, a outorga onerosa do direito de construir seria aquela construção 

praticada acima do coeficiente de aproveitamento, conforme trecho de seu conceito 

abaixo: 

 
A noção de solo criado desenvolveu-se inicialmente a partir da observação 
da possibilidade de criação artificial de área horizontal, mediante a sua 
construção sobre ou sob o solo natural.  
 
[...] 
 
Desenvolvidos, no entanto, novos estudos urbanísticos a propósito da idéia, 
passou-se a entender como solo criado o resultado de construção praticada 
em volume superior ao permitido nos limites do coeficiente único de 
aproveitamento

26
. 

 
O coeficiente de aproveitamento, conforme dispõe o parágrafo 1º, do artigo 28, do 

Estatuto da Cidade, “é a relação entre a área edificável e a área do terreno”. Assim 

sendo, cabe mencionar o conceito de coeficiente de aproveitamento, segundo Eros 

Roberto Grau, um dos juristas que introduziu no Brasil a discussão sobre solo criado 

como um instrumento urbanístico: 

 
O coeficiente de aproveitamento expressa a relação entre a área construída 
(isto é, a soma das áreas dos pisos utilizáveis, cobertos ou não, de todos os 
pavimentos de uma edificação) e a área total do terreno em que a 
edificação se situa

27
. 

 
O parágrafo 2º, do artigo 28, do Estatuto da Cidade, dispõe que “o plano diretor 

poderá fixar coeficiente de aproveitamento básico único para toda a zona urbana ou 

diferenciado para áreas específicas dentro da zona urbana”. O município poderá 

                                                 
25

 Talvez para evitar a carga semântica e ideológica envolvida no conceito de “solo criado”, o 
legislador se esquivou de designar expressamente o instituto, preferindo tratar o tema sob a 
designação de “outorga onerosa do direito de construir”, título dado à Seção IX, Capítulo II do 
Estatuto da Cidade. DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio (Coord.). Estatuto da Cidade. 3. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2010. P. 234. 

26
  GRAU, Eros Roberto. Direito Urbano: regiões metropolitanas, solo criado, zoneamento e controle 

ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. P. 57. 
27

  GRAU, Eros Roberto. Direito Urbano: regiões metropolitanas, solo criado, zoneamento e controle 
ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. P. 56. 
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fixar em toda a sua área urbana um coeficiente único, ou coeficientes diferenciados 

em certas áreas específicas. Por exemplo, em uma área residencial, poderá ser 

fixado um coeficiente único igual a 1,0; entretanto, em áreas para fins comerciais, no 

centro de determinado município, em razão das atividades exercidas, poderá 

estabelecer-se um coeficiente diferenciado. Todavia, há desigualdade de tratamento 

quando se adota coeficiente diferenciado para determinadas áreas, conforme dispõe 

José Afonso da Silva: 

 
Quando a legislação de uso e ocupação do solo fixa coeficientes variáveis, 
como têm que ser, para os vários terrenos edificáveis, isso gera 
desigualdade de tratamento entre seus proprietários, porquanto os que 
podem construir com coeficiente mais elevado têm seus terrenos mais 
valorizados

28
. 

 
Na Lei nº 10.257/2001 estabelece-se dois limites de coeficientes: o básico e o 

máximo. O coeficiente de aproveitamento básico a ser estabelecido por cada 

município, através do plano diretor29, é aquele índice construtivo no qual o 

proprietário pode construir sem ser preciso onerar ao poder público municipal. Já o 

coeficiente de aproveitamento máximo, está previsto no parágrafo 3º, do artigo 28, 

do Estatuto da Cidade, onde dispõe que “o plano diretor definirá os limites máximos 

a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento, considerando a 

proporcionalidade entre a infraestrutura existente e o aumento de densidade 

esperado em cada área”. Sendo assim, o plano diretor deve estabelecer qual será o 

coeficiente de aproveitamento máximo, levando em consideração a infraestrutura e a 

densidade esperada para aquela área. 

 

Ocorre que não se estabelece na Lei qual será o coeficiente de aproveitamento 

básico, ou seja, qual a área a ser construída sem ser preciso onerar ao poder 

público municipal, para poder ter o direito de construir acima do coeficiente adotado. 

Para exemplificar, podemos mencionar a seguinte situação: um terreno de 450m2, 

que tenha coeficiente de aproveitamento básico igual a 1 (um), equivale dizer que o 

proprietário poderá construir mais uma vez a área de seu terreno, ou seja, 450m2. 

Acima deste coeficiente de aproveitamento básico, a construção acima terá de ser 

                                                 
28

  SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2012. P. 256. 

29
 DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio (Coord.). Estatuto da Cidade. 3. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010. P. 238. 
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pago, mediante uma contraprestação ao município, tendo como parâmetro o 

coeficiente de aproveitamento máximo, que será regulamentado pelo plano diretor, 

em toda a municipalidade, ou por áreas, estipulando um limite máximo a ser 

construído. 

 

Acerca do assunto, Eros Grau dispõe que “tudo quanto se construa, pois, além do 

quantum convencionado em tal coeficiente, inclusive no andar aéreo, é entendido 

como solo criado”30, ou seja, tudo que for construído acima do coeficiente de 

aproveitamento básico será considerado “solo criado”. 

 

Segundo artigo 31 do Estatuto da Cidade, a contraprestação paga pelo beneficiário 

ao município é destinada a compensar a municipalidade pelo adensamento 

populacional, a serem utilizados nos fins previstos dos incisos I ao IX, do artigo 26, 

ou seja, regularização fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de 

interesse social, constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da 

expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de 

espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de unidades de conservação ou 

proteção de outras áreas de interesse ambiental e proteção de áreas de interesse 

histórico, cultural e paisagístico. 

 

Quanto aos recursos auferidos em razão da outorga onerosa do direito de construir, 

deve o Administrador Público atentar-se aos fins previstos no artigo 31, como acima 

se destacou. E caso seja dada destinação diversa do qual dispõe o artigo 31, a fim 

de evitar desvios de finalidade e dilapidação indevida dos recursos públicos, o 

próprio artigo 52, inciso IV, do Estatuto da Cidade, dispõe que incorrerá o Prefeito 

nas sanções previstas na Lei n. 8.429 de 2 de junho de 1992, ou seja, improbidade 

administrativa31. 

 

A discussão acerca da contraprestação paga pelo beneficiário 

 

Conforme se mencionou, para que o proprietário possa construir acima do 
                                                 
30

  GRAU, Eros Roberto. Direito Urbano: regiões metropolitanas, solo criado, zoneamento e controle 
ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. P. 57. 

31
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Comentários ao Estatuto da Cidade. 5. ed. rev., ampl. e 

atual. São Paulo: Atlas, 2013. P. 271. 
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coeficiente de aproveitamento básico, é necessário que ele efetue o pagamento de 

uma contraprestação ao ente público municipal, a fim de que possa ter o direito de 

construir, devendo pagar a título de outorga onerosa cada andar construído 

verticalmente, ou seja, acima do coeficiente de aproveitamento básico, por 

conseguinte, deve respeitar o coeficiente de aproveitamento máximo estipulado no 

plano diretor. 

 

A discussão acerca da receita auferida em razão da outorga onerosa do direito de 

construir está presente nas doutrinas e nas jurisprudências de tribunais, dividindo-se 

os autores no que tange a contraprestação, em tratar-se ela de um ônus ou de uma 

obrigação. Para os doutrinadores, como Luiz Henrique Antunes Alochio, entendem 

tratar-se de uma obrigação. A corrente doutrinária diversa daquela, no qual se 

encontra o doutrinador Eros Grau, entendem tratar-se de um ônus, em que o 

requisito compulsoriedade não está presente32. Neste sentido, se posiciona Grau, 

acerca da discussão: 

 
Tributos são receitas que encontram sua causa em lei; daí a sua definição 
como receitas legais. No caso em espécie, estamos diante de um ato de 
aquisição de um direito, não compulsório. Trata-se de ato voluntário, no qual 
o requisito da vontade das partes – setor público e particular – substitui o 
requisito da imposição legal. A remuneração correspondente, pois, é 
contratual e não legal

33
. 

 
De modo diverso, Luiz Henrique Antunes Alochio, entende não tratar-se a 

contraprestação de um ônus, e sim de uma obrigação, dividindo-a em ato devido e 

ato ilícito. Ato devido, como aquele em que caso queira construir, deverá adquirir do 

ente público municipal; já o ato ilícito, caso o proprietário construa sem a aquisição 

do potencial construtivo, incorrerá em ilícito34. 

 

Por vezes podemos nos confundir acerca da distinção dos posicionamentos dos 

doutrinadores, eis que ambos dispõem se os construtores quiserem construir 

deverão adquirir índice construtivo, divergindo nos aspectos atinentes a natureza 

jurídica do instrumento. De acordo com Alochio, “certamente o solo criado não 

                                                 
32

 DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio (Coord.). Estatuto da Cidade. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010. P. 244. 

33
  GRAU, Eros Roberto. Direito Urbano: regiões metropolitanas, solo criado, zoneamento e controle 

ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. P. 82. 
34

  ALOCHIO, Luiz Henrique Antunes. Do solo criado. Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2005. P. 
120. 
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vincula a opção da vontade do construtor, mas, se este desejar construir acima do 

limite do coeficiente deverá adquirir o potencial construtivo”35. Deste modo, a 

distinção dos posicionamentos daqueles que defendem tratar-se a contraprestação 

de um ônus, é justamente a expressão – deverá –, tratando-se de uma obrigação 

em que há a imposição legal. 

 

Consoante dispõe Grau, o requisito vontade das partes substitui o requisito 

imposição legal, não havendo o que se falar em obrigação, haja vista que o 

proprietário se quiser construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, 

deverá adquirir do poder público índice construtivo, caso não queira, não é obrigado 

a pagar, e, por consequência, ficará impossibilitado de construir. 

 

Desta forma, analisa-se na jurisprudência, abaixo colacionada, o julgamento do 

primeiro Recurso Extraordinário que tratou do tema solo criado, em 06.03.2008, no 

qual foi relator o Ministro Eros Roberto Grau, grande estudioso na matéria e 

fundador das ideias do solo criado no Brasil, inclusive colaborador ativo da Carta de 

Embu. 

 
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI N. 3.338/89 DO MUNICÍPIO 
DE FLORIANÓPOLIS/SC. SOLO CRIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO COMO 
TRIBUTO. OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CRIAR SOLO. 
DISTINÇÃO ENTRE ÔNUS, DEVER E OBRIGAÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA 
PROPRIEDADE. ARTIGOS 182 E 170, III DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
1. SOLO CRIADO Solo criado é o solo artificialmente criado pelo homem 
[sobre ou sob o solo natural], resultado da construção praticada em volume 
superior ao permitido nos limites de um coeficiente único de 
aproveitamento. 2. OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CRIAR SOLO. 
PRESTAÇÃO DE DAR CUJA SATISFAÇÃO AFASTA OBSTÁCULO AO 
EXERCÍCIO, POR QUEM A PRESTA, DE DETERMINADA FACULDADE. 
ATO NECESSÁRIO. ÔNUS. Não há, na hipótese, obrigação. Não se trata 
de tributo. Não se trata de imposto. Faculdade atribuível ao proprietário de 
imóvel, mercê da qual se lhe permite o exercício do direito de construir 
acima do coeficiente único de aproveitamento adotado em determinada 
área, desde que satisfeita prestação de dar que consubstancia ônus. Onde 
não há obrigação não pode haver tributo. Distinção entre ônus, dever e 
obrigação e entre ato devido e ato necessário. 3. ÔNUS DO 
PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL URBANO. Instrumento próprio à política de 
desenvolvimento urbano, cuja execução incumbe ao Poder Público 
municipal, nos termos do disposto no artigo 182 da Constituição do Brasil. 
Instrumento voltado à correção de distorções que o crescimento urbano 
desordenado acarreta, à promoção do pleno desenvolvimento das funções 
da cidade e a dar concreção ao princípio da função social da propriedade 

                                                 
35

  ALOCHIO, Luiz Henrique Antunes. Do solo criado. Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2005. P. 
120. 
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[art. 170, III da CB]. 4. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido
36

. 

 
Nesta linha de entendimento, se posicionou Menezes Direito, na decisão do Recurso 

Extraordinário nº 226942, em 21.10.2008, entendendo tratar-se a contraprestação, a 

título de outorga onerosa do direito de construir, como um meio de compensação 

devido à sobrecarga da aglomeração urbana, reafirmando o entendimento de Grau. 

Vejamos a ementa: 

 
EMENTA: Tributário. Parcela do solo criado: Lei municipal nº 3.338/89. 
Natureza jurídica. 1. Não é tributo a chamada parcela do solo criado que 
representa remuneração ao Município pela utilização de área além do limite 
da área de edificação. Trata-se de forma de compensação financeira pelo 
ônus causado em decorrência da sobrecarga da aglomeração urbana. 2. 
Recurso extraordinário a que se nega provimento

37
. 

 
Importante salientar, que as jurisprudências acima mencionadas, reafirmam o 

entendimento, no que tange a contraprestação, tratando-se de um ônus, afastando a 

ideia de tratar-se de uma obrigação, pois um dos elementos que regem a relação, 

reitero, é a vontade das partes, público e privada, não havendo nenhuma imposição 

quanto à vontade do construtor. Portanto, tem o proprietário a liberalidade em 

adquirir o índice construtivo, ou de abster-se, entretanto, não terá o direito de 

construir acima do coeficiente de aproveitamento básico caso não efetue o 

pagamento da contraprestação. 

 

Considerações finais 

 

A função social da propriedade juntamente com o direito de construir são o 

embasamento necessário para que se possa dispor sobre o instrumento urbanístico, 

objeto de estudo deste artigo científico, visto que se não houvesse ambos os 

institutos, tampouco haveria de se falar em outorga onerosa do direito de construir. 

 

Conquanto a função social da propriedade já estivesse presente nas constituições 

anteriores, não havia tamanha extensão se comparado a Constituição atual. A partir 

da Constituição Federal de 1988, a função social da propriedade começou a ter um 

                                                 
36

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 3870475, Ministro Relator Eros 
Grau, julgamento 06.03.2008. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 08 abr. 2013. 

37
 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 226942, Ministro Relator Menezes 

Direito, julgamento 21.10.2008. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 08 abr. 2013. 
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papel inquestionável, estando presente nos mais diversos dispositivos legais, 

servindo de parâmetro a ser obedecido.  

 

No tocante ao questionamento acerca de ser a outorga onerosa do direito de 

construir uma decorrência do direito de propriedade, incontestável a presente 

assertiva. A outorga onerosa do direito de construir, deste modo, é uma decorrência 

do direito de propriedade, pois se não houvesse a propriedade também não haveria 

de se falar no presente instrumento urbanístico. 

 

Decorrente da urbanização, o crescimento desordenado das cidades e a 

necessidade de aglomerar cada vez mais pessoas em áreas superpostas nas 

grandes metrópoles, considerando que o espaço urbano torna-se cada vez mais 

escasso, fizeram, então, o legislador criar instrumentos para regularizar estas 

situações. Resultante desta necessidade, através do Estatuto da Cidade, em seu 

artigo 4º, inciso V, alínea “n”, ficou previsto em nosso ordenamento jurídico a outorga 

onerosa do direito de construir, pois até a sua entrada em vigor não havia previsão 

legal. 

 

A outorga onerosa do direito de construir, dentre outros instrumentos urbanísticos 

previstos no Estatuto da Cidade, conforme se abordou, tem por finalidade 

compensar a municipalidade pelo adensamento populacional, assim, suas 

cobranças são destinadas ao reequilíbrio do espaço urbano, garantindo a todos os 

habitantes qualidade de vida. 

 

A outorga onerosa do direito de construir é um instrumento urbanístico de extrema 

importância para o ordenamento do solo urbano, tendo em vista a sua capacidade 

de criar espaços adequados para aquela área específica ou para toda a cidade, 

através da fixação de coeficientes únicos e diferenciados. Contudo, devem ser 

observados os requisitos necessários para sua implementação como a relação entre 

a infraestrutura existente e a densidade urbana, obedecendo aos parâmetros do 

coeficiente de aproveitamento único. 
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No que tange a discussão acerca da natureza jurídica da outorga onerosa do direito 

de construir, prevalece o entendimento jurisprudencial de tratar-se de um ônus, 

tendo em vista que não é compulsório o seu pagamento, claro que caso não haja o 

pagamento da contraprestação não será permitido a construção acima do 

coeficiente de aproveitamento básico. 

 

Portanto, com base nos entendimentos colacionados pelo Supremo Tribunal 

Federal, afastam-se entendimentos contrários, em tratar-se de uma obrigação, pois 

a contraprestação não é um dever, uma vez que o município não obriga o 

proprietário ao pagamento, mas caso queira construir deve efetuar a contrapartida, 

cuja finalidade será, exclusivamente, para o benefício da municipalidade. 
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ANEXO – Carta de Embu 

“CARTA DE EMBU’ 

 

Considerando que, no território de uma cidade, certos locais são mais favoráveis à 

implantação de diferentes tipos de atividades urbanas; 

 

Considerando que a competição por esses locais tende a elevar o preço dos 

terrenos e a aumentar a densidade das áreas construídas; 

 

Considerando que a moderna tecnologia da construção civil permite intensificar a 

utilização dos terrenos, multiplicando o número de pavimentos pela ocupação do 

espaço aéreo ou do subsolo; 

 

Considerando que esta intensificação sobrecarrega toda a infraestrutura urbana, a 

saber, a capacidade das vias, das redes de água, esgoto e energia elétrica, bem 

assim a dos equipamentos sociais, tais como, escolas, áreas verdes etc.; 

 

Considerando que essa tecnologia vem ao encontro dos desejos de multiplicar a 

utilização dos locais de maior demanda, e, por assim dizer, permite a criação de solo 

novo, ou seja, de áreas adicionais utilizáveis, não apoiadas diretamente sobre solo 

natural; 

 

Considerando que a legislação de uso do solo procura limitar este adensamento, 

diferenciadamente para cada zona, no interesse da comunidade; 
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Considerando que um dos efeitos colaterais dessa legislação é o de valorizar 

diferentemente os imóveis, em consequência de sua capacidade legal de comportar 

área edificada, gerando situações de injustiça; 

 

Considerando que o direito de propriedade, assegurado na Constituição, é 

condicionado pelo principio da função social da propriedade, não devendo, assim, 

exceder determinada extensão de uso e disposição, cujo volume é definido segundo 

a relevância do interesse social; 

 

Admite-se que, assim como o loteador é obrigado a entregar ao poder público áreas 

destinadas ao sistema viário, equipamentos públicos e lazer, igualmente, o criador 

de solo deverá oferecer à coletividade as compensações necessárias ao reequilíbrio 

urbano reclamado pela criação do solo adicional, e 

 

Conclui se que: 

 

1. É constitucional a fixação, pelo município, de um coeficiente único de edificação 

para todos os terrenos urbanos. 

 

1.1 A fixação desse coeficiente não interfere com a competência municipal para 

estabelecer índices diversos de utilização dos terrenos, tal como já se faz, mediante 

legislação de zoneamento. 

 

1.2 Toda edificação acima do coeficiente único é considerada solo criado, quer 

envolva ocupação de espaço aéreo, quer a de subsolo. 

 

2. É constitucional exigir, na forma da lei municipal, como condição de criação de 

solo, que o interessado entregue ao poder público áreas proporcionais ao solo 

criado; quando impossível a oferta destas áreas, por inexistentes ou por não 

atenderem às condições legais para tanto requeridas, é admissível sua substituição 

pelo equivalente econômico. 
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2.1 O proprietário de imóvel sujeito a limitações administrativas, que impeçam a 

plena utilização do coeficiente único de edificação, poderá alienar a parcela não 

utilizável do direito de construir. 

 

2.2 No caso do imóvel tombado, o proprietário poderá alienar o direito de construir 

correspondente à área edificada ou ao coeficiente único de edificação. 

 

Álvaro Villaça Azevedo, Celso Antônio Bandeira de Mello, Dalmo do Valle Nogueira 

Filho, Eros Roberto Grau, Eurico de Andrade Azevedo, Fábio Fanucchi, José Afonso 

da Silva, Maria de Lourdes Cesarino Costa, Mário Pazzaglini Filho, Miguel Seabra 

Fagundes, Jorge Hori, Antônio Cláudio Moreira Lima e Moreira, Clementina De 

Ambrosis, Domingos Theodoro de Azevedo Netto, Luiz Carlos Costa, Norberto 

Amorim”. 
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Resumo: O continente americano foi um precursor mundial no reconhecimento do direito ao meio 
ambiente sadio. Embora tenha sido reconhecido, cabe salientar que esse direito não pode ser exigido 
diretamente, cabendo sua exigência somente se houver vinculação a outros direitos existentes na 
Convenção Americana. Destarte, torna-se importante a análise sobre a proteção do meio ambiente 
por via reflexa. Verifica-se que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, através de uma 
interpretação extensiva dos direitos humanos, tem fundamentado decisões que, por via oblíqua, 
protegem o ambiente, corroborando a tese da indivisibilidade, inter-relação e interdependência entre 
os direitos humanos. 
 
Palavras-chave: meio ambiente - Direitos humanos - Corte Interamericana de Direitos Humanos - 
Proteção reflexa. 
 
Resumen: El continente americano fue un precursor mundial en el reconocimiento del derecho al 
medio ambiente sano. Aunque haya sido reconocido, cabe resaltar que este derecho no puede ser 
exigido directamente, correspondiendo su exigencia solamentesi hay vinculación con otros derechos 
existentes en la Convención Americana. Por lo tanto, se vuelve importante el análisis sobre la 
protección del medio ambiente por vía refleja. Se verifica que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, a través de una interpretación amplia de los derechos humanos, ha tomado decisiones 
que, por vía oblicua, protegen el ambiente, fortaleciendo la tesis de la indivisibilidad, interrelación e 
interdependencia entre los derechos humanos. 
 
Palabras clave: medio ambiente - Derechos humanos - Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Protección refleja. 
 
Abstract: The American continent was a worldwide pioneer in recognizing the right to a healthy 
environment. Although it has been recognized, it should be noted that this right cannot be directly 
demanded, unless there is a connection with other rights under the American Convention. Thus, it 
becomes important for the analysis on the protection of the environment by reflex pathway. As can be 
seen, the Inter-American Court of Human Rights, through an extended interpretation of human rights, 
has made decisions that approach the environment protection obliquely, corroborating the thesis of 
the indivisibility, interdependence and interrelatedness of human rights.  
 
Keywords: environment - Human rights - Inter-American Court of Human Rights - Reflex pathway. 

 

 

Considerações iniciais 

 

A crescente preocupação com os direitos humanos e o seu reconhecimento pelos 

Estados no âmbito internacional3 impulsionaram a promulgação de diversos tratados 

                                                 
1
 Acadêmicas do curso de bacharelado em Direito – FACOS/CNEC. 

2
 Professora orientadora. Mestre em Direito pela PUC-RS. 

3
 A preocupação dos Estados com a proteção dos direitos humanos surge com maior força após o 

término da Segunda Guerra Mundial, sendo possível identificar essa afirmação através da leitura do 
preâmbulo da Carta das Nações Unidas que na sua primeira parte diz “NÓS, OS POVOS DAS 
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protecionistas desses direitos.4. Estes documentos são resultados de esforços 

conjuntos entre nações, que, através de mútuo acordo, compunham sistemas de 

proteção aos direitos humanos, sejam eles de caráter global ou regional. 

 

Com abrangência global, a Organização das Nações Unidas (ONU) é 

reconhecidamente o maior símbolo institucional de proteção aos direitos humanos, 

pois seus princípios são aplicados aos Estados de qualquer parte do globo, 

independentemente do espaço geográfico ao qual pertencem, bastando que os 

mesmos expressem suas vontades de submeterem-se à competência da 

Organização.5 Por outro lado, existem os sistemas regionais de direitos humanos, 

que tratam de problemas específicos de cada região e atuam, principalmente, em 

três continentes: Europa, América e África, onde se situam, respectivamente, o 

Conselho da Europa (CE), a Organização dos Estados Americanos (OEA) e a União 

Africana (UA).  

 

Neste artigo cuidaremos do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos 

Humanos (SIDH), o qual é formado pelas seguintes instituições: Organização dos 

Estados Americanos (OEA),Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e tem como seus principais 

diplomas normativos: a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, a 

Carta da Organização dos Estados Americanos, a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (Pacto de San Jose) e seus dois protocolos adicionais – Protocolo 

                                                                                                                                                         
NAÇÕES UNIDAS, RESOLVIDOS a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 
duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé 
nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito 
dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer 
condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras 
fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores 
condições de vida dentro de uma liberdade ampla.” (CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS. Disponível em: 
http://csnu.itamaraty.gov.br/images/Carta_da_ONU_-_Vers%C3%A3o_Portugu%C3%AAs.pdf. 
Acesso em: 04 abr. 2014. 
4
 A exemplo da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, e da Declaração dos 

Direitos e Deveres do Homem da OEA, de 1948. Para mais informações sobre os documentos oficiais 
de protetivos, ver COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São 
Paulo: Saraiva, 2010.  
5
 O tratado constitutivo da ONU (Cartas das Nações Unidas, de 1945) foi firmado inicialmente por 51 

Estados-membros. Ao longo dos anos, por ser de caráter aberto e aceitar como membro – por 
decisão da Assembleia Geral mediante recomendação do Conselho de Segurança – todas as nações 
amantes da paz, a ONU passou a incorporar inúmeros outros países, possuindo hoje 193 Estados 
membros. 
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Relativo aos Direitos Sociais e Econômicos (Protocolo de San Salvador) e Protocolo 

referente à Abolição da Pena de Morte. 

 

No que tange às normas internacionais de direitos humanos previstas no âmbito do 

SIDH, estas estabelecem obrigações para os Estados que se comprometem com o 

seu cumprimento, no sentido de promoção e proteção dos direitos consagrados 

internacionalmente. Assim sendo, a violação das normas reconhecidas nestes 

instrumentos poderá acarretar responsabilização e sanção para o Estado infrator, a 

ser apurada pela Corte Interamericana. 

 

Dentre os direitos humanos reconhecidos nos documentos internacionais referidos, 

o direito ao meio ambiente sadio se encontra positivado em diversas ocasiões. 

Verifica-se, contudo, que as normas protetivas do meio ambiente são juridicamente 

frágeis, isto é, obrigatórias, mas não exigíveis diretamente pela via judicial. Assim, 

impõe-se examinar de que forma a proteção ambiental tem sido efetivada em âmbito 

internacional pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Para tanto, buscamos 

analisar a jurisprudência do órgão jurisdicional do SIDH no que se refere à proteção 

reflexa do meio ambiente, ou seja, à sua concretização a partir de uma interpretação 

extensiva dos direitos humanos e dos seus mecanismos protetivos. 

 

O Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos 

 

O continente americano possui uma longa história na atuação da defesa dos direitos 

humanos de sua população. Em sintonia com o sistema global de proteção, o 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos aplica as normas protecionistas de 

direitos humanos internacionalmente reconhecidas e, indubitavelmente, 

fundamentais. Analisaremos quais são os órgãos que compõe o SIDH, bem como a 

base normativa que disciplina o funcionamento deste sistema. 

 

A Organização dos Estados Americanos: Instituição e Sistema Normativo 

 

O tratado institutivo da Organização dos Estados Americanos, conhecido como 

Carta da OEA ou Carta de Bogotá, foi assinado em Bogotá, Colômbia, no ano de 
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1948, embora sua origem remonte o século XIX, sendo a mais antiga organização 

regional dentre as três existentes.6 No artigo 1º da Carta está estabelecido que a 

organização referida constitui um organismo regional e sua competência está 

limitada estritamente às regras estabelecidas pelo próprio documento instituidor, não 

podendo intervir nos assuntos de competência interna de cada Estado membro. 

Desta forma, os Estados abrangidos pelo Sistema Interamericano, embora 

pertençam a um mesmo espaço geográfico, não estão obrigados a submeterem-se 

às normas instituídas pela Carta de Bogotá, sendo uma opção de cada membro, 

embora com repercussões cada vez mais importantes no atual direito internacional.  

 

A existência da organização regional justifica-se pela necessidade de colaboração 

entre os Estados para o desenvolvimento pacífico da região à qual pertencem. 

Assim, no que diz respeito aos propósitos da Organização dos Estados Americanos, 

podemos identificá-los a partir do artigo 2º da Carta, sendo possível afirmar a 

existência de maior preocupação quanto aos problemas econômicos, sociais e 

culturais.7 

 

Originalmente, a OEA contou com a participação de 21 Estados fundadores e, mais 

tarde, novos Estados ratificaram a Carta, contando hoje com 35 membros.8 Destarte, 

os Estados que ratificaram a Carta de Bogotá, reconhecendo assim a competência 

da OEA e aceitando a submissão às suas normas instituidoras, passaram a fazer 

parte de um sistema integrado de proteção aos direitos das mais diversas naturezas, 

                                                 
6
 Segundo MAZZUOLI, o então presidente dos Estados Unidos da América, James Monroe, teria 

enviado ao congresso norte-americano, em 02 de dezembro de 1823, uma carta manifestando a 
impossibilidade de colonização dos Estados latino-americanos, que tinham sido libertados por seus 
colonizadores. Com base nesta carta, Simon Bolívar deu iniciativa à organização de um Congresso 
na cidade do Panamá, em 1926, destinado a aprovar um projeto de tratado constitutivo de uma 
confederação de todos os Estados do novo mundo, objetivando manter a paz e a segurança de todos 
os seus membros, tendo esse movimento recebido o nome de pan-americanismo. A partir daí, então, 
que se desenvolveu a ideia da criação da Organização dos Estados Americanos, que evolui através 
de Conferências Internacionais dos Países Americanos, culminando na assinatura do tratado 
instituidor da OEA, em 1948.  (MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 651). 
7
 Segundo ACCIOLY, SILVA e CASELLA, “A grande preocupação dos países da América Latina é a 

melhoria das condições de vida de seus habitantes. Em outras palavras, sem querer ignorar a 
importância dos direitos civis e políticos, para eles os problemas econômicos, sociais e culturais são 
prioritários”. (ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G.E. do Nascimento e; CASELLA, Paulo Borba. Manual 
de Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 479.)  
8
 Dados retirados do sítio oficial da Organização dos Estados Americanos. Disponível em: 

http://www.oas.org/pt/estados_membros/default.asp. Acesso em: 03 abr. 2014. 
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sempre com o objetivo de preservar o ser humano e o desenvolvimento saudável da 

região abrangida pelo sistema.  

 

Portanto, com a união dos Estados, através da OEA, o desenvolvimento, 

aprimoramento e firmação dos direitos humanos tornaram-se viáveis com ações 

positivas no sentido de proteger as relações entre os Estados e também os direitos 

dos indivíduos submetidos à jurisdição dos Estados membros. E, como exemplo 

dessas ações positivas, apresenta-se a Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem, aprovada na IX Conferência Internacional Americana, na 

cidade de Bogotá, em abril de 1948, isto é, na mesma oportunidade em que foi 

instituída a OEA. 

 

A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem precedeu alguns meses 

à Declaração Universal dos Direitos Humanos,9 e proclama, além de direitos 

humanos, também os deveres. Trata-se, portanto, do primeiro documento a dar 

início ao processo de generalização dos direitos humanos, transcendendo “as 

distintas formulações de direitos reconhecidos em diferentes instrumentos”. 10 

 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

 

O artigo 106 da Carta da OEA previu a criação de uma Comissão cujo “principal 

objetivo seria promover o respeito e a defesa dos direitos humanos e servir como 

órgão consultivo da Organização em tal matéria”, tendo esta previsão sido 

concretizada em 1959, pela resolução VIII, na quinta reunião de Consulta dos 

Ministros das Relações Exteriores.  Destarte, a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH) “é um órgão principal e autônomo da Organização dos Estados 

                                                 
9
 A Declaração dos Direitos e Deveres do Homem data de abril de 1948, sendo que a Declaração 

Universal é de dezembro do mesmo ano. 
10

 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado.  O Sistema Interamericano de Direitos Humanos no 
Limiar do Novo Século: Recomendações para o Fortalecimento de seu Mecanismo de 
Proteção. Disponível em:  
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/interamericano/14osistema.htm.Acesso 
em: 04 abr. 2014 
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Americanos, encarregado da promoção e proteção dos direitos humanos no 

continente americano”.11 

 

Frise-se que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos tem como principal 

documento normativo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida 

como Pacto de San Jose, aprovada em 1969,12 que traz um rol de direitos sociais, 

culturais e econômicos. Mais tarde, em 1988, o Pacto de San Jose foi 

complementado pelo Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,13 o qual trouxe 

com maiores especificidades os direitos anteriormente consagrados. Em 1990, no 

Vigésimo Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral da OEA, foi aprovado 

o Protocolo à Convenção Americana sobre Direitos Humanos Referente à Abolição 

da Pena de Morte. Portanto, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no 

exercício de sua competência, observa, além das normas estabelecidas pela 

Declaração de 1948, também o rol de direitos presentes nos seus dois protocolos 

adicionais.  

 

O capítulo VII da Convenção Americana sobre Direitos Humanos é dedicado à 

Comissão, sendo que ali se encontra prevista toda a sua estrutura administrativa e 

de competência. Para nós, cabe demonstrar que é a Comissão a responsável pelo 

recebimento das petições que contenham denúncias ou queixas de violação das 

normas estabelecidas pelo Pacto de San Jose por um Estado Parte, bem como a 

análise do cumprimento dos requisitos para encaminhamento das petições à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos.14  

 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos 

                                                 
11

 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. O que é a CIDH?  Disponível em: 
http://www.oas. org /pt/cidh /mandato/que.asp. Acesso em 04 abr. 014. 
12

 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos. Disponível em: http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_ americana.htm. 
Acesso em: 19 abr. 2014. 
13

 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Protocolo Adicional à Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, “Protocolo 
de San Salvador” Disponível em: http://www.cidh.oas.org/basicos 
/portugues/e.Protocolo_de_San_Salvador.htm. Acesso em: 19 abr. 2014. 
14

 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, Seção 2 – Funções, art. 41 a 43. Seção 3 – competência, 44 a 47. Disponível em: 
http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_ americana.htm. Acesso em: 19 abr. 2014.  
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Como órgão consultivo e jurisdicional do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos, a Corte Interamericana foi prevista pela Convenção de 1948. Por 

força do artigo 33, teve atribuída a competência para “conhecer dos assuntos 

relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados 

Partes”. 

 

Os Estados membros signatários da Convenção Americana são os únicos que 

podem ser submetidos à jurisdição da Corte. Entretanto, assim como não são 

obrigados a ratificar a Convenção, uma vez aderindo ao seu conteúdo, ainda não 

estão obrigados à submissão jurisdicional, sendo necessária declaração expressa 

de aceitação da competência obrigatória da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos.  

 

A função consultiva da Corte relaciona-se com a interpretação da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, bem como os demais tratados referentes à 

matéria. Assim, os Estados Partes podem solicitar pareceres da Corte, inclusive no 

que concerne à validade de uma lei interna em relação às normas internacionais de 

direitos humanos.15   

 

Quanto à função jurisdicional, cabe à Corte decidir sobre as violações aos direitos 

humanos praticadas ou não pelos Estados Partes, aplicando as normas de direito 

internacional cabíveis em cada caso concreto e velando pela preservação, 

reparação ou indenização dos direitos humanos, de acordo com o artigo 63 da 

Convenção Americana.16 Atualmente, 286 casos já foram julgados pela Corte,17 

sendo 22 o número de Estados18 que reconhecem a sua competência jurisdicional. 

                                                 
15

 Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Artigo 64 interpretação desta Convenção ou de 
outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. Também 
poderão consultá-la, no que lhes compete, os órgãos enumerados no capítulo X da Carta da 
Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. 2. A Corte, a 
pedido de um Estado membro da Organização, poderá emitir pareceres sobre a compatibilidade entre 
qualquer de suas leis internas e os mencionados instrumentos internacionais. 
16

 Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Artigo63 1. Quando decidir que houve violação de 
um direito ou liberdade protegidos nesta Convenção, a Corte determinará que se assegure ao 
prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determinará também, se isso for procedente, 
que sejam reparadas as consequências da medida ou situação que haja configurado a violação 
desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. 2. Em casos de 
extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, a 
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Normas ambientais no Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

 

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos abriga a importância do ambiente de 

uma forma que ultrapassa o simples reconhecimento de mais um direito humano.19 

Destarte, a Carta Democrática Interamericana reconhece um meio ambiente 

saudável e equilibrado como elemento indispensável para o desenvolvimento 

completo do ser humano, o que colabora para a estabilidade política e para 

efetivação da democracia. Observe-se o artigo 15 da Carta, in verbis: 

 
O exercício da democracia facilita a preservação e o manejo adequado do 
meio ambiente. É essencial que os Estados do Hemisfério implementem 
políticas e  estratégias de proteção do meio ambiente, respeitando os 
diversos tratados e convenções, para alcançar um desenvolvimento 
sustentável em benefício das futuras gerações.

20
 

 

Nesse ponto, é significativo ressaltar que o continente americano foi um precursor 

mundial no reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio de maneira 

expressa e vinculante. No Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1988, 

também conhecido como Protocolo de San Salvador, encontra-se a exposição de tal 

direito, no artigo 11, o qual trata do direito a um meio ambiente sadio e preceitua que 

“toda pessoa tem direito a viver em meio ambiente sadio e a contar com os serviços 

públicos básicos” e que “os Estados Partes promoverão a proteção, preservação e 

melhoramento o meio ambiente”.21  

                                                                                                                                                         
Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que considerar 
pertinentes. Se se tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento, 
poderá atuar a pedido da Comissão.  
17

 Julgados disponíveis em: http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/decisions-and-judgments. Acesso 
em: 08 abr. 2014. 
18

 Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, 
Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Republica Dominicana, 
Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela. Disponível em: 
http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/d.Convencao _Americana_Ratif..htm. Acesso em: 08 abr. 
2014. 
19

 RESCIA, Victor Rodrigues. Proteção do direito a um ambiente sadio na jurisprudência do sistema 
interamericano de direitos humanos. In: ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA PARA A DEFESA DO 
AMBIENTE. Guia de Defesa Ambiental: Construindo a Estratégia para o Litígio de Casos diante 
do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Bogotá, 2010, p. 49.  
20

 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Carta Democrática Interamericana. Disponível 
em: http://www.oas.org/OASpage/port/Documents/Demo cractic_Charter.htm. Acesso em: 19 abr. 
2014. 
21

 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Protocolo Adicional à Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, “Protocolo 
de San Salvador” Disponível em: http://www.cidh.oas.org/basicos 
/portugues/e.Protocolo_de_San_Salvador.htm. Acesso em: 19 abr. 2014. 
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Embora tenha ocorrido o reconhecimento desse direito, cabe salientar que o 

Protocolo não reconhece a possibilidade de sua exigência direta mediante a 

apresentação de petições individuais. Apenas os direitos estabelecidos na alínea “a” 

do artigo 8 (direitos sindicais) e no artigo 13 (direito à educação) podem ser 

pleiteados através de petições individuais. Os demais direitos presentes no 

Protocolo, incluindo-se aqui o direito a um meio ambiente sadio, podem ser exigidos 

somente caso haja vinculação a outros direitos reconhecidos na Convenção 

Americana ou nas convenções e protocolos que a detalham. 

 

Conforme já exposto, a estrutura de proteção ofertada pelo Protocolo de San 

Salvador define o direito a um ambiente sadio como um direito coletivo, estando, 

dessa forma, incluído dentre os direitos econômicos, sociais e culturais. Neste 

contexto, há que se ter em mente que o Protocolo de San Salvador foi criado para 

preencher as lacunas deixadas pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

a qual apresentou apenas um dispositivo relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais – artigo 26,22 não ficando expresso quais seriam os direitos protegidos. 

Portanto, o objetivo do Protocolo consiste em sanar os questionamentos deixados 

pela Convenção nesse sentido. 

 

No âmbito da doutrina constitucionalista, a corrente que parece estar mais afinada 

com a normativa prevista no Protocolo é aquela que considera os direitos 

econômicos, sociais e culturais como “direitos programáticos”. Assim classificados, 

apenas estabelecem fins públicos que devem ser alcançados pelo Estado, mas não 

possuem normatividade suficiente para produzir seus efeitos essenciais sem a 

formulação de políticas públicas e programas governamentais para que obtenham 

plena operatividade. Consequentemente, não são passíveis de controle jurisdicional, 

já que consistem em objetivos e metas a serem realizados progressivamente pelo 

                                                 
22

 Artigo 26 - Desenvolvimento progressivo. Os Estados-partes comprometem-se a adotar 
providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente 
econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que 
decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta 
da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos 
recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados. 
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Estado, conforme sua discricionariedade político-administrativa e sua disponibilidade 

orçamentária.23  

Em razão dessa posição teórica, a jurisprudência originada dos casos em que a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu sobre temas relacionados a 

esses direitos, tem repetidamente se voltado para a violação de direitos individuais e 

não para infração daqueles. Essa prática acarreta em uma generalização da defesa 

dos direitos coletivos mediante o uso de uma “porta dos fundos” jurídica e não por 

meio de um controle jurisdicional direto.24 Esse fenômeno está sendo referido por 

alguns autores como “greening international law”.25 

 

Contudo, apresenta-se como alternativa à situação descrita anteriormente, a teoria 

da inter-relação dos direitos humanos com o ambiente, adotando-se a tendência 

global no sentido do reconhecimento da universalidade e da indivisibilidade dos 

direitos humanos. Nota-se que algumas iniciativas regionais de promoção de defesa 

do meio ambiente já demonstram essa tendência. 26  

 

                                                 
23

 Existe divergência doutrinária em relação à possibilidade de concretização dos direitos 
fundamentais sociais pela via judicial, embora seja majoritário o entendimento, entre os 
constitucionalistas brasileiros, de que os direitos sociais são autênticos direitos fundamentais, 
sujeitos, portanto, à observância do artigo 5º, parágrafo 1º, da Constituição Federal de 1988, que 
determina a aplicação imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais. Cf. 
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10 ed. rev. atual. ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2009. p. 299.  Em sentido contrário, Torres sustenta que os direitos sociais não devem ser 
confundidos com os fundamentais. Para o autor, “os direitos sociais máximos devem ser obtidos na 
via do exercício da cidadania reivindicatória e da prática orçamentária, a partir do processo 
democrático. Esse é o caminho que leva à superação da tese do primado dos direitos sociais 
prestacionais (ou direitos a prestações positivas do Estado, ou direitos de crédito – droit créance – ou 
Teilhabrechte) sobre os direitos da liberdade, que inviabilizou o Estado Social de Direito, e ao 
desfazimento da confusão entre direitos fundamentais e direitos sociais, que não permite a eficácia 
destes últimos sequer na sua dimensão mínima. TORRES, Ricardo Lobo. O Direito ao Mínimo 
Existencial. Rio de Janeiro, Renovar, 2009. p. 41. 
24

 RESCIA, Victor Rodrigues. Proteção do direito a um ambiente sadio na jurisprudência do Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos. In: ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA PARA A DEFESA DO 
AMBIENTE. Guia de Defesa Ambiental: Construindo a Estratégia para o Litígio de Casos diante 
do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Bogotá, 2010, p. 50. 
25

 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira; TEIXEIRA, Gustavo DE FARIA MOREIRA. “Greening" the Inter-
American Human Rights System. L'Observateur des Nations Unies, 2012-2, vol. 33. p. 300-313.  
26

 RESCIA, Victor Rodrigues. Proteção do direito a um ambiente sadio na jurisprudência do Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos. In: ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA PARA A DEFESA DO 
AMBIENTE. Guia de Defesa Ambiental: Construindo a Estratégia para o Litígio de Casos diante 
do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Bogotá, 2010, p. 50. 



 
 REVISTA DIREITO CULTURA E CIDADANIA – CNEC OSÓRIO / FACOS 

VOL. 4 – Nº 2 – DEZEMBRO/2014 – ISSN 2236-3734 
. 

Página 86 

Como exemplo, podemos citar as Resoluções n. 1819, “Direitos Humanos e 

Ambiente”,27 n. 1896, “Direitos Humanos e o Ambiente nas Américas”,28 e n. 1926 

“Os Direitos Humanos e o Meio Ambiente nas Américas”,29 todas aprovadas pela 

Assembleia Geral da OEA. 

 

A Resolução n. 1819 (XXXI-O/01) prevê que o efetivo gozo de todos os direitos 

humanos tem o condão de facilitar uma proteção do meio ambiente mais eficiente, 

por meio da criação de condições para alterar os padrões de conduta que 

ocasionam a alteração do ambiente.30 Além disso, através desse documento, a 

Assembleia Geral do OEA resolveu: 

 
1. Ressaltar a importância de estudar o possível vínculo existente entre o 
meio ambiente e os direitos humanos, reconhecendo a necessidade de 
promover a proteção do meio ambiente e o pleno gozo de todos os direitos 
humanos. 
2. Encarregar a Secretaria-Geral de elaborar um estudo, em colaboração 
com outros órgãos do Sistema Interamericano, sobre a possível relação 
entre a proteção ambiental e o pleno gozo dos direitos humanos. 
3. Encarregar o Secretário-Geral de apresentar ao Trigésimo Segundo 
Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral um relatório sobre o 
cumprimento desta resolução.

31
 

 
A importância da relação existente entre o meio ambiente e os direitos humanos foi 

relembrada pela Resolução n. 1896 (XXXII-O/02).32 Nesse sentido, a Assembleia 

decidiu: 

 
1. Continuar acompanhando o tema de direitos humanos e meio ambiente, 
dispensando atenção especial ao trabalho que os foros multilaterais 
relevantes desenvolvem sobre ele. 
2. Promover a colaboração institucional em matéria de direitos humanos e 
meio ambiente no âmbito da Organização, especialmente entre a Comissão 

                                                 
27

 Resolução n. 1819, da Assembleia Geral da OEA, AG/RESOLUÇÃO 1819 (XXXI-O/01) - (5 de 
junho de 2001). Disponível em: http://scm.oas.org/doc_public/PORTUGUESE/HIST_ 
01/AG01788P06.doc. Acesso em: 15 maio 2014. 
28

 Resolução n. 1896, da Assembleia Geral da OEA, AG/RESOLUÇÃO 1896 (XXXII-O/02) - (4 de 
junho de 2002). Disponível em: http://scm.oas.org/doc_public/PORTUGUESE/HIST_02 
/AG02041P08.DOC. Acesso em: 15 maio 2014. 
29

 Resolução n. 1926, da Assembleia Geral da OEA, AG/RESOLUÇÃO 1926 (XXXIII-O/03) - (10 de 
junho de 2003). Disponível em: http://scm.oas.org/doc_public/PORTUGUESE/HIST_ 
03/AG02290P14.DOC. Acesso em: 15 maio 2014. 
30

 Resolução n. 1819, da Assembleia Geral da OEA, AG/RESOLUÇÃO 1819 (XXXI-O/01) - (5 de 
junho de 2001). Disponível em: http://scm.oas.org/doc_public/PORTUGUESE/HIST_01 
/AG01788P06.doc. Acesso em: 15 maio 2014. 
31

 Ibid. 
32

 Resolução n. 1896, da Assembleia Geral da OEA, AG/RESOLUÇÃO 1896 (XXXII-O/02) - (4 de 
junho de 2002). Disponível em: http://scm.oas.org/doc_public/PORTUGUESE/HIST_02 
/AG02041P08.DOC. Acesso em: 15 maio 2014. 
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Interamericana de Direitos Humanos e a Unidade de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente.

33
 

 
Por sua vez, a Resolução n. 1926 (XXXIII-O/03) reconhece “uma crescente 

conscientização da necessidade de manejar o meio ambiente de maneira 

sustentável a fim de promover a dignidade e o bem-estar humanos”. Dentre os 

compromissos ajustados no documento em questão, ressalta-se a promoção da 

cooperação institucional no campo dos direitos humanos e do meio ambiente entre a 

Organização dos Estados Americanos e outras instituições multilaterais; e o 

estabelecimento de diálogo com os Estados membros da OEA e organizações da 

sociedade civil, para a execução de atividades no campo do meio ambiente e dos 

direitos humanos.34 

 

Atualmente, existe um grande debate no âmbito da OEA relativo à preparação de 

um projeto de Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, que apresentará 

ramificações para a proteção do ambiente.35 No mais recente Período Ordinário de 

Sessões da Assembleia Geral da OEA, ocorrido de 04 a 06 de junho de 2013, por 

meio da Resolução n. 2793 (XLIII-O/13), expressou-se mais uma vez a importância 

e necessidade de elaboração da Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas. 

 

As discussões sobre o assunto abarcam a necessidade do estabelecimento do 

direito a um ambiente sadio em virtude da presença de instalações altamente 

poluentes que promovem, muitas vezes, a extração indiscriminada de recursos 

naturais, colocando em risco o direito de desenvolvimento autônomo das populações 

indígenas, além de constituírem elemento prejudicial à vida e à saúde dos índios. 

Ressalta-se que, em diversas situações, essas populações não têm as mesmas 

                                                 
33

 Ibid. 
34

 Resolução n. 1926, da Assembleia Geral da OEA, AG/RESOLUÇÃO 1926 (XXXIII-O/03) - (10 de 
junho de 2003). Disponível em: http://scm.oas.org/doc_public/PORTUGUESE/HIST_03 
/AG02290P14.DOC. Acesso em: 15 maio 2014. 
35

 Desde 1989, o assunto concernente à necessidade de elaboração de uma Declaração sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas vem sendo amplamente exibido no âmbito das discussões da 
Assembleia Geral da OEA. As resoluções AG/RES. 1022 (XIX-O/89), AG/RES. 1479 (XXVII-O/97), 
AG/RES. 1549 (XXVIII-O/98), AG/RES. 1610 (XXIX-O/99), AG/RES. 1708 (XXX-O/00), AG/RES. 1780 
(XXXI-O/01), AG/RES. 1851 (XXXII-O/02), AG/RES. 1919 (XXXIII-O/03), AG/RES. 2029 (XXXIV-
O/04), AG/RES. 2073 (XXXV-O/05), AG/RES. 2234 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2294 (XXXVII-O/07), 
AG/RES. 2368 (XXXVIII-O/08), AG/RES. 2498 (XXXIX-O/09), AG/RES. 2565 (XL-O/10), AG/RES. 
2674 (XLI-O/11) e AG/RES. 2724 (XLII-O/12), tratam da matéria, ressaltando a importância e 
prioridade do tema indígena.  
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garantias que outros indivíduos possuem para invocar seus direitos, mostrando-se, 

portanto, imperioso o estabelecimento de uma Declaração específica para firmar os 

direitos desses indivíduos.36 

 

O Projeto de Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas 

aprovado em 26 de fevereiro de 1997, reconhece as populações indígenas como um 

grupo com o grande interesse no uso consciente dos recursos naturais e na 

preservação do meio ambiente como um todo.37 Além disso, com relação ao direito à 

proteção ambiental, o projeto preceitua o seguinte: 

 
1 Os povos indígenas têm direito a um meio ambiente seguro e sadio, 
condição essencial para o gozo do direito à vida e ao bem-estar coletivo. 
2 Os povos indígenas têm direito a ser informados sobre medidas que 
possam afetar o meio ambiente, inclusive recebendo informações que 
assegurem sua efetiva participação em ações e decisões de política 
capazes de afetá-lo. 
3 Os povos indígenas têm o direito de conservar, restaurar e proteger seu 
meio ambiente e a capacidade de produção de suas terras, territórios e 
recursos. 
4. Os povos indígenas têm direito a participar plenamente da formulação, 
planejamento, ordenação e execução de programas governamentais de 
conservação de suas terras, territórios e recursos. 
5 Os povos indígenas terão direito a assistência de seus Estados com a 
finalidade de proteger o meio ambiente e poderão solicitar a assistência de 
organizações internacionais. 
6. Os Estados proibirão e punirão e, em conjunto com as autoridades 
indígenas, impedirão a introdução, abandono ou depósito de materiais ou 
resíduos radioativos, substâncias e resíduos tóxicos que contrariem 
disposições legais vigentes; bem como a produção, introdução, trânsito, 
posse ou uso de armas químicas biológicas ou nucleares em áreas 
indígenas. 
7. Quando o Estado declarar que um território indígena deve ser área 
protegida, as terras e territórios estiverem sob reivindicação potencial ou 
real por parte de povos indígenas e as terras forem sujeitas a condições de 
reserva de vida natural, as áreas de conservação não devem ser objeto de 
forma alguma de desenvolvimento de recursos naturais sem o 
conhecimento fundamentado e a participação dos povos interessados.

38
 

 
Além dos documentos que visam à proteção do meio ambiente, elaborados sob a 

égide da OEA, o Sistema Interamericano pode utilizar, ainda, os instrumentos 

internacionais da ONU, não para declarar violações diretas aos artigos e direitos 

                                                 
36

 RESCIA, Victor Rodrigues. Proteção do direito a um ambiente sadio na jurisprudência do Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos. In: ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA PARA A DEFESA DO 
AMBIENTE. Guia de Defesa Ambiental: Construindo a Estratégia para o Litígio de Casos diante 
do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Bogotá, 2010, p. 52. 
37

 Ibid. 
38

 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Projeto de Declaração Americana sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas. Disponível em: 
https://www.cidh.oas.org/Projeto%20de%20Declaracao.htm Acesso em: 19 maio 2014. 
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neles consagrados, mas, sim como um suporte para aperfeiçoamento da 

jurisprudência; para criar doutrina, expandir e ampliar os direitos humanos 

consagrados na Convenção; e para fortalecer a estrutura de avaliação dos seus 

julgamentos ou relatórios particulares.39 

Atuação da CIDH: protegendo o meio ambiente por via oblíqua 

 

Do total de 286 casos contenciosos apreciados pela Corte, quatro tratam da 

proteção ambiental pela via reflexa. A seguir, portanto, observa-se a situação em 

concreto e a decisão tomada pela Corte quanto à proteção ambiental por via reflexa. 

 

Caso das Comunidades afrodescendentes deslocadas da Bacia do Rio 

Cacarica (Operação Gênesis) Vs. Colômbia 

 

No caso das Comunidades afrodescendentes deslocadas da Bacia do Rio Cacarica 

(Operação Gênesis) Vs. Colômbia, sentenciado em 2013, a Corte trata da 

responsabilidade do Estado pela ocorrência de diversas violações de direitos 

humanos relacionadas à “Operação Gênesis”, que consistiu em uma operação 

militar com o objetivo de neutralizar ações criminosas das FARC. A operação teria 

ocasionado o deslocamento forçado de centenas de pessoas, incluindo-se membros 

das comunidades afrodescendentes que habitavam nas margens do rio Cacarica. 

Alegou-se, entre outras violações de direitos humanos, o desrespeito ao direito de 

circulação e residência, em razão dos deslocamentos; e ao direito de propriedade 

coletiva das comunidades referidas sobre os territórios que têm possuído 

ancestralmente, em decorrência da exploração ilegal de recursos naturais realizadas 

por empresas com a tolerância do Estado. 

 

Com relação à exploração ilegal de recursos naturais, a Corte entendeu que as 

atividades ocorreram de forma ilegítima, sendo que as autoridades locais, tendo 

conhecimento dos acontecimentos, não tomaram nenhuma providência a fim de 

solucionar a questão. Dessa forma, a Corte considerou o Estado responsável pela 

                                                 
39

 RESCIA, Victor Rodrigues. Proteção do direito a um ambiente sadio na jurisprudência do Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos. In: ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA PARA A DEFESA DO 
AMBIENTE. Guia de Defesa Ambiental: Construindo a Estratégia para o Litígio de Casos diante 
do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Bogotá, 2010, p. 53. 
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violação do direito de propriedade coletiva, disposto no artigo 21 da Convenção 

Americana. 

 

Entre as medidas de reparação dos prejuízos causados aos membros das 

comunidades em questão, a Corte determinou que o Estado deveria restituir o 

efetivo uso, gozo e posse dos territórios às comunidades afrodescendentes da bacia 

do rio Cacarica. Determinou, ainda, que o Estado deveria garantir que as condições 

dos territórios onde essas comunidades vivem atualmente sejam adequadas para 

habitação segura e vida digna. 

 

Caso do Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador 

 

O Caso do Povo Indígena Kichwa de Sarayaku contra o Equador, sentenciado em 

junho de 2012, refere-se a uma permissão concedida pelo Estado a uma empresa 

petrolífera privada para que fossem realizadas atividades como exploração e 

exportação de petróleo no território deste povo, sem seu consentimento. As 

atividades eram realizadas, principalmente com o uso de explosivos em diversos 

pontos do território indígena, o que botou a vida da população em risco, além de 

limitar alguns de seus direitos, como o direito de circular por seu território e 

expressar sua cultura. 

 

A Comissão solicitou à Corte que responsabilizasse o Estado pela violação dos 

seguintes direitos: direito à propriedade privada; direito à vida, às garantias judiciais 

e à proteção judicial; direito à circulação e à residência, e; direito à integridade. 

Assim, foi solicitado também ao Estado que fossem tomadas as medidas 

necessárias para que houvesse a reparação dos direitos violados. 

 

Além dos direitos já referidos, os representantes do povo indígena afirmaram que os 

seguintes direitos também foram violados: o direito à cultura e o direito à liberdade 

da pessoa humana. Solicitando assim, à Corte, que ordenasse ao Estado não 

somente as medidas de reparação, como também o pagamento de seus prejuízos.  

 



 
 REVISTA DIREITO CULTURA E CIDADANIA – CNEC OSÓRIO / FACOS 

VOL. 4 – Nº 2 – DEZEMBRO/2014 – ISSN 2236-3734 
. 

Página 91 

Em abril de 2012, parte da Corte, acompanhada por parte da Comissão, dos 

representantes e do Estado, realizaram uma visita ao território do Povo Sarayaku, 

onde lá, reconheceu o Estado como responsável. Após a visita, o Estado 

reconheceu sua responsabilidade e se mostrou disposto a realizar as devidas 

medidas de reparação, como: medidas de restituição (extração dos explosivos e 

reflorestamento das áreas afetadas), de satisfação (ato público de reconhecimento 

internacional), garantias de não repetição do ocorrido (passou a ser exigida a 

consulta prévia obrigatoriamente), e indenizações por danos materiais e imateriais. A 

Corte declarou, então, o Estado como responsável por todos os direitos violados, 

impedindo o prosseguimento das atividades prejudiciais às pessoas e a seu 

território. 

 

Caso do Povo Saramaka Vs. Suriname 

 

No caso do Povo Saramaka Vs. Suriname, sentenciado em 2007, a Corte trata das 

violações praticadas pelo Estado contra os membros do povo Saramaka, 

contrariando os artigos 3 (Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica), 21 

(Direito à propriedade) e 25 (Direito à proteção judicial) da Convenção Americana. 

Por ser uma comunidade tribal que tem profunda ligação com o seu território, o povo 

Saramaka mereceu medidas especiais de proteção por parte do Estado que 

garantam a sua sobrevivência física e cultural, entre elas o direito ao gozo de sua 

propriedade em conformidade com sua tradição comunitária. Porém, de acordo com 

o marco constitucional e legal do Suriname, os membros do povo Saramaka não têm 

direito à propriedade per se, tem apenas uma permissão para usar e ocupar o 

território, já que os direitos de propriedade e os recursos naturais pertencem ao 

Estado.  

 

A Corte entende que o direito à propriedade não é absoluto, desse modo, não é 

possível impedir que o Estado emita qualquer tipo de concessão para a exploração 

ou extração de recursos naturais dentro do território Saramaka. No entanto, a 

restrição ao direito de propriedade por parte do Estado não pode implicar uma 

denegação da subsistência do povo. Uma possível restrição promovida pelo Estado, 

além de estar previamente prevista em lei, ser necessária, proporcional e ter a 
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finalidade de alcançar um objetivo legítimo em uma sociedade democrática, deve 

garantir: participação efetiva do povo, benefícios advindos de atividade de dentro do 

seu território, e realização de um estudo prévio de impacto social e ambiental. 

Acontece que entre os anos de 1997 e 2004, o Estado emitiu ao menos quatro 

concessões de madeireiras e uma série de concessões de mineração na terra 

ocupada tradicionalmente pelos Saramakas sem respeitar tais requisitos. Além 

disso, algumas dessas concessões afetaram os recursos naturais indispensáveis 

para a subsistência econômica e cultural do povo, em razão dos danos massivos 

produzidos nos bosques e da inutilização de parte da terra. Por esses motivos, a 

Corte considerou que as concessões danificaram o meio ambiente e configuraram 

violação do direito de propriedade do povo Saramaka, com base no artigo 21 da 

Convenção. 

 

Entre as medidas de reparação dos prejuízos causados aos Saramakas, a Corte 

determinou ao Estado: a revisão das concessões com o objetivo de se adequarem 

às necessidades do povo; a delimitação e demarcação do território, além da outorga 

de título coletivo; o reconhecimento legal da capacidade jurídica coletiva da 

comunidade e o acesso à justiça, de modo a garantir plenamente o exercício do 

direito à propriedade; a adoção de medidas legislativas e administrativas para 

proteger e garantir o direito à propriedade, o qual inclui as terras e os recursos 

naturais; e a realização de estudos de impacto ambiental e social antes da emissão 

de concessões dentro do território tradicional dos Saramakas. A título de 

indenização pelos danos materiais provocados pelas madeireiras, a Corte fixou a 

quantia de 75 mil dólares. No que tange aos danos imateriais decorrentes da 

atividade, que consistem no sentimento de sofrimento e angústia pelos quais a 

comunidade passou ao vivenciar a destruição das suas terras e o desrespeito em 

relação aos seus valores culturais e espirituais, a Corte condenou o Estado ao 

pagamento de 600 mil dólares. Ambas as quantias devem ser depositadas em um 

fundo de desenvolvimento comunitário criado em benefício do povo Saramaka. 

Nesse caso, preservou-se, simultaneamente, a tradição e a cultura de um povo e o 

meio ambiente contra ingerências estatais arbitrárias. 

 

Caso da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicarágua 
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No caso da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicarágua, sentenciado 

em 2001, a demanda submetida, pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, à Corte, trata de abusos praticados pelo Estado da Nicarágua contra os 

membros da comunidade indígena Mayagna Awas Tingni.  Foi suscitada violação 

dos artigos 1 (Obrigação de respeitar os direitos), 2 (Dever de adotar disposições de 

direito interno), 21 (Direito à propriedade privada) e 25 (Proteção judicial) da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Alegou-se que a Nicarágua não 

demarcou as terras da comunidade Awas Tingni, tampouco tomou medidas eficazes 

para garantir os seus direitos de propriedade em suas terras ancestrais, e ainda, 

prejudicou os recursos naturais utilizados pelo povo em questão, uma vez que 

outorgou uma concessão de exploração florestal sem o seu consentimento. 

Ademais, o Estado não garantiu meios eficientes para solucionar as reclamações 

propostas pela comunidade sobre seus direitos de propriedade.  

 

No tocante à violação do artigo 25 da Convenção, o qual trata da proteção judicial, a 

Corte entendeu que o Estado da Nicarágua não respeitou o princípio da 

razoabilidade do prazo, consagrado na Convenção Americana, durante o curso dos 

processos judiciais interpostos pela Comunidade Awas Tingni, em diversas 

instâncias. Além disso, conforme o entendimento da Corte, os recursos de amparo 

propostos pela comunidade foram ineficazes, pois houve um atraso injustificado em 

seu processamento. Sendo assim, a Corte concluiu que o Estado violou o artigo 

mencionado, em prejuízo dos membros da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas 

Tingni, em conexão com os artigos 1.1 (Obrigação de respeitar os direitos) e 2 

(Dever de adotar disposições de direito interno) do mesmo documento.  

 

Quanto à violação do artigo 21 da Convenção Americana, que dispõe sobre o direito 

à propriedade privada, a Corte considerou evidente a existência de uma normativa 

que reconhece e protege a propriedade indígena na Nicarágua. Contudo, entendeu 

que na Nicarágua não existe um procedimento efetivo para delimitar, demarcar e 

titular as terras das comunidades indígenas. Dessa forma, entendeu que o Estado 

violou o direito ao uso e gozo dos bens dos membros da Comunidade Mayagna 

Awas Tingni, pelo fato de não ter delimitado e demarcado sua propriedade, e por ter 
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outorgado concessões a terceiros para a exploração de bens e recursos localizados 

em uma área que pode corresponder, total ou parcialmente, aos terrenos sobre 

quais deveria recair a delimitação, demarcação e titulação correspondentes. 

Portanto, a Corte concluiu que a Nicarágua violou o artigo 21 da Convenção 

Americana, em conexão com os artículos 1.1 e 2 do supracitado documento. 

 

Entre as medidas de reparação dos prejuízos causados à Comunidade Mayagna 

Awas Tingni, a Corte determinou ao Estado a adoção em seu direito interno, em 

conformidade com o artigo 2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 

medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, que sejam 

necessárias para criar um mecanismo efetivo de delimitação, demarcação e titulação 

das propriedades das comunidades indígenas, de acordo com o direito 

consuetudinário, valores, usos e costumes destas. 

 

Determinou, ainda, que o Estado deverá delimitar, demarcar e titular as terras que 

correspondem aos membros da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni e 

abster-se de realizar, enquanto não se efetue essa delimitação, demarcação e 

titulação, atos que possam afetar a existência, o valor, o uso ou o gozo dos bens 

situados na zona geográfica onde os membros da Comunidade Mayagna (Sumo) 

Awas Tingni habitam e realizam suas atividades. 

 

Quanto aos danos materiais supostamente causados à Comunidade Awas Tingni, a 

Corte entendeu que não houve qualquer comprovação e concluiu que a sentença 

constitui, per se, uma forma de reparação para os membros da Comunidade Awas 

Tingni. Já no que diz respeito aos danos imateriais, a Corte decidiu que o Estado 

deve pagar, a título de reparação de dano moral, no prazo de 12 meses, a soma 

total de US$ 50.000 (cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América) em 

obras ou serviços de interesse coletivo em benefício da Comunidade Mayagna 

(Sumo) Awas Tingni. 

 

Observa-se, no caso em questão, que a Corte protegeu o direito ao meio ambiente a 

partir do amparo ao direito à proteção judicial e ao direito à propriedade, tendo em 

vista que a sentença, estabelece a proibição de realização de qualquer ato, por parte 
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do Estado, que possa afetar a existência, o valor, o uso ou o gozo dos bens – 

estando incluídos aí os recursos naturais – localizados na zona geográfica onde os 

membros da Comunidade Awas Tingni habitam e realizam suas atividades. 

 

Considerações Finais 

 

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos é composto principalmente por 

documentos que asseguram os direitos civis, políticos, econômicos e culturais. No 

que tange às normas protetivas do meio ambiente no âmbito da Organização dos 

Estados Americanos, estas não se mostram específicas e suficientes para conferir 

efetividade à proteção ambiental, em razão de serem desprovidas de status 

normativo. Posto isto, torna-se importante a análise sobre a proteção internacional 

do meio ambiente por via reflexa, já que a aplicação das normas de direito 

internacional nessa matéria ainda carecem de um movimento de conscientização 

dos Estados, justamente por não estabelecerem sanções para o seu 

descumprimento.  

 

Esta pesquisa teve como objetivo verificar como é o tratamento dispensado pelo 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos aos casos nos quais os direitos 

humanos se relacionam com o direito ambiental, especificamente no que diz respeito 

às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgão internacional 

responsável pelo julgamento dos casos contenciosos entre indivíduos e Estado. 

Para isso, foram analisadas o total de 286 jurisprudências da Corte, das quais quatro 

tratam da proteção ambiental pela via reflexa. 

 

Percebe-se que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na apreciação dos 

casos que lhe são submetidos, tem inovado nas técnicas interpretativas com a 

finalidade de não deixar o meio ambiente desatendido. 

 

A partir de uma interpretação extensiva dos direitos humanos – especialmente dos 

direitos de comunidades indígenas e tribais – à propriedade, ao patrimônio cultural, à 

circulação e residência, à vida e à proteção judicial – a Corte tem fundamentado 

decisões que, por via oblíqua, protegem os bens ambientais, corroborando a tese da 
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indivisibilidade, inter-relação e interdependência entre todos os direitos humanos, 

proclamada na Conferência de Teerã em 1968, reafirmada na Conferência Mundial 

de Viena de 1993 e reforçada por várias resoluções adotadas sob a égide da 

Organização dos Estados Americanos. 

 

Há não apenas uma íntima relação entre ambiente e direitos humanos, mas esses 

interesses, muitas vezes, também se sobrepõem, na medida em que, em muitos 

casos, um é pressuposto do outro. O meio ambiente se apresenta como ponto de 

convergência de interesses humanos e meio ambientais que apenas em seu 

conjunto são capazes de expressar a verdadeira complexidade das relações 

socioambientais. Assim sendo, os direitos humanos podem ser utilizados de forma a 

evitar, indiretamente, a degradação do meio ambiente. 
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Prova pericial: um instrumento eficaz na formação da convicção do 
julgador e seus procedimentos específicos 

 

Francisco José Selistre1 

 

Resumo: O presente trabalho pretende estabelecer uma linha de procedimentos adequada à 
produção da prova pericial, visando à maximização de sua eficácia na composição de lides judiciais. 
Nesse sentido, busca-se a demonstração de técnicas que possam evitar a ocorrência de lacunas no 
laudo, ampliando, assim, a margem de convencimento do julgador sobre a existência ou não 
existência dos fatos, conforme a posição de cada parte na controvérsia.  O estudo, desenvolvido a 
partir de revisão doutrinária e embasado por análise de acórdãos do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul, compõe-se de uma parte inicial, relativa à funcionalidade do processo civil e o papel 
contextual do juiz. Prossegue com uma abordagem genérica sobre os meios de prova e, após, trata, 
especificamente, da prova pericial e sua força na formação da convicção do julgador, destacando, de 
modo conclusivo, a linha de procedimentos proposta com relação a sua construção e eficácia técnica.  
 
Palavras-chave: prova pericial – procedimentos - convencimento do julgador - eficácia.   
 
Abstract: The purpose of this study was to establish a set of procedures to be applied to the 
production of expert evidence with the goal of maximizing its effectiveness in judicial proceedings. In 
this sense, it was aimed to develop techniques to prevent the occurrence of gaps in expert reports, 
thus expanding the judge’s belief about the existence or non existence of facts according to the 
position of each party to the dispute. The study, which was developed from doctrinal review and 
grounded by analysis of judgments of the Court of Justice of Rio Grande do Sul, is structured as 
follows: part one addresses the functionality of civil procedure and the judge’s contextual role; part two 
presents a generic approach to evidence; part three deals specifically with the expert evidence and its 
impact on the judge's belief, highlighting conclusively the proposed set of procedures with respect to 
its development and its technical efficiency. 
 
Key-words: expert evidence – procedures - judge’s belief - efficacy. 

 

 

Introdução 

 

O presente artigo procura abordar, de forma ampla e objetiva, a espécie de prova 

denominada pericial. A análise do tema foi contextualizada no universo dos 

processos cognitivos, em que se buscou informações visando estabelecer uma 

relação direta, de causa e efeito, entre a adoção de determinados procedimentos na 

construção de uma prova pericial e a sua capacidade de convencimento sobre o 

julgador. A essa relação denominou-se eficácia da prova pericial.  

 

Considerou-se, no entanto, tratar-se de uma qualidade relativa, tendo em vista a 

perspectiva de cada uma das partes (análise de eficácia condicionada ao próprio 

                                                 
1
 Acadêmico de bacharelado em Direito – FACOS; Engenheiro Agrônomo, diplomado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS/1976. 
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antagonismo que envolve o onus probandi), como, também, o próprio interesse do 

Estado em dar a devida solução à lide estabelecida.  

 

A partir dessa ponderação, chegou-se ao conceito de eficácia técnica da prova 

pericial, cuja função não seria a de somente atender às expectativas das partes, 

mas, sim, independente do ônus da prova, embasar a convicção do julgador por 

meio de um instrumento consistente e completo, capaz de proporcionar não só o seu 

convencimento pessoal, como, também, o dos demais sujeitos processuais, entre 

eles advogados, Ministério Público e assistentes técnicos indicados. 

 

Ao aprofundar o conceito de eficácia técnica da prova pericial, retomou-se o 

propósito inicial, qual seja demonstrar sua aplicação a partir da adoção de 

determinados procedimentos legais contidos na lógica processual.  Para tanto, 

buscou-se estabelecer seus elementos fundamentais, considerando a premissa 

lógica de que sua ausência significaria restrição à eficácia probatória. 

 

Assim, a partir da análise desses elementos, definiram-se os principais 

procedimentos práticos, cuja aplicação fosse capaz de contribuir com a eliminação 

ou, pelo menos, com a redução dos defeitos, vícios ou falhas eventualmente 

presentes no processo construtivo da prova. 

 

Para justificação teórica do trabalho realizado, utilizou-se a revisão doutrinária, 

incidente sobre os dispositivos legais. Eventualmente, colacionou-se a doutrina e a 

jurisprudência recente.  

 

O desenvolvimento do artigo é constituído por três blocos distintos. O primeiro deles 

trata da conceituação de elementos essenciais ao desfecho pretendido e foi 

composto a partir de uma detalhada revisão doutrinária. O segundo refere-se à 

prova pericial propriamente dita e traz comentários sobre seus sujeitos e 

instrumentos, conforme a disposição legal. A terceira parte contém uma discussão 

específica sobre a força da prova pericial, embasada não só por considerações 

doutrinárias e disposições legais, mas, principalmente, com fulcro em observações 
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práticas obtidas durante trinta e dois anos de experiência em perícias na área de 

engenharia agronômica. 

 

Os resultados originados a partir do estudo proposto foram sintetizados na 

conclusão final do trabalho, a partir da qual se espera acrescentar algum tipo de 

benefício à área do direito processual civil, especialmente, agregando elementos 

práticos positivos na construção desse importante instrumento do processo cognitivo 

que é a Prova Pericial.  

 

Função do processo civil – jurisdição, ação e processo  

 

Destaca-se, inicialmente, o posicionamento de Wesley de Lima2, para o qual o 

processo civil é constituído por três elementos: a jurisdição, a ação e o processo. 

 

Cassio Scarpinella Bueno3 faz importantes considerações relativas à interação dos 

três elementos acima referidos, observando que a jurisdição necessita ser 

provocada para que se alcance o processo (Art. 2º do CPC4), ou seja, é necessário 

um elemento catalizador que atue no sentido de desencadear a atividade 

jurisdicional em direção à prestação da devida tutela. Essa condição é justamente 

preenchida pelo chamado direito de ação, que se trata de uma faculdade e, como 

tal, um direito subjetivo público de pedir ou não ao Estado a proteção de um 

respectivo direito concreto. 

 

A jurisdição 

 

Para Wesley de Lima5, entre outros, a jurisdição é quem possui maior peso relativo 

devido a sua finalidade jurídica, pois se trata da composição da lide por meio da 

criatividade, levando em consideração as implicações sociais e políticas.  

 

                                                 
2
 LIMA, Wesley de. Uma nova abordagem da jurisdição no Processo Civil contemporâneo. Âmbito 

Jurídico, Rio Grande, v. 11, n. 59, nov.  
3
 BUENO, Cássio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Teoria Geral do 

Direito Processual Civil. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. V.1. 
4
 BRASIL. Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em:   

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm>. Acesso em: 15 maio 2014.  
5
  LIMA, Wesley de, op. cit. 2008. 
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Aliás, muitos autores referem-se ao peso social contido nas relações processuais. 

Dentre eles, destaca-se, pela importância de sua doutrina, Giddens6, segundo o qual 

se deve aprender a pensar sociologicamente, adotando um enfoque mais amplo, 

cultivando a imaginação, afastando as questões pessoais e cotidianas de forma a 

analisá-las como algo novo. Para o sociólogo, ao nos libertarmos da pessoalidade, 

podemos vislumbrar inúmeras relações sociais, originadas de uma só circunstância 

que, a princípio, parecia ser só a nossa.  

 

A partir dessa doutrina, seria fundamental que as partes e o próprio julgador 

compreendessem o sentido da visão sociológica no âmbito processual, tanto na 

constituição quanto na composição dos litígios. Tal enfoque deveria ser observado 

não só pelo juiz, ao examinar os fatos alegados pelas partes, mas por elas próprias, 

antes de permitirem que o conflito se converta, concretamente, em litígio. 

 

No entender de Humberto Theodoro Júnior7, jurisdição é o poder soberano atribuído 

ao Estado em atuar na criação de regras que disciplinam determinadas situações 

jurídicas, traduzidas por meio de possibilidades litigiosas que, em função do direito 

vigente, fazem cumprir seus efeitos em casos concretos. Aqui, importa destacar que, 

sem a existência do litígio, não se estabelece a atuação jurisdicional, sendo, 

portanto, conveniente uma breve consideração sobre esse elemento.  

 

Para Aurélio Buarque de Holanda Ferreira8 (Dicionário Aurélio), litígio “é sinônimo de 

lide, demanda e trata da questão judicial, do conflito de pretensões que será 

discutido entre as partes na ação. É a disputa que será solucionada em juízo, a 

pendência que é submetida ao juiz para ser examinada. Ele inicia-se quando o réu 

contesta o pedido do autor”. A partir dessa definição, observa-se que litígio (ou lide) 

propõe um evento anterior ao processo, sendo este um dos dois requisitos 

indispensáveis à instauração de uma relação processual. O segundo requisito 

implícito nesse conceito é a já referida inércia estatal em face ao conflito que se 

                                                 
6
 GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6 ed. Porto Alegre: Penso, 2012. 

7
 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 54. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2013. V.1.  
8
 ANGHER, Anne Joyce e SIQUEIRA, Luiz Eduardo Alves de. Dicionário Jurídico. 6 ed. São Paulo: 

Rideel, 2002. 
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transformará em litígio por provocação do autor e contestação do demandado (que 

poderá ser revel).  

 

Ainda, com relação à ocorrência do litígio, deve-se atentar ao que leciona Humberto 

Theodoro Junior9, referindo que, além do próprio conflito, é necessário que se 

estabeleça uma pretensão resistida. O autor exemplifica esta condicionante a partir 

de uma situação hipotética, em que uma das partes se curva em face da pretensão 

da outra, significando que, mesmo tendo havido conflito, não houve a geração de 

litígio, portanto, desnecessária a respectiva atividade jurisdicional. 

 

Pode-se, por fim, resumir a jurisdição como sendo um elemento fundamental do 

processo civil, por meio do qual o Estado, quando provocado, procura solucionar os 

conflitos sociais advindos de uma pretensão de direito resistida, mantendo 

equidistância dos interesses individuais e levando em conta a normas jurídicas por 

ele estabelecidas, aplicadas ao caso concreto.  

 

Ainda, conforme Theodoro Junior10, o julgador deve levar em conta a superveniência 

das garantias constitucionais buscando a composição da lide por meio da 

criatividade, sobrepesando as implicações sociais e políticas, bem como adotando 

uma visão ampla e sistemática do ordenamento jurídico e de seus princípios gerais. 

Cassio Scarpinella Bueno11, na mesma direção, confirma que a finalidade da 

jurisdição vai além do simples reconhecimento da ocorrência de lesão ou grave 

ameaça do direito, devendo, igualmente, criar condições concretas no sentido de 

oferecer a devida tutela a quem sofreu a lesão ou se sentiu ameaçado. 

 

Convém, ainda, referir alguns instrumentos que podem substituir a jurisdição. São os 

denominados métodos alternativos de solução de conflito. Eles podem ser aplicados 

por meio de autocomposição (transação, conciliação ou mediação) ou por juízo 

arbitral.  

                                                 
9
 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 54. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2013. V.1. 
10

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 54. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013. V.1. 
11

 BUENO, Cássio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Teoria Geral do 
Direito Processual Civil. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  V.1.  
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A transação é um acordo entre as partes, por meio de concessões sem auxílio de 

terceiros, prevista nos Art. 840 a 850 do CC12; a conciliação é um método 

autocompositivo, administrado por terceiro, investido de autoridade decisória na 

questão posta ou delegado por quem a tenha, judicial ou extrajudicialmente; na 

mediação, o mediador neutro e imparcial apenas auxiliará as partes a solucionar o 

conflito independente de acordo entre elas; a arbitragem é um meio privado e 

alternativo à solução judicial de conflitos originários de direitos patrimoniais 

disponíveis, por meio de sentença arbitral obrigatória às partes, nos termos da Lei 

9.307/1996 (dispõe sobre a arbitragem), cuja imposição da decisão é realizada 

coercitivamente pelo Poder Judiciário13.  

 

A Ação 

 

Ovídio A. Baptista da Silva e Fábio Luiz Gomes14 resumem ação como o “exercício 

de um direito pré-existente” observando que, como tal, não pode ser confundido com 

um direito ou uma pretensão, muito menos com outros termos, às vezes, utilizados, 

tais como processo, procedimento ou autos. No entendimento de Moacir Amaral dos 

Santos15, a ação traduz o direito de “invocar o exercício da função jurisdicional” ou, 

de acordo com Cassio Scarpinella Bueno16, busca o direito de ação, previsto no Art. 

5º, inciso XXXV, da CF/88, que é traduzido por uma série de atos, desde a 

provocação inicial até a obtenção da tutela jurisdicional.  

 

Theodoro Júnior17 conceitua ação com sendo “um direito público subjetivo, 

exercitável pela parte para exigir do Estado a obrigação da prestação jurisdicional, 

pouco importando seja esta de amparo ou desamparo à pretensão de quem o 

                                                 
12

 BRASIL. Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm>. Acesso em: 15 maio 2014. 
13

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 54. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013. V.1. 
14

  DA SILVA, Ovídio A. Baptista; GOMES, Fábio Luiz. Teoria Geral do Processo. 6 ed. atualizada.    
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
15

  SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil. 28. ed. atualizada. São 
Paulo: Saraiva, 2011. V.1. 
16

  BUENO, Cássio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Teoria Geral do 
Direito Processual Civil. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  V.1. 
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  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 54. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013. 
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exerce”. Impõe o autor citado algumas características específicas à ação, como a 

abstração, a autonomia e a instrumentalidade. 

 

O objeto da ação é o pedido do autor, previsto no Art. 282, inciso IV do CPC. Moacir 

Amaral dos Santos18 refere que este pedido pode ser imediato quando se referir à 

sua providência jurisdicional, exemplificando por meio de sentença condenatória, 

declaratória, constitutiva ou, conforme completa o doutrinador, até mesmo 

providência executiva, cautelar e preventiva. Esclarece o autor que o pedido mediato 

é o bem material ou imaterial que o autor busca. 

 

Ainda, baseado na mesma doutrina citada, é exigência legal que o autor exponha na 

inicial os fatos e fundamentos que lastreiam o pedido, propondo, em face de 

discussão doutrinária, que seja considerada não só a causa próxima (de domínio) 

como também a remota (modo de aquisição). 

 

Ressalte-se, por fim, que ao exercício da ação, exige-se a presença de três 

condicionantes. Vicente Grecco Filho19 refere-as como legitimidade, interesse e 

possibilidade jurídica do pedido.  

 

O Processo 

 

Para Theodoro Júnior20, processo é o conteúdo sistemático que representa os atos 

formadores do procedimento judicial, situados entre o pedido das partes e o 

respectivo provimento jurisdicional.  

 

Abre-se aqui um parêntese para referir os tipos de processos existentes. Da doutrina 

revisada, destaca-se a referência feita por Moacir Amaral dos Santos21 por meio da 

qual se estabelece uma ligação entre as espécies de tutelas jurisdicionais e os tipos 

                                                 
18

  SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil. 28. ed., atual. São 
Paulo: Saraiva, 2011. V.1. 
19

  GRECCO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 22 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
V1. 
20

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 54. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013. V.1. 
21

 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil. 28. ed., atual. São Paulo: 
Saraiva, 2011. V.1. 
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de processos, regulados por meio do Art. 270 do CPC22. Na obra citada, de acordo 

com a conexão proposta, são definidos três tipos de processo: o processo de 

conhecimento ou cognitivo, o processo de execução e o processo cautelar. Tratar-

se-á, no presente trabalho, por motivos já expostos incialmente, apenas do processo 

de conhecimento. 

 

Quanto ao objeto do processo, prossegue Moacir Amaral dos Santos23, trata-se da 

essência do provimento jurisdicional a partir do contraditório e da ampla defesa e, 

com base nesse requisito, o Art. 282, III e IV do CPC24 prevê que o autor especifique 

o seu pedido, justificando-o por meio de fatos e fundamentos jurídicos. Pelo mesmo 

motivo, ao réu cabe o ônus de, em contestando, impugnar o pedido do autor, 

apresentando, da mesma forma, a matéria de defesa amparada por razões de fato e 

de direito, especificando as provas que eventualmente pretenda produzir. 

 

De acordo com o doutrinador acima citado, o objeto do processo caracteriza-se pela 

pretensão do autor que, se conhecida pelo juiz, poderá ou não ser acolhida. Em 

qualquer um dos casos, traduzindo-se em composição da lide. 

 

O juiz – limites, poderes, deveres  

 

Os limites, poderes e deveres do juiz quanto ao processo estão previstos nos Artigos 

125 a 132 do CPC25. Da análise de tais dispositivos, emanam alguns aspectos da 

condução processual, entre eles, a competência suprema do julgador no que se 

refere ao domínio de todos os atos necessários ao desenvolvimento jurisdicional, 

conforme se verifica no resumo a seguir apresentado. 

 

Para desenvolver sua função jurisdicional, o juiz deve assegurar às partes: equidade 

de tratamento, eficiência e rapidez na solução do litígio, proteção à dignidade da 

                                                 
22

 BRASIL. Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1972. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm>. Acesso em: 15 maio 2014. 
23

 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil. 28. ed., atual. São Paulo: 
Saraiva, 2011. V.1.  
24

 BRASIL. Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm>. Acesso em: 15 maio 2014 
25

 BRASIL. Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm>. Acesso em: 15 maio 2014 
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justiça e, a qualquer momento do processo, buscar a conciliação (Art. 125 do CPC).  

No entanto, as condições dispostas, nem sempre, estarão alinhadas à atividade 

jurisdicional, já que, em determinados casos, a busca da eficiência e rapidez se 

contrapõe à aplicação da equidade e da proteção à dignidade da justiça. 

 

No julgamento da lide, o magistrado deverá aplicar as normas legais e, caso não 

existam para a situação concreta, lançar mão de analogia, costumes e princípios 

gerais do direito, não podendo se eximir de sentenciar ou despachar, alegando 

lacuna ou obscuridade da lei (Art. 126, do CPC).  

 

Se não encontrar fundamentos para julgar, ainda assim, deverá preencher a 

expectativa, então por equidade, discricionariamente, empregando fundamentos 

baseados na consciência e no bom senso (Art. 127 do CPC). Os artigos 4º e 5º da 

Lei de Introdução ao Código Civil – Decreto Lei n. 4.657, de 04 de setembro de 

194226 e o Art. 335 do CPC27, igualmente, reiteram a normatização da referida 

função. A sentença deverá se manter nos limites estabelecidos pela inciativa do 

autor, sendo-lhe defeso, decisões, ultra ou extra petita (Art. 128, CPC). 

 

O poder jurisdicional apresenta aspectos relevantes ao tema abordado, na medida 

em que transfere ao juiz a responsabilidade de examinar a pertinência das provas, 

determinando sua produção com base na respectiva utilidade e relevância à 

instrução processual, ato que poderá ser de ofício ou a pedido das partes. Segundo 

o mesmo dispositivo e a seu juízo, deverão ser indeferidas diligências denominadas 

inúteis ou protelatórias (Art. 130 do CPC) devendo, também, impedir os objetivos 

das partes, caso se convença de que se serviram do processo com intuito de simular 

atos ou alcançar objetivos ilícitos (Art. 129, do CPC). 

 

Com relação à instrução processual é importante que se faça uma referência pontual 

sobre a responsabilidade na produção de provas, abstraída de Luiz Guilherme 
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 BRASIL, Decreto Lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942. Vade Mecum Compacto. 9. ed., atual. 
São Paulo: Saraiva, 2013. 
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 BRASIL. Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em: 
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Marinoni28. Conforme dispõe o Art. 333 do CPC29, a incumbência do onus probandi 

será do autor quanto ao fato constitutivo, ou do réu, em razão contrária, por meio de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo. A partir dessa contraposição, prossegue o 

mesmo doutrinador, fica óbvio o fato de que não se pode esperar daquele que 

deseja provar algo, qualquer consideração sobre fatos eventuais que impeçam seu 

reconhecimento.  

 

No entendimento de Marinoni, a regra do ônus da prova objetiva auxiliar o juiz no 

sentido do convencimento dos fatos, livrando-se de um eventual estado de dúvidas e 

possibilitando a definição do mérito. Portanto, incumbiria ao autor esclarecer as 

dúvidas relativas ao fato constitutivo e, sobre o réu, recairia a responsabilidade de 

provar as situações contrárias. 

 

O juiz deverá decidir com base na livre apreciação das provas (sistema de 

persuasão racional), mas sem desconsiderar fatos e circunstâncias constantes nos 

autos, mesmo aqueles não alegados pelas partes. Todavia, ao prolatar a sentença, 

deverão ser dispostos os motivos racionais que influenciaram seu convencimento 

(Art. 131do CPC, livre convencimento motivado). 

 

No julgamento da lide, prevalecerá princípio da identidade da pessoa física do juiz, 

devendo ser o mesmo, titular ou substituto, que tenha concluído a audiência, exceto 

nos casos de impedimento por convocação, licença, afastamento, promoção ou 

aposentadoria (Art. 132, do CPC). 

 

O juiz - julgamento e a convicção 

 

Conforme foi colocado anteriormente, ao juiz cabe julgar a ação, prestando a devida 

satisfação às partes, até o limite de seus pedidos, independentemente de 

obscuridade ou lacuna na lei. Dos dispositivos específicos, igualmente expostos no 

capítulo anterior, é possível estabelecer, resumidamente, que, para tanto, ele deve 
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tratar as partes de forma equânime, buscando compor o litígio por meio de um 

processo digno, eficiente e justo, permitindo, a qualquer tempo, a tentativa 

conciliatória; aplicando, quando necessário, o princípio da equidade, obstaculizando, 

no entanto, os pedidos de objetivos considerados duvidosos.  

 

Para cumprir com a devida jurisdição, o julgador deverá filtrar os elementos 

probatórios por meio da livre apreciação e, posteriormente, utilizar a resultante para 

formar livremente sua convicção e, com base nela, prolatar a respectiva sentença.  

 

Então, tem-se que, para atender ao interesse das partes, o juiz leva em conta os 

fatos alegados, os quais, em tese, devem ser provados no processo.  José Roberto 

dos Santos Bedaque30 observa uma conexão desses fatos alegados com a 

correlação existente entre os direitos substancial e processual. No entanto, segundo 

mencionado doutrinador, a instrução probatória fica restrita à técnica processual. A 

partir dessa dicotomia, prossegue o referido autor, a instrumentalidade do processo 

não deve ser disposta ao interesse subjetivo das partes, mas, sim, do Estado. 

 

Pelo exposto, torna-se essencial que o processo seja realmente um instrumento 

idôneo da jurisdição e, para tanto, conforme adverte Moacyr Amaral dos Santos31, 

deve ter se formado livre de vícios, defeitos ou irregularidades, observando que, 

dessa forma, estará atendendo, além das partes, ao próprio interesse do Estado. A 

análise da petição inicial, sob a luz do Art. 284 do CPC32, permite que o juiz verifique 

a existência de irregularidades que, se presentes, levam ao seu indeferimento ou à 

adoção de medidas saneadoras.  

 

A avaliação probatória é feita com base na convicção imediata do juiz que, em 

função dessa análise, poderá refutar - por julgar inútil ou desnecessária - uma 

determinada prova. Grecco Filho33 destaca que, futuramente, uma prova descartada 
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 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes Instrutórios do Juiz. 2. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1994.. 
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 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil. 27. ed. atual. São Paulo: 
Saraiva, 2011. V.2. 
32

  BRASIL. Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1972. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm>. Acesso em: 15 maio 2014. 
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poderá vir a ser importante caso o processo venha a ser apreciado em outro grau de 

jurisdição. Segundo Gilberto Melo34, esse risco deve ser minimizado pelo julgador 

por meio da aplicação de um critério mais brando, a partir do qual somente devam 

ser indeferidas aquelas provas com inocuidade evidente ou as manifestas (fatos já 

provados no processo ou que dependam de perícia), não devendo permitir que suas 

convicções pessoais preponderem na sua avaliação sobre as provas apresentadas. 

 

O juiz poderá determinar provas de ofício quando as provas apresentadas pelas 

partes não o convencerem, mas, segundo Marinoni35, existem situações em que, por 

desconhecimento ou inexistência de outras provas relevantes, permanece o estado 

de dúvida no momento da sentença. Essa situação leva o juiz a julgar improcedente 

o pedido, “com base na regra do ônus da prova”. Assim sendo, conclui o autor que o 

julgamento nem sempre se dá a partir da descoberta da verdade, tampouco que a 

falta de convencimento seja motivo para que o juiz deixe de julgar a lide.  

 

Destarte, o juiz deve buscar sua convicção por meio das provas apresentadas pelas 

partes e, se julgar necessário, complementá-las de ofício, gerando, segundo 

Marinoni36, uma “verdade construída no processo”, referindo ainda que, para tanto, é 

fundamental a devida participação das partes e do juiz.  

 

Provas – meios e finalidade 

 

Para Grecco Filho37, “os meios de prova são instrumentos pessoais ou materiais 

trazidos ao processo para revelar ao juiz a verdade de um fato” e, na busca dessa 

verdade, deve ser respeitada a iniciativa das partes, independente da possibilidade 

que o julgador possui no que se refere à livre iniciativa em produzir qualquer meio de 

prova que ajude a esclarecer os fatos.  
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 MELO, Gilberto. O procedimento do perito judicial no contraditório técnico. Disponível em: 
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 MARINONI, Luiz Guilherme. A questão do convencimento judicial. Disponível em: 
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<http://www.rabello.pro.br/>. Acesso em 14 out. 2014 
37

 GRECCO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. V.2, 20ª ed., São Paulo: Saraiva, 
2009. P.199. 



 
 REVISTA DIREITO CULTURA E CIDADANIA – CNEC OSÓRIO / FACOS 

VOL. 4 – Nº 2 – DEZEMBRO/2014 – ISSN 2236-3734 
. 

Página 110 

 Marinoni e Arenhart38 colocam que a prova é o meio pelo qual se busca estabelecer 

a existência positiva ou negativa de um fato ligado à hipótese aventada pela parte, 

visando dar o devido suporte à consequência jurídica pretendida.  

 

A partir desses e de outros conceitos, pode-se resumir que prova é um instrumento 

legal, trazido ao processo com a finalidade objetiva de convencer o julgador sobre a 

verdade de fatos alegados pelas partes, visando à obtenção da prestação jurídica 

pretendida, por meio de um julgamento favorável, atuando, então, como instrumento 

que possibilita a conexão entre o pedido e a sentença. 

 

Prioritariamente, a prova deve ser providenciada pelas partes (onus probandi), mas 

o juiz, de ofício, poderá determinar sua produção caso a julgue necessária à 

instrução do processo (Art. 426, II e Art. 130, ambos do CPC). Condição que, 

segundo observa Humberto Theodoro Júnior39, mesmo em se tratando de um ato de 

provocação à atividade jurisdicional, deve ser utilizada com critério e parcimônia pelo 

julgador. 

 

Para Luiz Guilherme Marinoni40, é importante que o juiz aplique, corretamente, a 

regra do ônus da prova. O doutrinador atenta para o fato de que ela não objetiva só 

a viabilidade da decisão em caso de dúvida, até mesmo porque o magistrado só 

poderá decidir após formar sua convicção. Assim sendo, “na fase de formação da 

convicção e, portanto, antes de decidir, o juiz deve considerar não só a natureza dos 

fatos em discussão e a quem incumbe a sua prova, mas também a natureza da 

situação concreta a ele levada para julgamento”.  

 

Nesse sentido, destaca-se a opinião de Theodoro Júnior41, segundo a qual, acima 

da responsabilização do onus probandi, coloca-se a eficácia da prova que é 

traduzida pelo total convencimento com relação ao “fato de que deriva do direito 
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Processo Civil. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. V.2. 
39
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discutido no processo” e prossegue, afirmando que uma prova incompleta se 

equivale à falta de prova quando se trata de sistemática processual.  

 

Dentro desse contexto, inclui-se, ainda a opinião de Marinoni42, segundo a qual o 

juiz, para poder decidir sobre uma questão, deve, necessariamente, reconhecer o 

objeto da controvérsia por meio da referência fornecida por três atitudes, quais 

sejam: sua identificação, a possibilidade de descobri-lo totalmente e a identificação 

de qual das partes está em condição de fazê-lo. Assim, refere o autor, a coexistência 

desses elementos é que poderá levar o julgador a uma situação de convencimento, 

relativa à situação específica do direito material em questão. 

 

Sérgio Cruz Arenhart43 faz referência a uma teoria pela qual todos os sujeitos 

processuais buscam trazer provas ao processo, objetivando o convencimento do juiz 

com relação aos fatos que esclareçam a lide em questão. Mas, mesmo assim, se, ao 

chegar ao fim da instrução processual, o magistrado perceber falta de provas sobre 

determinada situação já deduzida, deverá julgar a lide pelos critérios atribuídos pela 

regra do ônus da prova, conforme dispõe o Art. 333 do CPC44, não importando que a 

sentença venha em prejuízo do autor (quando versar sobre um fato constitutivo) ou 

do réu (quando tratar de fato, impeditivo ou modificativo). No entanto, conclui o 

citado autor, a origem da prova é irrelevante ao processo, e o que importa é a sua 

presença nos autos. 

 

Quanto à competência probatória das provas, o Art. 332 do CPC45 habilita todos os 

meios legais e os moralmente legítimos. Da interpretação textual do referido artigo, 

restam três questões a esclarecer: O que é meio de prova considerado legal? O que 

                                                 
42

 MARINONI, Luiz Guilherme. Formação da convicção e inversão do ônus da prova segundo as 
peculiaridades do caso concreto. Provas: aspectos atuais do direito probatório/coordenação Daniel 
Amorim Assumpção Neves. São Paulo: Método, 2009. 
43

 ARENHART, Sérgio Cruz. Ônus da prova e sua modificação no processo civil brasileiro. Provas: 
aspectos atuais do direito probatório/coordenação Daniel Amorim Assumpção Neves. São Paulo: 
Método, 2009. 
44

 BRASIL. Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm>. Acesso em: 15 maio 2014. 
45

 BRASIL. Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm>. Acesso em: 15 maio 2014.. A 
referência “moralmente legítimo” deverá ser analisada, sob a visão da hermenêutica em função de 
que sua interpretação poderá reforçar o sentido argumentativo do tema.  
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é meio de prova moralmente legítimo? Os meios legais podem ser contaminados 

pela ilicitude moral? 

 

Para Moacyr Amaral dos Santos46, meios legais de prova são aqueles especificados 

no Capítulo VI do CPC47 (do Art. 342 ao Art. 443), incluindo os relacionados no Art. 

212 do CC48. Assim, o autor estabelece a seguinte relação exemplificativa “a) 

confissão, incluindo-se o depoimento da parte; b) as testemunhas; c) os 

documentos; d) a perícia; e) a inspeção judicial; f) as presunções e indícios”. 

 

Vicente Grecco Filho49 agrega à relação anterior exemplos que, apesar de não 

previstos no código, são por ele considerados moralmente legítimos, citando o 

reconhecimento de pessoas ou coisas e à reconstituição de fatos utilizados no 

processo penal, mas passíveis de serem adotados em causas civis. O autor também 

menciona a possibilidade de uso da prova emprestada.   

 

Grecco Filho afirma, ainda, que a prova torna-se ilegítima a partir do momento em 

que é contaminada pela imoralidade, independentemente de estar contida na 

relação dos “expressamente disciplinados”, ou fazer parte dos meios não previstos 

no Código.  Com base nessa posição doutrinária, conclui-se que a ilegitimidade da 

prova é resultante de ação imoral que tenha influenciado sua produção. 

 

Nilton Luiz de Freitas Baziloni50 vai além.  Para ele os instrumentos probatórios não 

estão postos de forma taxativa na lei, tendo em vista que atuam a partir de uma 

função limitadora. Ou seja, apesar da ampla liberalidade à sua aceitação, são 

limitados por dois óbices: a quebra da legitimidade moral, implícita no Art. 332, do 

                                                 
46

 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil. 27. ed. atual. São Paulo: 
Saraiva, 2011. V.2. 
47

 BRASIL. Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm>. Acesso em: 15 maio 2014. 
48

 BRASIL. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 15 maio 2014. 
49

 GRECCO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. V.2. 20. ed., São Paulo: Saraiva, 
2009. 
50

 BAZILONI, Nilton Luiz de Freitas. Prova ilícita e o princípio da proporcionalidade. Provas: aspectos 
atuais do direito probatório/coordenação Daniel Amorim Assumpção Neves. São Paulo: Método, 
2009. 
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CPC51 e o caráter de ilicitude conferido pelas provas obtidas por meio ilícito, 

expressas no Art. 5º, inciso LVI, da CF/88, sejam elas ilícitas (colhidas contra o 

direito material, como, por exemplo, confissão sob tortura ou interceptação de 

correspondência) ou ilegítimas (contrárias ao direito processual, como, por exemplo, 

interceptação telefônica sem autorização judicial ou testemunho por escrito), citando, 

como exceção, os casos de extrema necessidade ou justa causa. 

 

Prova pericial 

 

Na medida em que o avanço tecnológico impõe-se e, na mesma ordem de 

grandeza, as relações humanas alteram-se, percebe-se o quanto as questões 

processuais passam a contaminar-se por novos temas e discussões, gerando 

conflitos de causas inéditas cuja compreensão passa a exigir um nível crescente de 

conhecimento, talvez só obtido pela atuação multidisciplinar. Segundo o sociólogo 

Anthony Giddens52, a velocidade das mudanças no mundo globalizado reduziu o 

nível de confiança entre as pessoas e, pela distância, cada vez maior, entre elas, na 

mesma grandeza, aumentaram os riscos das relações sociais estabelecidas.  

 

Assim, quando o conflito gerador da lide envolver questões de elevada 

complexidade, cujo nível de exigência cognitiva transcenda os conhecimentos do 

julgador, é possível e conveniente que ele recorra ao auxílio de profissionais 

especializados, evitando a formação de eventuais lacunas em sua concepção 

subjetiva. 

 

O auxílio desses profissionais especializados, denominados peritos, pode ser 

requerido pelo juiz, mas, geralmente, é uma consequência de prova técnica, 

produzida ou solicitada pelas partes, quase sempre a autora. Para Grecco Filho53, o 

perito é um auxiliar da justiça nomeado ou convocado quando a prova do fato 

                                                 
51

 Art. 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados 
neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa. 
BRASIL. Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm>. Acesso em: 15 maio 2014. 
52

 GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6. ed., atual. Porto Alegre: Penso, 2012. 
53

 GRECCO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 22. ed., São Paulo: Saraiva, 2010. 
V1. 
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requerer. À sua resultante denomina-se perícia judicial, a qual, investida de caráter 

probatório e reduzida a um respectivo laudo pericial, denomina-se prova pericial. 

 

A prova pericial é, portanto, um instrumento de convencimento probatório que, acima 

da função genérica, apresenta-se como um elemento complementar ao processo 

cognitivo jurisdicional, podendo agregar informações e esclarecimentos sobre áreas 

específicas, cujo entendimento requeira conhecimentos especializados. Trata-se de 

um importante fator de segurança ao magistrado, na medida em que auxilia na 

formação de sua convicção com relação à causa analisada. 

 

Humberto Theodoro Júnior54 observa que a prova pericial, de certo modo, pode 

confundir-se com a prova testemunhal, mas esta última destina-se a uma mera 

reconstituição de fato passado, enquanto a perícia descreve os fatos no estado 

atual.  De outra feita, segundo o Art. 429 do CPC55, os testemunhos são meios 

válidos à produção da prova pericial. 

 

A influência da prova pericial na formação da convicção do julgador, denominada de 

eficácia técnica nos parágrafos introdutórios, foi também definida como: resultado de 

uma relação direta, de causa e efeito, entre a adoção de determinados 

procedimentos na construção de uma prova pericial e a sua capacidade de 

convencimento sobre o julgador. 

 

Partindo-se de uma concepção lógica, é possível estabelecer uma premissa 

segundo a qual, apesar de o convencimento do julgador ser uma variável subjetiva e 

fortemente ligada ao princípio da livre persuasão racional, ele pode ser influenciado 

e motivado pela eficácia técnica da prova pericial.  

 

Com base nos parágrafos anteriores, constata-se que é fundamental a análise das 

variáveis que, eventualmente, possam estar atuando na composição da eficácia 

técnica, buscando estabelecer os procedimentos legais mais adequados ao que se 

                                                 
54

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 54. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013. V.1. 
55

 BRASIL. Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm>. Acesso em: 15 maio 2014. 
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pretende, qual seja o convencimento do julgador sobre a existência ou não 

existência dos fatos em questão. A partir dessa perspectiva, analisa-se, a seguir, a 

atividade detalhada dos principais sujeitos (partes, peritos, assistentes e juiz) e 

componentes (quesitos e laudo/parecer) da Perícia Judicial.  

 

As Partes e a Perícia Judicial 

 

Existem casos em que, em vez de propor a perícia judicial, as partes, na petição 

inicial ou na contestação, juntam documentos e pareceres técnicos elucidativos que 

poderão ser considerados suficientes pelo juiz que, nesse caso, dispensará a perícia 

(Art. 427, do CPC, livre convencimento motivado).  

 

De acordo com Teodoro Júnior56, convém, ainda, citar as situações especiais em 

que a prova pericial pode ser produzida, em ação antecipatória, cautelar, como 

objeto de instrução de ação principal. Para tanto, existem requisitos a cumprir, 

principalmente as justificativas de grave ameaça e periculum in mora (Art. 849 , 

CPC). Marinoni e Arenhart57, no entanto, delimitam a possibilidade de asseguração 

probatória para os casos de exames e vistorias. Deferida a petição e produzida a 

prova pericial, o juiz a homologará por meio de sentença, passando ela a ter força 

de documento a ser utilizado na instrução da ação principal. Nesse sentido, o 

Agravo de Instrumento Nº 70046027983 do TJ/RS58. 

 

Mas a perícia judicial, via-de-regra, é solicitada por uma das partes. Normalmente, a 

parte autora o faz na petição inicial (Art. 282, VI do CPC), mas, como já foi referido 

antes, o demandado poderá requerê-la na contestação, na defesa do mérito.  

 

                                                 
56

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 46. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2011. V.2. 
57

  MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Processo 
Cautelar. 6. ed, atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, V.4. 
 
58

 EMENTA: DEPÓSITO MERCANTIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. 
REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. É cabível produção antecipada de prova pericial nas hipóteses em 
que haja o risco de se tornar impossível ou sobremaneira dificultosa a sua coleta. 2. Caso em que se 
revela plenamente cabível a realização da perícia postulada pela parte-agravante, a fim de aferir-se o 
estado atual de conservação do produto - milho - depositado junto à parte-agravada. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70046027983, Décima Sexta Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 07/11/2011) 
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No entanto, antes de requerê-la, é recomendável que a parte solicitante esteja 

totalmente segura quanto ao fato que pretenda provar, levando em conta a 

consistência de seus argumentos e a disponibilidade de meios capazes de 

fundamentá-lo.   

 

Ovídio Batista e Fabio Gomes59 referem que “ação não é um direito, nem uma 

pretensão, mas, sim, o exercício de um direito pré-existente”. Portanto, aspectos 

como a verificação de custo/benefício, assim como a existência de outras 

possibilidades probatórias que, conforme as circunstâncias possam vir a provocar o 

indeferimento da prova, também devem ser analisados previamente. Esse exercício 

preliminar deve ser realizado com o auxílio do advogado e, quando possível, de 

profissionais que possam vir a atuar como assistentes técnicos. 

 

Solicitada e deferida a perícia, as partes terão um curto prazo para a indicação de 

assistentes técnicos e apresentação dos quesitos iniciais (Art. 421, §1º, I e II, do 

CPC).  

 

Assim sendo, é prudente que tais elementos sejam preparados com antecedência, 

levando em conta uma opinião profissional, preferencialmente do provável 

assistente, e a possibilidade de suplementar os quesitos durante as diligências60. 

 

Do início da produção da prova pericial, as partes deverão ser cientificadas, com 

indicação de local e data (Art. 431-A, CPC).  Nesse contato inicial, é importante a 

presença do assistente técnico, principalmente, quando se tratar de um profissional 

com nível de graduação equivalente ao do perito nomeado, pois essa condição 

favorecerá o respeito e a boa relação entre ambos, o que poderá ser fundamental na 

forma de trabalho a ser adotada.  

 

É possível que o perito permita, e até incentive, o efetivo acompanhamento dos 

assistentes nas diligências, aceitando sua participação na análise e discussão dos 

                                                 
59

    DA SILVA, Ovídio A. Baptista; GOMES, Fábio Luiz. Teoria Geral do Processo. 6.. ed. atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. P. 86 
60

 MELO, Gilberto. O papel do perito assistente técnico. Disponível em: 
<http://www.gilbertomelo.com.br/publicacoes/artigos/atividade-pericial/167-o-papel-do-perito-
assistente-tecnico>. Acesso em: 14 out. 2014 
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elementos pertinentes e, até, na elaboração do laudo pericial, reduzindo, assim, a 

probabilidade de pontos divergentes nos respectivos pareceres. Essa atuação 

conjunta, liderada pelo perito, quando efetuada por profissionais idôneos, é quase 

sempre traduzida por laudos eficazes61. 

 

A partir dos quesitos suplementares (Art. 425, CPC), cria-se uma interessante 

possibilidade para que as partes possam acrescentar novos quesitos ou esclarecer 

os iniciais, antes que o laudo pericial esteja concluso. Todavia, se o perito produzir o 

laudo separadamente, os assistentes poderão ter dificuldade em solicitar eventuais 

esclarecimentos, até mesmo devido à possibilidade de preclusão. Nesse sentido, o 

Agravo de Instrumento Nº 70050504182 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul – TJ/RS62. 

 

As prerrogativas concedidas ao julgador por meio dos artigos 131 e 426, II do CPC, 

mesmo com a intenção de dar celeridade, objetividade e efetividade ao processo, 

parecem conter certa dose de discricionariedade63. Tal condição, como já foi 

comentado anteriormente, pode acarretar às partes o cerceamento de direitos 

básicos, como a ampla defesa e o contraditório. Independente da discussão 

doutrinária e jurisprudencial que possa haver sobre essa questão, busca-se a 

efetividade da prova pericial proposta e, para tanto, é fundamental o acolhimento do 

pedido e, posteriormente, o deferimento dos quesitos a ela relacionados. Construída 

a prova e esgotados os esclarecimentos, pretende-se, por fim, alcançar a sua 

eficácia, ou seja, sua tradução em convencimento do julgador.  

 

                                                 
61

 MELO, Gilberto. O papel do perito assistente técnico. Disponível em: 
<http://www.gilbertomelo.com.br/publicacoes/artigos/atividade-pericial/167-o-papel-do-perito-
assistente-tecnico>. Acesso em: 14 out 2014 
62

 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA. APRESENTAÇÃO DE 
QUESITOS SUPLEMENTARES E COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. Caso em que como as 
partes não acompanharam o desenvolvido do trabalho realizado pelo Perito, somente tendo acesso 
ao laudo pericial quando juntado aos autos, possível a apresentação de quesitos suplementares e 
complementares, desde que tendentes a dirimir as dúvidas que persistiram, não alcançado aqueles 
formulados com base em documentos juntados extemporaneamente. Preliminar de intempestividade 
do recurso, rejeitada. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. POR MAIORIA. (Agravo de Instrumento Nº 
70050504182, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel 
Scalzilli, Julgado em 05/06/2014). 
63

  DE AZEVEDO, Antônio Danilo. A teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova no direito 
processual civil brasileiro. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/10264/a-teoria-dinamica-de-
distribuicao-do-onus-da-prova-no-direito-processual-civil-brasileiro>. Acesso em: 18 out. 2014. 
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Assim sendo, a parte deve adotar alguns cuidados no sentido de reduzir a 

probabilidade de indeferimento da prova ou dos quesitos, seja de oficio ou a pedido 

da outra parte. E, para tanto, por mais óbvio que pareça, é conveniente que sejam 

evitados os pedidos de provas periciais que deem margem a enquadramento como 

“inúteis ou protelatórias”, bem como a apresentação de quesitos que possam ser 

considerados “impertinentes”. Nesse sentido, o Agravo de Instrumento Nº 

70059711093 do TJ/RS64.  

 

Os Quesitos e a Perícia Judicial 

 

Como já foi comentado por Moacyr Amaral65, quesitos são arguições apresentadas 

pelas partes ou pelo juiz, ao peritos e assistentes indicados, com a finalidade de 

provocar o esclarecimento dos fatos pertinentes ao objeto da perícia.  

 

De acordo com Antônio Lopes de Sá66, eles devem ser formulados em sequência 

lógica, de tal maneira que o perito e seus assistentes sejam conduzidos à conclusão 

desejada. 

 

A partir dessas colocações, extraem-se dois elementos funcionais, até certo ponto 

antagônicos: o primeiro refere-se aos quesitos como limitadores do campo pericial 

(definido pela pertinência), e o segundo é relativo à sua função condutora (rumo ao 

resultado pretendido). Numa comparação metafórica, os quesitos estão para o perito 

e assistentes como os trilhos para o trem. Ou seja, o perito atua dentro dos limites 

determinados pelas questões suscitadas e, na medida em que avança dentro 

desses limites, aproxima-se de um objetivo, que, no caso, é a construção da prova 

pretendida.  

                                                 
64

 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO 
FISCAL. ICMS. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. Indevida a produção de prova pericial em 
sede de embargos à execução fiscal para efeito de demonstrar a diversidade das duas empresas 
indicados no auto de lançamento como responsáveis pela obrigação tributária, bastando para tanto 
análise da documentação constante nos autos dos embargos e da execução, devendo ser evitada 
produção de prova desnecessária ou protelatória. Precedente do TJRGS. Agravo de instrumento com 
seguimento negado. (Agravo de Instrumento Nº 70060573060, Vigésima Segunda Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 09/07/2014). 
65

 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil. 28. ed. atual. São Paulo: 
Saraiva, 2011. V.1.  
66

  SÁ, Antônio Lopes de. Perícia Contábil. 3. ed. São Paulo: Atlas: 1997.  
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Assim, tanto a limitação do campo pericial como a condução objetiva da perícia, 

rumo à comprovação do fato, estão vinculadas ao sentido e forma dos quesitos, cuja 

estrutura é construída pelas próprias partes ou, em alguns casos, pelo juiz. Daí a 

importância que esses elementos adquirem na construção da prova.  

 

Não se deve olvidar que, além dos elementos referidos, os quesitos possuem a 

função de provocar a ação do perito nomeado, pois, como foi referido anteriormente, 

não havendo questionamento, não haverá resposta. Nesse sentido, o Agravo de 

Instrumento Nº 70060176575 do TJ/RS.  

 

De acordo com o exposto, os quesitos limitam o campo de ação do perito e o 

conduzem a uma determinada direção, o que deixa clara sua relevância na 

construção da prova.  Devem ser elaborados a partir das convicções das partes, 

sempre que possível auxiliadas por advogados e assistentes técnicos. Os quesitos 

devem ser objetivos e pertinentes e previsíveis no que se refere à possibilidade da 

resposta pretendida.  

 

Por meio dos quesitos é possível que as partes conduzam o laudo (e o parecer do 

assistente) na direção pretendida. Encontram-se, no artigo do engenheiro e 

advogado Gilberto Melo, informações que corroboram ser essa uma das 

possibilidades mais importantes que a prova pericial apresenta. Para tanto, segundo 

ele, é indispensável o conhecimento detalhado de todos os fatos que compõem o 

litígio, de forma que, a partir deles, possa ser definida uma estratégia adequada à 

pretensão probatória. 

 

Também, é interessante, em determinadas situações, provocar a inclusão de 

testemunhos, informações, documentos, plantas, desenhos, fotografias, etc., cuja 

presença aumentará a eficácia técnica do laudo. Nesse sentido, o Agravo de 

Instrumento Nº 71003102928 do TJ/RS  e a Apelação Cível Nº 70052195492 do 

TJ/RS . 
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O Perito e a Perícia Judicial 

 

Deferida a perícia, o juiz nomeará o expert, devendo sua escolha recair sobre 

profissionais de conduta ilibada, de reconhecido saber técnico-científico na área 

específica em questão, podendo ser nomeado mais de um perito (e as partes indicar 

mais de um assistente técnico) em caso de perícias complexas, que requeiram 

conhecimento em áreas diversas. 

 

Após a Lei 8.455, de 24 de agosto de 199267, os peritos nomeados ficaram 

desobrigados a prestar compromisso formal (Art. 422, do CPC). São auxiliares de 

confiança do juiz e, portanto, sujeitos à suspeição e impedimento, podendo escusar-

se à função que, se aceita, os obriga a cumpri-la de forma ética, profissional e 

imparcial (Art. 423, do CPC). 

 

O resultado da perícia, reduzido ao laudo pericial, deverá ser entregue em cartório 

no prazo estabelecido pelo juiz, que deverá ser de, no mínimo, 20 (vinte) dias antes 

da audiência de instrução, podendo o perito solicitar a prorrogação, desde que 

justificado tal pedido (Art. 432, do CPC). De acordo com seu livre arbítrio, o juiz 

poderá conceder o alongamento de prazo, por uma única vez (Art. 433, caput, do 

CPC). O descumprimento do prazo poderá motivar a substituição do expert, assim 

como a comprovada carência de conhecimento técnico-científico sobre o tema que 

versa a perícia (Art. 424, II, do CPC). A substituição poderá ser feita por impugnação 

das partes, de oficio e, até mesmo, por solicitação do próprio profissional. 

 

O início da perícia (data e local) deve ser estabelecido pelo juiz ou, como geralmente 

ocorre, pelo próprio perito. As partes deverão ser cientificadas dessa formalidade, 

podendo se fazer presentes ou representar-se por advogados constituídos e 

assistentes eventualmente indicados (Art. 431-A, do CPC). Nesse sentido, o Agravo 

de Instrumento Nº 70062483227 do TJ/RS68. 
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  BRASIL. Lei 8.455 de 24 de agosto de 1992. Altera dispositivos da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 - Código de Processo Civil, referentes à prova pericial. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br_03/leis/1989_1994/L8455.htm>. Acesso em: 12 maio 2014. 
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 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NOVA 
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. Caso em que a 
perícia não foi realizada na data aprazoada, prejudicando as partes. Impositiva a realização de nova 
diligência, para se avaliar o imóvel de propriedade da recorrida. A teor do disposto no art. 33 do 
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De acordo com o CPC, perito pode, a partir do início dos trabalhos, proceder às 

diligências, de forma individual, desconsiderando, totalmente, a participação dos 

assistentes técnicos indicados pelas partes. A partir dessa postura, concluída a 

perícia, o laudo oficial será o resultado de suas conclusões particulares, sem 

nenhum tipo de influência dos peritos assistentes69. 

 

Para a produção da prova pericial, seja por meio de exame, vistoria ou avaliação, o 

perito se limitará a esclarecer as questões solicitadas pelas partes, atendo-se ao 

teor dos respectivos quesitos devidamente deferidos pelo juiz. Nesse aspecto, há 

um código de conduta seguido por todos os profissionais, no sentido de manterem-

se, rigorosamente, dentro do contexto arguido, evitando qualquer juízo de cabimento 

com relação a quesitos e fatos, procurando interpretar e esclarecer todos os pontos 

suscitados. Embora não tenha sido encontrado nenhum dispositivo que trate, 

especificamente, desse assunto, pode-se, por analogia, considerar a impossibilidade 

da produção de um laudo extrapetita, no caso, com base no Art. 460, do CPC70.  

 

Da mesma forma, serão desconsiderados quaisquer elementos que não tenham 

relação com os quesitos, por mais que pareçam importantes no contexto da lide, ou 

seja, não havendo questionamento, não haverá resposta. Essa postura, adotada por 

todos os peritos judiciais, é um elemento vital aos interesses das partes, pois, 

conforme já foi demonstrado, é sobre ele que deverá atuar a provocação, tendo em 

vista seus próprios interesses. 

 

O perito tem a obrigação funcional de considerar e responder os denominados 

quesitos suplementares, que podem ser apresentados pelas partes durante as 

diligências, salvo quando careça de conhecimento técnico-científico sobre a matéria 

específica. Igualmente, quando os demandantes solicitam esclarecimentos na forma 

                                                                                                                                                         
Código de Processo Civil, possível a realização de nova visita e elaboração de novo laudo pericial. 
Honorários do perito que devem ser suportados pelo Estado, eis que a parte autora litiga sob o manto 
da AJG. Reforma parcial da decisão. Precedentes jurisprudenciais. Em decisão monocrática, dou 
parcial provimento ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70062483227, Vigésima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 
20/11/2014) 
69

 MELO, Gilberto. O papel do perito assistente técnico. Disponível em: 
<http://www.gilbertomelo.com.br/publicacoes/artigos/atividade-pericial/167-o-papel-do-perito-
assistente-tecnico>. Acesso em: 14 out. 2014 
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 BRASIL. Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em: 
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dos chamados quesitos complementares, que são solicitações de esclarecimento ao 

laudo pericial entregue, mas na condição de que a intimação tenha ocorrido em até 

5 (cinco) dias antes da audiência de instrução. Nesse sentido, o Agravo de 

Instrumento Nº 70060054103 do TJ/RS71. 

 

Os Assistentes e a Perícia Judicial 

 

Os assistentes técnicos são indicados pelas partes, juntamente com a apresentação 

dos quesitos iniciais, em um prazo máximo de 5 (dias) a partir do despacho de 

nomeação do perito, conforme Moacyr Amaral dos Santos . São comunicados, por 

meio de seus contratantes, da data e local do início das diligências, mas sua função, 

a partir de então, fica obscurecida pela omissão do código, o qual só deixa 

transparecer uma vaga ideia de sua atividade em alguns de seus dispositivos, os 

quais fornecem indícios suficientes para gerar convicção sobre a importância desses 

elementos na produção da prova pericial. 

 

Informa Gilberto Melo que, em termos históricos, até 1992, a prova pericial era 

produzida por peritos nomeados que, a critério das partes, atuavam, em conjunto, 

com assistentes por elas indicados. Ambos - peritos e assistentes – deviam possuir 

conhecimento técnico sobre o objeto da perícia e assumiam compromisso mediante 

termo formal, estando sujeitos a impedimento e suspeição. Normalmente, as 

diligências eram realizadas em conjunto.  Quanto aos laudos, só havia parecer em 

separado dos assistentes nos casos de divergências específicas, não resolvidas 

durante a análise dos quesitos; caso contrário, eram elaborados conjuntamente. 

 

A Lei 8.455, de 24 de agosto de 1992 , alterou alguns aspectos do CPC relativos à 

prova pericial, mais radicalmente aqueles referentes aos assistentes técnicos.  A 

partir de então, em função dessas mudanças, eles passaram a ser indicados pelas 

                                                 
71

 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. QUESITOS 
COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 435 DO CPC. É possível às partes apresentar 
quesitos complementares após a entrega do laudo pelo expert, nos termos do artigo 435 do CPC, 
com a finalidade de esclarecer alguma contradição ou obscuridade do próprio exame. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70060054103, Décima Primeira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, 
Julgado em 03/09/2014). 
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partes, passando a ser isentos de impedimento ou suspeição e, consequentemente, 

do requisito da especialização. 

 

Devido a essas mudanças provocadas pela Lei 8.455/9272, a prova pericial passou a 

ser produzida unicamente pelo perito, enquanto os assistentes assumiram a função 

de acompanhamento, atuando como consultores das partes contratantes, alinhados, 

por circunstâncias legais, aos seus interesses particulares.  Mesmo assim, restou-

lhes preservado um elevado grau de influência sobre os procedimentos e a 

produção da prova e, embora já decorram vinte e dois anos da modificação 

mencionada, sua amplitude funcional ainda está preservada pelo código. No 

entanto, por questões diversas, é uma prerrogativa pouco utilizada pelas partes que 

acabam deixando de aproveitar a gama de recursos probatórios que o instrumento 

pode proporcionar por meio do trabalho efetivo dos assistentes técnicos. 

 

Em termos implícitos, o código dispõe que os assistentes técnicos devem 

acompanhar o perito em todas as etapas das diligências, conforme se constata na 

disposição dos Art. 429 do CPC73 e Art. 431-B do CPC74. Porém, a forma pela qual 

os assistentes podem atuar na perícia fica adstrita à própria receptividade do perito 

já que, apesar da desvalorização aparente daqueles elementos em face das 

alterações de 1992, não se verifica em nenhum dos atuais dispositivos uma 

referência contrária a sua efetiva participação.  
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 BRASIL. Lei 8.455 de 24 de agosto de 1992. Altera dispositivos da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 - Código de Processo Civil, referentes à prova pericial. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br_03/leis/1989_1994/L8455.htm>. Acesso em: 12 maio 2014. 
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 Art. 429. Para o desempenho de sua função, podem o perito e os assistentes técnicos utilizar-se 
de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos 
que estejam em poder de parte ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com plantas, 
desenhos, fotografias e outras quaisquer peças. (grifo nosso). BRASIL. Lei 5.869 de 11 de janeiro 
de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em:  
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De acordo com o que propõe o engenheiro e advogado Gilberto Melo75, a integração 

de perito e assistente, principalmente quando se trata de profissionais com formação 

equivalente, além de produzir um documento mais completo e consensual, permite, 

por meio de discussões prévias, que a perícia alcance, em alguns casos, a função 

de mediação visto que, durante as diligências, alguns pontos de controvérsia são 

eliminados por meio da consensualidade técnica, o que se reflete no posicionamento 

das partes. 

 

No entanto, caso o perito oponha-se à participação dos assistentes, é necessário o 

devido cuidado por parte desses e de seus contratantes, que se veriam tolhidos da 

possibilidade de fazer valer a prerrogativa dos quesitos suplementares pelo fato de 

desconhecer o andamento dos trabalhos desenvolvidos pelo perito . E, mais grave, 

teriam que atentar para a data de entrega do laudo, pois, a partir de então, corre o 

prazo para a solicitação esclarecimentos complementares, prerrogativa que depende 

da análise da peça referida.  Com se vê, o tempo é exíguo para a emissão de um 

parecer contrário e, dependendo da complexidade do assunto, é insuficiente para 

tais providências.  

 

Moacyr Amaral refere essas restrições. Ambas as situações prejudicam a ampla 

defesa e o contraditório e, quando ocorrem, significam um retrocesso na construção 

de um instrumento probatório equilibrado e eficaz. Nesse sentido, o Agravo de 

Instrumento Nº 70050504182 do TJ/RS. 

 

O Laudo/Parecer e a Perícia Judicial 

 

O Laudo Pericial trata-se de uma prova concreta, na qual o perito registra todos os 

elementos utilizados na formação das respostas e esclarecimentos aos quesitos, 

eventualmente, apresentados pelas partes (e juiz). É uma peça processual que 

contém, em forma textual ou por meio de anexos, o resultado específico da 

diligência, obtido a partir do campo pericial proposto, com base nas possibilidades 

instrutórias conferidas pelos meios de provas legais e, moralmente, aceitos.  
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<http://www.gilbertomelo.com.br/publicacoes/artigos/atividade-pericial/167-o-papel-do-perito-
assistente-tecnico>. Acesso em: 14 out. 2014 



 
 REVISTA DIREITO CULTURA E CIDADANIA – CNEC OSÓRIO / FACOS 

VOL. 4 – Nº 2 – DEZEMBRO/2014 – ISSN 2236-3734 
. 

Página 125 

O laudo pericial (do perito) e o parecer (dos assistentes) são documentos 

essencialmente distintos. O primeiro é o documento onde o perito oficial registra e 

apresenta suas conclusões com relação aos quesitos apresentados, ao passo que o 

segundo trata-se de uma opinião técnica, emitida pelo assistente indicados pelas 

partes, relativa ao laudo pericial. De qualquer forma, ambos possuem valor 

probatório e, devido a isso, devem ser considerados pelo julgador. Conforme 

Theodoro Júnior, o laudo trata-se do trabalho do perito reduzido a termo e os 

assistentes não estão obrigados a subscrevê-lo, tendo obrigação de apresentar 

parecer, seja de concordância ou discordância. 

 

Ainda é necessário que se considere a possibilidade de o laudo pericial apresentar 

determinadas falhas, como, por exemplo, imprecisões, obscuridades, omissões, etc. 

que podem ser corrigidas e esclarecidas por meio dos quesitos suplementares, 

complementares ou até pelo parecer dos assistentes técnicos, esse último com as 

restrições acima referidas. 

 

Aqui, faz-se necessária a reiteração sobre a questão da participação dos assistentes 

técnicos na consecução do laudo, na medida em que o perito obste o seu 

acompanhamento. Quando isso ocorre, os mesmos se vêm tolhidos de sua principal 

função que é a possibilidade de discordância justificada, formalizada pelo respectivo 

parecer técnico, fato que não condiz com o princípio da equidade processual, e que 

fere, igualmente, a ampla defesa e o contraditório. Nessas situações, recomenda 

Gilberto Melo , que seja requerido ao perito uma minuta do laudo, a ser entregue ao 

assistente com, no mínimo, 72 horas de antecedência da entrega do referido 

documento no cartório. 

  

O Juiz e a Perícia Judicial 

 

O juiz detém o condão jurisdicional sobre o acolhimento da prova pericial. Ele 

poderá indeferi-la quando julgar que o fato não carece de prova técnica para ser 

provado (Art. 420, I, do CPC). Igualmente, quando for desnecessária a perícia, tendo 

em vista outras provas já produzidas ou por impossibilidade de produção (Art.420, II 

e III, do CPC). Poderá, também, dispensá-la quando as partes, na inicial ou 
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contestação, juntarem pareceres técnicos e outros elementos considerados 

suficientes ao esclarecimento dos fatos (Art. 427, do CPC). Por fim, dependendo da 

natureza do fato, o julgador poderá optar pela simples inquirição do perito e dos 

assistentes em audiência (Art. 421, §2º, do CPC). 

 

Deferida a produção da prova pericial, nomeado o perito e fixado o prazo para a 

entrega do laudo (que poderá ser prorrogado uma vez a pedido justificado do perito), 

o juiz dará vista às partes para que indiquem assistentes e apresentem seus 

quesitos. Em casos complexos, o juiz poderá nomear mais de um perito, e as partes 

indicarem mais de um assistente técnico (Art. 431-B, do CPC).  O local e a data do 

início da perícia devem ser definidos pelo juiz ou pelo perito nomeado.  

 

As partes deverão arguir o perito e os assistentes por meio de quesitos iniciais (até 

cinco dias após o despacho de nomeação do perito), podendo, também, fazê-lo por 

quesitos suplementares (durante as diligências) ou requerendo esclarecimentos, por 

meio dos quesitos complementares (antes da audiência de instrução). Todos os 

quesitos, independente do momento da arguição, ficarão sujeitos ao juízo de 

admissibilidade do juiz (Art. 426, I, do CPC). 

 

A lei confere, ainda, ao juiz a competência para formular quesitos que entenda 

necessários ao esclarecimento da lide (Art. 426, II, do CPC). 

 

Cabe citar o Art. 130 do CPC76, cuja disposição reitera o poder do juiz no sentido de 

determinar a produção de provas que julgue necessárias à instrução do processo, 

bem como indeferir diligências denominadas de inúteis ou protelatórias. Em ambos 

os casos, a decisão poderá ser tomada de ofício ou a requerimento das partes.  

 

A colocação textual do artigo acima citado leva-nos, de imediato, às seguintes 

conclusões com relação ao poder do juiz: (1) determina a produção de provas; (2) 

faz isso por iniciativa própria ou por solicitação formal da parte; (3) tem o poder de 

definir as provas de acordo com a sua utilidade e relevância à instrução processual.  
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 Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à 
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Assim, deve-se ter em conta que, apesar da lei lhe confiar uma liberalidade no 

sentido da busca probatória, ela só o faz com o objetivo de que seja alcançada uma 

justa convicção sobre a matéria, mantendo, não obstante, o requisito da devida 

imparcialidade na condução do processo.  

 

Com relação a essa referência, ensina-nos Michelle Taruffo77 que “os poderes 

conferidos ao juiz, em matéria de investigação probatória, engendram a figura do juiz 

ativo, mas não do juiz autoritário”.  

 

Na mesma senda de atuação do juiz, refere Theodoro Júnior:  

 
[...] sua participação em busca da verdade real não tem o fito de anular ou 
impedir a iniciativa própria das partes. Trata-se de atividade integrativa e 
supletória, de modo que, quando estas exercitam seus poderes para 
produzir todas as provas disponíveis e o munem dos elementos suficientes 
para a comprovação dos fatos relevantes à causa, não há nenhuma 
necessidade de que o magistrado utilize seus poderes instrutórios. Cabe, 
contudo, ao juiz usar dos poderes de iniciativa, na espécie, sempre que 
algum meio de prova a seu alcance possa ser empregado para melhor 
conhecimento dos fatos fundamentais do conflito, mesmo que os litigantes 
não requeiram. 

78
 

 

Essa transcrição de Theodoro Júnior se traduz em três aspectos fundamentais: (a) 

liberdade que deve ser concedida às partes para que possam produzir suas provas; 

(b) a dispensa do uso do poder instrutório quando as provas produzidas pelas partes 

forem consideradas suficientes; (c) a sua aplicação, independente da vontade das 

partes, no sentido de produzir provas necessárias à ampliação do conhecimento 

sobre o fato gerador do conflito.  

 

Havendo elementos e fatos suficientes nos autos para formar sua convicção, o juiz 

não ficará, obrigatoriamente, adstrito ao laudo pericial (Art. 436, do CPC). Poderá, 

entretanto, de ofício ou a requerimento das partes, determinar uma segunda perícia 

caso a primeira não tenha esclarecido, suficientemente, o assunto (Art. 437, do 

CPC). A segunda perícia, sobre os mesmos fatos, não anula a primeira, mas o juiz 

poderá apreciar livremente o valor de uma e de outra (Art. 439, do CPC). 
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 TARUFFO, Michelle. Poderes Instrutórios de las partes e del juez em Europa. Revista 
Iberoamericana de derecho procesal, Buenos Aires, n.10, 2007. P.339.  
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 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do direito 
processual civil e processo de conhecimento. 54. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. V.1. P. 364. 
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A força da prova pericial 

 

De acordo com os mestres Ovídio Batista e Fábio Luiz Gomes79, o procedimento 

probatório, doutrinariamente, dá-se em três momentos: a postulação, a admissão e a 

produção. No entanto, segundo esses autores, o ciclo probatório não se encerra 

com a produção, devendo ser analisado de forma angular, a partir de toda a sua 

atividade, incluindo-se “a convicção de veracidade do fato probando”, ou seja, sua 

eficácia na formação da convicção do julgador. A partir dessa posição doutrinaria, 

incluem, no ciclo probatório, um quarto momento: a avaliação da prova feita pelo 

juiz, por meio do sistema da persuasão racional. 

 

Para Theodoro Júnior80, a perícia deve ser admitida pelo juiz quando a prova carecer 

de conhecimento especial, cuja apuração não puder ser feita pelos meios ordinários 

de convencimento.  O mesmo autor alerta ainda que, segundo o sistema processual 

brasileiro, não cabe ao juiz “representar, reproduzir ou fixar os fatos”, não podendo, 

portanto, no mesmo feito, assumir a condição de perito. Mesmo que, eventualmente, 

detenha conhecimento científico além do jurídico, estaria impedido de utilizá-lo no 

processo por cumulação de funções inconciliáveis. Sobre essa questão, o 

doutrinador ainda faz a seguinte referência: “informes técnicos, estranhos ao campo 

jurídico” só podem ser levados ao processo por meio de prova pericial legalmente 

produzida. 

 

Capacidade mutiprobatória da perícia 

 

Da relação conflituosa entre duas partes pode decorrer o litígio. Moacir Amaral  

observa que a atuação jurisdicional é provocada pela pretensão resistida em que, 

por meio do devido processo, as partes tentam demonstrar suas razões, devendo, 

para tanto, apresentar suas provas a partir dos meios habilitados pelo direito, sejam 

eles os meios de prova denominados legais ou aqueles considerados como, 

moralmente, legítimos.   

 
                                                 
79

 DA SILVA, Ovídio A. Baptista; GOMES, Fábio Luiz. Teoria Geral do Processo. 6. ed. atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.  
80

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito 
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Destarte, ficam excluídos somente os meios de prova moralmente ilegítimos, 

restando uma gama imensa de procedimentos probatórios, passíveis de serem 

utilizados pelas partes, visando ao convencimento do julgador.  Dentre eles, 

destaca-se a prova pericial - um instrumento que se diferencia dos demais por 

conter algumas particularidades específicas positivas quanto ao aumento no 

potencial da eficácia probatória. A maior parte dessas particularidades já foi 

abordada no capítulo anterior, mas, uma delas, a de maior peso sobre a eficácia 

técnica, é a que se denominou, pela amplitude que apresenta, “capacidade 

multiprobatória da prova pericial”. 

 

Definiu-se com capacidade multiprobatória a prerrogativa legal que é concedida à 

prova pericial, no sentido de que possam ser incluídos em seu bojo os demais meios 

de prova admitidos no direito. Trata-se de uma possibilidade textualmente disposta 

por meio do Art. 429 do CPC, transcrita pela importância no contexto: 

 

Art. 429. Para o desempenho de sua função, podem o perito e os assistentes 

técnicos utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo 

informações, solicitando documentos que estejam em poder de parte ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias e 

outras quaisquer peças (grifo nosso).  

 

Com base no artigo acima referido, vê-se que a lei é cristalina quando autoriza, 

expressamente, a utilização de todos os meios necessários ao desempenho do 

perito e dos assistentes técnicos, ou seja, no sentido da devida produção da prova 

pericial e com base nos quesitos apresentados. Não seria cabível excluir-se 

qualquer meio de prova, salvo, por óbvio, aqueles considerados moralmente ilegais. 

Se todos os demais meios, legais e moralmente legítimos, são passíveis de ser 

utilizados para provar a verdade dos fatos na produção da prova pericial (Art. 332, 

do CPC), conclui-se que a prova pericial, ao ser construída por peritos e assistentes, 

pode lançar mão de todos os instrumentos expressos no CPC, nos Art. 429 e Art. 

332. Indiscutivelmente, ela poderia ser aduzida a uma posição de maior evidência 

probatória quando comparada aos demais meios de prova, mesmo que, para a 

doutrina, ela permaneça com a mesma hierarquia valorativa. 
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A convicção do Juiz  

 

No sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, o juiz tem 

plena liberdade de apreciar as provas apresentadas, estabelecendo um juízo de 

valor baseado em sua consciência, mas cuja decisão deverá ser devidamente 

fundamentada. 

 

Nessa seara, ensinam-nos Bruno Freire e Silva e Manoel Leite Gomes Florentino  

que se espera do magistrado uma atuação probatória baseada no equilíbrio - nem a 

figura passiva de um observador, tampouco um investigador de fatos não alegados.  

Assim, a partir do aumento de seus poderes instrutórios, amplia-se a necessidade 

de diálogo entre o juiz e as partes, com permanente oportunização do contraditório, 

impondo-se, por fim, o dever da decisão motivada.  

 

Portanto, no momento em que acolhe a solicitação do pedido de perícia e procede à 

nomeação do perito, o juiz agrega um importante elemento na sua atividade 

cognitiva. Os níveis de confiabilidade e segurança que são transmitidos pela 

representação de profissional tecnicamente capacitado e imparcial, 

indubitavelmente, fazem da prova pericial um instrumento probatório de muita força 

quando se refere à capacidade de influência na formação da convicção do julgador. 

 

A força do laudo 

 

Pode haver restrição circunstancial quanto à admissibilidade do pedido da perícia 

ou, até mesmo, o indeferimento posterior de quesitos apresentados. No mesmo 

sentido, existe também existe a possibilidade de as partes impugnarem os quesitos 

respondidos.  No entanto, vencidas essas questões, é muito pouco provável que o 

resultado apresentado pelo laudo pericial não seja importante elemento na 

construção da convicção do juiz, até mesmo, porque não haverá necessidade de 

motivar uma decisão baseada em laudo pericial, pois ele, por si só, estaria 

justificando o ato e, mais do que isso, com base num juízo de valor objetivo.   
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A partir da análise de 370 decisões recentes, emitidas pelo TJ/RS, relativas a 

recursos que envolveram laudo pericial81, verificou-se um índice de confirmação 

probatória superior a 93%, o que demonstra, não só a força desse instrumento 

mediante a instância superior, quanto à possibilidade concreta de que também o 

seja em face do juízo ad quo, já que, em tese, somente os casos mais controversos 

são levados ao segundo grau.  Convém salientar que o percentual de rejeição foi 

determinado por motivos dividiram-se em fragilidade técnica, provocando a 

desconstituição das respectivas decisões ou, simplesmente, pela existência de 

outras provas que levaram o julgador à aplicação do princípio do livre 

convencimento motivado.  

 

A força do parecer 

 

O parecer dos assistentes técnicos, como o próprio nome refere, trata-se de um 

documento por meio do qual esses peritos indicados pelas partes exprimem suas 

conclusões com relação ao trabalho realizado. Seu conteúdo pode, simplesmente, 

confirmar o laudo pericial ou, em caso de divergência, apresentar a situação de 

discordância fundamentada – seja ela total ou parcial.  

 

O parecer técnico nem sempre é devidamente considerado pelo juiz e pelos demais 

sujeitos do processo. O fato de exprimir a opinião de assistentes indicados pelas 

partes, descompromissados e, muitas vezes, sem a devida capacitação, acaba 

provocando o seu enfraquecimento técnico. 

 

No entanto, a perda valorativa do parecer, a partir da Lei 8.455/92, se opõe ao pleno 

exercício do direito, na medida em que se opõe aos princípios da ampla defesa e do 

contraditório.   

 

É recomendável, pois, que as partes, ao indicarem seus assistentes, o façam 

justamente com o intuito de resguardar seus direitos e, para tanto, devem valer-se 

de profissionais que possuam, além de capacitação específica, uma conduta 

                                                 
81

 Na amostragem, realizada em julgados publicados entre 01 de novembro e 31 de dezembro de 
2014, foram descartadas as decisões cuja perícia judicial fora considerada desnecessária devido à 
superveniência de laudos médicos. 
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profissional confiável, o que lhes proporcionará uma resultante livre de vícios e 

distorções, e, consequentemente, com maiores chances de acolhimento probatório. 

 Caso a diligência seja conduzida pelo perito, com a participação dos assistentes, as 

eventuais controvérsias poderão ser sanadas, ou, pelo menos, discutidas, no 

decorrer dos trabalhos. Nesse formato, o perito oportuniza a viabilidade de consenso 

entre ele e os assistentes, com relação às questões periciadas, propondo-se, então, 

a troca de informações, consideração de argumentos, análise de novos fatos e 

fundamentos, sem necessidade, no entanto, de ferir o caráter de imparcialidade com 

o qual está investido o expert oficial. Nessa concepção, apenas as questões que, 

eventualmente, mantenham-se divergentes, serão objeto de um parecer técnico 

independente. 

 

Todavia, há peritos que não permitem o acompanhamento dos assistentes e 

preferem executar seu trabalho com total autonomia. Nesses casos, o resultado é 

transposto em laudo personalíssimo, que pode ser entregue no cartório à revelia dos 

assistentes. Tal procedimento, igualmente, acaba cerceando a ampla defesa e o 

contraditório na medida em que não oportuniza condições para que eventuais 

esclarecimentos sejam tempestivamente solicitados, quer em caráter suplementar ou 

complementar. Pela mesma razão, os assistentes terão muito pouco tempo para 

estudar o laudo apresentado, fato que poderá impedi-los de constatar divergências 

e, em função delas, emitir um parecer bem fundamentado. 

 

O parecer dos assistentes, como se percebe, é uma peça importante em qualquer 

uma das formas de acompanhamento pericial. Sua principal função é oportunizar o 

exercício da ampla defesa e do contraditório. Os assistentes indicados, por meio de 

seus pareceres, dão uma credibilidade muito maior à prova pericial, a tal ponto que, 

a falta desse elemento, quando indicadora de consensualidade, aduz um grande 

poder de persuasão ao respectivo laudo cujo teor, dificilmente, será desconsiderado 

pelo julgador. 
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Conclusão 

 

A utilização da prova pericial como instrumento probatório está condicionada a 

certos requisitos de ordem material e processual.   

 

Preliminarmente, é necessário que o conflito gerador da lide envolva questões de 

elevada complexidade, as quais só possam ser devidamente esclarecidas por meio 

de profissionais especializados, capacitados para tal fim. Além disso, deve haver 

disponibilidade de elementos factuais que corroborem a expectativa da parte que 

estará requerendo a perícia. Sob a ótica normativa, há que se considerar o 

cabimento processual da prova pericial pretendida, de tal forma que, além da 

complexidade do tema, não existam outros meios de prova que, alternativamente, 

possam esclarecê-lo. 

 

Na medida em que o fato objeto da pretensão probatória esteja enquadrado nas 

situações acima referidas, a prova pericial passa a ser, entre todos os meios de 

prova, o instrumento de maior possibilidade no que se refere ao convencimento do 

julgador. Tal qualidade probatória lhe é conferida pela própria lei que autoriza o 

perito e os assistentes técnicos a se utilizarem de todos os meios necessários para a 

sua produção, incluindo, portanto, os meios de provas legais e os moralmente 

legítimos. Essa amplitude empresta-lhe um caráter de efetivo convencimento ao qual 

se denominou “capacidade multiprobatória da prova pericial”.  

 

A partir do momento em que a parte esteja convencida de que sua pretensão pode 

ser demonstrada no processo por meio da produção de prova pericial, e que os 

requisitos de cabimento estão presentes, é possível que sejam adotados por ela 

alguns procedimentos visando obter da prova sua máxima eficácia técnica. 

 

Na produção da prova pericial, os assistentes indicados pelas partes assumem uma 

função vital, pois, além de manter o pleno exercício do contraditório, é com seu 

auxílio e conhecimento que a perícia poderá ser conduzida, por meio de quesitos 

apropriados, na direção do resultado desejado.  Apesar das alterações provocadas 
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pela Lei 8.455/1992, o caráter participativo desses sujeitos processuais ainda 

subsiste, e sua função encontra-se plenamente preservada no código civil.  

 

O principal procedimento, portanto, refere-se ao efetivo assessoramento técnico-

jurídico que deve estar presente desde a fase preliminar, anterior ao pedido de 

perícia. É por meio dele que será traçada a estratégia relativa à construção da 

prova, principalmente no que diz respeito à quesitação sequencial, por meio da qual 

será estabelecido o rumo da perícia. Além disso, numa ação permanente, o 

assistente estará atento às eventuais medidas processuais que devam ser tomadas, 

tais como impugnação de quesitos, pedidos de esclarecimentos (suplementares e 

complementares), dilação de prazo por cerceamento de defesa, entre outras. 

 

A utilização da prova pericial, quando cabível e fundamentada, somada à adequada 

participação do assistente técnico transforma-se num elemento eficaz, conduzido 

pelas partes e seus advogados na direção dos resultados pretendidos. Mas, apesar 

dessa condição, não se pode desconsiderar o fato de que a resultante será 

endereçada ao juiz natural que, por meio do sua livre convicção, não ficará 

obrigatoriamente adstrito a ela.    

 

Todavia, pelo entendimento majoritário do TJ-RS, pode-se concluir que a hipótese 

de desconsideração da prova pericial, embora concreta, é pequena e excepcional, 

constatando-se que, na grande maioria dos casos, os laudos periciais vêm sendo 

adotados como elementos convincentes, seja na sentença ad quo ou na 

confirmação dos julgados recursais, reforçando a tese de que um laudo consistente 

e bem fundamentado, certamente será considerado pelo julgador e, a partir de 

então, utilizado na formação de sua convicção sobre a matéria. 
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Responsabilidade civil do estado decorrente de omissão 
legislativa que inviabiliza o exercício de direitos e liberdades 

constitucionais 
 

Sara Lumertz Nunes1 
Maria Cristina de Faria Brasil2 

 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo investigar a relação da responsabilidade civil do Estado, 
dentro da dogmática do Direito Administrativo, com a omissão do Poder Legislativo. Essa 
responsabilidade será fundamentada pelo mandado de injunção, instrumento de controle de 
constitucionalidade difuso, caso a inatividade do legislador venha a impedir o exercício de direitos e 
liberdades constitucionais, depois de constituída omissão inconstitucional pelo tribunal competente. O 
estudo aborda a discussão acerca da possibilidade de reparação dos danos causados em 
decorrência da inércia legislativa, partindo do princípio de que a omissão de norma que torne inviável 
o exercício de normas constitucionais atribuidoras de direitos e liberdades, que já foi objeto de 
mandado de injunção, resulta em prejuízos passíveis de reparação, ou seja, para fins de 
responsabilidade civil, será considerada a omissão legislativa inconstitucional que gera efeitos à 
terceiros. 
 
Palavras-chave: Responsabilidade do Estado - Omissão legislativa - Atos legislativos. 
 
Abstract: This paper aims to investigate the relationship of civil liability of the State with the omission 
of the Legislative Power, within the dogmatic Administrative Law. Such liability shall be substantiated 
by the writ of injunction, instrument of diffuse constitutional control, if the inactivity of the legislator 
prevent the exercise of constitutional rights and freedom, after constituted  the unconstitutional 
omission by the competent court. The study examines the discussion about the possibility of repairing 
the damage caused as a result of legislative inaction, it will assume that the omission of standard that 
makes it impossible to exercise constitutional rules of rights and freedom which has already been the 
subject of a writ of injunction, results in losses that could be repaired, in other words, for purposes of 
civil liability, it will be considered the unconstitutional legislative omission that generates effects to a 
third party. 
 
Keywords: State Liability - Legislative omission - Legislative Acts. 

 

 

"Uma coisa essencial à justiça que se deve aos outros é fazê-la, 
prontamente e sem adiamentos; demorá-la é injustiça." 

 
Jean de La Bruyère. 

 

Introdução 

 

O Estado nasce da vida em sociedade, que necessita da criação de limitações ao 

homem, as quais dependem de uma organização superior, que estabeleça regras de 
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conveniência para seus membros. As funções do Estado são subdivididas3 em: 

Legislativa, Judiciária e Executiva. 

 

Dentre as funções do Estado, aqui trataremos da função Legislativa, que estabelece 

“[...] normas gerais, normalmente abstratas, que inovam inicialmente na ordem 

jurídica, isto é, que se fundam diretamente na Constituição4”. 

 

Ao executar a tarefa de legislar é natural que os órgãos legislativos possam cometer 

erros ou equívocos. Caso o legislador não cumpra com seu dever constitucional de 

regulamentar normas constitucionais, têm-se a omissão legislativa. 

 

O dever do legislador em editar lei imprescindível à efetivação de direitos previstos 

em normas Constitucionais, quando não observado, poderá causar danos a 

terceiros, momento em que surge a discussão sobre a possibilidade de 

responsabilização do Estado Legislador pelo dano sofrido em razão de sua inércia. 

 

No que se refere às omissões inconstitucionais do Poder Legislativo, assim 

entendidas como aquelas em que o legislador está obrigado a agir e, em um prazo 

razoável de tempo, se faz inerte, o presente trabalho, se limitará àquelas 

inviabilizadoras do exercício de direitos e liberdades constitucionais que geram 

efeitos a terceiros, ou seja, que violam um direito preexiste e resultem em prejuízos 

merecedores de reparação. 

 

A responsabilidade do Estado que decorre de omissão legislativa, é um tema ainda 

controverso, não existindo um entendimento consolidado sobre o assunto, pois boa 

parte da doutrina dá enfoque sobre a lei inconstitucional, seu consequente dever de 

indenizar, e muito pouco se discute sobre a possibilidade de indenização com a 

finalidade de recompor danos suportados por terceiros em razão da mora legislativa. 

 

                                                 
3
 Importa ressaltar, que uma das características do Estado soberano é a indivisibilidade, não devendo 
ser confundida a teoria da divisão dos poderes com divisão da soberania, uma vez que a divisão do 
poder é, na verdade, uma divisão de funções. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da Teoria 
Geral do Estado. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. P. 81. 

4
 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 
2010. P. 35-36. 
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Neste estudo, partiremos da hipótese de que os atos omissivos causadores de 

efeitos a terceiros, que foram objeto do instrumento de controle de 

constitucionalidade difuso, qual seja, o mandado de injunção, podem dar ensejo a 

responsabilização em face do Estado legislador, sujeito passivo do direito 

constitucional obstado5. 

 

O presente estudo tem como objetivo verificar a possibilidade de o Estado ser 

responsabilizado quando não cumpre seu dever de legislar, analisando a função 

legislativa do Estado, e conceituando omissão legislativa para fins de 

responsabilização do Estado. A partir daí pretende-se averiguar quais são as 

hipóteses e pressupostos que configuram o dever do Estado de indenizar em caso 

de omissão legislativa e investigar a posição do Supremo Tribunal Federal sobre a 

matéria. 

 

O desenvolvimento deste trabalho contará com pesquisa bibliográfica e 

jurisprudencial, para verificar a hipótese formulada, uma vez que a doutrina e a 

jurisprudência divergem acerca da possibilidade de responsabilização civil do Estado 

legislador. 

 

Para alcançar os objetivos do estudo, será utilizado o método hipotético-dedutivo, 

construindo hipóteses que serão submetidas à crítica intersubjetiva, como forma de 

expor os aspectos substantivos que sintetizam os problemas enfrentados. 

 

O Estado 

 

A definição de Estado, no sentido pleno do termo, é uma ideia, existindo apenas 

porque é pensado, com o fim de explicar todos os fenômenos que caracterizam a 

existência e a ação do poder Político6. Para Burdeau “[...] os homens inventaram o 

Estado para não obedecer aos homens7” 

                                                 
5
 Entretanto, cabe ressaltar que ao se tratar de um órgão despersonalizado, o Poder Legislativo não 
possui legitimidade para funcionar como sujeito passivo da relação processual em ação de 
responsabilização, muito embora o ilícito tenha sido praticado por esse, e possuir autonomia 
administrativa, funcional e financeira, somente o Estado, ente personalizado, possui capacidade 
para compor a lide como sujeito passivo da relação processual. 

6
 BURDEAU, Georges. O Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2005. P. X. 

7
 Ibidem, p. XI. 
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O Estado caracteriza-se como organização política, nos trazendo a ideia de poder8 

soberano, constituído por uma ordem coercitiva, que implica na autoridade de uma 

relação superior revelada por meio da eficácia dessa ordem reconhecida como 

direito9. 

 

A institucionalização do Estado nos permite destiná-lo a uma finalidade que fuja da 

arbitrariedade de seus governantes, tornando-se o meio para alcançar a 

responsabilidade política, uma vez que a disciplina necessária para a coesão da 

comunidade é uma ordem consentida10. 

 

Para exteriorizar a vontade do Estado não é preciso recorrer à ficção, uma vez que 

os órgãos estatais constituem-se de pessoas físicas que, agindo nessa qualidade, 

formam uma vontade que só pode ser imputada ao Estado, não se confundindo com 

as vontades daqueles que o compõem. “O Direito é criado pelo Estado apenas na 

medida em que seja criado por um órgão do Estado, ou seja, na medida em que o 

Direito seja criado de acordo com o Direito”11. 

 

Para evitar a arbitrariedade estatal, torna-se imprescindível dotar de tratamento 

jurídico os interesses coletivos, uma vez que só pessoas, físicas ou jurídicas, podem 

ser titulares de direitos e deveres jurídicos12. 

 

A Teoria da Separação dos Poderes de Montesquieu, que divide o Estado nas 

funções Legislativa, Executiva e Judiciária, foi adotada no Brasil com a finalidade de 

“[...] impedir a concentração de poderes para preservar a liberdade dos homens 

contra abusos e tiranias dos governantes”13.  

 

                                                 
8
 “A Constituição torna literal essa concepção no parágrafo único do artigo 1ª. ao dizer que todo poder 
emana do povo, está indicando a fonte do poder constituinte”. TEMER, Michel. Elementos de 
Direito Constitucional. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. P.119. 

9
 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Tradução Luís Carlos Borges. 4. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2005. P. 273-275. 

10
 BURDEAU, op. cit., p. 175. 

11
 KELSEN, op. cit., p. 285. 

12
 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da Teoria Geral do Estado. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. P. 125. 
13

 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 
2010. P. 31. 
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O Poder Legislativo tem a atribuição e o dever, como representação da sociedade 

organizada, de emprestar conformação à realidade social, tornando a construção do 

Estado Constitucional competência das instâncias políticas e, precipuamente, do 

legislador, uma vez que só podemos efetivá-la mediante a promulgação de lei14. 

 

Portanto, na concepção de Estado Democrático de Direito, deve-se assegurar a 

permanente supremacia da vontade popular, deixando este “[...] de ser um ideal 

utópico para se converter na expressão concreta de uma ordem social justa”15. 

 

Evolução da responsabilidade civil do Estado 

 

Tem-se como responsabilidade civil do Estado o mecanismo de direito voltado à 

reparação de danos relacionados ao serviço público. As pessoas públicas e privadas 

tem o dever de submeterem-se à ordem jurídica, sujeitando-as à responsabilização 

caso ocasionem danos a terceiros.  

 

Entretanto, nem sempre foi assim. A responsabilidade civil do Estado é produto de 

uma constante evolução histórica, que inicia na teoria da irresponsabilidade total até 

a teoria da responsabilidade objetiva. 

 

Originariamente, no século XIX vigia o princípio da irresponsabilidade do Estado, 

onde a vontade do Soberano era a própria lei, e brocardos do tipo "o rei não erra" 

(the king can do no wrong) traziam como fundamento a tese de que o Estado não 

faz o que é errado e, atribuir-lhe responsabilidade estaria ferindo a sua soberania16. 

Neste sentido, “[...] os administrados tinham apenas a ação contra o próprio 

funcionário causador do dano, jamais contra o Estado, que se mantinha longe do 

problema”17.  

 

                                                 
14

 Ibidem, p. 1353. 
15

 DALLARI, op. cit., p. 314. 
16

 Dallari divide o conceito de soberania em político, que conceitua soberania como “poder 
incontestável de querer coercitivamente e de fixar as competências, e, em um conceito puramente 
jurídico, que define soberania em “poder de decidir em última instância sobre a atributividade das 
normas”. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da Teoria Geral do Estado. 28. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009. P. 80.  

17
 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

P. 239. 
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Logo essa teoria começou a ser combatida, não podendo admitir um Estado 

irresponsável, uma vez que trata de pessoa jurídica, titular de direitos e deveres. A 

teoria da irresponsabilidade do Estado foi abandonada pelos Estados Unidos em 

1946 e pela Inglaterra em 194718. 

 

A partir do século XIX, com a superação da tese da irresponsabilidade e o fim da 

Idade Moderna, surgiram os primeiros passos para o reconhecimento da 

responsabilidade do Estado, adotando-se princípios do direito civil. A 

responsabilização era restringida a certos atos, de cunho eminentemente subjetivo, 

sendo necessária a prova da culpa do agente causador do dano19. 

 

A doutrina atual distingue a responsabilidade do Estado em três teorias: a que 

decorre da culpa administrativa, do risco administrativo ou do risco integral. 

 
Na primeira espécie, deve existir a falta do serviço, isto é, as precariedades, 
as imperfeições, a inexistência, o mau funcionamento, a demora na 
prestação, a baixa qualidade, de modo a acarretar prejuízo. No tocante à 
segunda decorre o dever de indenizar pela mera ocorrência do prejuízo, não 
se indagando da verificação ou não da culpa. [...]. Já quanto ao risco 
integral, corrente que possui alguns adeptos, não encontra sustentação 
prática, porquanto enseja estabelecer por todos os danos que acontecem, 
mesmo que presente a culpa do lesado. Qualquer fato que importe em 
lesão aos interesses, desde que dentro da esfera dos serviços prestados 
pelo Estado, constitui razão para se buscar a reparação

20
. 

 

Firmou-se a teoria da responsabilidade objetiva, consolidada no artigo 37, §6ª da 

Constituição Federal21, que obriga o Estado a indenizar o dano independente de 

culpa, “[...] de sorte, a que melhor se adapta à realidade é a responsabilidade pelo 

risco administrativo”22. 

 

                                                 
18

 DI PIETRO, Maria Silva Zanella. Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010. P.644. 
19

 RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, P. 360. 
20

  RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. P. 360. 
21

 Artigo 37: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6º- As pessoas 
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 

22
 RIZZARDO, op. cit., p. 360. 
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Portanto, desde o advento do Estado de Direito a “[...] ideia de responsabilidade do 

Estado é uma consequência lógica inevitável [...]”23, que compatibiliza-se com seu 

regime próprio e peculiaridades, refletindo uma contínua evolução e extensão à sua 

sujeição à ordem jurídica que “[...] encontra fundamento no Direito Constitucional 

dos povos Civilizados”24. 

 

Atualmente, a responsabilidade civil do Estado é desenvolvida em dois planos 

distintos: “[...] aquele que decorre da obrigação de reparar por força da teoria do 

risco administrativo, de sorte que basta a ação, o nexo de causalidade e o resultado 

lesivo para nascer a obrigação de reparar [...]”25 e a que decorre de sua omissão. 

 

Da responsabilidade civil do Estado por atos omissivos  

 

Quando se fala em responsabilidade civil, deve-se pressupor, primordialmente, uma 

lesão a um bem jurídico tutelado pelo direito, condicionada a uma conduta contrária 

à ordem jurídica, que pode se apresentar mediante uma ação ou omissão, a qual 

constitui a base do resultado lesivo26. “Não há responsabilidade civil sem 

determinado comportamento humano contrário a ordem jurídica”27. 

 

Para configurar a responsabilidade civil do Estado é necessária a existência de três 

pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de 

agente público); o resultado danoso; e nexo de causalidade entre o fato 

administrativo e o resultado danoso. 

 

Quando o Estado está diante de uma omissão, em caso de sua má atuação ou, 

ainda, de falhas do serviço, equipara-se a qualquer outro indivíduo, que responderá 

subjetivamente, caso tenha atuado mediante culpa28. 

 

                                                 
23

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010. P. 999. 

24
 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 

P. 996. 
25

 Ibidem, p. 996. 
26

 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 
P. 129. 

27
 Ibidem, p. 129. 

28
 Ibidem, p. 996. 
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[...] na responsabilidade estatal por omissão, a referência é sempre sobre o 
elemento subjetivo, dolo ou culpa, visto que só a inação ilícita rende ensejo 
a indenização. Se o Estado não tem o dever de agir, sua inação é 
inteiramente inócua para efeito de responsabilidade

29
. 

 

Contudo, em se tratando de omissão do Estado, a matéria não se encontra 

pacificada, tanto na doutrina, como na jurisprudência. Nesse caso, é necessário se 

fazer uma distinção aos casos de omissão: caso o Estado esteja obrigado a praticar 

uma ação e não a presta, e dessa omissão, tem-se o dano como resultado imediato, 

ou seja, o Estado não presta o serviço que estava obrigado; ou o Estado tinha o 

dever legal de evitar o resultado e não o faz, caso em que o dano é provocado 

diretamente pela ação ou fato de terceiro. 

 

Quanto ao tipo de responsabilidade civil do Estado baseada na teoria falta de 

serviço, a doutrina tem entendimento é divergente, há a corrente que defende a tese 

de que, neste caso, a responsabilidade seria de cunho objetivo. A ausência do 

serviço causado por seu mau funcionamento, ou até mesmo pelo seu retardamento, 

seria o quantum satis para a configuração da responsabilidade do Estado pelos 

danos daí decorrentes 30   

 

Verifica-se que a responsabilidade estatal perante a omissão legislativa é de cunho 

objetivo, uma vez que o Poder Legislativo ao descumprir com seu dever de agir 

determinado constitucionalmente, falha na sua posição de garantidor, atuando, 

assim, com uma conduta comissiva-omissiva. 

 

Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais   

 

No que se refere às normas constitucionais, definidas por Canotilho31 como “[...] 

modelo de ordenação juridicamente vinculante, positivado na Constituição e 

orientado para uma concretização material”, essas normas, assim como todas as 

normas jurídicas, são feitas para regrar as relações sociais e condutas humanas, ou 

seja, para serem aplicadas.  

                                                 
29

 Ibidem, p. 997. 
30

 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 
P. 997. 

31
 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 

Edições Almedina, 2000. P. 1129. 
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No dizer de Miguel Reale, referido por Puccinelle Júnior: 

 
Uma regra elaborada tecnicamente pelo órgão do Estado não é regra 
jurídica no sentido pleno da palavra, quando não encontra 
correspondência no viver social nem se transforma em momento da vida 
do povo

32
. 

 

Juridicamente, a aplicação das normas constitucionais depende das condições de 

vigência, legitimidade e eficácia. Norma vigente é aquela que foi regularmente 

promulgada e publicada, com data condicionada para entrar em vigor33.  

 

Todas as normas constitucionais são dotadas de eficácia, entretanto algumas 

podem não gerar efeitos jurídicos imediatos, seja por mera falha estatal na 

prestação de suas obrigações, por impossibilidade de prestação imediata, ou, ainda, 

porque assim determina a Constituição. 

 
Uma norma é juridicamente eficaz quando está apta a produzir os efeitos 
que lhe são inerentes, atributo que pressupõe sua vigência [...]. A noção de 
eficácia jurídica se distancia, portanto, da ideia de efetividade ou eficácia 
social da norma [...]. A efetividade traduz a realização empírica do Direito, o 
desempenho concreto da sua função social, enfim, a materialização, no 
mundo dos fatos [...]

34
.  

 

No que se refere a eficácia das normas constitucionais, José Afonso da Silva 

classifica-as em três categorias: normas constitucionais de eficácia plena, normas 

constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada ou 

reduzida: 

 
Na primeira categoria incluem-se todas as normas que, desde a entrada em 
vigor da constituição, produzem todos os seus efeitos essenciais ou tem a 
possibilidade de produzi-los, todos os objetivos visados pelo legislador 
constituinte, porque este criou, desde logo, uma normatividade para isso 
suficiente, incidindo direta e imediatamente sobre a matéria que lhes 
constitui objetivo. O segundo grupo também se constitui de normas que 
incidem imediatamente e produzem (ou podem produzir) todos os efeitos 
queridos, mas preveem meios ou conceitos que permitem manter sua 
eficácia contida em certos limites dadas certas circunstâncias. Ao contrário, 
as normas do terceiro grupo são todas as que não produzem, com a 
simples entrada em vigor, todos os seus efeitos essenciais, porque o 
legislador constituinte, por qualquer motivo, não estabeleceu, sobre a 

                                                 
32

 PUCCINELLI JÚNIOR, André. A Omissão Legislativa Inconstitucional e a Responsabilidade do 
Estado Legislador. São Paulo: Saraiva, 2007. P. 45. 

33
 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 7. ed. 3. tir. São Paulo: 

Malheiros, 2009. P. 51-52. 
34

  PUCCINELLI JÚNIOR, André. A Omissão Legislativa Inconstitucional e a Responsabilidade 
do Estado Legislador. São Paulo: Saraiva, 2007. P. 45-46. 
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matéria, uma normatividade para isso bastante, deixando essa tarefa ao 
legislador ordinário ou a outro órgão do Estado

35
. 

 

As normas de eficácia limitada, ainda são divididas em duas espécies: normas de 

legislação e normas de princípio programático. As primeiras são aquelas “[...] que 

não têm conteúdo ético-social, mas se inserem na parte organizativa da 

Constituição”36. Já as normas de princípio programático são aquelas em que a 

Constituição limita-se apenas a traçar os princípios a serem observados pelos seus 

órgãos, assim, realizando os fins sociais do Estado37. 

 

As normas constitucionais que impõem ao legislador o dever de regulamentação 

posterior como condição de aplicabilidade, aquelas de eficácia limitada e princípio 

programático, são as geradoras de omissões inconstitucionais, porque, uma vez 

ignoradas pelo legislador, impedem a efetivação de direitos consagrados 

constitucionalmente, gerando o desgaste da força normativa da Constituição. 

 

Isso fica evidenciado quando estamos diante de direitos fundamentais38, devido à 

importância de suas normas atribuidoras, que representam garantias à sociedade, 

tanto na sua eficácia horizontal (relações entre particulares) quanto na eficácia 

vertical (relações entre o Estado e o cidadão), conforme ressaltam Sarlet, Marinoni e 

Mitidiero: 

 
 

As omissões que invalidam direitos fundamentais evidentemente não 
podem ser vistas como simples opções do legislador, pois ou a Constituição 
tem força normativa ou força para impedir que o legislador desrespeite os 
direitos fundamentais, e assim confere ao juiz o poder de controlar a lei e as 
omissões do legislador, ou a Constituição constituirá apenas uma 
proclamação retórica demagógica

39
. 

 

                                                 
35

 SILVA, op. cit., p. 82 e 83. 
36

 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 7. ed. 3. tir. São Paulo: 
Malheiros, 2009. P.84. 

37
 Ibidem, p. 138. 

38
 Na definição de Sarlet, Marinoni e Mitidiero, direitos fundamentais são “[...] todas as posições 

jurídicas concernentes às pessoas (naturais ou jurídicas, consideradas na perspectiva individual 
ou transindividual) que, do ponto de vista do direito constitucional positivo, foram expressa ou 
implicitamente integradas à Constituição e retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes 
constituídos, bem como todas as posições jurídicas que, por seu conteúdo e significado, possa lhe 
ser equiparadas, tendo, ou não, assento na Constituição formal.” SARLET, Ingo Wolfgang; 
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012. P. 269. 

39
 SARLET, op. cit., p.797. 
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No âmbito do Poder Legislativo, a vinculação aos direitos fundamentais pode 

assumir conteúdo positivo, tornando imprescindível, para sua concretização 

normativa, a edição de normas infraconstitucionais que disciplinem o processo de 

efetivação. A ausência de regulamentação de norma Constitucional que efetiva a 

aplicação de direito fundamental dá ensejo à ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão ou o mandado de injunção40. 

 

A omissão inconstitucional deriva do reconhecimento de que a força e rigor da 

Constituição dependem da densificação41 das normas constitucionais. Se a própria 

Constituição garante aos cidadãos direitos fundamentais, impondo deveres aos 

sujeitos privados e, especialmente, ao Estado, não pode conviver com a falta de 

atuação do legislador, que tem o dever de tutelar e concretizar os direitos 

fundamentais42. 

 

No entanto, não podemos confundir a omissão inconstitucional com o simples 

legislar, uma vez que esse conceito é originário de normas que obrigam uma 

atuação do legislador, e não àquelas que são facultativas. Assim, a omissão 

legislativa incide sobre as normas de eficácia limitada, insuficientes de se tornarem 

exequíveis por si mesmas, conferindo ao legislador a tarefa de lhe dar aplicabilidade. 

Assim, ressalta Flávia Piovesan: 

 
A omissão legislativa resulta do silencio do legislador na tarefa de editar 
normas necessárias para a efetividade da Constituição. Trata-se do não 
cumprimento do dever especial de legislar, que se manifesta 
constitucionalmente quando há uma ordem concreta de legislar. 
 
[...] para caracterizar a omissão legislativa, a intervenção do legislador há de 
advir não do dever geral de legislar, mas da específica e concreta 
incumbência ou encargo constitucional. Surge uma verdadeira ordem de 
legislar de cunho específico, cujo cumprimento está adstrito à emissão das 
normas correspondentes.

 43
 

 

                                                 
40

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. P. 321. 

41
 No dizer de Canotilho “densificar uma norma significa preencher, completar e precisar o espaço 

normativo de um preceito constitucional, especialmente carecido de concretização, a fim de tornar 
possível a solução, por este preceito, dos problemas concretos.” CANOTILHO, J.J. Gomes. 
Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Edições Almedina, 2000. P. 
1201. 

42
 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 

Constitucional. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. P. 1096. 
43

 PIOVESAN, Flávia. Proteção Judicial contra Omissões Legislativas. 2. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2003. P. 91-92. 
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A Constituição prevê mecanismos jurídicos, em que, quando provocado, o Poder 

Judiciário pode controlar44 a inação legislativa. Nos casos de omissão 

inconstitucional, o constituinte brasileiro entregou ao Poder Judiciário o dever de 

concretizar direitos, constitucionalmente previstos, mas ainda pendentes de 

regulamentação, utilizando-se de instrumentos para que cada cidadão requeira seus 

direitos. 

 

Instrumentos de controle de constitucionalidade: mandado de injunção e ação 
direta de constitucionalidade por omissão 
 

Os instrumentos de controle de constitucionalidade trazem consigo a evolução da 

interpretação constitucional, concretizando os direitos fundamentais como uma 

realidade jurídica no Brasil. Como bem leciona Streck: 

 
No caso brasileiro, o constituinte brindou a sociedade (e, portanto, a 
comunidade jurídica) com instrumentos aptos a suprir a inércia dos Poderes 
Executivo e Legislativo, como é o caso do mandado de injunção, a 
inconstitucionalidade por omissão, a arguição de descumprimento de 
preceito fundamental, só para citar alguns. O instituto mais característico 
que deixa claro esse deslocamento da esfera de tensão, a toda evidência, é 
o mandado de injunção, o que se depreende pelo seu próprio texto, pelo 
qual o writ deve ser concedido (observe-se que a CF é imperativa: dar-se-á 
mandado de injunção...) na falta de norma regulamentadora que torne 
inviáveis os direitos e garantias fundamentais

45
. 

 

Embora a doutrina e a jurisprudência tratem o mandado de injunção e a ação direta 

de inconstitucionalidade por omissão como ações equiparadas, entende-se por 

ilógico ter duas ações diversas idênticas46. De “[...] características idênticas o 

mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão só tem 

uma: ambos não possuem lei regulamentadora própria47”. 

 

Para maior compreensão dos instrumentos de controle de constitucionalidade, se faz 

necessária uma breve distinção entre o mandado de injunção e a ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão. 

                                                 
44

 Para Michel Temer significa “[...] a conferência da eficácia plena a todos os preceitos 
constitucionais em face da previsão do controle de constitucionalidade por omissão”. TEMER, 
Michel. Elementos de Direito Constitucional. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. P. 44. 

45
 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2004. P. 20. 
46

 MOREIRA, Eduardo Ribeiro. Direito Constitucional Atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. P. 42-
43. 

47
 Ibidem, p. 43. 
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Quanto à legitimidade, no mandado de injunção, qualquer pessoa que, por falta de 

norma regulamentadora, esteja impossibilitada de exercer seus direitos subjetivos, 

relacionados no artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição, poderá impetrá-lo, ou seja, é 

uma ação para todos, enquanto na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, 

aqueles que podem propor a ação estão elencados no rol taxativo do artigo 203 da 

Constituição Federal48. 

 

No que se refere a eficácia da decisão, o mandado de injunção terá efeito inter 

partes, enquanto o provimento jurisdicional da ação direta de inconstitucionalidade 

por omissão tem alcance erga omnes49. 

 

A competência do mandado de injunção está prevista para todos os tribunais 

integrantes de todas as esferas judiciais, além do Supremo Tribunal Federal, o qual 

detém a competência exclusiva para as ações de inconstitucionalidade por omissão, 

ou seja, o mandado de injunção representa o controle difuso de constitucionalidade, 

enquanto a ação de inconstitucionalidade por omissão indica o controle 

concentrado50. 

 

Comparado com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o mandado de 

injunção tem alcance mais reduzido, todavia, expressa ele maior potencial de 

eficácia que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão.51 

 

No que tange a finalidade da ação de inconstitucionalidade por omissão, essa tem 

efeito declaratório, enquanto ao mandado de injunção existem várias correntes 

divergentes acerca de seus efeitos, uma vez que o mandado de injunção ainda não 

possui regulamentação própria, dentre elas destacando-se três teses. Como expõe 

Flávia Piovesan: 

 

                                                 
48

 MOREIRA, Eduardo Ribeiro. Direito Constitucional Atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.  P. 48-
49. 

49
 Ibidem, p. 49. 

50
 Ibidem, p 49. 

51
PIOVESAN, Flávia. Proteção Judicial contra Omissões Legislativas. 2. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2003. P. 182. 
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Ao conceder o mandado de injunção cabe ao Poder Judiciário: a) elaborar a 
norma regulamentadora faltante, suprindo, deste modo, a omissão do 
legislador; b) declarar inconstitucional a omissão e dar ciência ao órgão 
competente para a adoção das providencias necessárias à realização da 
norma constitucional; e c) tornar, viável, no caso concreto, o exercício de 
direito, liberdade ou prerrogativa constitucional que se encontrar obstado 

por falta de norma regulamentadora.
52

 

 

A primeira corrente, ao pretender que no mandado de injunção seja elaborada a 

norma omissa, não pode ser admitida, caso contrário, resultaria na conversão do 

mando de injunção de instrumento de tutela de direito subjetivo em instrumento de 

tutela de direito objetivo, assim, desviando sua finalidade ao sanar vícios de ordem 

jurídica53.  

 

Ao julgar o Mandado de Injunção 168/RS, o Supremo Tribunal Federal reafirma o 

entendimento de que “[...] o mandado de injunção nem autoriza o judiciário a suprir a 

omissão legislativa ou regulamentar, editando o ato normativo omitido, nem, menos 

ainda, lhe permite ordenar, de imediato, ato concreto de satisfação do direito 

reclamando. [...]”54. 

 

 

Já a segunda corrente, que sustenta a tese de que o mandado de injunção permite 

apenas a declaração de inconstitucionalidade por omissão, cientificando o Poder, 

órgão, entidade ou autoridade dessa declaração já foi utilizada pelo Supremo 

Tribunal Federal no MI 107/DF, no qual o Ministro Moreira Alves, sentenciou: 

 

Quanto ao objeto das ações, o mandado de injunção restringe sua apreciação aos 

direitos definidos no artigo 5º, inciso LXXI55, da Constituição, ou seja, aos direitos 

relacionados à liberdade constitucional e às prerrogativas inerentes à nacionalidade, 

à soberania e à cidadania, enquanto a ação direta de inconstitucionalidade por 

                                                 
52

 Ibidem, p. 148. 
53

 Ibidem, p.. 148-149. 
54

STF, Pleno. MI 169/RS. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. julgado em 21.03.890. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=81753>. Acesso em 20 de 
novembro de 2013.  

55
 “Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável 

o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, 
à soberania e à cidadania;” BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado, 1988. 
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omissão protege o texto constitucional, face a omissão do legislador, encontrada em 

qualquer norma de eficácia limitada pendente de regulamentação56. 

 
Portanto, em face dos textos da Constituição Federal relativos ao mandado 
de injunção, é ele a ação outorgada ao titular do direito, garantia ou 
prerrogativa a que alude o art. 5º, LXXI, dos quais o exercício está 
inviabilizado por falta da norma regulamentadora, e ação que visa obter do 
Poder Judiciário a declaração de inconstitucionalidade dessa omissão se 
estiver caracterizada a mora regulamentar por parte do Poder, órgão, 
entidade ou autoridade de que ela dependa, com a finalidade de que se lhe 
dê ciência dessa declaração, para que adote as providencias necessárias, à 
semelhança do que ocorre com a ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão (artigo 103, §2º, da Carta Magna), e de que se determine, se se 
tratar de direito constitucional oponível contra o Estado, a suspensão dos 
processos judiciais ou administrativos de que possa advir para o impetrante 
dano que não ocorreria se não houvesse a omissão inconstitucional- Assim 
fixada a natureza jurídica desse mandado, é ele, no âmbito da competência 
desta Corte, - que está devidamente definida pelo artigo 102, I, q, -auto-
executável, uma vez que, para ser utilizado, não depende de norma jurídica 
que o regulamente, inclusive quanto ao procedimento, aplicável que lhe é 
analogicamente o procedimento do mandado de segurança, no que couber. 
Questão de ordem que se resolve no sentido da auto-aplicabilidade do 
mando de injunção, nos termos do voto do relator

57
. 

 
Decidindo dessa maneira, a Suprema Corte adotou os mesmo efeitos da ação direta 

de inconstitucionalidade por omissão, assim, de acordo com essa interpretação, “[...] 

há dois remédios para que seja dada a ciência ao órgão omisso do Poder Público, e 

nenhum para que se componha, em via judicial, a violação do direito constitucional 

pleiteado”58. 

 

Todavia, ressalte-se, que, ao julgar o MI 232-1, o Supremo Tribunal Federal conferiu 

ao mandado de injunção precedente inédito, ao declarar o estado de mora do 

Congresso Nacional, fixando prazo para elaboração da norma faltante, não obstante, 

veio a conferir a função delineada pela Constituição Federal, assegurando o direito 

de, depois de vencido o prazo sem legislar, o impetrante passasse a gozar da 

imunidade requerida59: 

 
Mandado de injunção. - Legitimidade ativa da requerente para impetrar 
mandado de injunção por falta de regulamentação do disposto no par. 7. do 

                                                 
56

 MOREIRA op. cit., p. 49. 
57

 STF, Pleno. MI 107/DF. Rel. Min. Moreira Alves, liminar- questão de ordem julgada em 23.11.89. 
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=81908>. 

Acesso em 20 de novembro de 2013.  
58

 BARROSO, Luis Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001.  P. 262. 

59
 PIOVESAN, Flávia. Proteção Judicial contra Omissões Legislativas. 2. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2003. P. 153-154. 
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artigo 195 da Constituição Federal.- Ocorrência, no caso, em face do 
disposto no artigo 59 do ADCT, de mora, por parte do Congresso, na 
regulamentação daquele preceito constitucional. Mandado de injunção 
conhecido, em parte, e, nessa parte, deferido para declarar-se o estado de 
mora em que se encontra o Congresso Nacional, a fim de que, no prazo de 
seis meses, adote ele as providencias legislativas que se impõem para o 
cumprimento da obrigação de legislar decorrente do artigo 195, par. 7., da 
Constituição, sob pena de, vencido esse prazo sem que essa obrigação se 
cumpra, passar o requerente a gozar da imunidade requerida

60
. 

 

Desse modo, ainda em decisão de natureza declaratória, o Supremo Tribunal 

Federal, mais uma vez, inovou no julgamento do Mandado de Injunção 283/DF, ao 

reconhecer ao impetrante, a faculdade de obter, contra a União, pela via processual 

adequada, sentença líquida de condenação a reparação devida: 

 
Mandado de injunção: mora legislativa na edição da lei necessária ao gozo 
do direito à reparação econômica contra a União, outorgado pelo art.8º, §3º, 
do ADCT: deferimento parcial, com estabelecimento de prazo para a 
purgação da mora e, caso subsista a lacuna, facultando o titular do direito 
obstado a obter, em juízo, contra a União, sentença líquida de indenização 
por perdas e danos. 
 
1. O STF admite – não obstante a natureza mandamental do mandado de 
injunção (MI107-QO)– que, no pedido constitutivo ou condenatório, 
formulado pelo impetrante, mas, de atendimento impossível, se contém o 
pedido, de atendimento possível, de declaração de inconstitucionalidade da 
omissão normativa,com ciência ao órgão competente para que a supra (cf. 
MI168, MI107 e MI232). 
 
2. A norma constitucional invocada (ADCT, art. 8º, §3º–“Aos cidadãos que 
foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional específica, 
em decorrência das Portarias Reservados do Ministério da Aeronáutica nº 
S-50-GM5, de19 de junho de 1964, e nº S-285-GM5, será concedida 
reparação de natureza econômica, na forma que dispuser lei de iniciativa do 
Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de doze meses a contar 
da promulgação da Constituição”– vencido o prazo nela previsto, legitima o 
beneficiário da reparação mandada conceder a impetrar mandado de 
injunção, dada a existência, no caso, de um direito subjetivo constitucional 
de exercício obstado pela omissão legislativa denunciada. 
 
3. Se o sujeito passivo do direito constitucional obstado é a entidade estatal 
à qual igualmente se deva imputar a mora legislativa que obsta ao seu 
exercício, é dado ao Judiciário, ao deferir a injunção, somar, aos seus 
efeitos mandamentais típicos, o provimento necessário a acautelar o 
interessado contra a eventualidade de não se ultimar o processo legislativo, 
no prazo razoável que fixar, de modo a facultar-lhe, quanto possível, a 
satisfação provisória do seu direito.  
 
4. Premissas, de que resultam, na espécie, o deferimento do mandado de 
injunção para  
 

                                                 
60

 STF, Pleno. MI 232/RJ. Rel. Min. Moreira Alves, julgado em 02.08.91. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=81759>. Acesso em 20 de 
novembro de 2013. 
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a) declarar em mora o legislador com relação à ordem de legislar contida no 
art. 8º, §3º, do ADCT, comunicando-o ao Congresso Nacional e à 
Presidência da República;  
 
b) assinar o prazo de 45 dias, mais 15 dias para a sanção presidencial, a 
fim de que se ultime o processo legislativo da lei reclamada;  
 
c) se ultrapassado o prazo acima, sem que esteja promulgada a lei, 
reconhecer ao impetrante a faculdade de obter, contra a União, pela via 
processual adequada, sentença líquida de condenação à reparação 
constitucional devida, pelas perdas e danos que se arbitrem; 
 
d) declarar que, prolatada a condenação, a superveniência de lei não 
prejudicará a coisa julgada, que, entretanto, não impedirá o Impetrante de 
obter os benefícios da lei posterior, nos pontos em que lhe for mais 
favorável.

61
 

 
A decisão acima revela o avanço do direito constitucional não regulamentado, pois, 

até então, a analogia entre as duas ações não vinha trazendo nenhum efeito 

concreto.62. No âmbito jurisprudencial, e o que mais se aproxima do escopo do 

presente estudo, a tese ora exposta é que vem encontrando melhor aceitação.  

 

Entretanto, para a terceira corrente,o writ tem como escopo possibilitar o exercício 

dos direitos constitucionais pendentes de regulamentação viabilizando ao impetrante 

condições, de logo, de usufruir o direito requerido, permitindo que o Poder Judiciário, 

assim, construa uma solução satisfatória para essa efetivação.  

 

Embora essa não seja a tendência jurisprudencial, e nem o tema central deste 

estudo, acredita-se que essa seria a verdadeira finalidade do mandado de injunção 

criada – pelo Constituinte. “O mandado de injunção, empresta, assim, ao direito a 

eficácia que, até então, estava neutralizada pela falta da norma regulamentadora”63. 

 

A função do mandado de injunção seria levar o Judiciário a adotar o ativismo, 

garantindo o amplo exercício dos direitos fundamentais e evitando que a 

                                                 
61

 STF. Revista Trimestral de Jurisprudência.  Vol. 207- n.1,- jan. à mar. de 2009. P. 24-25. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoRTJ/anexo/207_1.pdf.> Acesso em: 
22/11/2013. 

62
 FARIA, Luiz Alberto Gurgel. Controle de Constitucionalidade na Omissão Legislativa. 4. tir. 

Curitiba: Juruá, 2001. P. 95. 
63

 PIOVESAN, Flávia. Proteção Judicial contra Omissões Legislativas. 2. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2003. P. 158. 
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Constituição se torne “letra morta” em decorrência da inércia do Legislativo, como 

destaca, de maneira quase poética, Canotilho:64 

 
Se um mandado de injunção puder, mesmo modestamente, limitar a 
arrogante discricionariedade dos órgãos normativos, que ficam calados 
quando a sua obrigação jurídico-constitucional era vazar em moldes 
normativos regras atuativas de direitos e liberdades constitucionais; se, por 
outro lado, através de uma vigilância judicial que não extravase da função 
judicial, se conseguir chegar a uma proteção jurídica sem lacunas; se, 
através de pressões jurídicas e políticas, se começar a destruir o ‘rochedo 
de bronze’ da incensurabilidade do silêncio, então o mandado de injunção 
logrará seus objetivos. 

 

Diante do emaranhado de posicionamentos, destaca-se a posição majoritária65a da 

Suprema Corte, utilizando-se dos seguintes efeitos ao writ injuncional: a) reconhecer 

a omissão legislativa inconstitucional; b) fixar pra elaboração da norma 

regulamentadora e, c) assegurar o direito ao impetrante de ajuizamento, na via 

ordinária, de ação de reparação de natureza econômica para ressarcimento do 

prejuízo sofrido em razão da ausência dessa norma.  

 

Enunciadas as diferenças, forma-se um conteúdo objetivo acerca da potencialidade 

do mandado de injunção que foi, por quase vinte anos, esvaziado pelos nossos 

Tribunais, devendo isso, em grade grande parte, a sua equiparação com a ação 

direta de inconstitucionalidade por omissão66.  

 

Neste estudo, o mandado de injunção será utilizado, considerando a corrente 

majoritária do Supremo Tribunal Federal para fins de efeitos, como pressuposto da 

responsabilização do legislador por omissão, uma vez que se este destaca como 

“[...] uma ação constitucional de garantia individual, enquanto a ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão é uma ação constitucional de garantia da 

Constituição”67. 

 

O mandado de injunção: aplicação ao caso concreto 

 

                                                 
64

 CANOTILHO, J.J. Gomes. As garantias do cidadão na Justiça. São Paulo: Saraiva, 1993. P. 367. 
65

 A título exemplificativo os seguintes julgamentos: MI 330-1/DF; MI 332-7/DF; MI 333-5/DF; MI 342-
4/SP; MI  336-1/RJ; MI 3769/SP; MI 337-7/SP; MI 387-4/SP; MI432-3; MI 335-1/DF.  

66
 MOREIRA, Eduardo Ribeiro. Direito Constitucional Atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.  P. 47. 

67
 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 1052. 
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Como visto, o mandado de injunção é um remédio constitucional que visa tutelar 

direitos subjetivos não exercidos em razão de norma de eficácia limitada não 

regulamentada. A falta de edição de lei regulamentar compromete a eficácia de 

direitos que não podem ser exercidos por falta da lei, embora previstos no texto 

constitucional68.  

 

Para fins de responsabilização Estatal, a sentença proferida em sede de mandado 

de injunção reveste-se de caráter constitutivo para uma futura relação jurídica 

recém-formada entre impetrante e impetrado, ou seja, a sentença se projeta sobre o 

futuro para constituir uma nova relação jurídica que terá como sujeito passivo a 

pessoa encarregada constitucionalmente pelo fornecimento da prestação material69. 

 

Portanto, é pelo mandado de injunção que, utilizando-se do princípio da 

proporcionalidade, será fixado o momento em que, após transcorrido o prazo para a 

edição da norma regulamentadora, terá caracterizada a omissão legislativa para fins 

de reparação. 

 

 

 

Responsabilidade civil do Estado decorrente de atos legislativos e omissão 
legislativa 
 

Ao se falar em responsabilidade civil do Estado, podemos atribuí-la às três funções 

em que o Poder Estatal é dividido: a administrativa, a jurisdicional e a legislativa. No 

entanto, é mais frequente a responsabilidade que resulta dos atos da Administração 

Pública, uma vez que as condutas dos Poderes Judiciário e Legislativo incidem 

responsabilidade em casos excepcionais70, como efeito, reina grande controvérsia 

acerca do tema. 

 

Em um primeiro momento, seria um contra-senso falar-se em responsabilidade do 

Estado decorrente de danos provocados por atos legislativos, ou seja, por leis 

                                                 
68

 MOREIRA, Eduardo Ribeiro. Direito Constitucional Atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.  P. 46. 
69

 PUCCINELLI JUÚNIOR, André. A Omissão Legislativa Inconstitucional e a Responsabilidade 
do Estado Legislador. São Paulo: Saraiva, 2007. P. 247-248. 

70
 DI PIETRO, Maria Silva Zanella. Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010. P. 642. 
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devidamente aprovadas71, admitindo “[...] que a lei - norma do mais alto valor jurídico 

- possa causar um dano injurídico”72. Já foram vários os argumentos invocados em 

defesa da tese sobre a irresponsabilidade do Estado legislador, conforme leciona Di 

Pietro: 

 
1. O Poder Legislativo atua no exercício da soberania, podendo alterar, 
revogar, criar ou extinguir situações, sem qualquer limitação que não 
decorra da Própria Constituição; 
 
2. O Poder Legislativo edita normas gerais e abstratas dirigidas a toda a 
coletividade; os ônus delas decorrentes são iguais para todas as pessoas 
que se encontram na mesma situação, não quebrando o princípio da 
igualdade de todos perante os ônus e encargos sociais; 
 
3. Os cidadãos não podem responsabilizar o Estado por atos de 
parlamentares por eles mesmos eleitos

73
. 

 

Como resposta aos argumentos acima, temos que: 

 

1. mesmo exercendo uma parcela de soberania, o Legislativo tem que 
submeter à Constituição, de modo que acarreta responsabilidade do Estado 
quando edita leis inconstitucionais; 
2. nem sempre a lei produz efeitos gerais e abstratos, de modo que o 
Estado deve responder por danos causados por leis que atinjam pessoas 
determinadas, mesmo que se trate de normas constitucionais; 
3. ao terceiro argumento, responde-se que a eleição do parlamentar implica 
delegação para fazer leis constitucionais

74
. 

Durante muito tempo prevaleceu o princípio da irresponsabilidade do Estado 

Legislador, assim, em consequência do ato legislativo danoso, era impossível 

responsabilizar o Estado. Hoje, a responsabilização do Estado legislador tem 

fundamento na concepção de Estado de Direito, onde a própria lei está submetida à 

ordem jurídica e tem o dever de obedecer à Constituição. Como expressa Esteves. 

 
Há que se reconhecer que, não sendo de todo livre, o desempenho da 
função legislativa expõe ao Estado o dever de ressarcir os danos causados 
por leis que desbordem dos limites fixados pela Constituição, e que se 
dirigem, em primeiro plano, ao legislador. Tal responsabilidade, situada no 
domínio da atuação legislativa, rejeita condicionantes e se afirma 
inquestionavelmente ao Estado submisso à Constituição

75
. 

 

A doutrina brasileira, em regra, não diverge da tese de que a lei inconstitucional 

danosa gera a responsabilidade do Estado, como afirma Stoco: 

                                                 
71

 RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. P. 380. 
72

 HELENE, Helio. Responsabilidade do Estado por Ato Legislativo. São Paulo: Saraiva, 2011. P. 
75. 

73
 DI PIETRO, Maria Silva Zanella. Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010. P. 657. 

74
 Ibidem, p. 658. 

75
 ESTEVES. Júlio Cesar dos Santos. Responsabilidade Civil do Estado por Ato Legislativo. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2003. P. 232. 
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A orientação da doutrina tem-se fixado no sentido de proclamar a plena 
submissão do Poder Público ao dever jurídico de reconstituir o patrimônio 
dos indivíduos cuja situação pessoal tenha sofrido agravos motivados pelo 
desempenho inconstitucional da função de legislar

76
. 

A história da responsabilidade do Estado reflete uma evolução contínua, 

compatibilizando-se com suas peculiaridades e progredindo gradativamente, 

estendendo-se, cada vez mais os casos de responsabilização77.   “No que respeita 

as funções públicas suscetíveis de gerarem compromisso estatal por danos, seu 

marco superiormente avançado é a responsabilidade por atos legislativos”78. 

 

Assim ressalta Puccinelli Júnior: 

 
[...] cumpre realçar o aporte instrumental do constitucionalismo para 
desarmar o dogma da soberania parlamentar. Hoje, a nebulosa nuvem de 
dúvidas não paira mais sobre a responsabilização do Estado-legislador, 
porquanto do dogma da irresponsabilidade estatal, estilhaçado em 
fragmentos microscópicos, quase nada restou. Entretanto, e este é o ponto 
nevrálgico da celeuma, pendem questionamentos sobre seus limites e 
respectivos fundamentos

79
. 

 

Aludindo sobre o tema em diversos países, em sede de atos omissivos, Puccinelli 

Júnior destaca: 

 
Mas se a maioria dos países vem afirmando a responsabilidade do Estado 
pelos danos advindos de atos legislativos, o mesmo não sucede quando o 
que se põe em xeque não é a ação, mas precisamente a omissão do órgão 
legislativo. Com efeito, aqui a doutrina e a jurisprudência estrangeiras são 
muito arredias. 
 
Só em Portugal, ao contrário do que se passa em outros países europeus, 
uma significativa parcela da doutrina defende que a inércia legislativa faz o 
Estado incorrer em responsabilidade civil, mormente quando inviabilizadora 
de direitos fundamentais

80
. 

 

A omissão inconstitucional implica na constatação da violação, por parte do 

legislador, de uma norma cogente, imperativa e de observância compulsória, a qual 

reclamava sua atuação para gerar os efeitos pretendidos. Tal comportamento 

                                                 
76

 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 
P. 1179. 

77
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010. P. 998. 
78

 Ibidem, p. 998. 
79

 PUCCINELLI JÚNIOR, André. A Omissão Legislativa Inconstitucional e a Responsabilidade do 
Estado Legislador. São Paulo: Saraiva, 2007. P. 212. 

80
 Ibidem, p. 219. 
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configura o descumprimento do dever de ação do legislador previsto por norma 

constitucional certa, determinada e obrigatória81. 

 

Existe Projeto de ei82 com a finalidade de modificar o artigo 43 do Código Civil, 

estabelecendo, expressamente, que as pessoas jurídicas de direito público interno 

responderão civilmente por danos causados em razão de omissão legislativa nas 

hipóteses que esteja caracterizado o dever de legislar. Em caso de aprovação83, o 

artigo 43 do Código Civil Brasileiro passará a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente 
responsáveis por atos comissivos ou omissivos dos seus agentes que 
nessa qualidade causem danos a terceiros, inclusive aqueles que 
caracterizem omissão legislativa, ressalvado direito regressivo contra os 
causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo

84
. 

 
Relacionando causa e efeito, o comportamento negligente do legislador, acaba 

inviabilizando o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas asseguradas 

constitucionalmente “[...] a inércia dos poderes constituídos acarreta a erosão da 

consciência constitucional, uma das mais graves formas de patologia jurídica.”85 

 

Para o êxito do pleito indenizatório, é necessário que o dano experimentado seja 

consequência direta da omissão do legislador, ou seja, “[...] o vacum normativo 

devem funcionar como condição sine qua non para a ocorrência do evento danoso 

[...]”86. 

 

Assim, tem-se o dever de indenizar como consequência da permanência da omissão 

que resulta em danos e, ao ser obejeto de mandado de injunção, não foi suprida. 

Daí, surgem os requisitos para a reparação pelos danos causados pela ausência da 

norma, quais sejam: a) o reconhecimento da omissão legislativa em sede de 

                                                 
81

 PUCCINELLI JÚNIOR, André. A Omissão Legislativa Inconstitucional e a Responsabilidade do 
Estado Legislador. São Paulo: Saraiva, 2007. P. 242-243. 

82
 PL 2504/11. 

83
 O Projeto de Lei tramita em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados e aguarda parecer na 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). 
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BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n. 2504/11.  Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=928610&filename=PL+2
504/2011>. Acesso em: 04 nov. 2013. 
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 PUCCINELLI JÚNIOR, op. cit., p. 234. 
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 PUCCINELLI JÚNIOR, op. cit., p. 244. 
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mandado de injunção; b) o nexo de causalidade entre a omissão legislativa e o dano 

sofrido. 

 

Portanto, do dever de regulamentar norma constitucional não cumprido, depois de 

caracterizado via mandado de injunção, decorre o dever de indenizar em razão de 

prejuízos sofridos. De outro modo, caso “[...] o prejuízo advindo ao particular basear-

se apenas em causas alheias ou estranhas à atividade parlamentar, restará excluída 

a responsabilidade do ente público”87. 

 

Cumpre salientar que não se faz necessária a permanência da omissão após a 

decisão do mandado de injunção, bastando, apenas, que a omissão já tenha 

ocasionado prejuízos. Isso porque, como já dito, à recusa do legislador em 

regulamentar a norma constitucional reveste-se de um sentido jurídico negativo 

gerando, por si própria, a ilicitude da conduta omissiva, que será caracterizada pela 

decisão do mandado de injunção. 

 

Adicionando-lhe o nexo de causalidade entre a omissão e a inaplicabilidade de um 

direito constitucional, assim como o prejuízo sofrido, surgem todos os pressupostos 

para a pretensão de uma ação por perdas e danos88. 

 

 

Conclusão 

 

O sistema de independência dos poderes nos trouxe a ideia da proteção dos direitos 

e liberdades dos indivíduos, na forma em que cada órgão desempenha funções 

distintas e, ao mesmo tempo, cada atividade caracteriza uma espécie de contenção 

da atividade do órgão do outro Poder89.  

 

Constatou-se a evolução das teorias que condicionam o Estado à responsabilização 

jurídica, tanto por sua conduta comissiva, quanto omissiva - a primeira na 

                                                 
87PUCCINELLI JÚNIOR, André. A Omissão Legislativa Inconstitucional e a Responsabilidade do 

Estado Legislador. São Paulo: Saraiva, 2007. P. 244. 
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 Ibidem, p. 250. 
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 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. P.121. 
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modalidade do risco administrativo, onde impõe o dever objetivo de 

responsabilização, e a segunda, por força da teoria da falta de serviço, que 

determina a responsabilidade objetiva, onde, ao descumprir com seu dever de agir 

determinado pela Constituição, o Estado falha na sua posição de garante, 

respondendo pelos danos que dela surgirem, sem ser necessária a prova da culpa. 

 

Para chegar ao conceito de omissão inconstitucional foi necessária a análise da 

eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, evidenciando-se aquelas que 

dependem de regulamentação posterior para sua efetivação, ou seja, as normas 

constitucionais de eficácia limitada e principio programático, grandes geradoras de 

omissões inconstitucionais. 

 

Nesse contexto, surge a omissão legislativa que consiste na abstenção indevida do 

legislador na regulamentação de norma cuja exequibilidade depende de integração 

normativa infraconstitucional. Quando o dever constitucional de legislar não é 

cumprido pelo legislador, o texto constitucional nos traz as ações voltadas ao 

controle da omissão inconstitucional: a ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão e o mandado de injunção. 

 

Essas ações ainda são pendentes de regulamentação própria, o que causa 

controvérsia entre a doutrina e a jurisprudência que, por vezes, acabam tratando-as 

como idênticas. Entretanto, ao estudar suas diferenças, traz-se o mandado de 

injunção como pressuposto da responsabilização por omissão legislativa, uma vez 

que este instrumento opera na garantia de individual, enquanto a ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão é ação que visa a garantia de toda a Constituição. 

 

É na sentença proferida em sede de mandado de injunção que a omissão legislativa 

é caracterizando, constituindo, assim, caso essa omissão gere danos indenizáveis, 

direito para exigir reparação em uma nova relação jurídica, uma vez que o writ não 

tem a finalidade de recompor danos materiais ou morais causados pela falta de 

regulamentação de norma constitucional. 
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A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se demonstra ainda escassa sobre o 

tema, muito embora já tenha reconhecido o direito ao impetrante de mandado de 

injunção a pleitear, na via ordinária, ação por perdas e danos, não se tem uma 

posição consolidada sobre o tema. 

 

Certo é que a responsabilidade do Estado na seara legislativa encontra resistências, 

especialmente nos casos de omissão, trazendo dúvidas acerca dos requisitos para 

sua configuração, entretanto, ao longo do estudo, foi possível chegar ao que seriam 

os pressupostos para a responsabilização do Estado em razão da inatividade 

legislativa danosa que inviabiliza o exercício de direitos e liberdades constitucionais. 

 

O primeiro deles é o reconhecimento da omissão legislativa, por via do instrumento 

mandado de injunção, somado ao nexo de causalidade entre a omissão legislativa e 

o dano sofrido. O dever constitucional imposto ao Legislativo em regulamentar 

norma constitucional não cumprido é caracterizado pelo mandado de injunção, 

assim, tem-se a omissão inconstitucional, da qual, decorre o dever de indenizar em 

razão de prejuízos sofridos pela falta da falta de regulamentação da aludida lei, 

quando este fato venha a impedir o exercício de direitos ou liberdades garantidos 

pela Constituição.  

Nesse caso, confirmou-se, então, a hipótese formulada, considerando o dever de 

agir constitucionalmente estabelecido ao Estado legislador, que tem o dever de 

regulamentar norma constitucional para o efetivo exercício dos direitos e liberdades 

assegurados aos cidadãos pela Constituição, constatando-se, que, caso haja o 

descumprimento desse dever, por conduta comissiva-omissiva, é possível a 

responsabilização objetiva do Estado pelos danos causados. 

 

A evolução da responsabilidade civil cede espaço à constatação de que a 

discricionariedade legislativa não tem caráter absoluto, devendo ser exercida nos 

limites outorgados pela Constituição, pois a soberania do Estado é traduzida por 

todos os atos providos de autoridade pública, sendo a lei um desses90. 

 

                                                 
90

ESTEVES. Júlio Cesar dos Santos. Responsabilidade Civil do estado por ato legislativo. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003. P 3. 
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Porém, ao saber que o campo da responsabilidade civil é muito vasto, pois, além de 

interessar ao domínio moral, interessa a mais de um ramo do direito, no caso, o 

administrativo, que vem sendo doutamente estudado na doutrina e na 

jurisprudência, principalmente no que se refere à responsabilidade estatal, que, 

como visto, vem sofrendo grande evolução, derrubando os dogmas de soberania do 

Estado e assegurando os direitos dos cidadãos. Embora cumpridos os objetivos 

propostos, este estudo não esgota o amplo espectro deste tema complexo e atual. 

 

Conclui-se que se faz necessária uma atuação mais efetiva dos instrumentos de 

controle de constitucionalidade para o combate da inércia do Poder Legislativo, 

reafirmando-se o princípio do Estado Democrático de Direito, garantido por meio da 

divisão dos poderes. 

 

Assim, confiar ao Poder Judiciário a decisão sobre o ressarcimento de danos 

causados pela omissão de regulamentação de Direito Constitucional é a maneira 

mais adequada de enfrentar o problema, um que este pode corrigir os efeitos da 

falta de atuação legislativa e promover a Justiça. 
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