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A LEI MARIA DA PENHA COMO INSTRUMENTO CATALISADOR DO COMBATE
À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER BRASILEIRA
THE MARIA DA PENHA LAW AS A CATALYST INSTRUMENT FOR THE FIGHT
AGAINST DOMESTIC AND FAMILY VIOLENCE AGAINST BRAZILIAN WOMEN.
LA LEY MARIA DA PENHA COMO INSTRUMENTO CATALIZADOR PARA LA LUCHA
CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y FAMILIAR CONTRA LAS MUJERES
BRASILEÑAS.
Bruna Fernanda Neves Rauber de Lima
LIMA, Bruna Fernanda Neves Rauber de. Lei Maria da Penha como instrumento catalisador do
combate à violência doméstica e familiar contra a mulher brasileira. Revista International Integralize
Scientific. Ed.04, n.1, p. 08-21, Outubro/2021. ISSN/2675-5203
RESUMO
O presente artigo científico tem por objetivo analisar a Lei Maria da Penha como um instrumento
catalisador através dos costumes e a cultura social da diminuição do gênero feminino no país, abordando
a contribuição na luta pela erradicação da discriminação e da violência doméstica e familiar contra a
mulher dentro da sociedade brasileira advindas com a promulgação da Lei Federal nº. 11.340/06, mais
conhecida como Lei Maria da Penha. Com a publicação da Lei Maria da Penha, se estabeleceu um marco
de protagonismo à proteção da mulher, tanto no âmbito internacional, como na legislação brasileira.
Iniciou-se o processo de especificação do sujeito mulher como sujeito de direito que passou a ser vista
em suas especificidades e características singulares, importando respeito à diferença e a diversidade,
culminando, desta maneira, no tratamento especial dado pela lei quando tratar-se de violência doméstica
contra a mulher. Por fim, analisaremos a relevância social dessa lei e sua importância histórica para o
combate à exploração da mulher no Brasil, bem como o exemplo dado ao mundo de que é possível a
criação de leis que venham a proteger os hipossuficientes.
Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Feminicídio. Violência Contra a Mulher.
ABSTRACT
This scientific article aims to analyze the customs and social culture of the decrease of the feminine
gender in the country, addressing the contribution in the fight for the eradication of discrimination and
domestic and family violence against women within the Brazilian society resulting from the
promulgation of the Law number 11.340/06, better known as Lei da Maria da Penha. With
the publication of the Maria da Penha, a framework of prominence was established for the protection of
women, both internationally and in Brazilian legislation. The process of specifying the female subject as
a subject of law began to be seen in its specificities and singular characteristics, with respect to
difference and diversity, culminating, in this way, in the special treatment given by the law when dealing
with Domestic violence against women. Finally, we will analyze the social relevance of this law and its
historical importance for the fight against the exploitation of women in Brazil, as well as the example
given to the world that it is possible to create laws that will protect the underinsured.
Keywords: Gender Decrease. Maria da Penha Law. ViolenceAgainst Women
ABSTRACTO
Este artículo científico tiene como objetivo analizar la Ley Maria da Penha como catalizador a través de
las costumbres y la cultura social del declive del género femenino en el país, abordando su contribución a
la lucha por la erradicación de la discriminación y la violencia doméstica y familiar contra las mujeres en
Sociedad brasileña que surge de la promulgación de la Ley Federal no. 11.340 / 06, más conocida como
Lei Maria da Penha. Con la publicación de la Ley Maria da Penha, se estableció un papel de liderazgo en
la protección de la mujer, tanto a nivel internacional como en la legislación brasileña. Se inició el
proceso de concreción de la mujer sujeto como sujeto de derecho, el cual llegó a vislumbrarse en sus
especificidades y características singulares, respetando la diferencia y la diversidad, culminando, de esta
manera, en el trato especial que le da la ley en materia de violencia intrafamiliar. contra las mujeres.
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Finalmente, analizaremos la relevancia social de esta ley y su importancia histórica en la lucha contra la
explotación de la mujer en Brasil, así como el ejemplo que se le da al mundo de que es posible crear
leyes que protejan a los bajos.
Palabras clave: Ley Maria da Penha. Femicidio. La violencia contra las mujeres.

INTRODUÇÃO
A violência contra a mulher é um tema que tem sido objeto de muitas discussões,
pesquisas de âmbito social, psicológico e jurídico. E, mesmo que pareça um assunto já
exaustivamente debatido, a violência doméstica contra as mulheres ocorre em todo o mundo
e perpassam as classes sociais, as diferentes etnias e independe do grau de escolaridade.
Corolário de um comportamento historicamente opressor, agressor e machista,
diuturnamente cresce o número de violência praticada por homens contra mulheres no meio
familiar.
Sobretudo, além de constituir violação dos direitos humanos, traz à tona a necessidade de
implementar mecanismos (além da esfera penal) para reduzir a violência e diminuição de
gênero, tanto no âmbito familiar quanto na sociedade. Em todo o mundo, pelo menos uma em
cada três mulheres já foi agredida, coagida, oprimida, abusada exclusivamente por ser mulher ou
sofreu alguma outra forma de abuso durante a vida. O agressor é, geralmente, um membro da
sua própria família (pai, irmão, tio, avô) ou oriundo de relações amorosas.
No ordenamento jurídico brasileiro, a Lei Federal nº 11.340/2006 de Combate à Violência
Doméstica e Familiar foi batizada como Lei Maria da Penha em homenagem a professora
universitária cearense Maria da Penha Maia, é líder de movimentos de defesa dos direitos das
mulheres, por ter sido vítima emblemática da violência doméstica.
Sobretudo, embora a normativa federal tenha criado mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, ainda engatinha para uma mudança fundamental na
redução da violência contra as mulheres: o comportamento daqueles que mais a produzem, os
homens. Portanto, a presente pesquisa tem o condão de demonstrar que a Lei Maria da Penha
incorporou um avanço legislativo nacional e internacional de notoriedade, tomando forma como
principal instrumento legal de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher no Brasil.
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA LEI MARIA DA PENHA
LEI MARIA DA PENHA – UMA CONSTRUÇÃO SOCIAL
Sabe-se que as mulheres enfrentam, desde a antiguidade, violências de todas as ordens,
imperando a cultura machista em nossa sociedade, que banalizava a violência contra a mulher.
Obrigando às vítimas a se submeterem a esta situação, pela razão de não haver punição severa
aos agressores, mantendo-as ofuscadas pelo sentimento de repressão a que foram submetidas.
Houve um retórico processo de violência incorporada como condutas normais, até a
sociedade compreender a imagem da mulher distinta daquela estereotipada pela história, isto é,
sem acesso a direitos das mais variadas ordens, dependentes dos homens e forçadas a serem
“formadoras de famílias”, para passarem a serem indivíduos detentores de valores e que buscam
sua dignidade.
Essa busca permanente de reconhecimento de direitos marcada pelo sangue derramado e por
vidas perdidas de muitas mulheres, no Brasil, ocorreu com o sancionamento da Lei Maria da
Penha, que trouxe a fixação e a proteção dos direitos humanos em relação às mulheres vítimas
de violência no âmbito doméstico e familiar.
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Historicamente, é reconhecido que o caso de Maria da Penha Fernandes tomou proporções
maiores e se consolidou enquanto marco paradigma para o advento da Lei Federal nº
11.340/2006, em razão de sua busca incessante pelo reconhecimento das severas agressões
praticadas por seu marido durante todo o seu casamento com o colombiano Marco
Antônio Herredia Viveros, economista e professor universitário. No ano de 1983, Viveros, na
tentativa de assassinar Maria, disparou tiros em sua coluna, resultando em paraplegia, o que, na
ocasião, o agressor tentou eximir-se de culpa alegando para a polícia que se tratava de um caso
de roubo.
Após duas semanas do atentado, Maria, novamente sofreu uma nova tentativa de
assassinato por parte de seu esposo, que dessa vez tentou eletrocutá-la durante o banho. Neste
momento, Penha decidiu finalmente se separar.
De acordo com as testemunhas, bem como as provas colhidas no processo, Viveros teria
premeditado o assassinato da esposa, pelo fato de algumas semanas antes ter tentado convencer
Penha a fazer um seguro de vida em seu favor e, 5 dias antes da referida agressão, obrigou-a a
assinar o documento de venda de seu carro sem que constasse no documento o nome do
comprador.
Passados 15 anos do cometimento do delito, ainda não havia uma decisão final de
condenação por parte dos tribunais nacionais e o agressor ainda se encontrava em liberdade, por
isso foi apresentada petição contra o Estado brasileiro perante a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos - OEA, relativa ao paradigma caso de violência doméstica sofrida pela vítima
em questão.
Diante disso, as peticionárias criminaram a tolerância da violência doméstica praticada
contra a Maria da Penha por parte do Estado brasileiro, pelo fato de não ter tomado nenhuma
medida efetiva de punição ao agressor por mais de 15 (quinze) anos, apesar das riquezas das
denúncias da vítima, deixando evidente um padrão sistemático de omissão e negligência por
parte do Estado em relação à violência doméstica e familiar contra as mulheres brasileiras.
Sendo assim, manifestou-se a Comissão Interamericana de Direitos Humanos alegando
que houve atraso injustificado na tramitação da denúncia, o que de fato ensejaria a prescrição do
crime ocorrido e, por conseguinte, a impunidade definitiva do agressor e a impossibilidade de
ressarcimento à vítima.
O Estado brasileiro, que ratificou os tratados e declarações internacionais referentes ao
respeito e garantia dos direitos humanos, não se manifestou e se manteve silente em todo
atramitação processual e acabou sendo responsabilizado por negligência, omissão e tolerância
em relação à violência doméstica contra as mulheres brasileiras.
Ademais, foi recomendado, entre outras medidas, o encerramento do processo penal
envolvendo a vítima, bem como, a realização de uma investigação com a finalidade de
determinar a responsabilização pelas irregularidades e atrasos injustificados no processo, sem
prejuízo de ações que possam ser instauradas contra o responsável civil da agressão, a reparação
simbólica e material pelas violações sofridas por parte do estado brasileiro, pela sua falha em
oferecer um recurso rápido e efetivo, e a adoção de políticas públicas voltadas para prevenção,
punição e erradicação da violência contra mulher.
Quase 20 (vinte) anos após o cometimento do crime, pouco antes da prescrição da pena,
graças ao peticionamento perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o
cumprimento da decisão pelo Estado brasileiro, o agressor foi preso, o que acabou sendo o
primeiro caso de aplicação deste instrumento internacional de proteção aos direitos humanos das
mulheres. Por este motivo a lei 11.340/2006 foi denominada Maria da Penha, em homenagem a
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esta mulher que lutou por quase 20 anos para ver o seu agressor condenado pelo estado
brasileiro.
No ano de 2006 foi sancionada pelo à época Presidente da República, Luiz Inácio Lula da
Silva, inaugurando no ordenamento jurídico pátrio, um sistema de enfrentamento e banimento
de violência doméstica e familiar contra a mulher. Para elaboração e aprovação desta lei, foi de
fundamental importância à mobilização de mulheres e movimentos feministas oriundos de
diversificados segmentos sociais para proteção aos seus direitos, até então não protegidos (quiçá
reconhecidos) suficientemente pela legislação nacional.

A PERSPECTIVA DO TEMA SOB OS DIREITOS HUMANOS – ISONOMIA VERSUS
DIGNIDADE
As discussões acerca dos Direitos Humanos ainda subsistem mesmo após 60 anos da
Declaração Universal das Nações Unidas, principalmente quando desafia a sociedade a
demonstrar que os processos discriminatórios ainda permanecem, em especial, a segmentos tão
fragilizados e pouco reconhecidos na sociedade, como é o caso das mulheres.
É de suma importância reconhecer que os discursos de defesa dos Direitos Humanos
sempre foram justificados pelas reconstruções sociais comprovando-se a desigualdade, e que
enfrentá-la para diminuí-la é necessário tanto pela sociedade civil como pela legislação, que
nada mais é que o instrumento competente para dar notoriedade a esses enfrentamentos.
Os movimentos sociais trouxeram uma gama de discussões sobre diversos segmentos de
desigualdade, no que concerne ao sexismo, todas as práticas e discursos que suportam esse
desequilíbrio tornam a questão ainda mais latente nos dias atuais. Extrai-se que alguns discursos
tentam justificar a discriminação apenas pelo viés social, sem estabelecer que biologicamente
a mulher é diferente do homem em suas especificidades. Sobretudo, porque a natureza já
estabeleceu a diferença entre homem e mulher, no entanto reconhecer esta diferença no
ordenamento jurídico é apenas êxito formal da positivação jurídica de garantias formais, como a
própria Declaração de 1948 fez, a fim de alavancar a mulher dos patamares de inferioridade com
relação ao homem.
No contexto de universalidade de proteção de direitos humanos aos mais necessitados, a
efetividade da internacionalização dos direitos humanos da mulher e a superação das
desigualdades entre homem e mulher no Brasil, ainda é luta constante desse segmento para uma
vida mais digna.
No mesmo momento em que se sugere que a mulher já se equiparou ao homem,
socialmente e juridicamente reconhecida como igual, não param de surgir evidencias de que a
sociedade ainda engatinha na exploração dessa alegação.
Neste sentido, quando se elucida, por parte de movimentos sociais feministas e pesquisas
das lutas por emancipação feminina, há que compreender seus fundamentos históricos para
denunciar que a subjugação da mulher não só ainda existe como se agravou na sociedade de
consumo, e que cada sociedade passa por seu desafio em comum. Vale frisar que a nossa
sociedade passa, necessariamente, pelo debate ético objetivando efetividade das garantias
previstas pelo ordenamento jurídico.
A Constituição Federal de 1988 contempla o princípio da igualdade entre homens e
mulheres, em seu art. 5º, caput, tendo caráter geral a ser aplicado em todas as relações que
envolverem os homens. Trata-se, desta forma, de um direito fundamental que exige um
ordenamento voltado para que a lei alcance a todos os cidadãos de forma igual.
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O princípio da igualdade ou isonomia é um dos mais importantes em um Estado
Democrático de Direito, refletindo em todos os campos da ciência jurídica. Seu objetivo não é
acabar com todas as desigualdades existentes entra as pessoas, tão logo, porque a igualdade
absoluta reveste-se de um conceito abstrato que se distancia da fidedigna igualdade. Este
princípio busca, portanto, revelar circunstanciais diferenças havidas nas mesmas características
e dispor tratamentos diferenciados de modo geral e impessoal para sanar tal desequilíbrio das
relações.
À medida que é injusto tratar de modo desigual pessoas que possuem as mesmas
características, é justo conceder tratamento diferenciado a pessoas que são diferentes em relação
a estas mesmas características.
É consabido que os homens são iguais em sua essência por natureza, e que seres humanos
da mesma espécie, porém possuem características e aspectos que os diferenciam. Assim, é
preciso reconhecer essas características que os desigualam para conferir tratamento diferenciado
em todos os âmbitos da sociedade (saúde, educação, oportunidades de trabalho, e etc). Esse
tratamento não afronta o princípio da igualdade, desde que, entendido como um reconhecimento
de igualdade entre os desiguais e não fundamentada em razões arbitrárias e/ou injustificáveis.
A dignidade da pessoa humana constitui a base axiológica dos direitos fundamentais e a
Carta Magna de 1988 declarou a dignidade humana como valor supremo da ordem jurídica e,
portanto, ferimentos à dignidade violam os direitos humanos. Nesse patamar, a violência
doméstica e familiar praticada contra a mulher configura, indiscutivelmente, violação aos
direitos humanos, violência esta, que invariavelmente é praticada contra a mulher há muitos
séculos.
Neste sentido, a justiça propõe que a igualdade jurídica surja como paradigma capaz de
garantir tratamento igualitário e eficaz a todas as pessoas. Contudo, naqueles locais onde o
direito anunciado não se efetiva, nem se materializa, é dever do Estado propiciar maior proteção
aos grupos vulneráveis, resguardando-lhes a dignidade contra os abusos de poder, sejam eles
políticos, econômicos, morais ou físicos.
Com a evolução de direitos humanos, os grupos mais vulneráveis passam a requerer por
um lado à proteção diferenciada do Estado, de outro buscam o reconhecimento de suas
particularidades e que o Estado atenda aos anseios que historicamente foram mitigados.
Esta busca pela proteção aos direitos humanos das mulheres transitou um longo caminho,
processo de generalização da proteção dos Direitos Humanos, desencadeando-se no plano
internacional a partir da adoção em 1948 das Declarações Universal e Americana dos Direitos
Humanos até ser reconhecidamente relevante para a sociedade. Era preocupação corrente, na
época, a restauração do direito internacional em que viesse a ser reconhecida a capacidade
processual dos indivíduos e grupos sociais no plano internacional. Com isso, foram adotados
diversos mecanismos internacionais de proteção, dando início na sequência a uma cruzada
internacional em prol da promoção e propagação dos direitos pela igualdade das mulheres, da
mesma maneira que da repressão e eliminação de todas as formas de discriminação.
OS EFEITOS SOCIAIS DA LEI MARIA DA PENHA
Em vigor no Brasil desde o ano de 2006, utilizando o método de redução de diferenças, a
Lei Maria da Penha apresenta a sociedade brasileira um conjunto de respostas que podem
produzir importantes impactos sociais para o enfrentamento da violência doméstica e familiar
contra as mulheres, através de respostas efetivas por meio de políticas públicas voltadas para
prevenção, atenção, proteção, punição e reeducação. Insta salientar, também, que esta lei é um
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marco deste processo histórico de reconhecimento da violência contra as mulheres como um
problema social no Brasil.
Apesar de ainda sofrer críticas negativas (como o eventual desrespeito ao princípio da
igualdade, tendo em vista que a violência contra o homem também é um problema sério), não
se pode negar que a edição desta lei é sim uma vitória na luta contra a violência de gênero. Para
chegar a esta conclusão, basta ver alguns números alcançados em pesquisas realizadas pelos
órgãos abaixo, de acordo com o IPEA:
Para tanto, 48% das mulheres agredidas declaram que a violência aconteceu em sua
própria residência; no caso dos homens, apenas 14% foram agredidos no interior de suas casas
(PNAD/IBGE, 2009).
De 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos, aponta
pesquisa realizada pelo Instituto Avon em parceria com o Data Popular (nov/2014).
Um total de 56% dos homens admite que já cometeram algumas destas formas de
agressão: xingou, empurrou, agrediu com palavras, deu tapa, deu soco, impediu de sair de casa,
obrigou a fazer sexo (Data Popular/Instituto Avon 2013).
Já 77% das mulheres relatam viver em situação de violência, sofrem agressões semanais
ou diariamente. Em mais de 80% dos casos, a violência foi cometida por homens com quem as
vítimas têm ou tiveram algum vínculo afetivo (Balanço do Ligue 180, Central de Atendimento à
Mulher, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República – SPM-PR).
O questionamento que deve ser feito é: se estes são os números alcançados agora, isto é,
mais de uma década da lei, quais eram os índices antes da entrada em vigor da lei extravagante?
Essa norma trouxe aspectos de extrema importância para o início da garantia do reconhecimento
dos direitos das mulheres, como, por exemplo, determinar que a violência doméstica contra a
mulher independa de orientação sexual; a retirada da competência dos Juizados Especiais para
julgar os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher; possibilidade da prisão em
flagrante e a prisão preventiva do agressor, a depender do nível de riscos e periculosidade que a
mulher está exposta; proibição da aplicação de penas pecuniárias; proibição de que a mulher
entregue a intimação diretamente ao agressor passando esta função ao aparato estatal; a mulher
passa a ser notificada dos atos processuais, especialmente quanto ao ingresso e saída da prisão
do agressor, e passa a ser acompanhada por advogado, ou defensor, em todos os atos
processuais e permite ao Juiz determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas
de recuperação e reeducação.
Além disso, atualmente existe uma movimentação parlamentar acerca de mudanças na lei.
Alteração que merece ser citada é que, adveio em 2017, o Conselho Nacional dos ProcuradoresGerais decidiu que as promotorias do país podem aplicar a Lei Maria da Penha em casos de
agressões a travestis e transexuais, independentemente da vítima ter feito cirurgia ou troca de
nome.
Cabe ressaltar, também, que tramitou no Congresso Nacional um projeto que altera a Lei
Maria da Penha para permitir ao delegado de polícia conceder medidas protetivas de urgência
a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, bem como aos seus dependentes, porém,
com a promulgação da Lei n° 13.505/2017, houve veto neste sentido. Contudo, com o advento
dessa lei que acrescenta alguns dispositivos na Lei de Violência Doméstica (Lei Maria da Penha
– Lei Federal nº 11.340/2006), foram inseridas determinações legislativas que permitem a
mulher vítima de violência ter atendimento policial e pericial especializado, assim como
receber cuidados que deverão ser adotados para a inquirição da vítima e das testemunhas de
crimes de violência doméstica contra a mulher.
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A CULTURA SOCIAL DA DIMINUIÇÃO DA MULHER
DESIGUALDADE DE GÊNERO
Conforme já discorrido na presente pesquisa, mesmo após a significativa melhora na
condição da mulher no país, a desigualdade de gênero e a violência contra a mulher ainda estão
muito presentes.
No que tange a violência contra a mulher, o Brasil ocupa o 7º lugar em um ranking de 84
países sobre a quantidade de homicídios de mulheres, apresentando cerca de 4,4 assassinatos a
cada grupo de 100 mil mulheres
Quanto ao mercado de trabalho, segundo dados apresentados pelo Fórum Econômico
Mundial, no Relatório de Desigualdade Global de Gênero 2016, analisando 95 países, pode
levar, ainda, 170 anos para que ocorra, na prática, paridade de remuneração entre os sexos, isto
posto a despeito das mulheres já frequentarem a universidade em números iguais ou superiores
aos homens.
Importante salientar que atualmente o salário médio da população feminina no Brasil
corresponde apenas a 85% do salário médio da população masculina. Na prática, as mulheres já
ocupam cargos em grande escala nas empresas, mas na maioria das vezes não ocupam os de
chefia. Os números mostram que, conforme você vai subindo na carreira e em salário, há uma
significativa redução no número de mulheres. Isso geralmente acontece por ainda existir
preconceito e machismo na hora da contratação. Determinadas vezes, os empregadores
acreditam que os homens são mais capazes que as mulheres para determinados cargos e ofícios.
Com relação ao direito de aborto em cada país, incluindo onde o procedimento é permitido
e em quais circunstâncias específicas isso acontece, percebe-se através de pesquisas realizadas,
que a maioria das mortes ocorridas por conta de um aborto malsucedido acontece em países em
desenvolvimento, com uma maior concentração na África. Estudos recentes estimam que entre
8% e 18% das mortes maternas em todo o mundo são devidas ao aborto inseguro.
No campo da educação, com o passar dos anos, os dados mostram o crescimento
da equidade de gênero no ensino primário e secundário, da mesma forma que o aumento da
idade do casamento. No entanto, 121 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola
primária e do ensino médio, número que permanece constante desde 2007.
No que diz respeito ao controle de natalidade e ao planejamento familiar, as pesquisas
demonstram a evolução do uso dos métodos contraceptivos em todo o mundo de 1970 a 2015. A
tendência para a adoção desses métodos ao longo dos anos é animadora, mas ainda existem
lacunas no planejamento familiar em muitas partes do mundo.
Apesar de a participação feminina ganhar mais espaço na sociedade de forma geral,
a desigualdade entre homens e mulheres continua sendo alta ao redor do mundo. Desse modo,
não obstante a mulher ter conseguido conquistar espaço no mercado de trabalho e no acesso à
educação e profissionalização, a incessante luta pela igualdade de oportunidades entre os
gêneros e pelo fim da violência contra a mulher, ainda está longe de acabar. Por isso é
necessário aumentar as medidas de proteção para reverter esses números tão assustadores com
relação à diminuição do gênero feminino.
A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E SEUS “ATORES”
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A Lei Maria da Penha aborda uma das formas mais frequentes de manifestação de
violência de gênero: aquela cometida contra a mulher no âmbito de suas relações domésticas e
familiares.
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece que a violência doméstica e familiar
contra mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Enquanto conceito,
podemos ressaltar que, quando se fala em violência doméstica, pode-se dizer que é caracterizada
por qualquer forma de violência praticada dentro do contexto familiar, seja ela física, sexual,
psicológica, moral ou patrimonial. Em relação ao âmbito da família, entende-se como a
comunidade constituída por indivíduos aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou
vontade expressa. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente
agregadas. Quando se trata de relação íntima de afeto, é quando o agressor conviva ou tenha
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
A Lei Federal nº 11.340/06, em seu artigo 7º, específica todas as formas de violência
familiar contra a mulher entre outras como a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e
moral.
O agressor pode ser qualquer pessoa que, independente do sexo, conviva permanentemente
com a vítima no ambiente doméstico, ou que apenas possua vínculos familiares com a
agredida. Caso exista uma relação íntima de afeto, presente ou passada, mesmo sem coabitarem
juntos, podem ser considerados: o pai, o avô, o irmão, o filho, o tio, o sogro, o genro, o patrão, a
mãe, avó, a irmã, a filha, a tia, a sogra, a nora, a patroa da vítima, apesar de serem mais
comuns as agressões cometidas pelo marido, ex-marido, companheiro, ex-companheiro,
namorado e ex-namorado da vítima.
Percebe-se que a mulher está sofrendo risco ou está sendo vítima de violência familiar a
partir do momento em que ela demonstra sentir medo em continuar sozinha com alguém de suas
relações íntimas, domésticas ou familiares. Também quando as ameaças, agressões físicas,
verbais, psicológicas e morais tornam-se insuportáveis a ponto da mulher ter que buscar ajuda
com pessoas próximas de sua confiança, ou até mesmo buscar as autoridades competentes, na
intenção de adotarem medidas preventivas, ou que resguardem a sua vida, sua
liberdade, segurança, a sua integridade física e psíquica, a sua honra e o seu direito patrimonial,
entre outros direitos fundamentais.
Com base em uma cultura que ainda engatinha para a garantia dos Direitos das Mulheres, é
evidente, que grande parte das mulheres não denuncia seus agressores em razão da dependência
afetiva/financeira ou para preservar seus filhos, o casamento e a família em geral. Se a violência
doméstica justifica a criação de uma normativa específica para enfrentá-la, é justamente a
relação especial entre a vítima e o agressor que torna, muitas vezes difícil, para as mulheres
tomar uma atitude e sair de uma relação íntima perniciosa permeada pela violência.
Finalmente, pesquisas realizadas pelo DataSenado 2013, constataram que 66% das
entrevistadas vítimas de violência doméstica e familiar responderam que o agressor foi
marido/companheiro: 13%, ex-namorado, ex-marido ou ex-companheiro: 4%, pai: 3%,
namorado: 3%, irmão/cunhado: 2%, tio/primo: 0%, filho/enteado: 0%, padrasto: 6% foram
agredidas por outras pessoas: e 4% não souberam ou não responderam. O total dos agressores
que possuem vínculo afetivo íntimo com a vítima é de 82%.
Pelo que se depreende do panorama descrito acima, a situação melhorou, todavia ainda são
altos os índices de violência contra as mulheres praticadas por aqueles com quem elas mantêm
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uma relação íntima de afeto, sendo preponderantemente autores da violência o marido, o
companheiro ou o parceiro.
A LEI MARIA DA PENHA VERSUS A LEI DO FEMINICÍDIO
Com a aprovação da Lei Maria da Penha, o Brasil passou a ser o décimo oitavo país latinoamericano a ter uma lei específica para combater à violência contra a mulher.
A lei visa dar proteção ao sexo feminino, para tal, preocupa-se com a violência de gênero,
portanto somente a que vitimiza mulheres. Alcança situações de violência doméstica, quando
esta se desenha nas relações de homem contra mulher, nas relações homoafetivas femininas
contra a mulher e ainda nas relações contra transexual. Não abrange relação homossexual,
quando caracterizada por homens e nem mesmo entre diferentes gêneros contra homem,
podendo vir a se apresentar enquanto violência doméstica, porém jamais como violência de
gênero.
A Lei Maria da Penha é tida como ríspida na esfera penal, pois possibilitou a instauração
de medidas mais rigorosas aos agressores. A Lei 11.340 de 2006 estabeleceu uma tipologia de
violências impingidas a mulheres no cotidiano, como: física, psicológica, sexual, patrimonial
e moral. Segundo elencado no texto: a violência doméstica e familiar contra a mulher fica assim
definida: “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” (artigo 5º). E, para combatê-la,
apresentou um rol de medidas protetivas de urgência, as quais resenharam providências para
assegurar novos encaminhamentos para a solução dos conflitos domésticos (artigos 22, 23 e 24).
Neste sentido, as violências de gênero não podem mais ser consideradas como crimes de
menor potencial ofensivo, com punições mais brandas, conforme estava disposto na Lei
9.099/95. Outrossim, restou determinado pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a
mulher é pública incondicionada (Súmula 542/STJ).
É cediço, portanto, que quando realizado o registro de ocorrência policial de violência
doméstica pela vítima, o procedimento interno da polícia é a instauração de inquérito,
instrumento administrativo este que serve para averiguar e reunir os elementos necessários
(provas) à apuração da prática de uma infração penal e sua autoria, o que não ocorria antes, pelo
fato do procedimento adotado ser mais singelo.
Conclui-se que houve um enrijecimento da lei no âmbito criminal, desde o advento da Lei
Maria da Penha, com a finalidade de que o agressor não permanecesse impune, assim como
foram afastados os institutos despenalizadores da Lei n° 9099/95, que serve de mecanismo para
corrigir o grave problema da violência contra a mulher.
Por isso, as medidas da referida lei tratam tanto da punição da violência, quanto medidas
de proteção à integridade física e dos direitos da mulher, até as medidas preventivas e de
educação.
Ademais, com o advento da Lei Maria da Penha, foi determinada a criação de juízo próprio
para o processamento do delito em específico, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher.
Com a explanação da tipificação e da judicialização da violência de gênero no Brasil,
surgiu à necessidade da criação das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher, assim
como a criação de Centros e Núcleos de Apoio Psicológico à Mulher. Desta maneira, foram
afirmadas relevantes medidas de proteção exclusiva ao gênero feminino graças aos mecanismos
surgidos com a referida lei.
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Para exemplificar, pode ocorrer a retirada do companheiro violento do lar, e até mesmo
sua prisão imediata em situações de extrema necessidade, tão somente quando imprescindível
para resguardar a vida de sua companheira e de sua família. As denúncias anônimas também
vieram como instrumentos de proteção à mulher, isto é, a criação da Central de Atendimento à
Mulher recebe denúncias anônimas de violência de gênero por telefone.
A Saúde Especializada à Mulher vai a passos largos sendo instituída para exames de corpo
de delito, em casos de diferentes agressões, incluindo crimes de lesões corporais e crimes
de estupros, com a formação de juntas médicas integradas por mulheres, tornando-se
instrumento positivo na detecção da violência sofrida.
Outro ponto legislativo importante ao protagonismo da proteção do gênero feminino
foi a criação da Lei Federal nº 13.104/2015, intitulada como Lei do Feminicídio, que logra êxito
em ser ainda mais precípua em suas bases.
O relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência contra a
Mulher do ano de 2013, definiu o feminicídio nos seguintes termos:
O feminicídio é a instância última de controle da mulher pelo homem: o controle da
vida e da morte. Ele se expressa como afirmação irrestrita de posse, igualando a mulher
a um objeto, quando cometido por parceiro ou ex-parceiro; como subjugação de
intimidade e da sexualidade da mulher, por meio da violência sexual associada ao
assassinato; como destruição da identidade da mulher; pela mutilação ou desfiguração
do seu corpo como aviltamento da dignidade da mulher, submetendo-a a tortura ou
tratamento cruel ou degradante..

Sabe-se que o Direito Penal foi defendido como ramo subsidiário inicialmente por usar
outros ramos do direito antes do criminal, que são na sua grande maioria preparados para
solucionar desavenças da sociedade, sem maiores traumas e evitando-se sempre a sanção penal
consequentemente, por que nele apenas haveria normas gerais e abstratas. Portanto, a tipificação
dada pelo estado deveria ser tímida, e quando o fosse, seria de maneira abrangente apenas o
suficiente para manter a sociabilidade.
Porém, ocorreram ações de ramificação da violência e condutas antes atípicas passaram a
ser tipificadas em divisões especiais do direito, como por exemplo, a violência contra a criança e
adolescente, contra o idoso, contra as relações de consumo, contra a mulher.
A Lei do Feminicídio não tipifica nova conduta, mas especializa uma conduta já tipificada
no Código Penal. O motivo da especialização é diferente, enquanto as formas de violência
anteriores descritas surgiram como instrumento a prestar apoio especializado a situações
classificadas como singulares, a Lei do Feminicídio, além disso, tem uma carga reformada:
presta-se a mudar a condutas cuja a sociedade é leniente.
Com o advento da Lei 13104/15 o delito de feminicídio figura como uma nova modalidade
de homicídio qualificado inscrita no inciso VI, do art. 121, §2° do Código Penal, sendo,
também, uma nova figura incriminadora no rol dos crimes hediondos.
Cabe ressaltar que o referido diploma legal é regido pelos princípios do direito penal, entre
estes: a taxatividade e a proibição de analogia in malam partem, que pressupõe, por exemplo,
que em caso de omissão do legislador quanto à determinada conduta, aplicar-se-á analogia,
sendo que a analogia in malam partem adota a lei prejudicial ao réu reguladora de caso
semelhante.
Deste modo, verifica-se que tal medida torna-se impossível de aplicação no Direito Penal
atual, pela restrição advinda do Princípio da Reserva Legal que não permite que analogia
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restrinja direitos. Portanto, mesmo que haja leis que têm por objetivo o fim da violência contra
as mulheres, elas obedecem a critérios principiológicos de aplicação.
Em relação ao crime de feminicídio, no que diz respeito violência doméstica e familiar,
mesmo com orientação sexual distinta, a vítima deve ser necessariamente mulher, uma vez que é
intolerável que o sujeito passivo seja do sexo masculino.
A Lei dos Crimes Hediondos n° 8.072/90, em seu art. 1°, sofreu alteração e incluiu o
inciso VI, do art. 121 do Código Penal no rol destes crimes, eliminando qualquer dúvida sobre a
formalidade do feminicídio enquanto crime hediondo.
Não obstante o conceito semântico que se reveste do termo hediondo, tais crimes são
envolvidos de repugnância, asquerosidade e sordidez. Possuem, portanto, fatores
bastanteespecíficos em relação às implicações legais como a insuscetibilidade de anistia, graça e
indulto, a proibição de fiança e de liberdade provisória e diferenciação de progressão de regime.
Assim, com o advento da Lei do Feminicídio, afastam-se entendimentos dessemelhantes e
consolida a reprovabilidade jurídica e social de crimes que compartilham desta inovação
jurídica. Já por sua vez, com vistas ao princípio da irretroatividade da lei penal, os crimes
praticados anteriormente à Lei n° 13.104/2015 serão enquadrados como hediondos pelo inciso I
do §2º do Art. 121.
Vale ressaltar que, em atendimento aos princípios do in dubio pro reo e da proibição do bis
in idem, deve haver juízo de certeza sobre a motivação do agente capaz de transformar o
homicídio comum em especial pelo feminicídio. Não tendo esta certeza, não há que se falar em
majoração da pena, e, quando esta houver, o motivo torpe do Art., 121, §2º, inciso 1º não pode
mais ser invocado.
Pondera-se apenas a título de trazer a presente pesquisa que a Lei do Feminicídio
estabeleceu divisões críticas entre conservadores e feministas, com um ponto precípuo
pertinente às duas linhas de pensamento. A crítica se refere à finalidade da referida lei, não
como um mecanismo de proteção para as mulheres, mas como mera medida legislativa inócua,
incapaz de produzir efeito real de proteção, contudo atrasar o avanço de medidas inteiramente
proveitosas para coibir a violência contra as mulheres.
O elemento principal da crítica que envolve o feminicídio é de que a lei é tão somente
fruto da função simbólica do direito penal. A saber, salienta-se que o Direito Penal, sobretudo, é
a arma mais poderosa do Estado e como tal só deve ser acionado em ultima ratio. Assim diria
Alice Bianchini:
O que importa, para a função simbólica, é manter um nível de tranquilidade na opinião
pública, fundado na impressão de que o legislador se encontra em sintonia com as
preocupações que emanam da sociedade. Criam-se, assim, novos tipos penais,
incrementam-se penas, restringem-se direitos sem que, substancialmente, tais
opções representem perspectivas de mudança do quadro que determinou a alteração (ou
criação) legislativa.

É necessário deixar claro, que a função simbólica do direito penal deve ser evitada, não
podendo a sociedade ser consertada, exclusivamente, através de tipificações penais, mas de
políticas públicas que incentivem a educação e a propagação dos direitos das mulheres para fins
de mudança de comportamento desses agressores. A Lei do Feminicídio não pode criar uma
falsa segurança, principalmente, no que diz respeito à luta contra o homicídio doméstico
praticado contra mulheres, pois esta deve estar muito além dos tramites de responsabilização de
um processo penal e das amarras normativas.
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Sob o ponto de vista de Lourdes Bandeira, a Lei do Feminicídio possui este aspecto
puramente simbólico quando esta elimina o crime passional trazendo à tona a firme intenção do
legislador em punir o assassinato de mulheres em situação de vulnerabilidade. Por outro lado,
também, do ponto de vista processual penal, a lei vem no sentido de impedir eventual atitude de
juízes que não consideram a conduta do agressor como prática de feminicídio, deixando assim
de condená-los conforme a legislação específica.
A expectativa da lei busca considerar uma nova realidade de análise dos casos a fim de
quebrar elementos culturais e educacionais voltados a tradição patriarcal, haja vista que o
feminicídio tem seus aspectos bastante diferenciados dos outros homicídios. Para a
responsabilização do agressor e a erradicação do fenômeno é necessário se ter um apego técnico
as regras que conduzem o processo de forma efetiva e concreta, pois são diretrizes que devem
ser seguidas desde a investigação até o fim da penalização.
Com vistas a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, tem-se que, muito embora os
avanços legislativos, as mulheres ainda necessitam de mecanismos de proteção, sendo
este, muitas vezes uma porta de superação contra a violência sofrida pelas mulheres.
Em suma, políticas públicas e educação humanista nas instituições de ensino podem barrar
a mentalidade tolerante com a violência sofrida pelas mulheres. Leis penais, por sua vez,
possuem o condão meramente penalizador posterior ao acontecimento da violência
desafortunada, todavia este problema não é apenas da vítima, mas da sociedade no todo que
deve mudar o comportamento em relação a esta prática epidémica da violência no âmbito
doméstico e familiar contra a mulher.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível concluir que a Lei Federal nº 11.340/06, mais conhecida como Lei Maria da
Penha, alterou consideravelmente as bases e as práticas do Poder Judiciário brasileiro, sendo um
instrumento catalisador de direitos na luta à violência contra a mulher. Desde que a mesma
adveio, mudanças de variadas formas ocorreram no país, no sentido de criarem varas ou
juizados de competência exclusiva para processos que tramitam no Judiciário, referentes aos
crimes previstos na referida lei e decorrentes de todos os danos de violência contra a mulher.
Cabe ressaltar, desde logo, que cada pessoa humana tem sua individualidade, sua
personalidade, seu próprio modo de ver e sentir-se enquanto individuo de uma sociedade, por
isso o exercício do respeito, da aceitação, do apreço, à diversidade das culturas, as ações e as
atitudes, à dignidade, à liberdade sexual e a igualdade são direitos inerentes aos seres humanos,
independentemente de cor, idade, raça, credo, sexo, idade ou gênero. E, levando em
consideração que a Lei Maria da Penha tem como objeto específico a mulher e objetivo
principal a tutela e proteção dos direitos das mulheres, tem sua constitucionalidade garantida por
permissão Carta Magna de 1988, que permite o tratamento desigual para aqueles que se
desigualam, situação em que se enquadra a mulher, por sua vulnerabilidade, ao ser subjugada
devido ao gênero, e, sendo assim, não pode ser desvirtuada, já que “basta apenas uma crise para
que os direitos das mulheres sejam questionados”.
Dentro desse contexto, há necessidade de aproximar o direito das pessoas, aproximar os
atendimentos humanizados seja dos policiais, seja do acesso à informação, em especial, ao
fomento em políticas públicas, educação nas escolas acerca dos direitos das mulheres, ao
combate à violência dos segmentos mais expostos na sociedade. E, quanto à garantia dos
Direitos das mulheres trans, esta pesquisadora sequer abordará qualquer indício de
“diferenciação”, uma vez que devem ser igualmente, protegidas pela Lei Maria da Penha, privá-
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las de qualquer proteção, configuraria discriminação, algo que a norma em si, desde sua
vigência, busca combater.
Por fim, ressalta-se que é um engano pensarem que somente as mulheres de baixa renda
sofrem violência doméstica e familiar, pois o agressor não faz traz consigo qualquer indício de
distinção, as agressões não escolhem etnia, idade, profissão, nem muito menos classe social;
pode ser encontrada em qualquer residência ou relacionamento de uma mulher.
À vista disso, as organizações supra estatais devem promover a adoção de leis que tenham
por escopo a efetivação dos direitos humanos e fundamentais, induzindo os Estados a dar
notoriedade à temática, fomentando políticas públicas de enfrentamento e conscientização ao
repúdio da violência contra a mulher, e, principalmente que os operadores do Direito estejam
todos os dias conscientes a aperfeiçoar a garantia desses direitos, para melhor atender as
demandas de violência contra as mulheres, que se modificam dia após dia, já que o agressor
pode estar ao lado e bem perto de cada uma de nós.
REFERÊNCIAS
ALVES, Leonardo Barreto Moreira. O reconhecimento legal do conceito moderno de família: o art. 5º, II, parágrafo
único, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Revista Brasileira de Direito de Família, n. 39, pp. 131-153, Porto
Alegre, Síntese, IBDFAM, dez.-jan. 2007.
BAHIA. Ministério Público. Violência Doméstica: Compreender para Combater. Salvador. Grupo de Atuação
Especial em Defesa da Mulher. 2010, p. 31.
BANDEIRA, Lourdes. Feminicídio: a última etapa do ciclo de violência contra a mulher. Disponível em: <
http://www.compromissoeatitude.org.br/feminicidio-a-ultima-etapa-do-ciclo-da-violencia-contra-a-mulher-porlourdes-bandeira/> Acesso em 12 dez. 2017.
BARBOSA, Lívia. Sociedade de Consumo, Rio de Janeiro: Zahar, 2010, p. 14.
BARSTED, Leila Linhares. A resposta legislativa à violência contra as mulheres no Brasil. In.: Violência de gênero
e políticas públicas. Org.: Suely de Souza Almeida. Rio de Janeiro: UFRJ, 2007.
BIANCHINI, Alice. Política Criminal, Direito de Punir do Estado e Finalidades do Direito Penal. Material da 1ª
aula da Disciplina Política Criminal, ministrada no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Tele Virtual em Ciências
Penais – Universidade Anhanguera-Uniderp - REDE LFG.
BITTAR, Eduardo C. B. A justiça em Aristóteles. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001.
BRASIL, Senado Federal. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Relatório Final: Violência Contra a mulher.
Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/496481. Acesso em: 16 jan. 2021.
CAMPANELLI, Luciana. Poderes instrutórios do Juiz e a Isonomia processual. Ed/2006.
CASTILHO, Bárbara. GÊNERO E RAÇA NO ACESSO AOS CARGOS DE CHEFIA NO BRASIL – 2007.
Disponível
em: http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1290711963_ARQUIVO_MicrosoftWordBarbara_Castilho_-_Artigo_Fazendo_Genero_2010_FINAL_.pdf. Acesso em: 17 jan. 2021.
CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. Violência Doméstica contra a mulher no Brasil. Ed. Podivm, 2ª ed.
Salvador, Bahia, 2008.
COMPROMISSO E ATITUDE. Súmula 542/STJ – A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de
violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada (DJE: 31/08/2015). Disponível
em: http://www.compromissoeatitude.org.br/sumula-542stj-a-acao-penal-relativa-ao-crime-de-lesao-corporalresultante-de-violencia-domestica-contra-a-mulher-e-publica-incondicionada-26082015/. Acesso em: 12 jan. 2021.
DIREITOS HUMANOS - Comissão responsabiliza país por impunidade em caso de marido que deixou mulher
paraplégica,
há
18
anos
OEA
condena
Brasil
por
violência
doméstica. Disponível
em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0605200109.htm. Acesso em: 15 jan. 2021.
DIZER DIREITO. Breves comentários à Lei 13.505/2017, que acrescenta dispositivos à Lei Maria da Penha.
Disponível em: http://www.dizerodireito.com.br/2017/11/breves-comentarios-lei-135052017-que.html. Acesso em:
27 dez. 2017.
ESPIRÍTO SANTO. Ministério Público. Rompa o Silêncio: Denuncie! Vitória, ES. Promotoria da Mulher:
Folheto.
FONSECA SOBRINHO, Délcio da. Estado e população: uma história do planejamento familiar no Brasil. Rio de
Janeiro: Rosa dos Tempos; FNUAP, 1993.
FORUM ECONOMICO MUNDIAL. Além de nossa existência: perspectivas para atingir a igualdade de gênero no
local
de
trabalho
atingem
o
ano
2186. Disponível
em: http://www3.weforum.org/docs/Media/GGGR16/GGGR16_PTBR.pdf. Acesso em: 20 dez. 2020.
GONÇALVES,
Suelen
Aires. FEMINICÍDIOS:
NOSSAS CIDADES SÃO
PERIGOSAS
OU
RELACIONAMENTOS
QUE
MATAM? Disponível
em: https://www.ufrgs.br/sicp/wp-

Florianópolis, Ed.4, n.01, Outubro/2021 - ISSN/2675-5203

content/uploads/2015/09/GON%C3%87ALVES-Feminic%C3%ADdio-GT-Genero-I-Semin%C3%A1rioInternacional-CP-UFRGS-.pdf. Acesso em: 27 dez. 2020.
HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Tradução de Luís
Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1998.
MIGALHAS. A
Lei
Maria
da
Penha
e
seus
avanços
no
combate
à
violência
doméstica. Disponível em:http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI243907,91041A+Lei+Maria+da+Penha+e+se
us+avancos+no+combate+a+violencia+domestica. Acesso em: 28 dez. 2020.
MISAKA, Marcelo Yukio. Violência doméstica e familiar contra a mulher: em busca do seu
conceito. Juris Plenum. Doutrina, Jurisprudência, Legislação, n. 13, Caxias do Sul, jan. 2007.
NEGÓCIOS. 7 gráficos
que
explicam
a
desigualdade
de
gênero
no
mundo.
Disponível
em: http://epocanegocios.globo.com/Vida/noticia/2017/09/7-graficos-que-explicam-desigualdade-de-genero-nomundo.html. Acesso em: 10 dez. 2020.
O Caso Maria da Penha na Comissão de Direitos Humanos da OEA. Disponível
em: http://www.compromissoeatitude.org.br/o-caso-maria-da-penha-na-oea/. Acesso em: 16 jan. 2021.
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 4. ed. São Paulo: Max Limonad,
2000.
PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 6ª Ed. RT: São Paulo. 2006.
QUEIROZ, Paulo de Souza. Do Caráter Subsidiário Do Direito Penal. Del Rey: Belo Horizonte, 1998.
Quem é Maria da Penha Maia Fernandes. Disponível em: http://www.compromissoeatitude.org.br/quem-e-mariada-penha-maia-fernandes/. Acesso em: 16 jan. 2021.
RODRIGUES, Anabela Miranda. A determinação da medida da pena privativa de liberdade. Editora Tema. 1995.
SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo,
2004.
SANTOS, Cecília MacDowell. Direitos humanos das mulheres e violência contra as mulheres: avanços e limites da
Lei
“Maria
da
Penha”. Disponível
em: http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_mulher/legislacao/texto_direitoshumanos_viol
encia.pdf. Acesso em 17 dez. 2020.
SANTOS, Juarez Cirino dos. Política Criminal: Realidades e Ilusões do Discurso Pena. In: Discursos Sediciosos
Crime, Direito e Sociedade. Ano 7, n. 12, 2º semestre de 2002. Rio de Janeiro: Revan, 2002.
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de
1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.
SILVA, Carla da. A DESIGUALDADE IMPOSTA PELOS PAPEIS DE HOMEM E MULHER: UMA
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRUÇÃO
DA
IGUALDADE
DE
GÊNERO. 2012.
Disponível
em: <http://www.unifia.edu.br/projetorevista/artigos/direito/20121/desigualdade_imposta.pdf>. Acesso em: 16 jan.
2021.
SILVA, Marisya Souza e. Crimes hediondos e progressão de regime prisional. Edição Revista, 2016, pp. 125-126.
VIOLÊNCIA DE GÊNERO. Veja a jurisprudência do STJ após 11 anos da Lei Maria da Penha. Disponível
em: https://www.conjur.com.br/2017-ago-07/veja-jurisprudencia-stj-11-anos-lei-maria-penha. Acesso em: 20 dez.
2020.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. Mulheres conhecem a Lei Maria da Penha,
mas 700 mil ainda sofrem agressões no Brasil. Disponível
em: https://www.senado.gov.br/senado/datasenado/pdf/datasenado/DataSenado-PesquisaViolencia_Domestica_contra_a_Mulher_2013.pdf. Acesso em: 20 dez. 2020.

A ESSÊNCIA DO DIREITO TRIBUTÁRIO: NOÇÕES GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO E A DEFINIÇÃO DE TRIBUTO
THE ESSENCE OF TAX LAW: GENERAL NOTIONS OF TAX LAW AND THE
DEFINITION OF TAX
LA ESENCIA DEL DERECHO TRIBUTARIO: NOCIONES GENERALES DEL DERECHO
TRIBUTARIO Y LA DEFINICIÓN DE TRIBUTARIO
Davi Henrique Damasceno de Sales

Florianópolis, Ed.4, n.01, Outubro/2021 - ISSN/2675-5203

SALES, Davi Henrique Damasceno de. A essência do Direito Tributário: Noções gerais de Direito
Tributário e a definição de tributo. Revista International Integralize Scientific. Ed.04, n.1, p. 23-21,
Outubro/2021. ISSN/2675-5203
RESUMO
O presente Trabalho tem por finalidade analisar a Essência do Direito Tributário, dando ênfase aos
elementos mais rudimentares desse ramo jurídico: O conceito de Direito Tributário e a Definição de
Tributo. O sistema tributário brasileiro é repleto de complexidades, o que torna a tarefa do profissional
tributário um enorme desafio. Tal fato, aliado ao ensino falho de algumas instituições de ensino tem
contribuído na entrega de pessoas desqualificadas para o mercado de trabalho, estas, que lidam com a
saúde e a vida das pessoas físicas e jurídicas. Ante o exposto, foi desenvolvida a presente pesquisa,
utilizando-se a metodologia de revisão bibliográfica, especialmente de doutrinas e textos disponíveis na
internet, com o escopo de proporcionar ao leitor uma reflexão sobre o tema. Para tanto, tomou-se como
referencial o magistério de ALEXANDRE (2016), PAULSEN (2014) e SABBAG (2016), entre outros.
Concluiu-se, com o estudo proposto, que o Direito Tributário é um ramo autônomo da ciência jurídica,
ligado ao Direito Público, que tem como objetivo normatizar a relação jurídica estabelecida entre o
Estado e os seus Administrados, no que tange à instituição, fiscalização e arrecadação dos tributos.
Ainda, constatou-se que Tributo e Imposto não se confundem, uma vez que aquele é gênero do qual este
é espécie. Por fim, averiguou-se que o tributo é uma prestação financeira paga pelo contribuinte ou
responsável tributário independentemente da sua vontade, criada por Lei ou Medida Provisória, cujo fato
gerador é uma situação diversa de um ilícito, cobrada através do lançamento tributário.
Palavras-chave: Essência. Direito. Tributo.
ABSTRACT
The purpose of this paper is to analyze the Essence of Tax Law, emphasizing the most rudimentary
elements of this legal branch: The concept of Tax Law and the Definition of Tax. The Brazilian tax
system is full of complexities, which makes the task of the tax professional an enormous challenge. This
fact, combined with the flawed teaching of some educational institutions, has contributed to the delivery
of disqualified people to the labor market, these, who deal with the health and life of individuals and
companies. Given the above, this research was developed, using the methodology of bibliographic
review, especially of doctrines and texts available on the internet, with the aim of providing the reader
with a reflection on the theme. For this, the teaching of ALEXANDRE (2016), PAULSEN (2014) and
SABBAG (2016), among others, was taken as a reference. It was concluded, with the proposed study,
that Tax Law is an autonomous branch of legal science, linked to Public Law, which aims to standardize
the legal relationship established between the State and its Administrators, with regard to the institution,
inspection and collection of taxes. Still, it was found that Tribute and Tax are not confused, since that is
the genus of which this is a species. Finally, it was found that the tax is a financial benefit paid by the
taxpayer or tax responsible regardless of their will, created by Law or Provisional Measure, whose
taxable event is a situation other than an illegal one, charged through the tax assessment.
Keywords: Essence. Law. Tribute.

ABSTRACTO
Este trabajo tiene como objetivo analizar la esencia del derecho tributario, haciendo hincapié en los
elementos más rudimentarios de este campo jurídico: el concepto de derecho tributario y la definición de
impuesto. El sistema tributario brasileño está lleno de complejidades, lo que hace que la tarea del
profesional tributario sea un desafío enorme. Este hecho, unido a la deficiente enseñanza de algunas
instituciones educativas, ha contribuido a la entrega al mercado laboral de personas no calificadas, estas,
que se ocupan de la salud y la vida de personas y empresas. Con base en lo anterior, esta investigación se
desarrolló, utilizando la metodología de revisión de la literatura, especialmente de doctrinas y textos
disponibles en Internet, con el objetivo de brindar al lector una reflexión sobre el tema. Para ello, se tomó
como referencia la enseñanza de ALEXANDRE (2016), PAULSEN (2014) y SABBAG (2016), entre
otros. Se concluyó, con el estudio propuesto, que el Derecho Tributario es una rama autónoma de la
ciencia jurídica, vinculada al Derecho Público, que tiene como objetivo homogeneizar la relación
jurídica que se establece entre el Estado y sus Administradores, en lo que respecta a la institución,
fiscalización y recaudación de impuestos. Aún así, se encontró que Tribute e Tax no se confunden, ya
que ese es el género del que esta es una especie. Finalmente, se constató que el impuesto es una cuota
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financiera pagada por el contribuyente o contribuyente responsable independientemente de su voluntad,
creada por Ley o Medida Provisional, cuyo hecho desencadenante es una situación distinta a un agravio,
imputado a través de la liquidación del impuesto.
Palabras clave: esencia. Derecha. Tributo.

INTRODUÇÃO
O presente estudo científico tem como objetivo primordial proporcionar ao leitor, de
forma clara e objetiva, uma reflexão sobre o tema A Essência do Direito Tributário,
notadamente no que tange aos conhecimentos mais rudimentares que, quem atua ou quer atuar
na área Tributária deve ter.
O sistema tributário brasileiro é deveras complexo, fato que, por si só, faz com que o
trabalho na área fiscal seja árduo. Não obstante, o ensino deficiente oferecido por algumas
instituições de ensino tem contribuído para que os alunos de graduação se formem sem
compreender os pontos mais basilares do Direito Tributário, tornando ainda mais grave a
situação.
Noções Gerais como o Conceito de Direito Tributário e a Definição de Tributo não são
aprendidos pelos futuros profissionais da área, fazendo com que o mercado receba pessoas
tecnicamente despreparadas.
Por óbvio que tal situação não pode perdurar, uma vez que o Tributarista lida,
diariamente, com a saúde e a vida das pessoas físicas e jurídicas, sendo que um simples
equívoco da sua parte pode ocasionar a curto, médio ou longo prazo, na falência ou insolvência
das mesmas.
Diante disso, faz-se necessário que os seguintes questionamentos sejam respondidos a
contento, de modo que seja passado a diante a essência do Direito Tributário: Qual o Conceito
de Direito Tributário? Qual a Definição de Tributo?
Considerando que se trata de um tema de extrema importância prática, tendo em vista
que a compreensão desses elementos da área tributária é essencial para que um profissional
possa atuar de forma adequada, resta claro e ululante a relevância da pesquisa proposta.
Para a consecução do objetivo pretendido, utilizar-se-á o método de revisão
bibliográfica, especialmente de doutrinas e textos disponíveis na internet, discorrendo, no bojo
do escrito, sobre os seguintes pontos:
 Breves Explicações sobre o Direito Tributário;
 Conceito de Direito Tributário;
 Definição de Tributo.
Ressalta-se que este artigo foi desenvolvido com fulcro no magistério de diversos
autores de renome na área do Direito Tributário, tais como: ALEXANDRE (2016), PAULSEN
(2014) e SABBAG (2016).
Desenvolvimento
O Estado, no sentido lato, tem a sua razão de existir na realização do bem comum. Para
tanto, deve concretizar algumas atividades, que, por óbvio, precisam ser custeadas de alguma
maneira. O financiamento dessas tarefas estatais pode ocorrer de duas formas: originária e
derivada.
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A obtenção de receitas originárias ocorre quando o Estado atua no mercado como se
um particular fosse, sob a égide predominante do Direito privado, despindo-se das suas
“vantagens”. Um claro exemplo disso é o aluguel de um imóvel público a outrem.
Por outro lado, o angariamento de receitas derivadas se verifica no momento em que,
valendo-se das suas prerrogativas, especialmente do poder de império, o Estado, com esteio no
Direito Público, exige que as pessoas físicas e jurídicas carreiem valores aos cofres
governamentais, sendo marcante, nesse sentido, a cobrança de tributos.
É claro que, sendo o Brasil um Estado Democrático de Direito, a captação das receitas
derivadas não pode ser realizada ao bel prazer do Ente Estatal, sendo necessário, destarte, que
uma normatização seja respeitada para tanto, qual seja, o Direito Tributário, que, conforme o
ensinamento de Eduardo Sabbag:
[...] é a ramificação autônoma da Ciência Jurídica, atrelada ao direito público,
concentrando o plexo de relações jurídicas que imantam o elo “Estado versus
Contribuinte”, na atividade financeira do Estado, quanto à instituição, fiscalização e
arrecadação de tributos. (SABBAG, 2016, p. 37).

Percebe-se que, pelo conceito traçado pelo renomado autor, o Direito Tributário é uma
ciência autônoma, pois, dotado de conceitos, elementos e princípios que lhe são próprios;
interligado com o Direito Público, visto que, na exigência dos tributos o Estado atua, por meio
dele, dotado de prerrogativas em face do particular; que trata da relação jurídica estabelecida
entre o Estado, comumente chamado de Fisco e as Pessoas Físicas ou Jurídicas, denominadas
Contribuintes ou Responsáveis Tributários; e regulamenta a instituição, fiscalização e
arrecadação dos tributos. Mas o que vem a ser um tributo?
A resposta da pergunta em questão não necessita, ao menos inicialmente, de uma
interpretação doutrinária para ser elaborada. Nos termos do artigo 3º, do Código Tributário
Nacional – CTN:
Art. 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. (Grifou-se).
(Destacou-se).

Todavia, para que seja compreendido o alcance das palavras do precitado artigo deve
ser feita uma interpretação jurídico-doutrinária, de modo que a definição de tributo não passe
mais despercebida.
Inicialmente, faz-se mister que fique bem claro que as expressões tributo e imposto não
são, nem de longe, sinônimas. A primeira, na verdade, é gênero do qual a segunda é espécie.
Além do imposto, são espécies tributárias a taxa, as contribuições de melhoria, o empréstimo
compulsório e as contribuições sociais.
Uma vez entendida tal distinção, passemos à análise dos 04 (quatro) elementos que
compõem a definição de tributo, os quais serão doravante detalhados, a fim de que sejam
aprendidos e fixados.
O tributo, como deixa claro o Código Tributário Nacional, é uma prestação
pecuniária, portanto, pode ser pago por meio de moeda, cheque ou dação de bem imóvel, sendo
que, no segundo caso, somente se considera adimplido após a devida compensação bancária.
Isso é o que se pode extrair da interpretação conjugada dos artigos 3º, 156 e 162, todos do CTN,
adequada, logicamente, à atual realidade do sistema financeiro nacional brasileiro, em que as
demais formas de pagamento citadas nos referidos dispositivos caíram em desuso:
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Art. 162. O pagamento é efetuado:
I - em moeda corrente, cheque ou vale postal;
II - nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado, ou por processo
mecânico.
§ 1º A legislação tributária pode determinar as garantias exigidas para o pagamento por
cheque ou vale postal, desde que não o torne impossível ou mais oneroso que o
pagamento em moeda corrente.
§ 2º O crédito pago por cheque somente se considera extinto com o resgate deste
pelo sacado.
[...].
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
[...];
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas
em lei. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
[...]. (Grifou-se). (Destacou-se).

Além disso, a exigência do tributo somente pode ocorrer por meio de Lei, seja ela
Complementar, Ordinária ou Delegada, ou, ainda, outro instrumento normativo que tenha a sua
força, no caso brasileiro, a Medida Provisória, ato exclusivo do Chefe do Poder Executivo, que
somente não pode tratar das matérias tributárias afetas à Lei Complementar, conforme preveem
os artigos 62 e 150, ambos da Constituição Federal – CRFB/1988 e 97, do CTN:
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar
medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso
Nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: (Incluído pela Emenda

Constitucional nº 32, de 2001)
[...];
III – reservada a lei complementar; (Incluído pela Emenda Constitucional nº

32, de 2001)
[...].
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
[...].
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26,
39, 57 e 65;
[...]. (Grifou-se). (Destacou-se).

É relevante pontuar que, em se tratando de minoração ou majoração de tributos, é permitido ao
Presidente da República, por meio de simples Decreto, nos termos do artigo 153, da
CRFB/1988, aumentar ou diminuir as alíquotas dos impostos extrafiscais, observado os limites
estipulados por Lei, quais sejam:

Imposto de Importação – II;

Imposto de Exportação – IE;

Imposto sobre Operações Financeiras – IOF;

Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
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IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
§ 1º - É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I,
II, IV e V. (Grifou-se). (Destacou-se).

O pagamento do tributo não é algo voluntário, ou seja, não cabe ao contribuinte ou
responsável tributário, pessoa física ou jurídica, decidir se deve ou não pagá-lo, tratando-se de
prestação compulsória, exigida pelo Estado por intermédio do seu poder de império, este,
muitas das vezes retratado pelo Direito Administrativo como o Princípio da Supremacia do
Interesse Público.
Assim sendo, uma vez instituído o tributo no sistema jurídico tributário, por meio de
Lei ou Medida Provisória, aquele que realizar um ato que se encaixe na regra hipotética
normativamente descrita, denominada pelos Tributaristas de hipótese de incidência tributária,
obrigatoriamente, terá que pagá-lo, ressalvado os casos de imunidade e isenção tributária. Nesse
sentido:
O tributo é receita derivada, cobrada pelo Estado, no uso de seu poder de império. O
dever de pagá-lo é, portanto, imposto pela lei, sendo irrelevante a vontade das partes
(credor e devedor). (ALEXANDRE, 2016, p. 11).
O caráter compulsório do tributo, aliás, resta evidente na medida em que a Constituição
coloca a lei, que a todos obriga, como fonte da obrigação tributária. De fato, o art. 150,
I, da Constituição Federal exige que a instituição e a majoração os tributos sejam
estabelecidas por lei, o que revela a sua natureza compulsória de obrigação ex lege,
marcada pela generalidade e cogência, independente da concorrência da vontade do
sujeito passivo quanto à constituição da relação jurídica. (PAULSEN, 2014, p. 35).

É importante observar, ainda, para a correta compreensão da definição de tributo, que o
seu fato gerador, isto é, a ocorrência no mundo fenomênico da hipótese de incidência tributária
jamais será a realização de uma atividade ilícita, de modo que, por isso, ele e a multa não se
confundem. Noutras palavras, o cometimento de um ato ilícito por parte de alguém pode gerarlhe uma sanção, não um tributo.
Todavia, se a atividade ilícita concretizada por uma pessoa física ou jurídica se
enquadrar numa hipótese de incidência tributária surgir-lhe-á, inexoravelmente, a obrigação de
pagar um tributo. Trata-se da incidência do princípio tributário do pecunia non olet (o dinheiro
não tem cheiro).
Exemplificadamente, o artigo 43, do Código Tributário Nacional, trata do Imposto de
Renda e Proventos de Qualquer Natureza – IR. Pois bem, se uma pessoa física, através do
tráfico de drogas, conseguir angariar determinada quantia terá, obrigatoriamente, que pagar o
IR. Porém, não consta da Lei que o tráfico de drogas é fato gerador de um tributo. Muito pelo
contrário, o agente perpetrador de tal conduta poderá ser punido, inclusive com multa. Doutro
giro, a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza é hipótese de incidência tributária do imposto de renda. Desse modo, teremos uma
tributação sobre o valor angariado com uma atividade ilícita.
A esse respeito, é esclarecedor o magistério de Ricardo Alexandre ao relatar o fato que
deu origem ao princípio referido:
Esta possibilidade é conhecida na doutrina como princípio do pecunia non olet
(dinheiro não cheira). A expressão, hoje tão popular entre os tributaristas, surgiu de
uma situação, no mínimo, curiosa. Um dos mais bem-sucedidos imperadores romanos,
Vespasiano, instituiu um tributo – semelhante à atual taxa – a ser cobrado pelo uso dos
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mictórios públicos (latrinas). Seu filho, Tito, não concordou com fato gerador tão
“malcheiroso”. Ao tomar conhecimento das reclamações do filho, Vespasiano segurou
uma moeda de ouro e lhe perguntou: Olet? (Cheira?). Tito respondeu: Non olet (Não
cheira). Não importava, portanto, se o “fato gerador”, lá na latrina, cheirava mal, o
dinheiro de lá proveniente não matinha o cheiro da origem. A sabedoria popular
explicaria o pensamento de Vespasiano de outra forma: “dinheiro é dinheiro”.
(ALEXANDRE, 2016, p. 12/13).

Por fim, a arrecadação de tributos, como já explanado, requer a observância das normas
tributárias, especialmente do CTN. Assim, tal ato é atividade plenamente vinculada aos
regramentos legais e, em se tratando de atividade administrativa, é exercida pelo Poder
Executivo, na figura de uma Autoridade Tributária.
De acordo com o artigo 142, do CTN, a arrecadação tributária deve ocorrer por meio de
lançamento, isto é, da abertura de um procedimento administrativo onde será apurada a
ocorrência ou não de um fato gerador, determinada a matéria tributável, calculado o quantum
devido, bem como identificado o contribuinte e/ou o responsável tributário e, se for o caso,
aplicada a penalidade cabível.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ante o exposto, concluiu-se com a presente pesquisa que o Direito Tributário é um ramo
autônomo da ciência jurídica, intrinsicamente ligado ao Direito Público, cujo objetivo é
regulamentar a relação jurídica estabelecida entre o Estado e os Cidadãos, quando da instituição,
fiscalização e arrecadação dos tributos.
Constatou-se, também, que o uso das expressões Tributo e Imposto como sinônimas é
equivocado, tendo em vista que aquele é gênero do qual este é espécie, juntamente com as
Taxas, Contribuições de Melhoria, Empréstimo Compulsório e Contribuições Sociais.
In fine, averiguou-se, através da dissecação dos elementos que compõem a definição de
tributo trazida pelo artigo 3º, do Código Tributário Nacional, que o mesmo se trata de uma
prestação financeira que deve ser paga pelas pessoas físicas e jurídicas independentemente da
sua vontade, criada por meio de Lei ou Medida Provisória, que tem por fato gerador uma
situação concreta diversa de um ato ilícito, sendo cobrada através do exercício estatal de uma
atividade administrativa denominada lançamento tributário.
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RESUMO
O presente Trabalho tem por finalidade analisar o tema Direito Processual Intertemporal, dando ênfase
na Aplicação da Lei Processual Civil no Tempo e os Recursos Cíveis. Com a entrada em vigor do Novo
Código de Processo Civil, reacenderam as discussões a respeito do marco processual que indica a
obrigatoriedade da aplicação de uma nova Lei Processual, em detrimento de outra revogada,
notadamente na fase recursal, tendo em vista as inúmeras mudanças que o Novel Codex realizou no
regramento dessa etapa do processo. Ante o exposto, foi desenvolvida a presente pesquisa, utilizando-se
a metodologia de revisão bibliográfica, especialmente de doutrinas e textos disponíveis na internet, com
o escopo de proporcionar ao leitor uma reflexão sobre o tema. Para tanto, tomou-se como referencial o
magistério de GONÇALVES (2015), GRINOVER ET AL (2015), DIDIER JR. (2015), entre outros.
Concluiu-se, com o estudo proposto, que o marco a ser observado é a publicação da decisão guerreada –
interlocutória, sentença ou acórdão –, sendo que, considera-se devidamente publicada uma decisão, no
exato momento em que o documento que a representa é carreado aos autos processuais. Destarte, quando
da interposição de um recurso cível, deve ser observado qual o diploma de processo civil que estava em
vigor quando o decisium combatido foi jungido aos autos.
Palavras-chave: Novo Código de Processo Civil. Marco Processual. Recursos Cíveis.
ABSTRACT
The purpose of this paper is to analyze the theme of Intertemporal Procedural Law, with emphasis on the
Application of Civil Procedural Law in Time and Civil Resources. With the entry into force of the New
Civil Procedure Code, discussions about the procedural framework that indicates the mandatory
application of a new Procedural Law have been rekindled, to the detriment of a revoked one, notably in
the appeal phase, in view of the numerous changes the Novel Codex carried out in the regulation of this
stage of the process. Given the above, this research was developed, using the methodology of
bibliographic review, especially of doctrines and texts available on the internet, with the aim of
providing the reader with a reflection on the theme. For this, the teaching of GONÇALVES (2015),
GRINOVER ET AL (2015), DIDIER JR was taken as a reference. (2015), among others. It was
concluded, with the proposed study, that the landmark to be observed is the publication of the war

Florianópolis, Ed.4, n.01, Outubro/2021 - ISSN/2675-5203

decision - interlocutory, sentence or judgment -, being that, a decision is considered duly published, at
the exact moment when the document that represents it it is carried to the procedural records. Thus, when
filing a civil appeal, it should be noted which civil procedure diploma was in effect when the contested
decision was attached to the case file.
Keywords: New Civil Procedure Code. Procedural Framework. Civil Resources.
ABSTRACTO
Este trabajo tiene como objetivo analizar la temática del Derecho Procesal Intertemporal, haciendo
énfasis en la Aplicación del Derecho Procesal Civil en el Tiempo y los Recursos Civiles. Con la entrada
en vigor del Nuevo Código Procesal Civil, se reavivó el debate sobre el marco procesal que indica la
aplicación obligatoria de una nueva Ley Procesal, en detrimento de otra derogada, en particular en la fase
de recurso, ante los numerosos cambios que el Novel Codex llevó a cabo la regulación de esta etapa del
proceso. Con base en lo anterior, esta investigación se desarrolló, utilizando la metodología de revisión
de la literatura, especialmente de doctrinas y textos disponibles en Internet, con el objetivo de brindar al
lector una reflexión sobre el tema. Para ello, la enseñanza de GONÇALVES (2015), GRINOVER ET AL
(2015), DIDIER JR. (2015), entre otros. Se concluyó, con el estudio propuesto, que el hito a observar es
la publicación de la resolución impugnada - interlocutoria, sentencia o sentencia -, y una resolución se
considera debidamente publicada, en el momento exacto en que se lleva el documento que la representa.
a los expedientes procesales. Así, a la hora de interponer un recurso civil, conviene señalar qué título de
procedimiento civil estaba en vigor cuando se adjuntó al expediente la decisión impugnada.
Palabras clave: Nuevo Código Procesal Civil. Marco procesal. Recursos civiles.

INTRODUÇÃO
O presente estudo científico tem como objetivo primordial proporcionar ao leitor uma
reflexão sobre o tema Direito Processual Intertemporal, notadamente no que tange à Aplicação
da Lei Processual Civil no Tempo e os Recursos Cíveis.
Com a revogação in totum de uma norma processual pelo advento de outra é normal
que surjam dúvidas quanto à aplicação da nova lei no tempo, sendo que, tais incertezas,
conforme demonstra a história do Direito Processual brasileiro, concentra-se, de maneira
idiossincrática, na fase recursal.
Por óbvio que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, a realidade
em nada destoou do supra consignado, havendo acesa discussão doutrinária, cujo intuito é
responder à seguinte indagação: Qual é o marco processual que indica a obrigatoriedade da
aplicação do Novel Codex e, consequentemente, do sistema recursal nele inserto?
Considerando-se que se trata de um tema de extrema relevância prática, tendo em vista
que a escolha da norma processual equivocada pode acarretar, inclusive, no fim precoce de uma
demanda judicial, resta claro e ululante a relevância da pesquisa proposta.
Para a consecução do objetivo pretendido, utilizar-se-á o método de revisão
bibliográfica, especialmente de doutrinas e textos disponíveis na internet, discorrendo, no bojo
do escrito, sobre os seguintes pontos:
 Teorias Aplicáveis ao Direito Processual Intertemporal;
 O Novo Código de Processo Civil e a sua Aplicação no Tempo;
 O Marco Processual que Indica a Obrigatoriedade da Aplicação do Novo Diploma
Processual Civil.
Ressalta-se que este artigo foi desenvolvido com fulcro no magistério de diversos
autores de renome na área do Direito Processual Civil, tais como: Gonçalves (2015), Câmara
(2016), Didier Jr. (2015), Wambier et al (2008) e Grinover et al (2015).
DESENVOLVIMENTO

Florianópolis, Ed.4, n.01, Outubro/2021 - ISSN/2675-5203

É de notório conhecimento, no meio jurídico, que o vocábulo “PROCESSO” apresenta
significados diversos, a depender do contexto em que utilizado, sendo os dois mais importantes,
conforme se depreende da leitura dos manuais jurídicos e da prática forense:
 Relação Jurídica e;
 Ato Jurídico Complexo de Formação Sucessiva.
Para a análise do tema in focus, faz-se imprescindível tomar a precitada palavra na
segunda acepção, isto é, como ato jurídico complexo de formação sucessiva, conforme explana,
com maestria, o ilustre Doutrinador Fredie Diddier Jr., in verbis:
O processo é uma espécie de ato jurídico. Trata-se de um ato jurídico complexo.
Enquadra-se o processo na categoria “ato-complexo de formação sucessiva”: os vários
atos que compõem o tipo normativo sucedem-se no tempo, porquanto seja um conjunto
de atos jurídicos (atos processuais), relacionados entre si, que possuem como objetivo
comum, no caso do processo judicial, a prestação jurisdicional. (DIDIER JR., 2015, p.
56).

Sendo o processo o instrumento pelo qual o Estado, substituindo as partes, presta a
tutela jurisdicional, no exercício da função judicante, cada ato que o compõe – da propositura da
demanda até o trânsito em julgado do decisium fim exarado – está adstrito à Lei Processual
vigente, por força do Princípio Constitucional da Legalidade, insculpido no artigo 5º, II, da
Carta Magna.
A força coercitiva de uma Lei – vigor –, dentro do território nacional, tem início no dia
em que ela determina ou, quando omissa, 45 (quarenta e cinco) dias depois de oficialmente
publicada. Doutro giro, a não obrigatoriedade de sua observância está condicionada a sua
revogação, conforme disposto nos artigos 1º e 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro.
Revogada uma Lei Processual pelo advento de outra, surgem dois importantes
questionamentos que devem ser respondidos, quais sejam: A nova Lei Processual é aplicável
aos processos em curso? Se sim, a partir de quando?
Para responder a estas inquirições, estudiosos do Direito Processual Civil formularam 3
(três) teorias, as quais serão sucintamente explicadas, a fim de proporcionar ao leitor um
entendimento completo do tema em análise.
Pela teoria da Unidade Processual, não obstante o processo fracionar-se em diversos
atos, estes apresentam ligação tão estreita entre si, que somente podem ser regulados por uma
Lei, qual seja, a que estava em vigor quando da prática do primeiro ato processual.
Destarte, não há que se falar em aplicação da nova Lei Processual aos processos em
curso, tampouco em retroatividade da mesma, mas em ultratividade ampla da Lei revogada,
visto que regulará o processo até o seu termo.
Noutro diapasão, petrifica a teoria do Isolamento das Fases Processuais que, em que
pese o processo desmembrar-se em atos diversificados, estes compõem fases processuais
autônomas – postulatória, ordinatória, instrutória, decisória e recursal – e, por conseguinte, cada
ciclo daquele será regido pela Lei de Processo vigente quando do seu início.
Portanto, a nova Lei Processual alcançará os processos em curso, porém não se aplicará
às fases que já tiveram início, incidindo, tão somente, sobre as posteriores a sua vigência –
irretroatividade –, ocorrendo, então, ultratividade limitada da Lei revogada, pois será aplicada
ao processo até o termo da fase que se encontra em andamento.
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In fine, a teoria do Isolamento dos Atos Processuais advoga que, exatamente pelo
processo ser subdividido em inúmeros atos processuais, cada um deve se subordinar à Lei
Processual cogente no momento da sua prática.
Assim sendo, a nova Lei Processual irradiará seus efeitos sobre os processos em curso,
aplicando-se ao próximo ato processual que deva ser praticado, sendo que, quanto à retroação da
mesma, há controvérsia doutrinária que será explanada em momento oportuno, cumprindo
consignar, ademais, que não haverá ultratividade da Lei revogada.
Insta pontuar que, no Brasil, em regra, adotou-se a última tese, decorrendo desta, nos
termos do entendimento uníssono da doutrina, o princípio geral do direito denominado de
TEMPUS REGIT ACTUM, conforme se depreende do magistério de Ada Pellegrini Grinover et
al, litteris:
[…]. c) o do isolamento dos atos processuais, no qual a lei nova não atinge os atos
processuais já praticados nem seus efeitos, mas se aplica aos atos processuais a
praticar, sem limitações relativas às chamadas fases processuais.
Esse último sistema tem contado com a adesão da maioria dos autores e foi
expressamente consagrado pelo art. 2º do Código de Processo Penal: “a lei processual
penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a
vigência da lei anterior”. E, conforme entendimento de geral aceitação pela doutrina
brasileira, o dispositivo transcrito contém um princípio geral de direito processual
intertemporal que também se aplica, como norma de superdireito, às normas de direito
processual civil. (GRINOVER ET AL, 2015, p. 129). (Grifou-se).

Especificamente quanto ao Novo Código de Processo Civil, percebe-se claramente,
pela leitura dos seus artigos 14 e 1.046, a adoção expressa da teoria do Isolamento dos Atos
Processuais, in verbis:
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.
Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo
aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

Note-se que os precitados dispositivos determinam a irretroatividade do Novo Codex,
com a consequente preservação dos atos processuais praticados e das situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada, ou seja, prega a conservação dos atos jurídicos
processuais perfeitos e dos direitos processuais adquiridos.
Malgrado o estatuído, estabeleceu-se uma celeuma doutrinária a respeito da
possibilidade da retroação benéfica do Novel Diploma Processual Civil. Isto porque, a
Constituição Federal somente determina a irretroatividade da Lei, quando tal fenômeno puder
prejudicar o direito adquirido, a coisa julgada ou o ato jurídico perfeito.
Posicionando-se favoravelmente à retroação benéfica do Novo Código de Processo
Civil, ensina o emitente Doutrinador Marcus Vinicius Rios Gonçalves, em seu livro “Direito
Processual Civil Esquematizado”:

[…]. Desde o momento em que a decisão foi publicada, adveio para as partes o direito
de interpor o recurso que, então, estava previsto no ordenamento jurídico. Se ele for
extinto, ou seu prazo for reduzido, as partes não poderão ser prejudicadas. Se o prazo,
porém, for ampliado, a lei nova será aplicável, pois ela não poderá retroagir para
prejudicar, mas apenas para favorecer os litigantes. Mas a ampliação só vale se a
decisão não estiver preclusa. (GONÇALVES, 2015, p. 93). (Grifou-se). (Destaques do
autor).
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Entendendo pela não retroação do Novel Codex, ainda que de forma benéfica, ensina o
emérito Doutrinador Alexandre Freitas Câmara, in seu livro “O Novo Código de Processo Civil
Brasileiro”:
Assim, então, a entrada em vigor de uma lei processual nova gera sua incidência
imediata, não só aos processos que se instaurem daí por diante, mas também aos
processos em curso. Não há, porém, retroatividade da lei processual, de modo que não
se pode admitir que a lei processual nova se aplique a fatos anteriores à sua vigência ou
que desrespeite as situações processuais consolidadas sob a égide da norma anterior.
(CÂMARA, 2016, p. 22). (Grifou-se).

Em que pese parecer mais acertada a primeira interpretação, tendo em vista os
princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os métodos
hermenêuticos teleológico e finalístico, o Superior Tribunal de Justiça e os integrantes do Fórum
Permanente de Processualistas Civis – FPPC, encamparam a segunda compreensão, conforme
se extrai da leitura dos enunciados abaixo colacionados:
ENA 2/STJ. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
ENA 3/STJ. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
EN 267/FPPC. (arts. 218, e 1.046). Os prazos processuais iniciados antes da vigência
do CPC serão integralmente regulados pelo regime revogado. (Grupo: Direito
intertemporal e disposições finais e transitórias).
EN 268/FPPC. (arts. 219 e 1.046). A regra de contagem de prazos em dias úteis só se
aplica aos prazos iniciados após a vigência do Novo Código. (Grupo: Direito
intertemporal e disposições finais e transitórias).

Observe-se que os enunciados supramencionados negam, peremptoriamente, a
aplicação dos pontos benéficos do Novel Código de Processo Civil, em comparação com o
codex revogado, aos processos em curso.
Deste modo, o aumento do prazo para a interposição de determinado recurso não
beneficia as partes, ainda que o termo não tenha chegado ao fim, quando da entrada em vigor do
Novo Diploma Processual Civil. Outrossim, o prazo para a prática de um ato processual, que já
esteja em curso, não será computado em dias úteis, mas em dias corridos, se o dies a quo para a
concretização do mesmo se deu na vigência do código revogado.
Tal entendimento fez reacender discussão vetusta, que diz respeito ao marco processual
que indica a obrigatoriedade da aplicação da nova Lei – o Novo Diploma de Processo Civil –,
em detrimento do código ab-rogado.
Conforme já afirmado no introito deste escrito, as dúvidas a esse respeito ficam mais
perceptíveis quando se tem a necessidade de interpor – ou opor – recurso em face de uma
decisão – interlocutória, sentença ou acórdão –.
Ao longo dos anos, diversas teorias, perfeitamente aplicáveis ao Novo Codex de
Processo Civil foram desenvolvidas, a fim de aclarar o objeto de estudo, predominando, porém,
o entendimento de que o referencial a ser observado é a publicação da decisão atacada.
Ocorre que tal petrificação não foi suficiente para resolver o problema, pois, partindo
do pressuposto supracitado, surge a seguinte dúvida: Quando uma decisão – em sentido amplo –
pode ser considerada efetivamente publicada?
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Respondendo à indagação, Luiz Rodrigues Wambier et al. defende que uma decisão
está devidamente publicada no momento em que o magistrado entrega o documento que
formaliza o ato processual em cartório, a fim de que seja jungido aos autos e, posteriormente,
publicado no Diário Oficial Eletrônico. Veja-se:
No que tange ao cabimento de recursos, é aplicável a regra que está em vigor no
momento em que é publicada a decisão de que se pretende recorrer. As sentenças e
decisões interlocutórias emitidas por escrito são publicadas no momento em que o juiz
entrega o documento que as formaliza em cartório. […]. (WAMBIER ET AL., 2008, p.
70). (Grifou-se).

Noutro diapasão, consigna Fredie Didier Jr. que, considera-se publicada uma decisão
no exato momento em que o documento que a formaliza é carreado aos autos processuais, tendo
em vista que o processo, em regra, é público, isto é, acessível a todos:
[…]. Se foi proferida em gabinete, considerar-se-á publicada assim que for juntada aos
autos pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. Não se pode confundir a publicação a
que se refere com a sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial. Publicar
a sentença é torná-la pública, o que ocorre quando ela é proferida em audiência/sessão
ou quando é juntada aos autos. (DIDIER JR., 2015, p. 57). (Grifou-se).

Considerando-se a lógica jurídica e, analisando as ponderações dos autores
supramencionados e de outros que dissertaram sobre o tema, parece, data maxima venia, mais
racional o segundo entendimento, afinal, a Carta Maior, em seu artigo 5º, LX, somente permite
a restrição da publicidade dos atos processuais em homenagem à defesa da intimidade ou
quando o interesse social exigir.
Assim, não se pode negar que, uma vez jungido aos autos um documento
representativo de um ato processual, em regra, o mesmo tornou-se público, incluindo-se, nesta
assertiva, as decisões interlocutórias, as sentenças e os acórdãos.
Quanto ao entendimento afastado, importante notar a dificuldade de a parte saber
quando o precitado documento foi entregue em cartório, tendo em vista que, pelo que se percebe
da prática forense, é de pouco costume a lavratura de uma certidão no dia em que o mesmo é
recebido pelo escrivão ou diretor de secretaria, o que já ocorre, perfeitamente, quando há sua
juntada aos autos do processo.
Destarte, pode-se afirmar, categoricamente, que o codex processual a ser observado
quando da interposição de um recurso cível será aquele em vigor quando o decisium for jungido
aos autos processuais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ante o exposto, concluiu-se, com a pesquisa, que o processo é um ato jurídico complexo
de formação sucessiva, cujos atos que o compõem estão adstritos à Lei Processual em vigor,
sendo que, no Brasil, em regra, a revogação desta pelo advento de outra, faz com que a nova Lei
se aplique imediatamente aos atos processuais que devam ser praticados, restando preservados
os já concretizados sob a égide da norma revogada, em adoção à teoria do Isolamento dos Atos
Processuais.
Constatou-se, também, que O Novel Codex de Processo Civil adotou a referida tese de
maneira expressa nos seus artigos 14 e 1.046, sendo que, quanto a sua retroatividade, em que
pese parecer mais consentâneo com a Constituição Federal a retroatividade benéfica de suas
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disposições, o entendimento majoritário é que, ainda que para beneficiar as partes, tal fenômeno
não ocorrerá.
Verificou-se, ainda, que, no que tange ao marco processual que indica a obrigatoriedade
da aplicação do Novel Diploma Processual Civil, em detrimento do revogado, o referencial a ser
observado é a publicação da decisão – em sentido amplo –, sendo que, considera-se publicado o
precitado ato processual, no exato momento em que o mesmo é jungido aos autos processuais,
tendo em vista que, em regra, o processo, por previsão constitucional, tem seu acesso irrestrito
ao público.
In fine, averiguou-se que o regramento a ser observado quando da interposição dos
recursos cíveis será aquele constante do codex processual em vigor, quando o decisium
guerreado for jungido aos autos.
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RESUMO
O presente Trabalho tem por finalidade analisar o tema Pessoas Jurídicas de Direito Privado, dando ênfase aos Aspectos
Controvertidos da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Com a entrada em vigor da Lei 12.441/2011, foi incluída
no Ordenamento Jurídico brasileiro uma nova espécie de Pessoa Jurídica de Direito Privado, denominada de “Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada”, popularmente conhecida como EIRELI. Ocorre que o regramento atinente a essa
nova Entidade Jurídica Personificada se encontra repleto de falhas técnico-jurídicas, o que obriga os seus interpretes a
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realizarem um esforço além do necessário para bem aplica-lo ao caso concreto. Ante o exposto, foi desenvolvida a presente
pesquisa, utilizando-se a metodologia de revisão bibliográfica, especialmente de doutrinas e textos disponíveis na internet, com
o escopo de proporcionar ao leitor uma reflexão sobre o tema. Para tanto, tomou-se como referencial o magistério de COELHO
(2015), NEGRÃO (2014), RAMOS (2019), TEIXEIRA (2016), entre outros. Concluiu-se, com o estudo proposto, que a
finalidade da inclusão da EIRELI no Ordenamento Jurídico era possibilitar a regularização da atividade econômica organizada
desempenhada pelo investidor de grande, médio e pequeno porte, bem como dar maior segurança ao seu patrimônio pessoal,
ensejando, diante disso, o seu crescimento e desenvolvimento. Ainda, constatou-se que o nome tecnicamente correto para esse
novo Ente Jurídico é Empresário Individual de Responsabilidade Limitada. Por fim, averiguou-se que a exigência de Capital
Mínimo para a sua constituição é ilegal e inconstitucional, bem como que pode ser o seu titular tanto a pessoa física quanto a
jurídica.

Palavras-chave: Pessoas Jurídicas de Direito Privado. EIRELI. Aspectos Controvertidos.
ABSTRACT
The present work has as its criterion the theme Legal Entities of Private Law, emphasizing the Controversial
Aspects of the Individual Limited Liability Company. With the entry into force of Law 12.441 / 2011, a new
species of Private Law Legal Entity, known as “Individual Limited Liability Company”, popularly known as
EIRELI, was included in the Brazilian Legal System. It turns out that the rules concerning this new Personified
Legal Entity are full of technical-legal flaws, which obliges its interpreters to make an effort beyond what is
necessary to apply it to the specific case. Given the above, this research was developed, using the methodology of
bibliographic review, especially of doctrines and texts available on the internet, with the aim of providing the
reader with a reflection on the theme. To this end, the teaching of COELHO (2015), NEGRÃO (2014), RAMOS
(2019), TEIXEIRA (2016), among others, was taken as reference. It was concluded, with the proposed study, that
the improvement of the inclusion of EIRELI in the Legal Order was to make possible the regularization of the
organized economic activity performed by the investor of great, medium and small size, as well as to give greater
security to its personal patrimony, giving rise, therefore, its growth and development. Still, it was found that the
technically correct name for this new Legal Entity is Individual Entrepreneur with Limited Liability. Finally, it was
found that the Minimum Capital requirement for its constitution is illegal and unconstitutional, as well as that the
holder can be both the individual and the legal entity.

Keywords: Private Law Legal Entities. EIRELI. Controversial Aspects.
ABSTRACTO
El propósito de este trabajo es analizar el tema de las Personas Jurídicas Privadas, enfatizando los
Aspectos Controvertidos de la Sociedad Individual de Responsabilidad Limitada. Con la entrada en vigor
de la Ley 12.441 / 2011, se incorporó al Sistema Jurídico Brasileño un nuevo tipo de Persona Jurídica
Privada, denominada “Sociedad Individual de Responsabilidad Limitada”, popularmente conocida como
EIRELI. Ocurre que la normativa de esta nueva Persona Jurídica Personificada está llena de fallas
técnicas y legales, lo que obliga a sus intérpretes a hacer un esfuerzo más allá de lo necesario para
aplicarla adecuadamente al caso concreto. Con base en lo anterior, esta investigación se desarrolló,
utilizando la metodología de revisión de la literatura, especialmente de doctrinas y textos disponibles en
Internet, con el objetivo de brindar al lector una reflexión sobre el tema. Para ello, se tomó como
referencia la enseñanza de COELHO (2015), NEGRÃO (2014), RAMOS (2019), TEIXEIRA (2016),
entre otros. Se concluyó, con el estudio propuesto, que el propósito de incluir a EIRELI en el Sistema
Legal era posibilitar la regularización de la actividad económica organizada que realiza el gran, mediano
y pequeño inversionista, así como dar mayor seguridad a su patrimonio personal. , dando lugar, antes, a
su crecimiento y desarrollo. Además, se encontró que el nombre técnicamente correcto para esta nueva
Entidad Legal es Empresario Individual de Responsabilidad Limitada. Finalmente, se encontró que el
requisito de Capital Mínimo para su constitución es ilegal e inconstitucional, así como que puede ser
titular tanto de la persona natural como de la persona jurídica.
Palabras clave: Personas jurídicas privadas. EIRELI. Aspectos controvertidos..

INTRODUÇÃO
O presente estudo científico tem como objetivo primordial proporcionar ao leitor uma
reflexão sobre o tema Pessoas Jurídicas de Direito Privado, notadamente no que tange aos
Aspectos Controvertidos da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI.
Com o advento da Lei 12.441/2011, que inseriu o inciso VI, no artigo 44, do Código
Civil, bem como o Artigo 980-A, também no referido Diploma Legal, surgiu no Ordenamento
Jurídico brasileiro uma nova modalidade de Pessoa Jurídica de Direito Privado, qual seja, a
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.
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A intenção do Legislador, ao instituir tal figura dentre as espécies de Pessoas Jurídicas
de Direito Privado era muito nobre; porém, como toda e qualquer legislação votada e aprovado
no Congresso Nacional, passível de falhas, a que introduziu a EIRELI no Sistema Jurídico
nacional se apresenta repleta de problemas técnico-jurídicos que o intérprete, no seu cotidiano,
vê-se obrigado a sanar antes de aplica-la ao caso concreto.
Tais inconsistências geram, dentre outras, as seguintes indagações: 1. O nome atribuído
pela Lei a essa Pessoa Jurídica de Direito Privado está tecnicamente correto? 2. Seria possível a
constituição de uma EIRELI por Pessoa Jurídica? 3. É razoável, proporcional e isonômica a
exigência de um Capital Mínimo para a constituição da EIRELI?
Considerando que se trata de um tema de extrema relevância prática, especialmente
para quem trabalha com Assessoria e Consultoria Jurídica Empresarial e Tributária, resta claro e
ululante a relevância da pesquisa proposta.
Para a consecução do objetivo pretendido, utilizar-se-á o método de revisão
bibliográfica, notadamente de doutrinas e textos disponíveis na internet, discorrendo, no bojo do
escrito, sobre os seguintes pontos:
 O Objetivo do Legislador ao Criar a Figura da EIRELI;
 A (In)Correção Técnica da Nomenclatura Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada;
 Controvérsias Técnico-Jurídicas da Legislação Aplicável à EIRELI.
Ressalta-se que este artigo foi desenvolvido com fulcro no magistério de diversos
autores de renome na área do Direito Empresarial, tais como: COELHO (2015), NEGRÃO
(2014), RAMOS (2019) e TEIXEIRA (2016).
DESENVOLVIMENTO
É de notório conhecimento, no meio jurídico-econômico, que a (in)segurança do
empresariado (de grande, médio ou pequeno porte) é um fator fundamental na hora em que tem
que decidir se empreende ou não num determinado seguimento e local, sendo que a sua escolha
impactará diretamente na geração de riquezas e empregos no país.
Ocorre que, antes da alteração realizada na Legislação Civil brasileira, a que serão
realizados comentários no bojo deste texto, o investidor se via obrigado a tomar uma decisão
nada fácil, isto é, ignorava a Lei e empreendia sem registro, respeitava-a e se lançava num
negócio como Empresário Individual, em ambos os casos colocando em risco o seu patrimônio
pessoal, o que não era nada atrativo ou a burlava através da simulação de uma Sociedade
Limitada (sociedade de fachada) em que detinha 99% (noventa e nove por cento) das cotas
sociais e outrem 1% (um por cento), com vista a que o investimento não lhe retirasse o mínimo
de segurança patrimonial constitucionalmente garantido.
Com a finalidade de regularizar a situação dos empresários informais e fazer com que o
país crescesse e desenvolvesse, cientes de que o único meio para tanto era outorgar ao
empreendedor mais segurança, o Congresso Nacional, por meio da Lei 12.441/2011, aprovou a
inclusão de uma nova modalidade de Pessoa Jurídica de Direito Privado no Ordenamento
Jurídico pátrio, qual seja, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, popularmente
conhecida simplesmente como EIRELI.
Ocorre que a precitada Lei foi aprovada com inúmeros desacertos, forçando o
intérprete (Advogado, Economista, Administrador, Investidor e etc.) a realizar um enorme
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esforço hermenêutico para aplica-la de forma coerente, de modo a atender ao Espírito da Lei, à
vontade do Legislador e aos anseios do Mercado, conforme doravante será explanado.
A primeira questão tormentosa trazida pela Lei 12.441/2011 é a nomenclatura atribuída
à novel Pessoa Jurídica de Direito Privado, “Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada”, que ignora os conceitos mais comezinhos do Direito Empresarial.
Consoante ensina a mais abalizada doutrina, é inaceitável a confusão estabelecida por
muitos entre as figuras do Empresário e da Empresa; esta é a atividade econômica organizada
desenvolvida por aquele, que pode ser Pessoa Física ou Jurídica.
Todavia, como é de amplo conhecimento, o Congresso Nacional está repleto de
“representantes de coisa nenhuma” que, por despreparo intelectual, às vezes mal conseguem se
expressar dentro do padrão culto da língua portuguesa, de modo que não se poderia mesmo
esperar, outrossim, compreensão a respeito de técnica legislativa e/ou jurídica.
Observando-se os ensinamentos elementares do Direito Empresarial, o nome mais
adequado para a nova Pessoa Jurídica de Direito Privado seria, nas palavras de André Luiz
Santa Cruz Ramos e Tarcísio Teixeira, “Empresário Individual de Responsabilidade Limitada”:
Como se vê, o legislador não optou por nenhuma das nomenclaturas sugeridas acima.
Preferiu chamar o novel instituto de “empresa individual de responsabilidade limitada”.
Nós, autores e professores de direito empresarial, sempre explicamos aos nossos
leitores e alunos a distinção entre empresa (atividade econômica organizada) e
empresário (pessoa que exerce a atividade econômica organizada). Infelizmente, o
legislador não conhece tal distinção.
Obviamente, o mais correto seria chamar o instituto criado de “empresário individual
de responsabilidade limitada”, porque empresa é atividade desenvolvida. (RAMOS,
2019, p. 74).
A lei preferiu denominar essa figura jurídica “empresa individual de responsabilidade
limitada”. No entanto, nos parece que o emprego da palavra “empresa”, neste caso, foi
equivocado, haja vista que o vocábulo “empresa” significa atividade. Ou melhor, no
direito empresarial “empresa” significa atividade econômica, que consiste no conjunto
de atos coordenados pelo empresário a fim de alcançar o lucro. Por isso, a terminologia
mais adequada seria “empresário individual de responsabilidade limitada”. Isso, pois
empresário quer dizer “aquele que exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços” (conforme o caput
do art. 966 do Código Civil de 2002). E mais, porque a limitação de responsabilidade
se dá em relação ao empresário e não à atividade (empresa). (TEIXEIRA, 2016, p. 93).

De igual modo, é perturbador o fato de que, para a constituição de uma EIRELI, faz-se
necessário que o empreendedor concretize um aporte financeiro, a título de capital de afetação
(dito equivocadamente “social” pela Lei), de pelo menos 100 (cem) salários mínimos,
atualmente R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais).
Ora, ao se analisar o regramento estabelecido para outras espécies de Pessoas Jurídicas
de Direito Privado, salta aos olhos o fato de que inexiste tal obrigação para a sua constituição.
Além disso, considerando que a inclusão dessa nova Entidade de Direito Privado no
Ordenamento Jurídico brasileiro tem por escopo não somente dar maior segurança ao investidor
de grande porte, mas também possibilitar que pequenos empresários possam se regularizar e,
com isso, galgar posição de destaque no mercado, parece um tanto quanto desproporcional,
desarrazoada e não isonômica tal exigência.
Interessante verificar que, entendendo pela inconstitucionalidade da obrigatoriedade de
aporte mínimo de capital para a constituição da EIRELI, o Partido Popular Socialista – PPS
ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal,
registrada sob o nº 4.637, ainda pendente de julgamento, cujos fundamentos, de acordo com o
magistério de André Luiz Santa Cruz Ramos, são os seguintes:
1. Vedação constitucional de indexação do salário mínimo para quaisquer fins e;
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2. Violação ao princípio constitucional da livre iniciativa.
Na ação, proposta pelo PPS, alega-se que “o salário mínimo não pode ser utilizado
como critério de indexação para a determinação do capital mínimo necessário para a
abertura de empresas individuais de responsabilidade limitada”, uma vez que “tal
exigência esbarra na notória vedação de vinculação do salário mínimo para qualquer
fim, prevista no inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal”. Alega-se ainda
violação do princípio da livre iniciativa, previsto no art. 170 da CF/88, uma vez que a
exigência de capital mínimo “representa um claro cerceamento à possibilidade de
abertura de empresas individuais de responsabilidade limitada por pequenos
empreendedores”. [...]. (RAMOS, 2019, p. 74).

Por fim, a terceira controvérsia que produz acesa discussão doutrinária diz respeito à
possibilidade de constituição de uma EIRELI por pessoa jurídica. Vejamos o que afirma a
legislação regente do tema:
Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por
uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado,
que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

(Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência)
§ 1º O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão "EIRELI"
após a firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade
limitada. (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência)
§ 2º A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade
limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa
modalidade. (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência)
§ 3º A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar
da concentração das quotas de outra modalidade societária num único sócio,
independentemente das razões que motivaram tal concentração. (Incluído pela Lei

nº 12.441, de 2011) (Vigência)
§ 4º ( VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência)
§ 5º Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada constituída
para a prestação de serviços de qualquer natureza a remuneração decorrente da cessão
de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja
detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional. (Incluído

pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência)
§6º Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber,
as regras previstas para as sociedades limitadas. (Incluído pela Lei nº 12.441,

de 2011) (Vigência)
§ 7º Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa
individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em
qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de
fraude. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019). (Grifou-se). (Destacou-se).

Através da atenta leitura do dispositivo supracitado, não é possível extrair vedação
alguma a que uma pessoa jurídica seja titular de uma EIRELI, em que pese haver enorme
divergência a esse respeito.
Percebe-se que o caput do artigo 980-A, do Código Civil, consigna tão somente que a
EIRELI será constituída por apenas uma pessoa, o que é claro e ululante, haja vista que não está
se tratando de uma sociedade, esta sim, que requer pluralidade de titulares.
Inclusive, tal compreensão é respalda pelo Enunciado 469, da V Jornada de Direito
Civil do Conselho da Justiça Federal, que aduz: “A empresa individual de responsabilidade
limitada (EIRELI) não é sociedade, mas novo ente jurídico personificado”.
No segundo parágrafo do referido artigo, a legislação restringe, expressamente, que
uma pessoa natural seja titular de mais de uma EIRELI; todavia, em momento algum afirma que
uma pessoa jurídica não pode constitui-la, não sendo razoável ao intérprete se utilizar do método
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de interpretação limitativo/restritivo, com vistas a introduzir na Lei restrição não querida pelo
Legislador.
Aliás, cumpre pontuar que o Projeto de Lei Original, convertido na Lei 12.441/2011,
continha a expressão “pessoa natural”, que foi retirada durante o seu regular trâmite no
Congresso Nacional, indicando justamente a vontade do Legislador de permitir que figurasse
como titular da EIRELI uma pessoa jurídica.
Ainda, é relevante lembrar que no Direito vigem as máximas de que ubi lex non
dinstinguit nec nos dintinguere debemus e ubi lex voluit dixit, ubi noluit, tacuit, isto é, onde a
Lei não distingue não cabe ao intérprete fazê-lo e quando a Lei quis falar, falou, quando não
quis, calou.
Por fim, nos parágrafos 3º, 5º e 6º, do precitado dispositivo, a Lei mais uma vez se
referiu ao titular da EIRELI de um modo em que não cabe sequer cogitar o impedimento de que
seja uma pessoa jurídica.
Inicialmente porque determinou a aplicação supletiva do regramento da sociedade
limitada à novel Pessoa Jurídica de Direito Privado e, sabe-se que é perfeitamente possível que
um ou ambos os sócios daquela (LTDA) sejam pessoas jurídicas.
Não fosse o suficiente, ao se referir ao fenômeno da concentração de quotas, consignou
que o sócio restante de outra modalidade societária poderia se converter em titular da EIRELI;
caso quisesse limitar, teria sido específica da seguinte forma: [...] de outra modalidade societária
num único sócio [pessoa natural].
Por fim, deixou de fazer tal distinção mais vez ao permitir a atribuição à Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada de remuneração decorrente do direito de imagem,
marca, nome ou voz do seu titular.
Insta ressaltar que, defendendo essa linha de pensamento, encontram-se grandes nomes
do Direito Empresarial, dentre eles Tarcísio Teixeira e André Luiz Santa Cruz Ramos, conforme
se pode observar dos ensinamentos abaixo citados:
A pessoa física (natural) poderá ser titular tão somente de uma EIRELI. Quanto à
possibilidade de uma pessoa jurídica ser titular de EIRELI, a previsão do art.
980-A dá margem a dupla interpretação. Pode-se depreender de que seria possível
uma pessoa jurídica ser titular de uma ou mais EIRELIs; ou que não seria admissível
uma pessoa jurídica ser titular de EIRELI, o que por sinal está previsto na Instrução
Normativa do do DREI n. 10/2013 (Anexo 5, item 1.2.11). Tal disposição é muito
questionável juridicamente, pois a função do DREI é regulamentar a lei e não a de
legislar na omissão dela. Permanecendo esta segunda opção, as Juntas Comerciais
deverão segui-la, por ser a posição do DREI, órgão hierarquicamente superior às
Juntas. Mas vale ressaltar que a intenção da Lei n. 12.441/2011 foi a de tentar
regularizar situações fáticas de atividades empresariais, como a das sociedades de
fachada. A redação original do Projeto de Lei n. 4.605/2009, que deu ensejo à
criação da EIRELI, previa a criação por uma “única pessoa natural”, mas a
palavra “natural” foi suprimida da redação durante o trâmite legislativo. Ainda,
vale ter em conta que, mantendo esta tese, as sociedades estrangeiras, que até então
precisam ter ao menos um sócio minoritário brasileiro, não poderão constituir EIRELI.
Contudo, apesar de não ter sido a vontade do legislador, no silêncio da norma
jurídica de caráter privado, entendemos que é possível uma pessoa jurídica ser
titular de EIRELI (e até mais de uma), sendo que, se o Código Civil não restringiu
tal possibilidade, não cabe ao DREI realizá-la. (TEIXEIRA, 2016, p. 94). (Grifouse). (Destacou-se).
Questão extremamente polêmica sobre a EIRELI é a possibilidade de ela ser
constituída por pessoa jurídica. O tema divide a doutrina especializada. Com efeito,
pela leitura do caput do art. 980-A do CC, parece-me claro que a lei não proibiu
que pessoa jurídica constituísse uma EIRELI [...]. (RAMOS, p. 76, 2019). (Grifouse). (Destacou-se).
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Cumpre esclarecer que, diversamente do que fora pontuado até o presente momento,
havia restado sedimentado no âmbito do Departamento de Registro Empresarial e Integração –
DREI, por intermédio da Instrução Normativa 10/2013, Anexo V e do Conselho da Justiça
Federal, através da V Jornada de Direito Civil, Enunciado 468, a impossibilidade de
constituição de uma EIRELI por pessoa jurídica. Nesse sentido:

O legislador pátrio possibilitou a constituição de empresa individual de
responsabilidade limitada por “uma única pessoa titular da totalidade do capital social”,
sem distinguir tratar-se de pessoa natural ou jurídica (art. 980-A).
[...].
Contudo, no sentido de não se permitir a constituição por pessoa jurídica, encontra-se o
Enunciado 468 da Jornada de Direito Civil: “Art. 980-A: A empresa individual de
responsabilidade limitada só poderá ser constituída por pessoa natural”.
[...]. (NEGRÃO, 2014, p. 60).

Não obstante, atendendo ao clamor da maioria esmagadora da doutrina, o DREI reviu o
seu posicionamento e editou a Instrução Normativa 38/2017, permitindo expressamente que a
pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, seja titular de uma Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada.
Diante disso, aguarda-se a emissão de um novo entendimento por parte do Conselho da
Justiça Federal, em homenagem ao Espírito da Lei, à vontade do Legislador que retirou a
expressão “pessoa natural” do texto do Projeto de Lei que cominou na vigente Lei 12.441/2011,
aos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade, Razoabilidade e Isonomia, bem como aos
sedutores argumentos citados alhures.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ante o exposto, concluiu-se com a pesquisa que a finalidade da inclusão da EIRELI no
Ordenamento Jurídico brasileiro foi possibilitar aos grandes, médios e pequenos investidores
regularizar a atividade econômica organizada por eles concretizada, bem como garantir
segurança ao seu patrimônio pessoal, de modo a ensejar o seu crescimento e desenvolvimento e,
por consequência lógica, o do país.
Constatou-se, também, que o nome “Empresa Individual de Responsabilidade Limitada”,
atribuído pelo Legislador ao novo Ente Jurídico Personificado está incorreto, visto que despreza
os conceitos mais rudimentares do Direito Empresarial, especialmente a clássica distinção entre
Empresa e Empresário.
Verificou-se, ainda, que é desproporcional, desarrazoada e não isonômica a exigência de
capital mínimo para a abertura de uma EIRELI, uma vez que tal imposição fere a finalidade da
sua introdução no Sistema Jurídica pátrio, bem como inexiste regra igual ou semelhante para a
constituição de outras espécies de Pessoas Jurídicas de Direito Privado, havendo, inclusive, uma
ADI tramitando no STF nesse sentido.
In fine, averiguou-se que, em homenagem aos Princípios Constitucionais da
Razoabilidade, Proporcionalidade e Isonomia, inexistência de vedação expressa, respeito à
vontade do Legislador e ao atual posicionamento do DREI, em que pese inalterado o do CJF, é
possível que uma pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, seja titular de uma Empresa (leia-se:
Empresário) Individual de Responsabilidade Limitada.
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RESUMO
O artigo 1°, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil, dispõe que todo poder emana do povo,
exercendo-o diretamente ou por meio de representantes eleitos. Diante desta norma, evidenciam-se,
respectivamente, as formas de democracia semidireta e representativa.
Conceitualmente, conforme Alexandrino, a democracia semidireta ou participativa “combina a
democracia representativa com alguns institutos de participação direta do povo nas funções do
governo, tais como o referendo e o plebiscito”.
Enquanto que a democracia representativa ou indireta é aquela que outorga ao povo, fonte primária do
poder, que, por sua vez, não tem condições de dirigir os negócios do Estado diretamente, em face da
extensão territorial, da densidade demográfica e da complexidade dos problemas sociais, as funções de
governo aos seus representantes, que elege periodicamente.
Palavras-Chave: Direito. Brasileiro. Português. Análise.
ABSTRACT
Article 1, sole paragraph, of the Federal Constitution of Brazil, provides that all power emanates from
the people, exercising it directly or through elected representatives. In view of this norm, the forms of
semi-direct and representative democracy are shown, respectively.
Conceptually, according to Alexandrino, semi-direct or participatory democracy “combines
representative democracy with some institutes of direct participation of the people in government
functions, such as referendums and plebiscites”.
While representative or indirect democracy is the one that grants the people, the primary source of
power, who, in turn, are unable to direct the State's affairs, given the territorial extension, demographic
density and complexity of the problems the functions of government to its representatives, which it
periodically elects.
Keywords: Law. Brazilian. Portuguese. Analysis.
ABSTRACTO
El artículo 1, párrafo único, de la Constitución Federal de Brasil, establece que todo poder emana del
pueblo, ejercitándolo directamente o por medio de representantes electos. Frente a esta norma, se
muestran las formas de democracia semidirecta y representativa, respectivamente.
Conceptualmente, según Alexandrino, la democracia semidirecta o participativa “combina la
democracia representativa con algunos institutos de participación directa del pueblo en funciones
gubernamentales, como referendos y plebiscitos”.
Mientras que la democracia representativa o indirecta es la que otorga al pueblo, fuente primaria de
poder, quien, a su vez, es incapaz de dirigir los asuntos del Estado, dada la extensión territorial,
densidad demográfica y complejidad de los problemas, las funciones de gobierno a su representantes,
que elige periódicamente.
Palabras clave: Derecho. Brasileño. Portugués. Análisis.
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INTRODUÇÃO
Considerando a Constituição de Portugal, em seu artigo 2°, dispõe que
a República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania
popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito
e na garantia de efectivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e
interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social
e cultural e o aprofundamento da democracia participativa.

Segundo Barroso, a Constituição portuguesa “prevê um elenco analítico de cláusulas pétreas,
dentre as quais a forma republicana de governo, a separação entre Igrejas e Estado, os direitos,
liberdades e garantias dos cidadãos, o sufrágio universal, direto, secreto e periódico”, são as mais
marcantes.
Ainda conforme Barroso8, a norma constitucional de um Estado democrático tem duas
funções principais. Em primeiro lugar, “compete a ela veicular consensos mínimos, essenciais para a
dignidade das pessoas e para o funcionamento do regime democrático, e que não devem poder ser
afetados por maiorias políticas ocasionais”, cujos, apesar de poderem variar “em função das
circunstâncias políticas, sociais e históricas de cada país, envolvem a garantia de direitos
fundamentais, a separação e a organização dos Poderes constituídos e a fixação de determinados fins
de natureza política ou valorativa”.
Em segundo plano, “cabe à Constituição garantir o espaço próprio do pluralismo político,
assegurando o funcionamento adequado dos mecanismos democráticos”, que vêm evidenciados pela
“participação popular, os meios de comunicação social, a opinião pública, as demandas dos grupos de
pressão e dos movimentos sociais”.
Ou seja, por meio desse ensinamento, pode-se concluir que tanto a participação popular
quanto os meios de comunicação social, a opinião pública, as demandas dos grupos de pressão e dos
movimentos sociais, são mecanismos democráticos que dão sustentáculo ao pluralismo político. O
pluralismo político é isso, o direito de exercer a democracia por meios de diversas formas.
Da doutrina portuguesa pode-se extrair, consoante ensinamento de Andrade, que “este
processo de democratização (política) não poderia deixar de influenciar decisivamente a matéria dos
direitos fundamentais, precisamente na medida em que fez sobressair as garantias de igualdade no
contexto das relações indivíduo-Estado”.
Ainda conforme Andrade,
essa influência manifesta-se, desde logo, no aparecimento de novas figuras, pela
promoção a direitos fundamentais das faculdades básicas necessárias ao
funcionamento do sistema democrático. Aprece-nos, então, com determinação
suficiente, um conjunto de <<direitos políticos>>, que, enquanto direitos de
participação na vida política, se distinguem bem dos direitos de defesa,
característicos das liberdades e garantias tradicionais.
Os direitos de intervenção na vida política passam a ser considerados como
manifestações indispensáveis da dignidade do cidadão, que tem de ser igualmente
reconhecida a todos os indivíduos nacionais com um mínimo de idade e, por isso,
devem integrar o estatuto das pessoas na sociedade política.
O direito de voto e o direito de ser eleito, aos quais se juntam o direito a tomar posse
do cargo para que se é eleito e o de exercer esse cargo até nova eleição completam a
forma jurídica que sustenta o processo eleitoral, reforçando o seu peso constitucional
e assegurando uma protecção mais efectiva dos métodos e valores democráticos.
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No contexto, consoante Mendes12, o direito à ampla participação no processo político decorre
do “direito ao sufrágio universal e ao voto periódico, livre, direto, secreto e igual, à autonomia de
organização do sistema partidário, à igualdade de oportunidade dos partidos”. Para ele, “os direitos
políticos formam a base do regime democrático”.
No entendimento de Masson13, é por meio dos direitos políticos que os indivíduos exercem
sua cidadania, podendo ser conceituado como “o conjunto de normas legais permanentes que
regulamenta o direito democrático de participação do povo no Governo, diretamente ou por seus
representantes”.
Por sua vez, segundo Moraes14 os direitos políticos compõem:
o conjunto de regras que disciplinam as formas de atuação da soberania popular,
conforme preleciona o caput do art. 14 da Constituição Federal. São direitos
públicos subjetivos que investem o indivíduo no status activae civitatis, permitindolhe o exercício concreto da liberdade de participação nos negócios políticos.

Masson ainda comenta que, no direito brasileiro, “é por meio do alistamento eleitoral que o
indivíduo adquire sua cidadania e, ao adquiri-la, poderá exercer a soberania popular”, pelo que tem a
obrigação moral de preservar a titularidade dos seus direitos políticos e de outros direitos, destes
derivados.
Na doutrina de Silva16, os direitos políticos positivos evidenciam o conjunto de normas que
asseguram o direito subjetivo de participação no processo político e nos órgãos governamentais,
garantindo a participação do povo no poder de denominação política por meio das diversas
modalidades do direito de sufrágio, abaixo estudadas.
Nesse mesmo sentido, na doutrina portuguesa, representada pelo douto Miranda17, “há
direitos da pessoa frente ao Estado ou no Estado, direitos de participação na vida pública (como se lê
na rubrica do art. 48.°), de tomar parte na vida política e na direcção dos assuntos públicos do país
(mesmo art. 48.°, n.° 1, e art. 21.°, n.° 1, da Declaração Universal)”. O mesmo continua
lecionando que:

identificam-se com o status activae civitatis [...] e compreendem o direito de
informação sobre os actos do Estado e das demais entidades públicas (art. 48.°, n.°
2), o direito de sufrágio (art. 49.°), o direito de acesso a cargos públicos (art. 50.°), o
direito de associação política (art. 51.°), o direito de apresentação de candidaturas à
presidência da República (art. 124.°, n.° 1) ou o direito de tomar parte da
administração da justiça (art. 207.°), etc18.

Não há como deixar de lembrar que a Constituição da República Portuguesa, em seu artigo
10.°, n.° 1, dispõe que “o povo exerce o poder político através do sufrágio universal, igual, directo,
secreto e periódico, do referendo e das demais formas previstas na Constituição” .
Apesar de serem importantes para democracia, as figuras da comunicação social, opinião
pública, grupos de pressão e movimentos sociais, acima referidas, não serão abordadas no presente
estudo. Interessa-nos apenas a participação popular, pois, é através dela que se chegará ao instituto do
referendo constitucional, objetivo deste trabalho.
Estritamente em relação à participação popular, Alexandrino refere que, a teor do disposto na
Constituição Federal do Brasil, será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
igual valor para todos e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Para
Masson , “os direitos políticos consistem, pois, na disciplina dos meios necessários ao exercício da
soberania popular”.
Diante destas breves considerações introdutórias, a bem da melhor didática, passa-se aos
comentários acerca dos direitos ao sufrágio universal e, principalmente, ao voto.
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Os direitos ao sufrágio e ao voto
Retomando, como se mencionou, no Brasil, a participação popular, também chamada de
soberania popular, entendida como mecanismo democrático, revela-se pelos direitos ao sufrágio
universal e, em especial, ao voto, “símbolo essencial do regime democrático” 22, sendo este direto,
secreto, universal e periódico.
Por sua vez, no ordenamento jurídico português, conforme Canotilho 23 , em comentário ao
disposto no artigo 10.º, n.° 1, da Constituição da República Portuguesa24, tem- se que “é uma
concretização do princípio democrático, consagrado nos arts. 1° (vontade popular), 2° (Estado de
direito democrático), 3° (a soberania... reside no povo) e 108° (o poder político pertence ao povo)”.
Ainda segundo Canotilho25, são esses preceitos que concedem ao sufrágio e aos partidos
políticos o status de princípios fundamentais constitucionais. Isso quer dizer que, de certa forma, “o
Estado democrático português é um Estado-de-eleições e um Estado-de- partidos. De facto,
ressalvado o papel do referendo como instrumento de democracia participativa, a democracia
constitucional é essencialmente uma democracia representativa”.
Dito isso, passa-se, especificamente, aos comentários sobre o direito ao sufrágio.

O direito ao sufrágio universal
Para a doutrina portuguesa, representada por Canotilho 26 , “entre as formas de exercício do
poder político avulta o sufrágio, ou seja, a intervenção mediante o voto, sobretudo em eleições, dos
titulares de cargos políticos (sufrágio eleitoral)”, que é individual e universal, constituindo “direito de
todos os cidadãos (salvo os que a lei excluir por motivo constitucionalmente admitido), não sendo
possível qualquer restrição com fundamento no estatuto social, em requisitos patrimoniais, literários,
etc”. Ademais,
é igual, pois cada cidadão tem apenas um voto, e os votos têm eficácia idêntica, não
podendo existir votos plúrimos, nem votos de efeitos qualificados; é directo porque
pertence aos cidadãos escolherem, sem instâncias mediadoras (ex.: colégios
eleitorais), os titulares de cargos políticos; é secreto, sendo exercido de modo a não
permitir identificar a escolha do eleitor, o qual também não pode ser obrigado a
revelá-la; é periódico, dado que os mandados obtidos através do sufrágio não são
vitalícios, nem por tempo indeterminado, mas sim por períodos certos,
antecipadamente conhecidos, marcados pela Constituição (cfr. arts. 128°, 153° e
171°) ou pela lei, salvo encurtamento (mas não alongamento) nos casos previstos na
Constituição ou na lei em virtude de dissolução ou de destituição.

Pela análise da colacionada doutrina, pode-se concluir que, em Portugal, a figura do sufrágio
confunde-se com a figura do voto, o que, salvo melhor juízo, não ocorre no âmbito do ordenamento
jurídico brasileiro, em especial diante da análise aos ensinamentos a seguir.
Para a doutrina brasileira, retratada por Mendes 28, o sufrágio “se materializa no direito de
votar, de participar da organização da vontade estatal e no direito de ser votado”. Por sua vez,
Romanelli da Silva 29, comenta que, “no ordenamento jurídico brasileiro, o sufrágio abrange o direito
de voto, mas vai além dele, ao permitir que os titulares exerçam o poder por meio de participação em
plebiscitos, referendos e iniciativas populares”.
Em outras palavras, ditas por Masson30, o direito ao sufrágio, “considerado o núcleo dos
direitos políticos, é o que nos permite eleger e sermos eleitos, ou seja, congrega o direito de votarmos
(alistabilidade) e o de sermos eleitos (elegibilidade)”.
Nesta mesma trilha, Alexandrino31 comenta que o direito ao sufrágio evidencia-se “pela
capacidade de votar e de ser votado, representando, pois, a essência dos direitos políticos. O direito ao
sufrágio deve ser visto sob dois aspectos: capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva”.
Ainda segundo ele, a capacidade eleitoral ativa representa o direito de votar, o direito de
alistar-se como eleitor (alistabilidade), enquanto que a capacidade eleitoral passiva consiste no direito
de ser votado, de eleger-se para um cargo político (elegibilidade). A primeira capacidade eleitoral,
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ativa, garante ao nacional, além do direito de votar nas eleições, também o direito de votar nos
plebiscitos ou nos referendos 32.
A teor do disposto na Constituição Federal do Brasil33, em seu art. 14, caput, o sufrágio é
universal, ou seja, é reconhecido a todos os brasileiros o direito político, não havendo distinção entre
determinados grupos ou classes, muito menos a necessidade de certa qualificação.
Nesse sentido, Alexandrino35 leciona que “o sufrágio é universal quando assegurado o
direito de votar a todos os nacionais, independentemente da exigência de quaisquer requisitos, tais
como condições culturais ou econômicas etc”.
Entretanto, como adverte Masson 36 , sempre terá alguma limitação que possa restringir o
acesso à fruição plena do direito de sufrágio, como
por exemplo: mesmo nossa Constituição de 1988, democrática e dedicada à
realização da igualdade, estipula requisitos etários e referentes à nacionalidade para
o exercício do direito. Deste modo, direitos políticos não estão acessíveis aos
estrangeiros ou apátridas, tampouco a nacionais menores de dezesseis anos.

Ou seja, pode-se afirmar que não existe direito de sufrágio absolutamente universal, uma vez
que os direitos políticos não estão acessíveis aos estrangeiros ou apátridas e aos brasileiros menores de
dezesseis anos, assim como aos nacionais que os perderam, por conta de seu próprio quadro de saúde,
ou aos que os tiveram cassados. Essa afirmação não guarda semelhança com a figura do sufrágio
restrito.
O sufrágio restrito, não existente no ordenamento jurídico brasileiro, é aquele direito de votar
concedido tão somente aos que cumprirem determinadas condições fixadas pelas leis do respectivo
Estado que o reconhece. O sufrágio restrito, por sua vez, poderá ser censitário ou capacitário, onde:
o sufrágio censitário é aquele que somente outorga o direito de voto àqueles que
preencherem certas qualificações econômicas. Seria o caso, por exemplo, de não se
permitir o direito de voto àqueles que auferissem renda mensal inferior a um salário
mínimo.
O sufrágio capacitário é aquele que só outorga o direito de voto aos indivíduos
dotados de certas características especiais, notadamente de natureza intelectual.
Seria o caso, por exemplo, de se exigir para o direito ao voto a apresentação de
diploma de conclusão do curso ·fundamental, ou médio ou superior38.

Lembrando que, de acordo com Alexandrino39, a Constituição de 1988 consagra o sufrágio
universal, não exigindo para o exercício do direito de voto a satisfação de nenhuma condição
econômica, profissional, intelectual etc.
Assim, nas palavras de Mendes40, “dispõem de direito ao sufrágio, entre nós, todas as pessoas
dotadas de capacidade civil maiores de 18 anos (alistamento obrigatório) e, de forma facultativa, os
analfabetos, os maiores de 16 e menores de 18 e os maiores de 70 anos”.
Conforme Masson 41 , outra classificação para o direito de sufrágio refere-se à igualdade, que
“decorre da premissa de que cada um vota uma única vez e que esse voto tem valor igual para todos”,
enquanto que a desigualdade “baseia-se na possibilidade de um mesmo indivíduo votar mais de uma
vez (na mesma ou em outra circunscrição) ou votar representando os membros da família que chefia,
tantas vezes quantas forem os membros”.
De forma extremamente didática, Romanelli da Silva 42 leciona que o sufrágio possui diversas
modalidades, a saber: “direito de voto nas eleições, direito de elegibilidade, direito de voto nos
plebiscitos e referendos, assim como [...] o direito de iniciativa popular, o direito de propor ação
popular e o direito de organizar e participar de partidos políticos”.
Trazidos tais ensinamentos acerca do direito ao sufrágio, passa-se aos comentários sobre o
direito ao voto.
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O direito ao voto direto, secreto, universal e periódico
Para Masson, “o voto, enquanto instrumento pelo qual os eleitores expressam sua vontade, é
uma das formas de exercer o direito de sufrágio”, tendo como principais características as presentes no
inciso II do § 4° do artigo 60 da Constituição Federal44, que, aliás, não podem ser reduzidas, tampouco
abolidas, nem mesmo por meio de emenda constitucional, tratando-se, pois, de cláusulas pétreas.
Didaticamente, Alexandrino45 traz a sintetização das características do voto feita pelo
Professor Alexandre de Moraes:

a) direito político subjetivo (que não pode ser abolido, sequer por emenda à
Constituição, por força do art. 60, § 4°, II, da CF);
b) personalidade (só pode ser exercido pessoalmente, não há possibilidade de se
outorgar procuração para votar);
c) obrigatoriedade formal do comparecimento (ressalvados os maiores de setenta
anos e os menores de dezoito anos, é obrigatório o comparecimento às eleições, sob
pena do pagamento de multa);
d) liberdade (comparecendo às eleições, o cidadão é livre para a escolha do
candidato, ou, se desejar, para anular o seu voto ou votar em branco);
e) sigilosidade (o voto não deve ser revelado nem por seu autor, tampouco por
terceiro fraudulentamente);
f) direto (os eleitores elegerão, no exercício do direito de sufrágio, por meio do voto,
por si, sem intermediários, seus representantes e governantes);
g) periodicidade (a Constituição, ao consagrar o voto como cláusula pétrea, no seu
art. 60, § 4°, II, garante a periodicidade de sua manifestação, assegurando, com isso,
a temporalidade dos mandatos no nosso Estado);
h) igualdade (o voto de cada cidadão tem o mesmo valor no processo eleitoral,
independentemente de sexo, cor, credo, idade, posição intelectual, social ou
econômica – "um homem, um voto").

Pois bem, por voto direto entende-se que os cidadãos elegem diretamente os governantes,
“sem a interferência de qualquer intermediário. Isso significa que os cidadãos não elegem primeiro
um colégio eleitoral que irá, em momento posterior, eleger os representantes”46.
Nesse mesmo sentido, Mendes 47 comenta que “tem-se aqui o princípio da imediaticidade do
voto. O voto é indireto se o eleitor vota em pessoas incumbidas de eleger os eventuais ocupantes dos
cargos postulados”.
Ainda nas palavras de Mendes 48, “a escolha dos agentes políticos pelo voto direto da
população está assegurada, impedindo-se as eleições indiretas”, ou seja, a eleição de um Presidente
não pode ser confiada, por meio de emenda à Constituição, a um colégio eleitoral, ainda que este seja
exclusivamente composto por agentes políticos apontados pelo votopopular.
Masson49 adverte que, hoje, no ordenamento jurídico brasileiro há previsão de apenas uma
modalidade de eleição indireta, justamente no caso de

vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República na segunda
metade do mandato (que, sabemos, dura quatro anos), caso em que o Congresso
Nacional realizará nova eleição trinta dias depois de aberta a última vaga para
definir os novos representantes. A constitucionalidade de referida modalidade de
pleito é inquestionável haja vista ter sido enunciada pelo poder constituinte
originário.

Por outro lado, segundo Masson 50, o voto sigiloso é “realizado em uma cabine indevassável,
de modo que não se tenha acesso à realidade do voto do eleitor”. Nesse sentido, Mendes51 comenta que
“a ninguém é dado o direito de interferir na liberdade de escolha do eleitor”, cuja envolve “não só o
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próprio processo de votação, mas também as fases que a precedem, inclusive relativas à escolha de
candidatos e partidos em número suficiente para oferecer alternativas aos eleitores”.
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Por outro lado, para Barroso52, a qualificação do voto como secreto visa a proteção da
liberdade de participação política, principalmente através da imunidade às pressões externas
indevidas.
Ademais, “a garantia do voto secreto, entendida como elemento fundamental do sistema
democrático, tampouco pode ser suprimida por meio de emenda”, conforme Mendes53.
Outra característica do voto é sua periodicidade, evidenciada pela viabilidade de que “o
desejo dos cidadãos na escolha de seus representantes seja aferido de tempos em tempos, para que os
eleitos não se perpetuem no poder, viabilizando uma saudável e democrática rotatividade no poder”,
consoante ensinamento de Masson 54 . Na mesma trilha, segundo Mendes55, a periodicidade do voto
“traz consigo a ideia de renovação dos cargos eletivos e da temporariedade dos mandatos”.
Por fim, por voto universal, agregando-se o que já fora explanado no item sobre o direito ao
sufrágio, entende-se como um “direito e dever dos cidadãos comparecer às urnas e manifestar sua
vontade ao eleger os seus representantes”.
Segundo Barroso 56 , a referência universal ao voto dá guarida à ideia de igual participação de
todos.
Ainda, consoante o ensinamento de Mendes 57 , ao conceder ao voto universal e
periódico a qualidade de cláusula pétrea, o constituinte fortaleceu tanto o universo dos indivíduos que
entendeu aptos para participar do processo eleitoral quanto a impossibilidade de transformar cargos
políticos suscetíveis de eleição em cargos vitalícios ou hereditários.
Aliado a tudo quanto fora dito, associando-se ao que já fora explanado no item referente ao
direito ao sufrágio, ainda pode-se esquematizar outras características ao voto, cuja dilatação fica a
cargo de Masson e Mendes.
Conforme Masson58, o voto também é personalíssimo, característica esta que lhe é intrínseca,
uma vez que impensável votar por procuração ou correspondência, assegurando-se, assim, a
autenticidade do voto.
Ademais, ainda consoante ensinamento de Masson 59 , o voto é, em regra geral,
obrigatório, notadamente quanto ao comparecimento formal às urnas, ou seja, há necessidade de
“firmar a assinatura que certifica a presença no local e assinalar alguma opção na cédula ou na tela;
nesse sentido, a obrigação é de comparecer para a votação, já que o conteúdo do votoé livre”.
Por outro lado, segundo Mendes 60, o voto ainda pode ser caracterizado como igual, o que
significa que “não admite qualquer tratamento discriminatório, seja quanto aos eleitores, seja quanto à
própria eficácia de sua participação eleitoral”, abrangendo não só a igualdade de valor numérico, como
também a igualdade de valor quanto ao resultado.
Por fim, conforme Masson61, “o eleitor é livre para escolher o candidato que desejar - sendo
sua escolha protegida pela sigilosidade que caracteriza referida manifestação - ou mesmo não optar por
nenhum dos postulantes, votando em branco ou nulo”.
Quanto às peculiaridades do voto, para a doutrina portuguesa, como já afirmado
anteriormente, seguem as mesmas características do sufrágio, que, salvo melhor juízo, são tidos como
sinônimos, figuras idênticas.
Trazidas tais conceituações e características acerca das figuras do sufrágio e do voto, passase à explanação sobre o instituto do referendo constitucional.

Referendo constitucional: uma análise entre o Direito Português e o Direito Brasileiro
Historicamente, diante do desenvolvimento e da crescente complexidade das democracias
modernas, a participação exclusiva dos cidadãos nas decisões públicas tornou-se inviável, onde, com
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isso, a representatividade passou a ser uma regra geral, através da qual os cidadãos deliberam sobre
questões públicas indiretamente6.
Entretanto, a Constituição Federal brasileira de 1988 consagrou a participação dos cidadãos
na elaboração de políticas públicas e deliberação sobre normas de interesse geral por meio de “um
arranjo institucional favorável ao surgimento das instituições democráticasparticipativas”63.
Sempre é bom relembrar que, “para assegurar essa maior participação dos cidadãos na
elaboração de políticas públicas, a Carta Magna instituiu a Iniciativa Popular de projetos de lei, o
Plebiscito e o Referendo”.
Por sua vez, em Portugal, o exercício do poder político se dá, também, através do referendo,
que é reconhecido como “modo de decisão popular de questões políticas a todos os níveis da
organização territorial do poder político (Estado, regiões autónomas e autarquias políticas)”, conforme
doutrina de Canotilho65.
Como já referido anteriormente, o artigo 10°, n.° 1, da Constituição da República
Portuguesa66, dispõe que o povo exerce o poder político, também, através do referendo. O art. 115°,
em seus números, da Carta Magna Portuguesa, é que disciplina o instituto perante o ordenamento
jurídico português.
Nesse sentido, Canotilho 67 comenta que “no âmbito normativo-constitucional doconceito de
referendo estão incluídos vários referendos constitucionalmente positivados:referendos nacionais (art.
115), referendos regionais (art. 232) e referendos locais (art. 240)”. Em seu número 1, o artigo 115°,
da Constituição portuguesa68 arranja, a respeito do referendo constitucional, que os eleitores
recenseados no território nacional podem ser chamados a pronunciar-se diretamente, a título
vinculativo, através de referendo, por decisão do Presidente da República, mediante proposta da
Assembleia da República ou do Governo, em matérias das respectivas competências.
Além da proposta de referendo por meio da Assembleia da República ou do governo, o
instituto ainda pode resultar da iniciativa de cidadãos dirigida àquela [Assembleia Republicana], a teor
do disposto no número 2 do artigo 115° da Ainda conforme a Constituição Portuguesa 70, “o referendo
só pode ter por objeto questões de relevante interesse nacional”, cuja delimitação deve ficar a cargo da
Assembleia da República ou do governo, conforme seu artigo 115°, número 3.
A lei n.º 15-A, de 03 de abril de 1998, também chamada de Lei Orgânica do Regime do
Referendo71, é que rege os casos e os termos de realização do referendo de âmbito nacional previsto no
artigo 115º da Constituição.
Conforme Canotilho72, “o referendo continua a ser um mecanismo excepcional e subsidiário
de exercício do poder político, visto que a sua convocação depende da decisão convergente de órgãos
do poder representativo”, não podendo incidir sobre todas as questões, só havendo “recurso a ele em
caso de insuficiência da democracia representativa”.
Por outro lado, como adverte Anastasia 73, “no Brasil, não é comum que a população seja
convocada a tomar decisões políticas que, corriqueiramente, cabem aos representantes nacionais”.
Outrossim,
a democracia no país, no âmbito federal, é eminentemente representativa, embora
mecanismos de participação popular – Plebiscito, Referendo e Iniciativa Popular –
tenham sido permitidos tanto pela Constituição de 1946 quanto pela atual,
promulgada em 1988. Apesar de tais dispositivos constitucionais, na história da
democracia brasileira houve apenas três Consultas Populares nacionais: dois
Plebiscitos e um Referendo.

Como dito, além da figura do referendo constitucional, há o instituto do plebiscito, que,
apesar de não ser objeto deste trabalho, merece breves comentários, apenas por descargo de
consciência, notadamente sobre sua diferença em relação ao referendo.
Nas palavras de Alexandrino74, tanto o plebiscito quanto o referendo são “consultas
formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza
constitucional, legislativa ou administrativa”.
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Justificando a extensão das seguintes citações pela importância e complexidade da matéria
posta em discussão, tem-se que a diferença entre os institutos é o momento em que os cidadãos são
acionados:
enquanto o plebiscito é convocado com anterioridade ao ato legislativo ou
administrativo, cabendo aos cidadãos, por meio do voto, aprovar ou denegar o que
lhes tenha sido submetido (art. 2°, § 1°, Lei nº 9.709/1998), o referendo é convocado
com posterioridade ao ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a
respectiva ratificação ou rejeição da proposta apresentada pelo poder público (art.
2°, § 2°, Lei nº 9.709/ 1998)75.

Nesse mesmo sentido é o didático ensinamento de Mendes
a diferença entre plebiscito e referendo concentra-se no momento de sua realização.
Enquanto o plebiscito configura consulta realizada aos cidadãos sobre matéria a ser
posteriormente discutida no âmbito do Congresso Nacional, o referendo é uma
consulta posterior sobre determinado ato ou decisão governamental, seja para
atribuir-lhe eficácia que ainda não foi reconhecida (condição suspensiva), seja para
retirar a eficácia que lhe foi provisoriamente conferida (condição resolutiva).

Ou seja, são, grosso modo, sinônimos da participação cidadã na aprovação ou
denegação das eventuais propostas submetidas pelo poder público sobre atos legislativos ou
administrativos, diferindo, tão somente, quanto ao momento de sua realização.
Benevides77, entretanto, discorda, de certa forma, das diferenciações trazidas pelos
demais doutrinadores, dizendo que
o que distingue, a meu ver, referendo e plebiscito é a natureza da questão que motiva
a consulta popular – se normas jurídicas ou qualquer outro tipo de medida política –
e o momento de convocação. Quanto à natureza da questão em causa: o referendo
concerne unicamente a normas legais ou constitucionais. Já o plebiscito concerne a
qualquer tipo de questão de interesse público, não necessariamente de ordem
normativa – inclusive políticas governamentais.

Com relação à conceituação do plebiscito, segundo a doutrina de Bulos, é
considerada uma “consulta prévia aos eleitores sobre assuntos políticos ou institucionais,
antes de a lei ser elaborada. As perguntas são diretas e o povo responde, apenas, sim ou não.
Cumpre ao Congresso Nacional formular os questionamentos”.
O referendo, por sua vez, ainda conforme ensinamento de Bulos 79 , é uma
“confirmação de assunto já transformado em lei. Faz-se uma consulta ao povo para que ele
ratifique ou rejeite determinado ato legislativo. Desse modo, os eleitores respondem sim ou
não, decidindo sobre a matéria previamente aprovada pelo Congresso Nacional”.
Quanto à realização desses institutos, Mendes 80 comenta, com propriedade, que
“dependerá de autorização do Congresso Nacional (CF, art. 49 81 ), excetuados os casos
expressamente previstos na Constituição (CF, art. 18 , §§ 3° e 4°82), para alteração territorial
de Estados e Municípios, e no art. 2° do ADCT, sobre a forma e o sistema de governo”.
Não bastasse, a matéria vem regulada pela Lei n° 9.709/98 83, cujo artigo 3° dispõe
que o plebiscito e o referendo serão convocados por meio de decreto legislativo proposto por
no mínimo 1/3 dos votos dos membros que compõem uma das Casas do Congresso Nacional.
Especificamente quanto ao referendo, segundo Anastasia84

o primeiro Referendo no país aconteceu apenas recentemente, em 23 de outubro de
2005, e não abordou questões de engenharia político-institucional, mas relacionou- se
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à segurança pública, à violência e à criminalidade, questões de ordem social que
ocupam, há tempos, o topo na lista das preocupações cotidianas da sociedade
brasileira. Precisamente, os cidadãos foram chamados a responder à pergunta: “O
comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil?” Em resposta, os
votantes se expressaram, de forma contundente e surpreendente, pela permissão do
comércio de armas em território nacional. Dos 122.042.825 cidadãos, 95.375.824,
ou seja, 78% votaram de forma válida. Destes, 63,94% se manifestaram contrários à
proibição do comércio de armas no país.

Nesse mesmo sentido, conforme Mendes,
a primeira experiência ordinária com o referendo deu-se com a Lei n. 10.826/2003
(art. 35 do Estatuto do Desarmamento), que estabeleceu a proibição do comércio de
armas de fogo e fixou que a eficácia de tal proibição dependeria de referendo
realizado em outubro de 2005. Aludido referendo foi autorizado pelo Decreto
Legislativo n. 780, de 7-7-2005. Efetivado o referendo em 23-10-2005, a proibição
proposta foi rejeitada86.

Em comentário ao resultado do citado referendo, consoante Anastasia “surpreendeu
por representar uma retumbante derrota dos favoritos [...] Deu-se que, legitimados pela voz do
povo saída das urnas, venceram, com larga vantagem, os interesses à manutenção do status
quo, que permite o comércio de armas de fogo e munição”.
Nesse sentido, especificamente sobre o referendo da proibição da venda de armas de
fogo e munições, Anastasia, ao citar Rubens Naves, representante da UNESCO no Brasil,
comenta que “referendos são uma grande oportunidade para fortalecer a democracia direta e
participativa, e este, em particular, traz a oportunidade histórica de se promover a cultura da
paz no nosso país”.
Ainda conforme Anastasia, em específico quanto ao referendo das armas de fogo,
“durante os trabalhos da Comissão, as manifestações acerca da proposta de condicionar a
eficácia legal da proibição ao resultado da consulta popular pautaram-se na natureza conflitiva
da matéria e nos impactos potenciais do processo de consulta”.
Ou seja, o contexto das manifestações, ao longo dos trabalhos, girou em torno da
intrínseca natureza divergente da matéria e nos impactos que o processo de consulta poderia
ocasionar.
Ademais, consoante Mendes, o plebiscito ou referendo, como instrumento da
democracia direta ou semidireta, procura atenuar o formalismo da democracia representativa,
entretanto, a sua utilização não será efetiva sem que se identifique um adequado nível de
politização da população.
Daí porque ele verbalizou Canotilho, notadamente sobre seu “ceticismo quanto à
possibilidade de as fórmulas plebiscitárias poderem corrigir as distorções do sistema
democrático representativo”.
Acerca da atipicidade do referido processo democrático semidireto, ao menos no
âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, representado pelo instituto do referendo das armas
de fogo, Anastasia comenta que
a busca da solução para o problema da violência generalizada na sociedade brasileira
instigou, no processo decisório nacional, o conflito entre interesses de diversos
atores políticos com poder de veto. Esse conflito se processou por meio da
combinação da participação popular direta com o complexo arranjo institucional
característico do presidencialismo no país. Em outras palavras, os embates políticos
que marcaram a aprovação do Estatuto e do Referendo pelo Congresso Nacional
resultaram num processo decisório atípico para o sistema político brasileiro: a

Florianópolis, Ed.4, n.01, Outubro/2021 - ISSN/2675-5203

conjugação da representação parlamentar com a participação popular direta, na
forma de um referendo nacional.

Nesse sentido, Anastasia 93 tenta identificar, em sua obra, o que teria levado os
políticos brasileiros à aceitação de abrir mão do seu poder decisório, em favor da decisão
popular direta. Nesse ponto, argumenta que, “para a maior parte dos congressistas, a opção
pelo Referendo propiciou uma saída confortável para o “fogo cruzado”, então acirrado, entre
os interesses contrários e os favoráveis à proibição da venda de armas e munição no país”.
Para ela94, esses interesses em confronto, assim como as pressões políticas, acabaram
tornando inviável uma decisão política que, em regra, seria definitiva e que caberia aos
representantes nacionais, democraticamente eleitos, como sempre o foi.
Mesmo assim, o referendo ocorrido em outubro de 2005 serviu como um divisor de
águas na democracia brasileira, um verdadeiro e indiscutível marco, justamente por ter sido o
primeiro e, até agora, único na história política brasileira, bem como por ter permitido um
amplo debate político, perpassando as diversas classes sociais e chegando a todos os cantos do
país.
Para Anastasia95, “sem dúvida, as consequências de um evento de tal magnitude, para
a institucionalidade política nacional e para a consolidação de uma cultura democrática no
Brasil, são inestimáveis”.
Encaminhando-nos para a conclusão, importante anotarmos o ensinamento de
96
Masson , que tanto já contribuiu ao presente trabalho, acerca das espécies do referendo
constitucional:
(i) constituinte: apreciação popular de emenda constitucional;
(ii) legislativo: apreciação de leis (legislativo de efeito constitutivo quando aprova a
medida legislativa, e legislativo de efeito ab-rogativo, quando a rejeita);
(iii) obrigatório: quando a Constituição o exige;
(iv) facultativo: quando a Constituição permite a algum órgão a prerrogativa de
consulta.

Por fim, Anastasia97 lembra que, além das instituições democráticas participativas já
explanadas, diversas Casas Legislativas brasileiras vêm institucionalizando mecanismos de
participação cidadã, a exemplo da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados,
que aumentam os graus de accountability (responsabilização, em tradução livre) vertical da ordem
democrática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluindo, após ter-se explanado acerca das democracias representativa e
semidireta, bem como sobre os direitos políticos, notadamente sobre os direitos ao sufrágio e
ao voto, chegou-se ao objeto, propriamente dito, do presente trabalho: referendo
constitucional.
O referendo constitucional, entendido como uma das mais importantes instituições
democráticas participativas, confere ao cidadão a faculdade de ratificar ou rejeitar
determinada norma legal ou constitucional, previamente discutida no âmbito do Poder
Legislativo.
Tanto em Portugal quanto no Brasil, o referendo constitucional é um mecanismo
excepcional e subsidiário de exercício do poder político, tratando-se de um verdadeiro
processo democrático semidireto atípico, pelo que carece de exemplos práticos.
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Essa atipicidade se deve ao desenvolvimento e à crescente complexidade das
democracias modernas, onde a participação exclusiva dos cidadãos nas decisões públicas teve
de dar espaço à representatividade, que, por sua vez, passou a ser uma regra geral, através da
qual os cidadãos deliberam sobre questões públicas indiretamente.
Entretanto, talvez pelo resultado do último e, até agora, único referendo da história
do país, o Brasil detém, hoje, um certo crescimento na institucionalização de mecanismos de
participação cidadã nas diversas Casas Legislativas nacionais, a exemplo da Comissão de
Legislação Participativa da Câmara dos Deputados.
No entanto, o resultado concreto das urnas não refletiu na sociedade brasileira, pois
apesar de a população ser favorável ao comércio de armas, o que houve foi um grande
endurecimento por parte do governo, na aquisição das mesmas, elevando os tributos e
burocratizando o processo para acesso as armas, causando na sociedade civil organizada, uma
insatisfação pelo fato de os cidadãos terem o seu direito no mínimo dificultado e os grupos
criminosos tendo praticamente um livre acesso as armas através de meios clandestinos. O
quadro é agravado por um sistema público de segurança ineficiente, que junto de uma
população desarmada, aumentam a sensação de insegurança no Brasil.
Comparando a realidade brasileira, com o que ocorreu em Portugal, percebe-se que,
no país europeu, diante das experiências vividas nos seus três referendos, a vontade da
população foi atendida. Destaca-se a consulta popular sobre a despenalização do aborto
quando ocorreu o primeiro referendo nacional em 1998 e questionava os portugueses sobre a
seguinte pergunta: Concorda com a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, se
realizada, por opção da mulher, nas 10 primeiras semanas, em estabelecimento de saúde
legalmente autorizado? Ocorreu que o “NÃO” ganhou com 50,9 por cento dos votos, apesar
de uma alta abstenção, o resultado foi respeitado pelo governo.
Alguns anos mais tarde, em 2007, os portugueses regressaram as urnas para
responder à mesma pergunta. Desta feita, votaram 43,57 por cento dos eleitores, tendo o
"SIM" vencido com 59,25 por cento dos votos. Mesmo o referendo não tendo efeito
vinculativo em Portugal, a lei da Interrupção Voluntária da Gravidez foi modificada no
sentido aprovado em consulta popular.
Fica evidenciado que o Brasil, tem muito a evoluir, no sentido que caminha Portugal,
decerto que não há dúvidas de que em ambos os países é necessário educação e
conscientização acerca desse instrumento tão importante, no que tange a uma maior
participação de seus eleitores, pois, de fato, sabe-se que os referendos são uma grande
oportunidade para fortalecer tanto a democracia direta quanto a participativa, trazendo-se à
tona grandes oportunidades de se promover as culturas da paz, educação, saúde, dentre outras,
que hoje estão tão escassas.
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PRINCÍPIO DA LIBERDADE CONTRATUAL NOS CONTRATOS DE ADESÃO
PRINCIPLE OF CONTRACTUAL FREEDOM IN ADHESION CONTRACTS
PRINCIPIO DE LIBERTAD CONTRACTUAL EN LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN
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RESUMO
Buscando soluções para um modelo desastroso de organização social, Jean- Jacques Rousseau
apresenta um novo cenário político, onde o homem livre vem a legitimar o poder transferido ao Estado.
Nasce, portanto, a soberania popular.Estabelecemos, assim, o Contrato Social, onde, ainda no
entendimento de Rousseau, se alienam os poderes e os direitos de todos a todos (povo), e, assim, não se
outorgam a ninguém.Ou seja, o grande contrato a que todos nos submetemos para vivermos
organizados em sociedade independe de nossa vontade, é o Estado em si. Como dito, neste modelo a
vontade individual não se mostra preponderante, pois prevalecerá – sempre – a vontade geral de uma
sociedade civilmente organizada, alicerçada em força comum.
Palavras- Chave: Princípio. Contrato. Liberdade.
ABSTRACT
Seeking solutions to a disastrous model of social organization, Jean-Jacques Rousseau presents a new
political scenario, where the free man comes to legitimize the power transferred to the State. Therefore,
popular sovereignty is born. Thus, we establish the Social Contract, where, even in Rousseau's
understanding, the powers and rights of everyone are alienated to everyone (the people), and thus are not
granted to anyone. that is, the great contract that we all submit to to live organized in society, regardless
of our will, is the State itself. As stated, in this model the individual will does not show itself to be
predominant, as the general will of a civilly organized society, based on common strength, will prevail –
always.
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Keywords: Principle. Contract. Freedom.
ABSTRACTO
Buscando soluciones a un modelo desastroso de organización social, Jean-Jacques Rousseau presenta un
nuevo escenario político, donde el hombre libre viene a legitimar el poder transferido al Estado. Por lo
tanto, nace la soberanía popular. Así, establecemos el Contrato Social, donde, incluso en el
entendimiento de Rousseau, los poderes y derechos de todos se enajenan a todos (el pueblo), y por lo
tanto no se otorgan a nadie. El contrato al que todos nos sometemos para vivir organizados en sociedad,
independientemente de nuestra voluntad, es el propio Estado. Como se dijo, en este modelo, la voluntad
individual no se muestra predominante, ya que prevalecerá, siempre, la voluntad general de una sociedad
civilmente organizada, basada en la fuerza común.
Palabras clave: Principio. Contrato. Libertad.

INTRODUÇÃO
Conceito de Contrato
Podemos dizer que a liberdade do ser humano sempre esteve condicionada à sua
própria sobrevivência, pois em dado momento se vê obrigado a se inserir em uma sociedade
para que dela extraia todos os elementos indispensáveis à efetivação de suas necessidades
básicas4.
Nos dizeres mais precisos de Francesco Carnelluti5, “o contrato é o instrumento
jurídico sem o qual não poderiam atuar as duas formas fundamentais da colaboração
econômica: o intercâmbio e a associação”.
Assim, esta organização social se apresenta como o primeiro modelo de contrato
de que se têm notícias, nascendo de um acordo firmado entre duas ou mais partes para a
constituição de umvínculo de direito, direito à vida, à sobrevivência e, etc..
Neste sentido são os ensinamentos de Flávio Tartuce6, ao afirmar que “tão
antigo como o próprio ser humano é o conceito de contrato, que nasceu a partir do momento
em que as pessoas passaram a se relacionar e a viver em sociedade”.
Os contratos são, portanto, o acordo de vontades das partes, daí podermos
afirmar quese trata de ato cujo elemento norteador é a vontade humana7.
Princípio da liberdade (Autonomia da vontade ou da autonomia privada)
O princípio da autonomia da vontade, um dos princípios mais importantes do
direito contratual, nos remete à ideia de liberdade das partes contratantes, que consiste tanto
no poder de autorregulamentação de seus próprios interesses – liberdade de contratar, quanto
na liberdade de determinar o outro contratante, na liberdade de fixar o conteúdo do contrato
e, por fim, de escolhero instrumento contratual – liberdade contratual.8
O Ilustre doutrinador Flávio Tartuce9, a respeito da diferenciação entre a
liberdade de contratar e a liberdade contratual, afirma que, aquela se trata de um direito
inerente à própria concepção da pessoa humana, ao passo em que esta está relacionada com
as limitações impostas à carga volitiva.
Contrato de adesão
Temos vivido uma evolução social sem precedentes, em que as relações entre
sujeitos, mormente àquelas de cunho econômico, passaram a exigir uma maior celeridade na
sua realização, e diante dessa necessidade, surgem novos modelos de realização desse direito,
tal é o contrato de adesão.
Ora, não podemos conceber que o ordenamento jurídico se mantenha inerte
diante de novas demandas sociais, e considerando que a padronização das transações
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econômicas é uma realidade atual, diante da celeridade e da imediaticidade do mundo
moderno, o contrato de adesão surge como solução jurídica.
Na mesma linha de pensamento, Orlando Gomes10 afirma que o contrato de
adesão se afigura indispensável ao atendimento das exigências práticas da vida econômica, e,
assim, o conceitua como sendo “o negócio jurídico no qual a participação de um dos sujeitos
sucede pela aceitação em bloco de uma série de cláusulas formuladas antecipadamente, de
modo geral e abstrato, pela outra parte, para constituir o conteúdo normativo e obrigacional de
futuras relações concretas”.
Ainda a respeito do conceito de contrato de adesão, Flávio Tartuce11 afirma ser
“aquele em que uma parte, o estipulante, impõe o conteúdo negocial, restando à outra parte, o
aderente, duasopções: aceitar ou não o conteúdo desse negócio”.
Por sua vez, a Professora Maria Helena Diniz12 afirma que, os contratos por
adesão, como prefere chamar, são aqueles em que não há qualquer possibilidade de debate
entre as partes, uma vez que a atuação de um dos contratantes se limita a aceitar ou não as
cláusulas e condições previamente estabelecidas pelo outro, ou seja, somente lhe cabendo
aderir, ou não, “a uma situação contratual já definida em todos os seus termos”.
Vejamos que a eminente Professora critica a denominação conferida pela maioria
da doutrina a esta modalidade de contrato, afirmando preferir a expressão “contrato por
adesão” em detrimento da expressão “contrato de adesão”, isto porque, segundo afirma,
“se constitui pela adesão da vontade de um oblato indeterminado à oferta permanente do
proponente ostensivo”.13
Contudo, para Orlando Gomes14, há clara distinção entre as expressões, e assim,
afirma que o contrato de adesão se caracteriza pelo fato de que a parte não tem outro
modo de satisfazer seu interesse, senão se submetendo à aceitação daquilo que lhe esteja
sendo imposto, ao passo em que, nos contratos por adesão, muito embora o conteúdo seja
imposto por uma das partes contratantes, de forma total ou parcial, a outra parte contratante
tem a capacidade de negativa em relação à vinculação, porquanto não se opere, no caso, um
regime de monopólio.
Nenhuma das expressões nos desperta, etimologicamente falando, a necessidade
de optarmos entre uma ou outra, por entendermos mais ou menos adequada, mas segundo as
definições apresentadas por Orlando Gomes, compreendemos perfeitamente as razões para a
crítica proposta por Maria Helena Diniz, pois serão de grande valia, por exemplo, em caso de
haver impasses na relação contratual.
Ou seja, o contrato de adesão é uma realidade, e considerando que a parte
aderente é, indubitavelmente, hipossuficiente em relação à parte proponente, a intervenção do
Estado para coibição da violação de direitos nas relações contratuais reguladas por esta
modalidade de contrato é imperiosa.
E, para conferir a igualdade necessária à relação em apreço, o Poder Judiciário
levará em consideração todos os aspectos que a envolvem, sendo que, por exemplo, para
verificação de abusividade em determinado contrato de adesão será de extrema relevância a
observância danecessidade, ou não, da parte em aderi-lo.
Neste sentido são os ensinamentos de Inocêncio Galvão Telles15, in verbis:
E sobre tudo isto lembre-se que os contratos de adesão partem, muitos deles, de
entidades com um monopólio de direito ou de facto, de maneira que os
interessados, ou os celebram, embora sabedores dos perigos que eles envolvem, ou
deixam de alcançar os bens ouserviços que por seu intermédio conseguiram.
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Destacamos, assim, que, muito embora o contrato de adesão seja uma
necessidade social, e, justamente por isso, uma realidade, não podemos, sob pena de
estarmos pegando justamente a contramão, afastar qualquer detalhe que possa de alguma
forma influenciar positivamente no equilíbrio das partes em contrato que, sabidamente, já
nasce desequilibrado, como é o caso, por exemplo, de não conferirmos importância ao fato de
a parte necessitar, ou não, aderir a determinado contrato.
Assim, consideramos plausível a diferenciação proposta por Orlando Gomes em
relação às expressões empregadas na designação desta modalidade de contrato, se “de”
adesão, ou se “por” adesão. Vejamos a definição constante no Código de Defesa do
Consumidor brasileiro (Lei n.º 8.078/90), in verbis:
Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela
autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de
produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar
substancialmente seu conteúdo.

Noutro norte, vejamos a definição constante no Decreto-Lei n.º 446/85, que
disciplina essa modalidade de contrato no Direito Português:
Artigo 1.º - Âmbito de aplicação
1 - As cláusulas contratuais gerais elaboradas sem prévia negociação individual,
que proponentes ou destinatários indeterminados se limitem, respectivamente, a
subscrever ou aceitar, regem-se pelo presente diploma.

Neste ponto, destacamos que, no Brasil, o contrato de adesão é disciplinado pela
legislação consumerista, ou seja, se tem por cultura que, somente serão violados direitos por
imposição unilateral de cláusulas contratuais quando, ao menos uma das partes contratantes,
se enquadrar no conceito de fornecedor.
Ou seja, somente se admite que uma parte contratante seja hipossuficiente em
relação à outra quando, esta outra, for uma “potência” econômica. Ao passo que, em
Portugal, a legislação que disciplina a matéria até tinha como pressuposto de proteção inicial
somente estes contratos firmados entre um particular e, ao menos, um fornecedor - massa,
mas, com o passar do tempo, se passou a entender que, também nas relações individuais,
poderá haver a imposição unilateral de vontade, e, se assim o for, o contrato igualmente
gozará de especial proteção do Estado.
Ora, como vimos, a relevância da teoria contratual para os contratos em que não
há discussão das partes em relação ao seu conteúdo repousa, justamente, na necessidade de
se garantir o equilíbrio contratual, e, assim, entendemos que, reconhecer que somente haverá
desequilíbrio naqueles contratos onde uma das partes é fornecedor é, naturalmente, excluir
da especial proteção do Estado todos os casos em que a parte – mesmo entabulando contrato
singular – se vira obrigada acontratar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O entendimento resguardado pela legislação portuguesa, a respeito dos contratos
de adesão, nos parece mais adequado ao ideal de justiça social, motivo por que, inclusive,
aguardamos o Direito Brasileiro caminhar neste sentido.
Verificamos, portanto, que, tanto para a doutrina, quanto para a legislação que
disciplina a matéria, o contrato de adesão se caracteriza, basicamente, pela imposição

Florianópolis, Ed.4, n.01, Outubro/2021 - ISSN/2675-5203

unilateral de vontade, ou seja, por não ser precedido de negociação e/ou discussão entre as
partes contratantes.
Superada essa conceituação inicial e aprofundando a sua análise, voltamos a uma
questão controvertida importante, qual seja, a autonomia da vontade nos contratos de adesão,
e suas consequências jurídicas, objetos do trabalho final a ser desenvolvido.
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O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE E O CONTRATO DE ADESÃO
THE PRINCIPLE OF THE AUTONOMY OF THE WILL AND THE ADHESION
AGREEMENT
EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Y EL ACUERDO DE
ADHESIÓN
Eduardo Moraes Lins de Azevedo
AZEVEDO, Eduardo Moraes Lins de. O princípio da autonomia da vontade e o contrato de adesão.
Revista International Integralize Scientific. Ed.04, n.1, p. 44-21, Outubro/2021. ISSN/2675-5203
RESUMO
O conceito jurídico de contrato é histórico e mutável, sendo visto e utilizado de diversas maneiras em
cada momento da história, por exemplo, no Direito Romano Clássico, prevalecia o rigor formalista, i.e, o
contrato não era utilizado para qualquer operação econômica, e a justificativa para isso se deu em razão
da pouca utilização da escrita, “o contrato só seria protegido pelos deuses se observasse a forma
prescrita”.Em continuidade, no Direito Medieval, os contratos estavam amparados pelo direito Canônico,
Romano e Germânico, nesse paradigma, só havia a celebração do ato mediante juramento com motivos
religiosos, daí o surgimento do termo “boa-fé contratual”. Ademais, como a mentira era tomada como
pecado, “considerava-se o descumprimento contratual tal qual a mentira, sendo, portanto, também
condenado. Acreditava-se que se a obrigação fosse assumida de forma livre e consciente, não haveria
motivos para se descumprir o contrato”
Palavras-Chave: Autonomia. Princípio. Direito. Adesão.
ABSTRACT
The legal concept of contract is historical and changeable, being seen and used in different ways at
each time in history, for example, in Classical Roman Law, formalistic rigor prevailed, ie, the
contract was not used for any economic operation, and the justification for this was due to the little
use of writing, "the contract would only be protected by the gods if it observed the prescribed form."
Continuing, in Medieval Law, contracts were supported by Canon, Roman and Germanic law, in this
paradigm, there was only the celebration of the act through an oath with religious reasons, hence the
emergence of the term “contractual good faith”. Furthermore, as a lie was taken as a sin, “the breach
of contract was considered as such a lie, and, therefore, it was also condemned. It was believed that if
the obligation were freely and consciously assumed, there would be no reason to breach the
contract”4.
Keywords: Autonomy. Principle. Right. Accession.
ABSTRACTO
El concepto legal de contrato es histórico y cambiante, siendo visto y utilizado de diferentes formas
en cada momento de la historia, por ejemplo, en el Derecho Romano Clásico prevaleció el rigor
formalista, es decir, el contrato no se utilizó para ninguna operación económica, y la justificación ya
que esto se debía al poco uso de la escritura, "el contrato solo estaría protegido por los dioses si
observara la forma prescrita". Continuando, en el derecho medieval, los contratos estaban respaldados
por el derecho canónico, romano y germánico, en este paradigma, sólo existía la celebración del acto
mediante juramento con motivos religiosos, de ahí la aparición del término “buena fe contractual”.
Además, como la mentira se tomaba como pecado, “el incumplimiento de contrato se consideraba
como tal mentira y, por tanto, también se condenaba. Se creía que si la obligación se asumía libre y
conscientemente, no habría razón para incumplir el contrato ”4.
Palabras clave: autonomía. Principio. Derecha. Adhesión.
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INTRODUÇÃO
No século XIX, houve a expansão do capitalismo e como consequência o contrato
era o meio utilizado para fazer valer a vontade autônoma do indivíduo, passando a exercer
um papel ideológico na sociedade. Sendo, portanto, a sua disciplina legislada pelos autores do
Código Civil Francês.
Possuía como preceito a autonomia da vontade individual, ou seja, a liberdade de
contratar, através de poucas cláusulas, dispondo somente o essencial dos efeitos almejados
pelas partes, nas mais diversas relações. Assim sendo, na época, o contrato era considerado
uma operação econômica.
Ocorre que, com o advento da Revolução Industrial e a produção em massa, os
fabricantes passaram a produzir mercadorias em série, para um grupo indeterminado de
consumidores, dando-se início à produção artesanal, cujos produtos eram encomendados e
fabricados de acordo com as preferências do consumidor, com isso, acabou-se extinguindo
aquela obsoleta forma de contrato, justamente em razão dessa nova forma de contratação, e
como consequência disso, os contratos também foram ficando padronizados, de forma que,
para casos semelhantes a este, hoje, são
pré-formulados por uma grande empresa industrial ou prestadora de serviços, a outra
parte, normalmente um indivíduo que integra uma massa anônima de pessoas, já não
dispõe desse poder, porque se vê diante de um modelo contratual, dotado de força
normativa, de total (ou quase) rigidez de conteúdo, limitando-se a prestar a sua
adesão ao conteúdo contratual com que se defronta, se quiser contrata.

Nessa lógica, interessante destacar Raymond Saleilles, o primeiro autor – em 1901 –,
pacificamente reconhecido pela doutrina, a dar-se conta da peculiaridade desses contratos, após
múltiplas análises, nomeando-os contratos de adesão, assim qualificando-se:
[...] contratos de adesão, nos quais há predominância exclusiva de uma só vontade,
agindo como vontade unilateral, que dita a sua lei, não mais a um indivíduo, mas a
uma coletividade indeterminada e que se compromete já antecipada e
unilateralmente, salva a adesão dos que queiram aceitar a lei do contrato e de se
apossarem desse compromisso já assumido? É o caso de todos os contratos de
trabalho na grande indústria, dos contratos de transporte com as grandes companhias
das estradas de ferro e de todos esses contratos que revestem como que um caráter
de lei coletiva [...]

Diante disso, o efeito dessa modificação da sociedade, deu azo para que o contrato fosse
utilizado como forma de opressão, dotado de poder, momento em que o Estado passa a intervir
sob o argumento de que, dado a velocidade das contratações bem como da impessoalidade,
seria o modo ideal de garantir a vontade das partes, como meio de segurança diante de
eventuais contratações realizadas. Nesse sentido,
o contrato, portanto, modifica-se, e sofre interferências do Estado, que, após duas
guerras mundiais, passa a ter que interferir na economia, dirigindo os contratos. O
que se tem é que o liberalismo gerou grande opressão das camadas sociais mais
populares, que, em um dado momento passou a reivindicar outros direitos, que não
só a igualdade perante a lei.

Em vista dos argumentos apresentados, observa-se que o contrato vem se
modificando ao longo do tempo, se revelando conforme o momento vivido pela sociedade no
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seu espaço, denominado princípio da relatividade histórica, mas que atualmente foca na
proteção e promoção da dignidade humana.
Em contrapartida a isso, há que se atentar quanto ao único fator/princípio que
perdurou por todo esse progresso, denominado até hoje como o princípio da boa-fé das partes,
que nada mais é do que um compromisso de fidelidade e cooperação.
A expressão boa-fé, que já se fazia presente no Código de Napoleão de 1804,
abrange o “termo fides, latu sensu, significa a fidelidade e coerência no cumprimento da
expectativa de outrem, independentemente da palavra que haja sido dada, ou do acordo que
tenha sido concluído”.
Diante dessas definições, também é significativo notabilizar que, há marcante
diferença entre a boa-fé subjetiva e objetiva. Pois bem, enquanto a primeira está relacionada
com o psicológico do indivíduo ao se convencer que não está agindo com o intuito de
prejudicar outrem na relação jurídica, a segunda se trata de uma regra ética de conduta para
controle das cláusulas e práticas abusivas por parte da sociedade.
Esses conceitos elencados fazem parte dos contratos tidos como contemporâneos,
inclusive os constantes no ordenamento jurídico brasileiro, cujo será introduzido no capítulo a
seguir.
Teoria geral dos contratos no ordenamento jurídico brasileiro
No seu conceito mais genérico, contrato é um negócio jurídico, em que as partes
devem observar condutas idôneas, através de um ajuste de vontades, para satisfazer os
interesses por elas regulados. Para sua formação é necessário pelo menos duas pessoas, por
isso denominado bilateral ou plurilateral14.
Conforme Gonçalves15, para a sua formação, necessário se faz uma manifestação de
vontade, preliminarmente denominada de proposta, momento em que uma pessoa interessada
manifesta sua intenção de se vincular com a outra parte, se essa aceitar, devendo conter todos
“os elementos essenciais ao negócio proposto, como preço, quantidade, tempo de entrega,
forma de pagamento etc. Deve também ser séria e consciente [...]. Deve ser, ainda, clara,
completa e inequívoca”.
Em segundo plano, vem a aceitação, ou seja, concordância com os termos propostos,
que pode ser expressa ou tácita.
O Código Civil Brasileiro de 2002 disciplina o tema contratos em vinte capítulos,
legislando sobre vinte e três espécies de contratos nominados (artigos 481 a 853) 16. E nesse
sentido, averigua-se um somatório de cláusulas gerais que derivam de uma ideia de deixar o
seu alcance em aberto, especialmente quando as leis mais rígidas, são insuficientes ou levam a
alguma injustiça, ficando o seu preenchimento a cargo do juiz.
Além dessas, estão previstos no Código de Defesa do Consumidor, quanto às
relações contratuais, os artigos 46 a 53, que estabelecem regras no seguinte sentido:
declaram a nulidade das “cláusulas abusivas”, a que determina que seja dado
conhecimento prévio do conteúdo do contrato ao consumidor, sob pena de não se
obrigar (art. 46), a que estabelece que (em caso de dúvida) se interprete o contrato de
maneira mais favorável ao consumidor (art. 47), as que estabelecem outas regras de
proteção em contratos específicos17.
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Diante disso, levando em consideração a massificação da economia, cabe ao Estado intervir
na relação privada, para assegurar a supremacia da ordem pública. Conforme já
mencionado, foi necessário balizar o contrato sob a perspectiva de cumprir com sua função social, que
sob a ótica do Código Civil Brasileiro, sugere “a prevalência dos valores coletivos sobre os
individuais, sem perda, porém, do valor fundamental da pessoa humana”.

Tal limitação está expressa no artigo 421 do referido Código, que assim dispõe: “a
liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”,
apresentando-se, esta, como um dos pilares da teoria contratual. Conforme exposição de
Gonçalves:
a função social do contrato serve precipuamente para limitar a autonomia da vontade
quando tal autonomia esteja em confronto com o interesse social e este deva
prevalecer, ainda que essa limitação possa atingir a própria liberdade de não
contratar, como ocorre nas hipóteses de contrato obrigatório. Tal princípio desafia a
concepção clássica de que os contratantes tudo podem fazer, porque estão no
exercício da autonomia da vontade20.

Levando-se em consideração esses aspectos, é engenhoso trazer à baila o
entendimento do mesmo autor sobre a função social como cláusula geral, sendo que
o juiz poderá preencher os claros do que significa essa “função social”, com valores
jurídicos, sociais, econômicos e morais. A solução será dada diante do que se
apresentar, no caso concreto, ao juiz. Poderá, por exemplo, proclamar a inexistência
do contrato por falta de objeto; declarar sua nulidade por fraude à lei imperativa
(CC, art. 166, IV), porque a norma do art. 421 é de ordem pública (CC, art. 2.035,
parágrafo único); convalidar o contrato anulável (CC, arts. 171 e 172); determinar a
indenização da parte que desatendeu a função social do contrato etc.

Pela observação dos aspectos mencionados, conclui-se que o contrato somente terá a
sua função social efetivada quando atingida de forma justa, através de um equilíbrio social,
mesmo que isso condicione o princípio da liberdade contratual.
Nesse diapasão, outro fator interessante, existente na teoria dos contratos, são as cláusulas
abusivas. Conforme doutrinadores defendem, no sistema jurídico brasileiro, as cláusulas
abusivas, que estejam enumeradas legalmente, são ineficazes, nulas de pleno direito,
independente do consentimento do aderente.
Portanto, havendo previsão legal, taxativamente, opera-se o direito. Sobre as
cláusulas abusivas, segundo Nery Junior, são aquelas visivelmente desfavoráveis para a
parte mais fraca, ou seja, têm como sinônimos as expressões cláusulas opressivas, onerosas,
vexatórias e excessivas. Isto é, essas cláusulas serão nulas de pleno direito, não propiciando
quaisquer efeitos, mas não invalidam todo o contrato.
Conforme Miranda, quanto às demais – implícitas –, serão apuradas pelo juiz no caso
em concreto, tudo isso com base no artigo 51 e seus incisos do Código de Defesa do
Consumidor.
Nessa trilha, mister fazer um comparativo das cláusulas abusivas no Direito
Português. Segundo Miranda, no ordenamento jurídico português, esse assunto possui duas
fases, uma anterior à Diretiva Comunitária Europeia, implantada com o Decreto-lei n° 446, de
25 de outubro de 1985, e a outra posterior ao Decreto-lei n° 220, de 31 de agosto de 1995, e
ao Decreto-lei n° 249, de 07 de julho de 1999.
Ainda conforme ele, o primeiro texto de lei, citado acima, propôs-se a disciplinar as
cláusulas contratuais gerais, definidas como “elaboradas de antemão, que proponentes ou
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destinatários indeterminados se limitem, respectivamente, a subscrever ou a aceitar”. O
segundo, posterior à Diretiva Comunitária Europeia, caracterizou as cláusulas como
“elaboradas sem prévia negociação individual, que proponentes ou destinatários
indeterminados se limitem, respectivamente, a subscrever ou aceitar”.
Dessa forma, com relação às cláusulas abusivas, na definição de Miranda, a
legislação diferencia as relações “entre empresários ou entidades equiparadas, e as que se
estabelecem com os consumidores finais, existindo uma severidade maior neste último
domínio”.
No primeiro caso – empresários ou entidades equiparadas – há diferentes regimes de
proibições, uma vez que, as violações que determinam as nulidades, podem ser absolutas ou
relativas, sob a justificativa de que: (1) se trata de profissionais que conhecem melhor a esfera
especializada do que os consumidores finais e, (2) suas atividades requerem a atuação da juridicidade.
Já as cláusulas abusivas que preveem nulidade absoluta são especificadas em diferentes
formas, como prevê Miranda:
(a) as de exclusão e de limitação de responsabilidade; (b) a que conceda
exclusivamente ao estipulante a faculdade de interpretar qualquer preceito
contratual; (c) as que excluem ou limitem, conforme o caso, determinadas causas de
extinção das obrigações, tais como a exceção do não-cumprimento do contrato, ou
de sua resolução pelo incumprimento, a compensação, a consignação em depósito, o
direito de retenção e finalmente a faculdade em favor de quem predispõe as
cláusulas de cessão de posição contratual, de transmissão de dívidas ou de
subcontratar, sem o acordo da contraparte, exceto se a identidade do terceiro constar
do contrato inicial; (d) as que estabeleçam obrigações perpétuas ou cujo tempo de
vigência dependa, apenas, da vontade de quem as predisponha.

Por outro lado, as nulidades por proibições relativas, dependem do tipo de contrato que estão
inseridas, deixando ao intérprete a determinação da abusividade, de acordo com os requisitos
apontados por Miranda, tais como “prazos excessivos”, “cláusulas penais desproporcionais”, “fatos
insuficientes”, “depender injustificadamente”, “compensação adequada”, “dispêndios consideráveis”,
“graves inconvenientes”, “sem compensação” e “sem justificação”.
No segundo caso – relações com os consumidores – aplicam-se além das já mencionadas,
outras, que também se distinguem por proibições absolutas e relativas. As absolutas têm como fim a
garantia da qualidade ou do serviço da coisa prestada. As relativas focam na abusividade da cláusula
apreciando o conjunto que as integram, tudo isso está disposto por Miranda.
Convém frisar que, no direito português, uma cláusula abusiva “pode ser arguida por
qualquer interessado e a qualquer tempo, além do que devem ser declaradas de ofício sempre que
forem conhecidas pelo juiz”, e mais, quando ocorre esse tipo de nulidade, é facultado ao aderente “a
opção de continuar com o contrato, ainda que a nulidade seja de uma cláusula essencial”, segundo os
ensinamentos de Miranda.
Somado a isso, o direito contratual rege-se por alguns importantes princípios, como a supremacia da
ordem pública, o consensualismo, a relatividade dos efeitos, a obrigatoriedade, a revisão ou
onerosidade excessiva e a boa-fé, conforme leciona Gonçalves 32. Além desses, que, por ora, não nos
interessam, o princípio da autonomia da vontade também rege os contratos em geral, pelo que merece
conceituação em espaço próprio, abaixo e mais adiante.

O princípio da autonomia da vontade
O princípio da autonomia da vontade advém do direito romano e teve seu apogeu após a
Revolução Francesa. Está ligado ao direito das pessoas contratarem, ou não, de alicerçarem os seus
interesses mediante um acordo de vontades lícito e tutelado, sob a forma de contrato já nominado, ou
mediante combinações e originando contratos inominados. Foi sacramentado no art. 1.134 do Código
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Civil Francês, ao estabelecer que “as convenções legalmente constituídas têm o mesmo valor que a lei
relativamente às partes que a fizeram”33.De um modo geral, esse princípio supõe que os contratantes
possuem igualdade para aceitarou rejeitar as cláusulas dos contratos.
Paralelamente a isso, o princípio da autonomia da vontade está limitado pela intervenção
estatal quando da aplicação das normas públicas, o que significa dizer que, em havendo confronto com
o interesse social, o Estado agirá para garantia do bem comum. Com relação a isso, há que se frisar
que esse princípio não está eliminado das relações modernas, mas tão somente, condicionado às
normas e aos princípios sociais, devendo
suportar atenuações, e não mais ser revestido de um caráter absoluto, como era no
passado. Assim, temos que o princípio da autonomia de vontades consiste na
prerrogativa que os indivíduos possuem de criarem relações no ordenamento
jurídico, desde que submetam suas pretensões às regras legais previamente
estabelecidas, e que os fins almejados não colidam com o interesse coletivo34.

No mesmo sentido, vem o entendimento de Gonçalves:
têm aumentado consideravelmente as limitações à liberdade de contratar, em seus
três aspectos. Assim, a faculdade de contratar e de não contratar (de contratar se
quiser) mostra-se, atualmente, relativa, pois a vida em sociedade obriga as pessoas a
realizar, frequentemente, contratos de toda espécie, como o de transporte, de compra
sofre, hoje, restrições, como nos casos dos serviços públicos concedidos sob o
monopólio e nos contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor. E, em
terceiro lugar, o poder de estabelecer o conteúdo do contrato (de contratar sobre o
que quiser) sofre também, hodiernamente, limitações determinadas pelas cláusulas
gerais.

Dessa forma e sob tal complexidade da problemática apresentada, passa-se aos
comentários a um tipo contratual que, de certa forma, limita a vontade das partes, mitigando a
autonomia privada, o contrato de adesão, apresentando as suas caracterizações e condições no
capítulo a seguir.

O contrato de adesão
Ao conceituar essa figura, percebe-se que se têm diversas designações já consagradas pelas
doutrinas, como é o caso da doutrina francesa, onde alguns preferem a denominação “contratos por
adesão”; no continente europeu, se prefere a expressão “condições gerais do contrato”; já os autores do
common Law usam a expressão “standard contract”, conforme Miranda36.
No entanto, seja qual for a designação, o propósito dessa espécie de contrato é tão somente a
contratação em massa, isso significa dizer que a peculiaridade está na sua formação padronizada,
materializada. Ou seja, as cláusulas contratuais se dirigem a uma indeterminada massa de interessados.
E é nesse sentido que Miranda37, subscreve:
é a pré-formulação de cláusulas que caracterizam certo tipo contratual e disciplinam
de modo uniforme e de forma mais ou menos exaustiva a relação jurídica que, com
base nesse tipo, irá estabelecer-se entre os contratantes. Um deles, o formulador do
contrato, é em regra uma empresa ou um grupo de empresas de porte, assessorado
por um corpo de profissionais de alta competência, que têm a responsabilidade de
forjar o conteúdo contratual; uma vez fixado esse conteúdo, o instrumento contratual
fica à disposição de quem quer que deseje contratar.
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E assim continua:
o que dita as regras do jogo (as cláusulas do contrato), no contrato de adesão, não
são os interesses de ambas as partes, em pé de igualdade, como no contrato
negociado, mas o do fabricante ou do prestador de serviços, por um lado, motivo
pelo intuito do lucro com o exercício de uma determina atividade profissional, que o
leva a fabricar o tipo do produto ou a prestar o serviço, objeto dessa atividade, e o
do aderente, pelo outro, em adquiri-los para a satisfação de suas necessidades e
apetências.

Analisando as informações fornecidas, é nesse momento que se percebe a necessidade da
intervenção do Estado-legislador para editar normas que estabeleçam um equilíbrio contratual. Alguns
aspectos, a guisa de exemplificações, podem ser citados, tais como a finalidade dessas normas, que é
garantir, ou limitar, a livre expressão ou manifestação de liberdade individual, mais precisamente,
traçar a moldura legal, dentro do qual se pode mover livremente.
Assim sendo, antes de se esmiuçar o contrato de adesão no Brasil, notável destacar que este
termo foi trazido ao ordenamento jurídico primeiramente pelo Código de Defesa do Consumidor de
199040, no seu artigo específico, que assim dispõe:
DC. Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela
autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos
ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu
conteúdo.

Contudo, embora normalmente esse contrato esteja ligado às relações de consumo,
há negócios jurídicos que não têm essa característica, portanto, está reafirmado pelo Código
Civil Brasileiro de 200241 nos seguintes artigos:
Art. 423. Quando houver no contrato de adesão, cláusulas ambíguas ou contraditórias,
dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.
Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia
antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.

À vista disso, a expressão contrato de adesão se difere das demais estruturas
contratuais no momento em que o aderente não tem a possibilidade de discutir as cláusulas ali
descritas, ficando sujeito até mesmo àquelas desfavoráveis, ilegais, entre outros, facultandolhe tão somente a vontade ou não de contratar.
Esse modelo escapa ao conceito tradicional de contrato pelos seguintes motivos,
enumerados por Miranda:
não existe acordo contemporâneo de vontades, sendo uma delas, a do estipulante das
condições gerais, manifestada em um momento anterior; (b) existe uma só proposta
negocial e multiplicidade de aceitações, dando origem a correspondentes relações
jurídicas; (c) consequentemente não existe um só acordo de vontades, como nos
contratos negociados, mas vários, porem resultantes de uma só declaração negocial
de um dos sujeitos das diversas e sucessivas relações jurídicas que com base nela
se formam com as declarações de aceitação dos aderentes; (d) finalmente, as
declarações que consubstanciam tais acordos são manifestadas de modo e em
momentos diferentes, pelas suas partes: a do estipulante de uma só vez e mediante a
emissão de uma só proposta negocial dirigida ao público, em que manifesta uma
vontade de contratar.

As suas características estão definidas no artigo 54 e seus parágrafos, do Código de
Defesa do Consumidor, onde consta que o contrato de adesão é redigido unilateralmente,
sendo memorável destacar que, no seu parágrafo 1º, consta sobre a inserção de cláusulas
quando dispõe o seguinte: “inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de
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adesão do contrato”, isso nos remete ao entendimento que, mesmo que as cláusulas
eventualmente inseridas sejam manuscritas, não se descaracteriza o tipo contratual. O
parágrafo 2º dispõe acerca da cláusula resolutória, que admite o fim do contrato.
O parágrafo 3º prevê as características das informações das cláusulas contidas no
contrato, adotando o princípio da legibilidade das cláusulas contratuais. No mesmo sentido é
o parágrafo 4º, que dispõe a forma com que as cláusulas, que impliquem limitação ao direito
do consumidor, devem ser redigidas, permitindo a imediata e fácil compreensão.
Quanto a esse parágrafo 4º, como bem lembrou Barros, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já se manifestou no seguinte sentido:
[...] Cláusula restritiva, contida em contrato de adesão, deve ser redigida com
destaque a fim de se permitir, ao consumidor, sua imediata e fácil compreensão. O
fato de a cláusula restritiva estar no meio de outras, em negrito, não é suficiente para
se atender à exigência do Art. 54, § 4º, do CDC.
- A lei não prevê - e nem o deveria - o modo como tais cláusulas deverão ser
redigidas. Assim, a interpretação do Art. 54 deve ser feita com o espírito
protecionista, buscando sua máxima efetividade47.

Isso nos remete a outro detalhe importante, acerca da existência da declaração de
vontade, mas tão somente uma declaração de vontade única, uma “vontade uniforme”, o que,
mais uma vez, o difere dos demais tipos contratuais. Isso se dá no momento em que o
indivíduo manifesta a sua vontade ao adotar o esquema, ao aderir o contrato, conforme
ensinamento de Miranda.
Já outros autores, como menciona Gonçalves49, reputam que o contrato de adesão
não possui natureza contratual, pelo fundamento de que falta a vontade de uma das partes,
evidenciando o seu caráter institucional. E assim complementa: “Todavia, prevalece o
entendimento de que a aceitação das cláusulas, ainda que preestabelecidas, lhe assegura
aquele caráter”.
Dessa maneira, é a ponderação de Miranda:
o “contrato de adesão” é, assim, um contrato de formação diferente, com seu
conteúdo substancial, e em sua maior parte, predeterminado unilateralmente pelo
proponente do contrato, o fornecedor de produtos ou de serviços, e completado, ao
ensejo da declaração de aceitação de cada aderente, dando origem a relações
jurídicas diversas, em pontos de pormenor e em particularizações de pouca monta,
conforme os interesses de cada um dos sujeitos, aceitantes daquela proposta
contratual.

Aderindo aos ensinamentos colacionados, mostra-se de fundamental importância
passar-se à comparação quanto ao princípio da autonomia da vontade, tão limitado no
contrato de adesão, entre o direito brasileiro e o direito português, apreciando os
entendimentos jurisprudências de ambos os países, a bem da melhor didática.
O princípio da autonomia da vontade e o contrato de adesão: um Direito Comparado
Esse princípio que, historicamente, surgiu com o mercantilismo, prega a ideia da
liberdade das pessoas para praticarem seus atos, sem a intervenção do Estado, a não ser
quando o acordado não é cumprido, conforme ensinamento de Souza51.
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Ainda segundo ele, quando se fala em não intervenção do Estado, significa dizer, de
antemão, que este está impedido de impor limites ou intervir sobre as cláusulas pactuadas, tão
somente garantindo que as vontades das partes sejam cumpridas.
É no mesmo sentido o entendimento de Diniz, quando dispõe que esse princípio se
“funda na liberdade contratual dos contratantes, consistindo no poder de estipular livremente,
como melhor convier, mediante acordo de vontades, a disciplina de seus interesses, suscitando
efeitos tutelados pela ordem jurídica”.
No Brasil, mais precisamente no Código Civil Brasileiro de 1916, o princípio estava
disposto no artigo 81, pois focava na centralização do homem, que, entendido “como centro
das coisas tinha a sua vontade como instrumento de criação ou extinção de atos e fatos
jurídicos”, conforme Peixoto.
Ocorre que, conforme salientado nos capítulos anteriores, a contratação foi deixando
de ser pessoal, passando a ser padronizada, e a consequência disso, foi a opressão pela parte
mais forte na negociação. Para tanto, nas palavras de Souza 55, a não intervenção do Estado
teve que ser modificada sob o preceito de garantir o bem-estar social, para resgatar o dogma
da vontade. Sobressaindo o interesse social sobre o individual.
Entretanto, embora haja mudanças características nos contratos, ou na forma de
contratar, a vontade sempre é manifestada de alguma forma, ou por algum ato. É nesse
sentido o entendimento de alguns doutrinadores, ao consubstanciarem que o princípio está
patente na sua liberdade contratual, portanto “o indivíduo é livre e pela sua declaração, em
conformidade com a lei, pode criar direitos e contrair obrigações”, consoante Peixoto 56.
Indubitavelmente, que, relacionado ao assunto dos contratos, essa autonomia de
vontade deve estar compatível com a função social dos contratos. Isso significa que:

a Função Social, então, repele o caráter individualista do contrato,
impedindo que a liberdade sem limites gere abuso de direito e
vantagem desproporcional para os próprios contratantes. Esse veículo
transformador vem garantir uma maior humanização nos contratos e
estabilizar as relações contratuais, ao submeter o Direito Privado a
novas transformações em favor do meio social em que o contrato é
celebrado e executado como cláusula aberta, flexível, integrando-se
numa relação de equivalência no sentido de obstar que o mais fraco,
premido pelas circunstâncias, seja obrigado a aceitar o que o mais
forte lhe impõe.
Em vista das conceituações trazidas, depreende-se que, embora o contrato de adesão
seja um tipo contratual preestabelecido, e contenha características peculiares frente aos outros
tipos contratuais, o mesmo também está obrigado a cumprir os princípios que formam os
contratos, e nesse meio está o princípio da função social que, de certeza forma, baliza o
princípio da autonomia da vontade, mas com o propósito de dar segurança jurídica à parte
mais fraca, em prol do interesse comum.
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De forma condensada, concordando com as palavras de Damasceno58, se conclui
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que:
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um problema encontrado nesse tipo contratual é em relação ao princípio da liberdade
contratual, que se encontra inserido, [...], tanto no ordenamento jurídico português
quanto no brasileiro. “Os contratos de adesão, pela sua própria essência, notoriamente
limitam o princípio da liberdade contratual.” Essa limitação, entretanto, não é
absoluta, visto que não existe a obrigação de se contratar, assim, o direito de
celebração contratual, existente também em tais contratos, faz com que o princípio da
liberdade contratual não seja totalmente excluído.

A respeito do tema, o contrato de adesão possui três elementos delimitados, aqui
expostos sob a ótica de Damasceno59, quais sejam:

a predisposição, a unilateralidade e a rigidez. Entende-se por
predisposição o fato de as cláusulas contratuais serem elaboradas
previamente; por unilateralidade, entende- se que as cláusulas
existentes foram elaboradas por apenas uma das partes; por fim, por
rigidez, o fato de não poder haver negociação das cláusulas
anteriormente elaboradas.
No mais, defende-se a ideia de que esse tipo contratual põe em causa o princípio da
liberdade contratual, que é um princípio fundamental do Direito Civil Português, em especial porque
nesse contrato, a liberdade é inexistente ou limitada, resumidamente, “isto deve-se ao facto de, nestes
contratos, uma das partes ter o poder exclusivo de modelar o conteúdo de todas ou algumas das
cláusulas do contrato, limitando-se a outra parte a aceitá-lo”.
Conforme o Desembargador Ramos, relator do processo n° 20054/10.0T2SNT.L2.S1
do Supremo Tribunal de Justiça Português,
para se qualificar um contrato como de adesão releva, além do mais, que exista
“unilateralidade da predisposição” e que, em relação ao conteúdo negocial que
contemple genérica e massivamente os interesses económicos do predisponente, o
potencial aderente nada possa negociar assistindo-lhe a possibilidade de aceitar ou
rejeitar em bloco, ou seja, se a negociação deferida ao aderente não versar sobre
cláusulas que constituem o núcleo essencial do conteúdo contratual, não o içando do
patamar inferior da sua débil força negocial para o igualar ao predisponente, deve
considerar-se que se está perante um contrato de adesão sujeito ao regime jurídico
das ccg.

Mas, em contrapartida, incumbe enfatizar que há momentos que o contrato de adesão
traz benefícios para o aderente, conforme explanação de Dias:

é preciso ter presente, também, que a realidade dos contratos d
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e adesão, em certos casos, acaba por trazer vantagens para o próprio aderente.
Estamos a referir-nos à simplicidade, comodidade e rapidez de contratação. A
maioria dos consumidores prefere adquirir os bens ou serviços de modo célere,
sem ter a preocupação de negociar o contrato. Acresce que o consumidor também
irá beneficiar do facto de ter uma clausula que regula a situação de modo mais ou
menos completo. Os contratos de adesão regulam, muitas vezes, aspetos nos quais
existe lacuna da lei ou em que asnormas supletivas são desadequadas. Daqui resulta,
para o aderente, maior segurança jurídica: maior certeza nos comportamentos que
tem de adotar para cumprir o contrato, bem como numa eventual resolução judicial
de algum conflito.

A fim de acrescer às informações já colacionadas no desenrolar do presente trabalho, é
proveitoso registrar como é o entendimento jurisprudencial dos superiores tribunais brasileiro e
português, acerca da aplicação do princípio da autonomia da vontade, em especial, nos contratos de
adesão.
Para o Desembargador Salomão63, em seu voto no Agravo em Recurso Especial de n°
1.008.209, “no direito contratual moderno as balizas impostas às partes estão lastreadas pelos
princípios da autonomia privada, boa-fé, justiça contratual e função social do contrato”. Por certo, os
princípios que os contratantes mais visam no implemento contratual são a liberdade contratual e a
boa-fé, sem desmerecer os demais, dada a peculiaridade de cada um.
Com relação à liberdade contratual, ainda conforme o Desembargador64, tem-se que ela
“tem parâmetros implícitos que estão alicerçados na função social do contrato, sem, entretanto, que
esta signifique um aleijamento da liberdade de contratar; haverá em verdade a aferição se os valores
tratados nos contratos estão conforme a ordem constitucional vigente”.
Abrindo-se um parêntese, esse possível aleijamento da liberdade de contratar pode ser
visualizado com mais ênfase no contrato de adesão, que, como já dito, apresenta-se preestabelecido.
Continuando, nas palavras do Desembargador Salomão 65, “a boa-fé dirige-se não só ao
estado psicológico dos contratantes desde a negociação até a execução do pacto, mas também na sua
conduta, os quais deverão agir de forma cooperativa e com lealdade”, pelo que se mostra de extrema
importância no direito contratual.
Com o princípio da boa-fé assegurado, até mesmo no contrato de adesão, propenso
aos mais diversos problemas em vista da imensa diferença financeira entre as partes
contratantes, pode-se ainda assim confiar que o mesmo será cumprido em todos seus
termos. Ou seja, apesar de o contrato de adesão ter suas cláusulas
preestabelecidas, unilateralmente, pelo princípio da boa-fé, ambas as partes,
principalmente, a hipossuficiente, podem ficar tranquilas quanto ao fiel
cumprimento da avença.

Como exemplo de como o princípio da liberdade de contratar resta mitigado nos
contratos de adesão, cita-se a seguinte frase explanada pelo Ministro Mauricio Corrêa 66, nos
autos do processo n° 5847, que discutia a contestação à uma sentença estrangeira: “não é
contrato de adesão aquele em que as cláusulas são modificáveis por acordo das partes”.
Isto é, para o Ministro Maurício Corrêa, qualquer resquício da liberdade de contratar,
propriamente dita [ressalvada a liberdade inicial de aderir às clausulas contratuais ou não],
retira do contrato a eventual qualificação como de adesão.
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Nesse contexto, o Desembargador português, Helder Roque, já alertava que a
“liberdade de celebração ou conclusão dos contratos, que está ligada aos simples atos
jurídicos, consiste no poder de iniciativa que as partes têm de contratarem ou não contratarem,
como melhor lhes aprouver”, assim, “havendo liberdade de celebração, de seleção e de
estipulação, já se está perante a figura do negócio jurídico”.
Sobre a relação do princípio da autonomia da vontade com o contrato de adesão, o
Desembargador68 leciona que a liberdade contratual vem disposta no artigo 405º, n° 1 e 2, do Código
Civil de Portugal, como sendo “a faculdade que as partes têm, dentro dos limites da lei, de fixar,
livremente, o conteúdo dos contratos, celebrar contratos diferentes dos previstos neste código ou
incluir nestes as cláusulas que lhes aprouver”, além de “reunir no mesmo contrato regras de dois ou
mais negócios, total ou parcialmente, regulados na lei”.
Como ele mesmo comenta, a análise deste dispositivo legal permite desdobrar a autonomia
da vontade em, pelo menos, três pontos: “a liberdade de celebração ou conclusão dos contratos, a
liberdade de selecção do tipo contratual e a liberdade de estipulação ou modelação”69.
Seguindo nesse mesmo sentido, o Desembargador Helder Roque70 leciona que apesar de o princípio
da autonomia da vontade encontrar sua máxima expressão nas figuras do contrato de tipo
clássico, “existem hoje novas categorias contratuais, que se individualizam pelas particularidades do
seu modo formativo e pela maior ou menor debilitação do aspecto voluntarista”, a exemplo do
contrato de adesão, onde “a liberdade dos contraentes quase se elimina, tornando-se problemática a
inclusão de tais hipóteses no conceito de contrato”. Assim,
com vista a combater estes desvios ao principio da liberdade contratual, na tentativa
de conciliar o legitimo interesse das empresas na racionalização dos seus negócios e
na adequação dos regimes dos contratos à crescente especialização da actividade
comercial, com as exigências da justiça comutativa e da protecção devida à parte
económica ou, socialmente, mais fraca, surgiu, na legislação portuguesa, o DL nº
446/85, de 25 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DL nº 220/95, de 31
de Agosto, que consagrou o regime das «cláusulas contratuais gerais», sujeitando-as
a uma disciplina tendente à defesa dos aderentes a contratos onde figurassem
cláusulas desse tipo.

As referidas cláusulas contratuais gerais, conforme o Desembargador Helder Roque71, são
elaboradas,
sem prévia negociação individual, como elementos de um projeto de contrato de
adesão, destinadas a tornar-se vinculativas quando proponentes ou destinatários
indeterminados se limitem a subscrever ou aceitar esse projeto, com vista a proteger
o destinatário ou aderente, pondo-o ao abrigo de cláusulas iníquas, por ele não
negociadas.

Ou seja, aliada aos princípios da boa-fé, da autonomia privada, da justiça contratual e
da função social do contrato, a figura das cláusulas contratuais gerais também vem ao
encontro da proteção ao destinatário ou aderente.
Dito isso, passa-se às breves considerações finais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluindo, após ter-se explanado acerca da historicidade e conceituação da figura
do contrato, bem como sobre o princípio da autonomia da vontade, chegou-se ao objeto,
propriamente dito, do presente trabalho: o contrato de adesão.
Como dito, o contrato de adesão é aquele onde há predominância exclusiva de uma
só vontade, que dita a sua lei, em contato com uma coletividade indeterminada, que se
compromete já antecipada e unilateralmente à adesão das cláusulas ali previstas.
Apesar de propensa fonte de problemas, haja vista a imensa diferença financeira
entre as partes contratantes, o contrato de adesão conta com alguns princípios e regras que lhe
conferem guarida de eventuais cláusulas iníquas, não negociadas pelo aderente, a exemplo
dos princípios da boa-fé, da autonomia privada, da justiça contratual e da função social do
contrato, bem como do instituto das cláusulas contratuais gerais, presentes tanto no
ordenamento jurídico brasileiro quanto no português.
Pela sua peculiaridade, o contrato de adesão apresenta uma certa incompatibilidade
com o citado princípio da autonomia da vontade.
Ao groso modo, pelo princípio da autonomia da vontade, o contratante tem ampla
liberdade para decidir sobre as normas contratuais, sem a intervenção de qualquer outra
pessoa ou do Estado.
Por tal razão é que apresenta essa citada aparente incompatibilidade com o contrato
de adesão. Entretanto, científica e doutrinariamente falando, a liberdade de celebração dos
contratos, evidenciada pelo princípio da autonomia da vontade, consiste no mero poder de
iniciativa que as partes têm de contratarem ou não contratarem, como melhor lhes convier,
onde, havendo liberdade de celebração, de seleção e de estipulação, já se pode considerar que
a autonomia da vontade foi assegurada ao contratante, mesmo diante de um contrato de
adesão.
Como a doutrina nunca é a mesma em consideração com a prática, existem sim
problemas advindos dessa mitigação imposta pela forma com que o contrato de adesão é
produzido em desfavor da autonomia da vontade, que, por certas vezes, pode gerar prejuízos
ao contratante, que limita-se a aceitar ou não as regras contratuais dispostas pelo contratado.
Com vistas à proteção do contratante, que na maioria das vezes também pode ser
considerado como consumidor, cumpre ao Estado-Legislador promover a construção e
efetivação de leis e políticas públicas que visam a minoração dos prejuízos sofridos pelos
aderentes, a exemplo dos princípios e normas que já existem perante os ordenamentos
jurídicos brasileiro e português.
Por fim, diante da comparação entre os Direitos, pode-se concluir que ambos estão
direcionados no mesmo sentido, tanto doutrinaria quanto jurisprudencialmente.
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