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RESUMO 

A teoria da gestão jurídica deve sempre estar atenta ao efeito total do contrato, tanto quanto possível, e permitir 

que ele produza o efeito da declaração de negócios feita pelo agente, até que efetivamente se extinga e o objeto de 

benefício seja satisfeito com o contrato. PROBLEMÁTICA: Diante dessa temática, por que pleitearam a 

invalidação questionando-se a efetividade do negócio jurídico? JUSTIFICATIVA: visto que consubstancia 

verdadeiro e completo estudo acerca do tema é inegavelmente, pautar-se pelo princípio de proteger os negócios 

legítimos e analisar sob todos os aspectos. HIPÓTESE: Partindo da premissa de refletir criticamente sobre a 

possibilidade de re-compreensão do sistema de invalidez estabelecido no direito privado brasileiro, o intérprete 

preocupa-se fundamentalmente com o nível de eficácia jurídica e social das condutas e das empresas, 

determinando, assim, o mecanismo jurídico adequado que permita sua superação das invalidades formais e 

imateriais. CONCLUSÃO: Diante do exposto, pode-se dizer que embora o conceito jurídico tradicionalmente 

repressivo seja dominante, segundo esse conceito, trata-se de uma ordem obrigatória, havendo um nexo 

indissociável entre a lei e as sanções, em que a invalidez se manifesta como uma punição, mas a perspectiva 

funcional é a melhor para se adaptar a uma interpretação nova e contemporânea do fenômeno da deficiência. A 

função significativa de proteção-repressão das normas jurídicas deve dar lugar à função de promoção da lei. Na 

estrutura das normas jurídicas, as sanções são as consequências jurídicas do desrespeito ou respeito aos 

mandamentos que lhes são impostos. 

Palavras Chaves: Negócios. Jurídicos. Jurisprudência. Segurança. Eficácia. 

 

 

 

ABSTRACT 

The theory of legal management must always be attentive to the total effect of the contract, as much as possible, 

and allow it to produce the effect of the business statement made by the agent, until it effectively ends and the 

object of benefit is satisfied with the contract. PROBLEM: In view of this issue, why did they plead for 

invalidation, questioning the effectiveness of the legal transaction? JUSTIFICATION: since it embodies a true and 

complete study on the subject, it is undeniably guided by the principle of protecting legitimate business and 

analyzing it from all aspects. HYPOTHESIS: Starting from the premise of critically reflecting on the possibility 

of re-understanding the disability system established in Brazilian private law, the interpreter is fundamentally 

concerned with the level of legal and social effectiveness of the conducts and companies, thus determining the 

adequate legal mechanism that allows the overcoming of formal and immaterial invalidities. CONCLUSION: In 

view of the above, it can be said that although the traditionally repressive legal concept is dominant, according to 

this concept, it is a mandatory order, with an inseparable link between the law and sanctions, in which disability 

manifests itself as punishment, but the functional perspective is the best one to adapt to a new and contemporary 

interpretation of the disability phenomenon. The significant function of protection-repression of legal norms must 

give way to the function of promoting the law. In the structure of legal norms, sanctions are the legal consequences 

of disrespecting or respecting the commandments imposed on them. 

Keywords: Business. Legal. Jurisprudence. Safety. Efficiency. 
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ABSTRACTO 

La teoría de la gestión jurídica debe estar siempre atenta al efecto total del contrato, en la medida de lo posible, y 

permitir que produzca el efecto de la declaración de negocios hecha por el agente, hasta que éste termine 

efectivamente y se satisfaga el objeto de la prestación. el contrato. PROBLEMA: Ante este tema, ¿por qué alegaron 

nulidad, cuestionando la eficacia del negocio jurídico? JUSTIFICACIÓN: dado que contiene un estudio verdadero 

y completo sobre el tema, es innegable que se guía por el principio de proteger el negocio legítimo y analizarlo en 

todos sus aspectos. HIPÓTESIS: Partiendo de la premisa de reflexionar críticamente sobre la posibilidad de 

recomprender el sistema de invalidez establecido en el derecho privado brasileño, el intérprete se preocupa 

fundamentalmente por el nivel de eficacia jurídica y social de las conductas y empresas, determinando así el 

mecanismo jurídico adecuado que permita la superación de las nulidades formales e inmateriales. CONCLUSIÓN: 

En vista de lo anterior, se puede decir que si bien es dominante la figura jurídica tradicionalmente represiva, según 

esta se trata de una orden imperativa, con un vínculo inseparable entre la ley y las sanciones, en la que la 

inhabilitación se manifiesta como castigo. , pero la perspectiva funcional es la mejor para adaptarse a una 

interpretación nueva y contemporánea del fenómeno de la discapacidad. La función significativa de protección-

represión de las normas jurídicas debe ceder el paso a la función de promoción del derecho. En la estructura de las 

normas jurídicas, las sanciones son las consecuencias jurídicas de la falta de respeto o respeto a los mandamientos 

que se les imponen. 

Palabras clave: Negocios. Legal. Jurisprudencia. Seguridad. Eficiencia 

 

INTRODUÇÃO 

 

A atual crise do negócio jurídico é um ponto que põe em risco a existência e 

sobrevivência dos contratos sociais, podendo-se dizer que é necessário superar a distância entre 

a legalidade e a factualidade das normas jurídicas. Se o tom da lei aponta para eficiência e 

eficácia, então existem motivos suficientes para compreender a invalidade do negócio jurídico 

ao mesmo tempo. Não é mais puramente do ponto de vista das sanções impostas pelo 

ordenamento jurídico, como se fosse o resultado inevitável do comportamento e não cumpre 

integralmente a legislação. 

Nesse caso, destaca-se a chamada função de promoção da lei, que exige que o intérprete 

faça verdadeiros esforços de interpretação, a fim de realizar ações efetivas e maximizar a 

proteção da autonomia privada. 

É necessário examinar o princípio da proteção jurídica do negócio e sua aplicação 

específica a partir do primado do efeito jurídico e social para a superação da invalidez 

comercial. A experiência jurídica da "chamada crise de eficiência" não é nova. No cenário 

jurídico contemporâneo, o intérprete precisa ter um entendimento completo do conceito de 

sanções ativas. 

A partir de agora, o intérprete irá rever os meios legais para formar um sistema jurídico 

e permitir com segurança a autonomia de negociação para promover a invalidez observável em 

casos específicos seja no Direito Processual ou no Direito Público. Por essa razão, o presente 

artigo tende a apresentar em três capítulos cujo primeiro fatos, atos e negócios jurídicos: perfil 

dogmático, em que inclui estruturas contemporâneas que apontam para o princípio da 

conservação dos negócios jurídicos onde retrata a teoria como princípio da conservação do 

negócio de origem do princípio da sanção dos atos e dos negócios jurídicos. 

O segundo capítulo retrata o princípio da primazia do acertamento: definição da relação 

jurídica como critério prioritário para a superação das invalidades negociais. A partir da 

inspeção de fatos, comportamentos e negócios jurídicos, considere a existência, validade e 

eficácia dos negócios jurídicos. 

E por fim, o terceiro capítulo com a invalidade do negócio jurídico, onde aponta que a 

invalidade das questões jurídicas, de que tratam os artigos 166 a 184 do Código Civil é uma 
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modalidade que inclui a invalidez absoluta ou nulidade e a invalidez relativa ou anulabilidade, 

apontando algumas diferenças básicas entre elas. Uma vez que, a invalidação afetará o interesse 

público e a invalidez apenas defenderá o interesse privado. Além disso, qualquer interessado e 

a procuradoria podem reclamar a nulidade e devem ser reconhecidos pelo juiz de ofício (art. 

168 do Código Civil). O reconhecimento do cargo pelo juiz é uma exceção ao princípio da 

inércia da tutela judicial, que se deve a razões legítimas de interesse público. A metodologia 

utilizada para o desenvolvimento da pesquisa se deu de forma empírica sobre análise de artigos, 

monografias e obras renomadas referentes ao tema proposto. 

A teoria da gestão jurídica deve sempre estar atenta ao efeito total do contrato, tanto 

quanto possível, e permitir que ele produza o efeito da declaração de negócios feita pelo agente, 

até que efetivamente se extinga e o objeto de benefício seja satisfeito com o contrato. Porém, 

diante de discussões específicas sobre a hipótese de nulidade, os interessados pleitearam sua 

invalidação, questionando-se a efetividade do negócio jurídico. O desafio do intérprete é 

equilibrar estes dois aspectos, cuja tarefa deve, inegavelmente, ser pautada pelo princípio da 

proteção do negócio jurídico. 

As interpretações literais retiradas do código civil e dos manuais clássicos de direito 

civil não são suficientes para compreender seu amplo potencial. Se não houver razão suficiente, 

o potencial do plano de eficácia não pode ser castrado. A interpretação remota do plano de 

eficácia não atende aos requisitos do entendimento atual dos negócios jurídicos. 

Esta norma tem características científicas indiscutíveis, porque se baseia num fato 

imutável dos factos jurídicos assumindo o elemento central suportado pelos factos, o que 

conduz a uma certeza quase absoluta na classificação de qualquer espécie. Neste caso, o 

intérprete tem a responsabilidade de trabalhar arduamente para proporcionar o máximo de 

efeitos jurídicos e sociais ao negócio jurídico, e estar atento ao suporte factual fornecido pelo 

caso específico. Deve maximizar seu efeito ao promover suas medidas corretivas, determinar o 

mecanismo para superar sua ineficiência e concretizá-lo por meio do princípio da conservação 

comercial, de modo a satisfazer a função social da hermenêutica. 

A metodologia utilizada forma quantitativa através de análise empírica com o propósito 

de levar a classe acadêmica uma visão aprofundada e precisa sobre o princípio da conservação 

dos negócios jurídicos a primazia da eficácia jurídico social como critério de superação das 

atividades dos negócios jurídicos. A eficiência na busca de negócios jurídicos está de acordo 

com a pesquisa apresentada neste artigo, em que as consequências jurídicas das ações humanas 

são consideradas prêmios e recompensas reais. 

 

Fatos, atos e negócios jurídicos: perfil dogmático 

 

Quando pessoas físicas ou jurídicas realizam atividades em sociedade, suas atitudes 

podem ter consequências jurídicas. Essas atitudes em relação à lei são chamadas de fatos 

jurídicos. Os fatos jurídicos em sentido amplo podem ser divididos em fatos jurídicos naturais 

em sentido estrito e fatos jurídicos humanos que se referem em fatos jurídicos em sentido estrito 

e por fim, em fatos Jurídicos Naturais subdividido em Ordinários e Extraordinários. 

Todas as ações de pessoas que têm uma relação jurídica com a lei são consideradas fatos 

jurídicos. As regras jurídicas não devem ser formuladas por instituições sociais ou estatais e só 

são válidas como "formas lógicas" ou "formas especulativas". Os fatos são a essência da lei. 
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Portanto, fatos jurídicos é todo e qualquer fato da vida social que corresponda a 

comportamentos ou modelos organizacionais constituídos por uma ou mais normas jurídicas. 

O jurista não está autorizado a considerar a existência de um fato jurídico, a menos que 

se trate de fato incluído na estrutura normativa. Isso significa que apenas aqueles eventos ou 

comportamentos que correspondem a possíveis fatos jurídicos podem ser considerados fatos 

jurídicos possíveis. 

O Código Civil de 2002 adotou a teoria dualista da classificação do ato jurídico para 

regular os negócios jurídicos, mas o "Código Civil" de 1916 não abordou explicitamente esse 

ponto porque utilizou apenas a expressão geral de "ato jurídico". Para uma única cadeia, não há 

diferença entre o comportamento jurídico e empresarial, e os dualistas entendem que eles são 

diferentes. 

 

O pensamento unitarista é encontrado no Código Civil francês, no italiano e no 

brasileiro de 1916, e é defendido 4473 por juristas como Vicente Ráo. Como exemplos 

do dualismo, estão os Códigos português e brasileiro de 2002, cujos precursores foram 

autores germânicos (Hugo Thibaut e Savigny), da escola pandetista, e A. Von Tuhr, 

que ganha a adesão de autores como Giuseppe Stolfi, F. Santoro Passarelli, Roberto 

de Ruggiero, Giuseppe Mirabelli e Emílio Betti, na Itália; Federico de Castro y Bravo, 

na Espanha; Ramón Aguila, no Chile; Pontes de Miranda, Orlando Gomes, Miguel 

Reale, Antonio Junqueira de Azevedo, entre outros, no Brasil (ABREU FILHO, 2003, 

p. 16-30). 

 

Conforme Maria Helena Diniz salienta: “É o acontecimento, previsto em norma jurídica, 

em razão do qual nascem, se modificam, subsistem e se extinguem relações jurídicas”. (DINIZ, 

2009, p. 399). 

“Por sua vez, tratam os fatos jurídicos como todo e qualquer fato de ordem física ou 

social, inserido em uma estrutura normativa, correspondendo a um modelo de organização e 

comportamento, configurado por uma ou mais normas jurídicas”. (LOTUFO, 2016 p. 69). 

Por outro lado, as ações judiciais valorizam as consequências dos atos. Nesse caso, para 

apuração dos fatos jurídicos, o testamento fica em segundo plano. Finalmente, os atos jurídicos 

em um sentido amplo são basicamente atos de criação humana, modificação, transferência ou 

eliminação de direitos. Ao contrário, nos fatos jurídicos, eles demonstram conscientemente a 

disposição para alcançar os resultados previstos em lei. 

 

Os atos jurídicos em sentido estrito podem ser lícitos ou ilícitos. Os atos lícitos 

podem ser subdivididos em duas categorias essenciais: a) a dos atos materiais; 

b) a das participações. Os atos materiais resultam sempre de uma atuação de 

vontade, de um comportamento do homem, por exemplo, a tomada de posse 

e a derrelição (abandono da coisa). Já as participações, além de um ato de 

vontade (como todo ato jurídico), caracterizam-se pela existência de uma 

declaração — para ciência de intenção ou de fatos sem intenção negocial 

(ABREU FILHO, 2003, p. 10-13). 

 

A participação é diferente de uma declaração de vontade para negócios jurídicos, porque 

é uma manifestação de intenção, e a participação é uma simples comunicação. 

O negócio jurídico é uma espécie de ato jurídico que, para além do ato da vontade, 

implica também uma manifestação expressa da vontade, e visa o objeto protegido pelo 

ordenamento jurídico o estabelecimento de uma relação entre dois ou mais sujeitos. Na verdade, 
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o negócio jurídico representa uma espécie de privilégio, e o ordenamento jurídico concede ao 

indivíduo a capacidade de estabelecer com ele relações juridicamente eficazes de acordo com 

a sua vontade, porque está em conformidade com a ordem social. O negócio jurídico é a 

declaração da vontade do sujeito de direito que visa produzir os efeitos jurídicos que ele geral 

ou especificamente antecipa e pressupõe na lei. 

Por fim, cabe destacar que a característica do negócio jurídico é a maior liberdade de 

deliberação em termos de fixação de prazos e consequências jurídicas, como nas compras e 

vendas e nos contratos gerais. 

Para entender melhor o negócio jurídico, existem três vertentes adotadas por escritores 

como Roberto de Ruggiero e Ramón Aguila e Emilio Beatti. A primeira vertente se chama 

como ato de vontade, uma expressão que visa produzir efeitos jurídicos, ou um ato de vontade 

para uma finalidade prática protegida pela ordem jurídica. O segundo retrata como preceito 

onde o negócio jurídico constitui uma ordem específica reconhecida pelo sistema jurídico como 

vinculativa. E a terceira vertente, refere-se como categoria ou como fato onde mostra o negócio 

jurídico, definido como estrutura ou fato jurídico abstrato. Portanto, o negócio é um preceito da 

autonomia privada que visa construir eficiência, ou seja, executar os preceitos correspondentes 

imediatamente na vida da relação sendo uma declaração prescritiva, decisiva ou vinculativa. 

Assim, declarações e comportamentos não são simples revelações externas da mentalidade 

interna e não têm efeito operacional próprio. 

“Negócio jurídico, como categoria, é, pois, a hipótese normativa consistente em 

declaração de vontade, a que se atribui efeitos constitutivos de direito como categoria, ou seja, 

como fato jurídico abstrato, ou como fato, isto é, como fato jurídico concreto”. (AZEVEDO, 

2002, p. 16). 

 

Os princípios gerais de direito são “regras de conduta que norteiam o juiz na 

interpretação da norma, do ato ou negócio jurídico”. Auxiliam o juiz no 

preenchimento de lacunas, conforme prevê o art. 4º da Lei de Introdução ao Código 

Civil (LICC). Como exemplos, podem ser citados os preceitos romanos: viver 

honestamente, não causar dano a outrem e dar a arla 1 m si n ie é seu NFRY. 200a. n. 

1 ô 1 J. 
 

O artigo 421º do Código Civil de 2002 prevê a aplicação da “função social do contrato”, 

que tem a natureza de princípios gerais de direito. Nesse sentido, a Declaração n° 22 do 

Conselho Federal da Justiça: “As funções sociais dos contratos estão estipuladas no art. 421 do 

Novo Código Civil constitui uma cláusula geral que reforça o princípio da proteção contratual 

e garante transações úteis e justas”. 

Ao que parece, ao contrário do Código Civil de 1916, que preconizava um maior 

individualismo e autonomia das partes no trato das questões jurídicas, esse princípio estava 

claramente incluído no Código Civil de 2002, sendo necessária uma posição mais concentrada 

para lidar com os assuntos jurídicos. Sociedade, comunidade de interesses, interesses comuns 

e ordem social moral e econômica. 

 
“A cláusula geral da função social do contrato é decorrência lógica do princípio 

constitucional dos valores da solidariedade e da construção de uma sociedade mais 

justa. (...) As várias vertentes constitucionais estão interligadas, de modo que não se 

pode conceber o contrato apenas do ponto de vista econômico, olvidando-se de sua 

função social.” (NERY, 2007, p. 447). 
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No perfil dogmatismo, fatos jurídicos são eventos que afetam o nível das relações 

jurídicas. Eles criam uma situação de poderes e obrigações respaldados pela autoridade da 

própria ordem jurídica. Eles se originam do comportamento humano ou eventos naturais. A 

imagem do negócio jurídico é particularmente importante no direito privado. Concentramo-nos 

em um campo no qual os indivíduos descobrirão suas ações mais ricas por meio da autonomia 

privada amparada por ordens constitucionais. 

 

A doutrina utiliza o intuito negocial como critério para classificar o negócio 

jurídico. Este concentra, em si, a intenção finalística do agir das partes, já que 

nestes casos somente há manifestação de vontade com a intenção de 

regulamentação de uma relação jurídica que também é estabelecida pelas 

partes. Assim, diz-se que o negócio jurídico possui duas eficácias distintas: 

uma estática, que cria a relação jurídica antes inexistente, outra dinâmica, que 

impõem àquela relação os resultados ou efeitos pretendidos pelas partes. 

(THEODORO JÚNIOR, 2000, p. 12). 

 

O efeito jurídico não vem do plano das partes, mas do próprio ordenamento jurídico. Os 

fatos e ações de algumas pessoas não causarão mudanças no mundo jurídico, razão pela qual 

não podem ser classificados como questões legais. As questões jurídicas são a autodisciplina 

exercida pelas partes no âmbito da lei, e regras específicas são formuladas para que alcancem 

os resultados jurídicos predeterminados. Além disso, para algumas legislações, como a 

francesa, o acordo testamentário tem efeito jurídico entre as partes. Portanto, a vontade de se 

autorregular não é suficiente. Isso terá que ser autorizado pelo sistema jurídico. 

Nesse sentido, o conceito alemão de transações jurídicas (Rechtsgut Shaft), aponta que 

as transações não são baseadas em qualquer vontade, mas sim em uma vontade baseada na lei. 

No negócio jurídico, o ato de vontade e a convergência do ordenamento jurídico são para buscar 

o resultado almejado, embora a ocorrência deste resultado, ou a imposição de consequências 

especiais que o declarante do testamento não previu anteriormente, não é suficiente para 

descrever erroneamente o negócio jurídico. 

O fenômeno da conversão substancial é aceitável porque a transação resultante da 

conversão não é previsível nem desejada, esta situação é um pré-requisito para a conversão e, 

ainda assim, é também um negócio jurídico. 

Diante de tal posição, a vontade não pode ser absolutamente irrelevante, nem mesmo 

um fator necessário na formação da vontade. Visto que, o quociente reconhece o princípio da 

conversão, fazendo ser necessário a alocação precisa da vontade na teoria dos negócios 

jurídicos. Assim, qualquer que seja a análise do conteúdo testamentário do negócio, será 

considerado o negócio existente, pois a inter-relação entre a vontade interna e a declarada é 

apenas um elemento necessário para verificar a validade e eficácia do negócio. 

 

O princípio da primazia do acertamento: definição da relação jurídica 

 

Supõe-se que o padrão está em primeiro lugar na superação da ineficiência negocial. A 

partir da investigação de fatos, comportamentos e negócios jurídicos, considera-se a existência, 

validade e eficácia dos negócios jurídicos. Como consequência inevitável desta distorção, os 

problemas mais complexos referentes às relações jurídicas, acabarão por encontrar soluções 
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inconsistentes, e essas resoluções esvaziam mesmo parcialmente o princípio da primazia do 

acertamento que se pretende satisfazer. Os direitos básicos de proteção social requerem 

instrumentos processuais idôneos para poderem ser implementados corretamente. Portanto, está 

intimamente relacionado aos direitos fundamentais onde um negócio justo nada mais é do que 

um negócio que pode produzir resultados justos. 

O Código Civil Brasileiro não menciona explicitamente os motivos ou motivos que 

constituem os elementos básicos do negócio jurídico, mas determina que os motivos falsos, 

quando expressos como decisivos ou básicos, invalidarão a conduta empresarial, e estipula que 

quando os motivos apurados em conjunto por ambas as partes são ilegais, o negócio jurídico 

será nulo. 

 
A validade do negócio jurídico é uma decorrência da emissão volitiva e de sua 

submissão às determinações legais. Inversamente, se o agente não se conformou com 

elas, falta à declaração a condição a priori, para que atinja o resultado. Já o Invalida, 

lato sensu, nessa perspectiva, é declaração negocial quando contrariada a norma, isto 

é, “quando foram deixados sem observância os requisitos indispensáveis à sua 

produção de efeito, seja por ter o agente afrontado a lei, seja por não reunir as 

condições legais de uma emissão útil de vontade”. (PEREIRA, 2004, p. 629). 

 

 

O negócio jurídico pertence à categoria dos fatos jurídicos (eventos que surgem no 

campo das relações jurídicas), e nele se integra as modalidades de atos volitivos. No entanto, 

não é um ato de vontade, mas uma "expressão qualificada de vontade ou declaração de 

vontade". Para se configurar um negócio jurídico, não basta revelar a vontade através da atitude 

externa do agente. Deve querer gerar-se externamente como a vontade que constitui o direito. 

O negócio jurídico constitui motivo efetivo para o estabelecimento, alteração, 

transferência ou extinção de uma relação jurídica. No entanto, a relação jurídica constituída, 

modificada, transformada ou extinta que está enraizada na vontade declarada, e seu conteúdo 

se configura em preceito ou conjunto de preceitos, que se transforma em devolução de 

obrigações e poderes relativos a uma determinada situação de fato. Assim, a relação 

equacionada por assuntos jurídicos atravessa os dois planos cujo primeiro é o negócio jurídico 

envolvendo relações factuais em torno dos interesses humanos, e o segundo, se depara com 

uma relação jurídica constituída e parte-se para a realização dos resultados práticos que lhe 

correspondem. 

Neste sentido o negócio jurídico é plenamente eficaz, quando não só configura 

idoneamente uma relação jurídica, mas quando, ademais, a relação jurídica, 

erroneamente criada, realiza plenamente os Jogos que determinaram a vontade 

negocial. (ZANNONI, 1986, p.125). 

 

Quando o negócio não produz o efeito esperado devido a defeitos estruturais (e seus 

pressupostos constitutivos: defeitos de habilidade, legitimidade, adequação do objeto, 

legitimidade, vontade ou forma), a ineficiência afeta a origem e impede a relação de 

configuração adequada. A ideia de invalidez surgiu porque não conseguia produzir efeitos 

jurídicos de forma regular. “A própria empresa não é adequada como fonte para a formação, 

modificação ou extinção de relação jurídica que visa constituir, modificar ou extinguir a relação 

jurídica.” Portanto, a invalidade causada pela invalidez é primitiva. 
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A eficácia pressupõe a validade do negócio jurídico, mas não apenas a validade; exige, 

também, a idoneidade funcional inerente à autonomia privada. “A invalidade ou 

nulidade é uma espécie de ineficácia, não, porém, a única, já que um negócio 

originariamente válido pode tomar- se em seguida ineficaz por razões supervenientes, 

relativas à sua base objetiva, extrínsecas à estrutura negocial como tal (ZANNONI, 

1986, p. 127). 

 

A primazia da realidade atua primeiro tutelando a confiança na relação de negócio, ao 

levar à sensação de segurança do indivíduo e do legislador de que ambos estão cientes de suas 

responsabilidades ao pactuar determinadas condições, sob pena de reparação pelo não 

cumprimento do dever. Além de invalidar a concepção de acordos, contratos ou documentos 

que principalmente ocultem ou visam ocultar a verdade dos fatos, neste caso, valem-se da 

vontade das partes para reclassificar os negócios jurídicos. 

Em todo negócio jurídico, a vontade das partes deve ser solicitada, e o contrato deve 

traduzir as intenções e ações reiteradas das partes, e dele extrair o verdadeiro negócio firmado. 

No direito do trabalho, a autenticidade dos fatos é importante e substitui qualquer forma, 

documento ou acordo firmado entre as duas partes. O princípio da supremacia da realidade 

significa que, quando houver desacordo entre o que aconteceu na prática e o que aconteceu em 

um documento ou acordo, deve-se dar prioridade ao primeiro, ou seja, o que aconteceu no 

âmbito dos fatos. 

 

A invalidade do negócio jurídico 

 

Deve-se notar que o negócio jurídico não se limita ao direito de propriedade. Ele pode 

ser mostrado, por exemplo, na "Lei da Família" e na "Lei da Personalidade". Em outras 

palavras, o direito contemporâneo reconhece que o agente que emite a vontade nem sempre é 

considerado parte da igualdade numa dada relação jurídica. Portanto, o termo "invalidez" inclui 

a invalidade e revogabilidade de negócios jurídicos. É utilizado para designar os negócios 

jurídicos que não produziram os efeitos esperados pelas partes, podendo ser classificados nas 

formas anteriores de acordo com o grau de imperfeição verificado. Portanto, negócio 

inexistente é falta de certos elementos estruturais do negócio legítimo, ou seja, quando não há 

execução ou declaração de vontade. 

 

O negócio nulo (nulidade absoluta) é negócio jurídico praticado com ofensa a 

preceitos de ordem pública, é a falta de elemento substancial ao ato jurídico (art. 166 

e 167, do CC). O negócio anulável (nulidade relativa) é o negócio jurídico que ofende 

o interesse particular de pessoa que o legislador buscou proteger. O negócio anulável 

pode se tornar válido se suprida a deficiência (art. 171, do Código CIVIL). 
 

Em sentido lato, a invalidez é definida como “ocorrida quando um negócio não produz total ou 

parcialmente a influência que tende a produzir com base no conteúdo da respectiva declaração devido a 

entraves no ordenamento jurídico”. A rigor, define-se uniformemente pela situação de dependência, não 

pela falta ou irregularidade de elementos internos do negócio, mas pela situação externa gerada por 

algumas situações complexas combinadas com o negócio. Significa que o negócio jurídico foi concluído 

e é válido, mas a sua validade está sujeita a termos, condições ou taxas. Se verificado, estaremos perante 

o negócio jurídico válido e válido existente, mas se não for verificado, iremos apenas ter existência e 

eficácia empresarial sem perceber a sua eficácia. 

Em sentido amplo a nulidade é conceituada pela doutrina como sendo a sanção imposta pela lei que 
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determina a privação dos efeitos jurídicos do ato negocial, praticado em desobediência ao que ela 

prescreve. Na nulidade absoluta o negócio jurídico não produz efeitos pela ausência dos requisitos para 

o seu plano de validade. (art.104, do Código CIVIL). 

 
I- Celebrado por pessoa absolutamente incapaz; 

II- For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; 

III- O motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;  

IV- Não revestir a forma prescrita em lei; 

V- For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua 

validade. V—I VI—I tem por objetivo fraudar lei imperativa; a lei 

taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. 

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se 

dissimulou, se válido for na substância e na forma. (art. 167. do CÓDIGO 

CIVIL). 

 

O efeito da invalidez absoluta, quando há invalidez, deve ser proposta uma ação para 

declarar nulidade que segue em regra geral, o rito ordinário. Tendo em vista o seu caráter 

declarativo principal, esta ação é irrestrita. Qualquer interessado ou setor público pode requerer 

a nulidade absoluta em relação à ordem pública, quando lhe compete intervir. Além disso, por 

envolver todos os interesses absolutamente inválidos, deve ser anunciado pelo juiz quando for 

descoberto um negócio jurídico ou de seus efeitos. 

O art. 169 prevê que “O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem 

convalesce pelo decurso do tempo”. 

Inovação importante, pois o Código Civil no art. 170 permite a conversão do negócio 

jurídico em outro de natureza diferente. 

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá 

este quando o fim a que visavam às partes permitir supor que o teriam querido se houvessem 

previsto a nulidade.” 

Portanto, caso a entidade assine um contrato de compra e venda de um imóvel com um 

salário mínimo igual ou superior a 30 salários mínimos por ferramenta privada, este será 

convertido em um contrato que permite a compra e venda de formas específicas de instrumento. 

Já a Invalidez relativa (anulabilidade). Trata-se de preceitos privados que beneficiam as partes 

e, em caso de invalidez absoluta, mudarão totalmente o tratamento jurídico. 

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio 

jurídico: I por incapacidade relativa do agente; II por vício resultante de erro, dolo, coação, 

estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.” 

No caso de anulação, deve ser reconhecida por meio da chamada ação anulatória, que 

normalmente também segue rituais ordinários. Tais ações são inconstitucionais, pelo que deve 

ser aplicado o prazo de prescrição previsto nos artigos 178.° a 179.° da Lei Penal. Uma vez que 

um negócio legal é confirmado, é irrevogável e todas as ações e exceções a ele por parte do 

devedor são eliminadas. Portanto, quaisquer requisitos subsequentes para cancelar o negócio 

anterior não serão mais aplicáveis. Quando o comportamento é revogado por falta de 

autorização de terceiros, se a autorização for concedida posteriormente, o comportamento será 

efetivo. É importante frisar que a nulidade pode ser reconhecida por um juiz de ofício como 

prescreve o art. 168 do Código Civil, onde a posição de juiz é uma exceção ao princípio da 

inércia da proteção judicial, que é regido por interesse público. 
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O exemplo prático mais comum é a compra e venda de imóvel. Quando realizada por 

instrumento particular, ela é nula por vício de forma. Mas, o compromisso de compra 

e venda admite o instrumento particular (art.1.417 do Código Civil). A vontade de 

vender/comprar é compatível com a vontade de prometer vender/prometer comprar. 

Outro exemplo é a renúncia antecipada da prescrição, que é nula (art. 191 do Código 

Civil). Contudo, quem renuncia à prescrição reconhece o direito do credor. Logo, é 

possível convertê-la em causa interruptiva de prescrição (art. 202, VI, do Código 

Civil). 

 
As simulações também podem ser classificadas como maliciosas ou inocentes. 

Normalmente, a simulação é maliciosa, porque visa atingir interesses de terceiros protegidos 

por terceiros. Mas a simulação é inocente, quando não atinge os benefícios protegidos de 

terceiros. 

 
O Código Civil de 1916 previa a mesma regra para a simulação. Mas, como a 

simulação passou a ser causa de nulidade absoluta, a regra não está prevista no Código 

Civil de 2002. Há interesse público no reconhecimento da simulação. O juiz deve, 

inclusive, reconhecê-la de ofício. Logo, é possível que uma das partes em conluio 

invoque a simulação em face da outra parte em conluio (Enunciado n° 294 do CJF). 

O objetivo da regra não é tutelar o interesse da parte em conluio, mas sim o interesse 

público. Num caso em que o negócio jurídico havia sido celebrado sob a égide do 

Código Civil de 1916, o STJ aplicou a regra de direito intertemporal do art. 2.035 do 

Código Civil de 2002 e determinou que a simulação fosse regulada pelas regras do 

Código Civil de 1916, impossibilitando que uma das partes alegasse a simulação 

contra a outra (AgRg no REsp n° 747.953). 

 

Finalmente, deve-se notar que negócios de confiança e negócios indiretos não se 

confundem com a simulação. Entre eles, basta usar o tipo de negócio para obter influências que 

não lhe são próprias. No entanto, os desejos declarados de ambas as partes correspondem à 

realidade. art. 183 do Código Civil determina que documento invalido não induz a invalidade 

do negócio jurídico onde pode ser comprovado por outros meios. Esta regra só se aplica quando 

a transação tem a forma de ad probationem tantum. Se o formulário for ad solemnitatem, ad 

solemnitatem, invalidação do instrumento leva à invalidação do negócio jurídico (exceto no 

caso de conversão). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É preciso destacar que o ponto defendido propõe explicar o negócio jurídico, de forma 

a que o princípio da proteção não assuma um papel secundário e suplementar no processo de 

identificação e divulgação do conteúdo do negócio. Isso significa que o princípio da 

conservação dos negócios jurídicos não deve ser visto apenas como um recurso suplementar no 

processo de preenchimento da lacuna. Ora, se o fim das normas jurídicas é o valor que o próprio 

ordenamento jurídico tenta manter armando-o com sanções, então o mesmo ordenamento com 

a estrutura axiológica básica mostra magnificência do princípio em foco como vetor principal 

das normas. 

No caso de princípios conflitantes, é necessário determinar os limites dos bens para que 

ambos sejam eficazes, por exemplo, por meio do princípio da proporcionalidade. Visto que o 

Código Civil de 2002 teve como objetivo a superação da visão hereditária e do dogma da 

vontade, os negócios jurídicos inserem-se nessa nova perspectiva porque também estão sujeitas 
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a valores e princípios, como integridade objetiva e função social, e até mesmo princípios 

constitucionais cujo ponto culminante é a dignidade humana. 

Portanto, eles requerem diferentes interpretações para serem eficazes. Nesse sentido, a 

interpretação de princípios representa a superação da interpretação jurídica e tem um 

significado decisivo para a reconstrução do direito civil, especialmente dos Negócios Jurídicos. 

Ao contrário do que normalmente se diz, as transações dos negócios jurídicos entram 

em vigor. Mas a diferença entre invalidez e revogabilidade é que a primeira característica é a 

instabilidade definitiva, enquanto a segunda característica é temporária. As obras civis não se 

esforçam apenas para apresentar conceitos jurídicos com usos práticos importantes, mas 

também aplicá-los para responder a questões processuais, como o reconhecimento da natureza 

jurídica de sentenças inválidas. A legitimidade ativa de litígios de invalidação e a invalidação 

ou conversão do negócio jurídico nulo em um processo. 
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RESUMO 

A aplicabilidade do princípio da insignificância, para os representantes jurídicos se apresenta atualmente, como 

uma questão que já se esgotou. Porém, deve ser dito que é apenas nos olhos menos atentos, porque a prática e a 

doutrina têm mostrado que ainda há muito a ser discutido e aprendido, especialmente ao estudar sob uma visão 

muito pouco pesquisada sob a ótica dogmática e criminal. A partir dessa temática, o tema se ramifica, revelando 

diversas vertentes do ordenamento jurídico brasileiro a ser explorado, enfatizando a preservação deste princípio 

em relação a tantos outros que existem seguindo uma abordagem formal e material. PROBLEMÁTICA: analisar 

a aplicabilidade desse princípio em determinados delitos, buscando fazer um estudo sob a ótica do ordenamento 

jurídico do Brasil, uma vez que, este princípio possui limitações típicas na esfera penal, tornando o fato punível e 

como não é crime, pois não há previsão na Lei, ou seja, a mesma não comina pena ou intervenção do Estado pelo 

fato determinado, eliminando assim, sua dimensão material. HIPÓTESE: Acontece que este princípio não foi 

expresso em lei, gerando dúvidas de sua validade e aplicabilidade.   OBJETIVO: Analisar sua evolução com o 

intuito de trazer para realidade o significado de sua existência. CONCLUSÃO: Embora seja bem conhecido que o 

princípio não é independente ou separado de outros princípios que sustentam a ciência, mas como uma célula que 

integra todo o organismo de forma harmoniosa, uma parte considerável do princípio está relacionada a um método 

eficaz, concluindo que, o direito penal brasileiro não o aceitaria por ausência de amparo legal. METODOLOGIA: 

A abordagem será feita de forma qualitativa sobre análise em artigos científicos recentes cuja realização será 

dentro das normas da ABNT. 

Palavras-Chave: Insignificância. Dogmática. Interação. Ordenamento. Jurídico. 

 

ABSTRACT 

The applicability of the principle of insignificance for legal representatives is currently presented as an issue that 

has already been exhausted. However, it must be said that it is only in the less attentive eyes, because practice and 

doctrine have shown that there is still much to be discussed and learned, especially when studying under a very 

little researched view from the dogmatic and criminal perspective. From this theme, the theme branches, revealing 

several aspects of the Brazilian legal system to be explored, emphasizing the preservation of this principle in 

relation to so many others that exist following a formal and material approach. PROBLEM: to analyze the 

applicability of this principle in certain crimes, seeking to make a study from the perspective of the Brazilian legal 

system, since this principle has typical limitations in the criminal sphere, making the fact punishable and as it is 

not a crime, because it is not there is a provision in the Law, that is, it does not impose penalty or State intervention 

for the determined fact, thus eliminating its material dimension. HYPOTHESIS: It turns out that this principle was 

not expressed in law, raising doubts about its validity and applicability. OBJECTIVE: To analyze its evolution in 

order to bring to reality the meaning of its existence. CONCLUSION: Although it is well known that the principle 

is not independent or separate from other principles that sustain science, but as a cell that integrates the whole 

organism in a harmonious way, a considerable part of the principle is related to an effective method, concluding 

that, Brazilian criminal law would not accept it for lack of legal support. METHODOLOGY: The approach will 

be done qualitatively on the analysis of recent scientific articles whose realization will be within the ABNT norms. 

Keywords: Insignificance. Dogmatics. Interaction. Ordering. Legal. 

 

 

 

ABSTRACTO 

La aplicabilidad del principio de insignificancia para los representantes legales se presenta actualmente como una 

cuestión que ya fue agotada. Sin embargo, hay que decir que sólo está en los ojos menos atentos, porque la práctica 

y la doctrina han demostrado que aún queda mucho por discutir y aprender, sobre todo cuando se estudia bajo una 
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mirada muy poco investigada desde la perspectiva dogmática y criminal. A partir de este tema, el tema se bifurca, 

revelando varios aspectos del ordenamiento jurídico brasileño a ser explorados, enfatizando la preservación de 

este principio en relación a tantos otros que existen siguiendo un abordaje formal y material. PROBLEMA: 

analizar la aplicabilidad de este principio en determinados delitos, buscando hacer un estudio desde la perspectiva 

del ordenamiento jurídico brasileño, ya que este principio tiene limitaciones típicas en el ámbito penal, tornando 

punible el hecho y por no ser delito, porque no hay previsión en la Ley, es decir, no impone sanción ni intervención 

del Estado por el hecho determinado, eliminando así su dimensión material. HIPÓTESIS: Resulta que este 

principio no fue expresado en la ley, generando dudas sobre su validez y aplicabilidad. OBJETIVO: Analizar su 

evolución para hacer realidad el sentido de su existencia. CONCLUSIÓN: Si bien es bien sabido que el principio 

no es independiente ni está separado de otros principios que sustentan la ciencia, sino como una célula que integra 

a todo el organismo de manera armoniosa, una parte considerable del principio se relaciona con un método 

efectivo, concluyendo que, el derecho penal brasileño no lo aceptaría por falta de sustento legal. 

METODOLOGÍA: El abordaje se hará cualitativamente sobre el análisis de artículos científicos recientes cuya 

realización estará dentro de las normas de la ABNT. 

Palabras Clave: Insignificancia. Dogmática. Interacción. Ordenando. Legal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O princípio da irrelevância, conhecido por tratar de casos de pouca ou nenhuma 

relevância tem chegado à mais alta corte do país. Este é um tópico muito importante tanto para 

as autoridades, quanto para os acusados. Esse princípio funciona como uma restrição à 

tipicidade na esfera penal, pois torna esse fato punível como atípico, eliminando sua dimensão 

material. Ocorre que esse princípio não está expresso em lei, o que levanta dúvidas quanto à 

sua validade e aplicabilidade pelos juízes. Por esta razão, vale analisar e fazer um resumo 

histórico, sobre o princípio da insignificância. Vale salientar que, o princípio da jurisprudência 

e os princípios norteadores consideram o princípio da insignificância uma medida política 

criminal, porque desempenha uma interpretação restritiva do tipo de direito penal e visa excluir 

bens jurídicos protegidos pelo direito penal da ocorrência de lesões menores. 

 Em relação à origem do princípio da insignificância, o entendimento da maioria das 

pessoas mostra que o princípio é derivado do direito romano. 

 Conforme José Henrique Guaracy, “A mencionada máxima jurídica anônima, da Idade 

Média, eventualmente usada na forma minimis non curat praetor, significa que um magistrado 

deve desprezar os casos insignificantes para cuidar das questões realmente inadiáveis”. 

(REBÊLO, 2000, p.31) 

  Portanto, para o brocardo romano, o dever do discípulo não é lidar com o crime de 

bagatelares, porque ele deve lidar apenas com lesões graves, que são prejudiciais à paz e à 

ordem da sociedade. 

 Nesse conceito, existe a preocupação de evitar danos insignificantes aos ativos 

protegidos de severas sanções penais. Portanto, deve-se destacar que o princípio da 

insignificância está intimamente relacionado ao princípio da legalidade. Segundo essa 

premissa, a presente pesquisa, tem o intuito de analisar como o ordenamento jurídico entende 

o Princípio da Insignificância, na implementação no Direito Penal brasileiro, buscando 

compreender suas características e outros princípios relacionados a ele. Para isso, o artigo está 

dividido em três capítulos cujo primeiro tende abordar o contexto da aplicação do princípio da 

insignificância, o segundo capítulo traz o princípio da intervenção mínima e por último, a 

aplicação do princípio da insignificância em alguns ramos do direito.  

A metodologia utilizada é de caráter qualitativo,  

 



 Florianópolis, Ed.7, n.01, Janeiro/2022 - ISSN/2675-5203 
22 

O CONTEXTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA  

 

 Após a Segunda Guerra Mundial, o termo princípio teve suas primeiras aparições na 

Europa. Com o fim da segunda guerra, alguns países europeus passaram por grandes 

dificuldades econômicas, onde houve o aumento de crimes contra a propriedade. O termo 

"princípio da insignificância" teve sua aparição pública em 1964, a partir do artigo de Claus 

Roxin, onde pregava a exclusão da maioria dos tipos de tipicidade (danos de pouca 

importância).  

 

Conceito de Infração Bagatelar: infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime 

insignificante expressa o fato de ninharia, de pouca relevância (ou seja: 

insignificante). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão 

irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta 

desproporcional a intervenção penal nesse caso. O fato insignificante, destarte, deve 

ficar reservado para outras áreas do Direito (civil, administrativo, trabalhista etc.). 

Não se justifica a incidência do Direito penal (com todas as suas pesadas armas 

sancionatórias) sobre o fato verdadeiramente insignificante. (GOMES, 2013 p.242). 

 

O autor tenta esclarecer que tanto a suficiência social quanto os princípios triviais devem 

ser usados como auxiliares interpretativos para limitar o teor literal da lei, proporcionando 

novas interpretações. Ao passar do tempo, o princípio da insignificância continua a se 

desenvolver e está sempre ligado ao princípio da legalidade, ou seja, não pode haver atos 

criminosos, muito menos punições, que não se enquadre em uma determinada lei. O surgimento 

do Iluminismo foi possível desenvolver o princípio da legitimidade através de estudos 

sistemáticos. Acredita-se que os legisladores, que representam toda a sociedade e estão 

organizados por um contrato social, são os únicos que podem estabelecer normas que indiquem 

as penas para cada crime (princípio da legalidade) e que os delitos se mede pela capacidade de 

afetar uma sociedade (Princípio de Insignificância). 

 Na verdade, não há conceituação deste princípio encontrada no dogma jurídico, porque 

nenhum documento legislativo ordinário ou constitucional define formalmente ou cumpre o 

poder inferido com base nas proporções exatas de sua aceitação de interpretação, lei e restrições 

gerais. É uma criação puramente doutrinária e ao estilo de pretória, que se revelou uma 

verdadeira fonte de direito. Já no direito penal o princípio de insignificância não deve estar 

relacionado com questões triviais, assim como não podem ser reconhecidos os tipos de 

criminosos que descrevem comportamentos que não ferem os interesses jurídicos. A tipicidade 

do crime exige o mínimo de dano aos interesses jurídicos protegidos, porque os legisladores 

não podem imaginar que seja impensável inserir no direito penal um comportamento totalmente 

inofensivo ou que não beneficie interesses protegidos. 

 

Por meio do princípio da insignificância (ou bagatela), o juiz, à vista da desproporção 

entre ação (crime) e a reação (castigo), fará um juízo (valorativo) acerca da tipicidade 

material da conduta, recusando curso a comportamentos que, embora formalmente 

típicos (criminalizados) não o sejam materialmente, dada a sua irrelevância. 

(QUEIROZ, 2001 p.30). 

 

Os legisladores criminalistas descreveram abstratamente os comportamentos típicos de 

suas funções legislativas, tentando ordenar o comportamento humano quanto possível dentro 

de sua estrutura. No entanto, a imperfeição da tecnologia legislativa significa que 
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comportamentos que não estão legalmente relacionados ao direito penal são considerados 

formas típicas de comportamento e devem ser excluídos do âmbito do direito penal, pois os 

fatos sociais visados pelos legisladores criminais podem causar danos significativos. 

 A seleção dos bens judiciais protegidos pelo direito penal e os critérios de seleção são 

atribuições do poder legislativo. Portanto, considerando que “a irrelevância ou insignificância 

de determinado comportamento não deve ser medida apenas em função da importância dos 

bens legalmente obtidos, mas também espacialmente de acordo com o grau de sua intensidade, 

ou seja, o dano causado em certa medida”. Em outras palavras, pode-se dizer que o princípio 

da insignificância é preencher as lacunas do direito penal, pois sua finalidade é excluir 

comportamentos menos agressivos, pois sua capacidade abstrata de ofender a sociedade não 

deve ser restringida pelo direito penal.  

 De acordo com Fernando Capez ensina que: “O fato atípico não é ilícito penal, podendo, 

contudo, constituir um ilícito de outra natureza, seja ela civil, administrativa, ou mesmo ser 

objeto de tutela por outros controles formais e sociais eficazes”. (CAPEZ, 2011 p.150). 

 De acordo com o princípio da insignificância (revelado inteiramente pelo seu próprio 

nome), o direito penal, pela sua natureza fragmentada, apenas se aplica ao âmbito da proteção 

necessária aos interesses jurídicos. 

 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO BRASIL 

 

 Tanto a teoria do controle social quanto a teoria da política criminal moderna distinguem 

o crime de pequeno e médio porte e o crime socialmente prejudicial. Confirma-se que na 

legislação brasileira o conceito de delito de pequeno ou médio porte, também conhecido como 

delito de pequeno porte, não está bem definido, sendo as infrações com menor potencial 

ofensivo previsto no art. 98 da 1ª Constituição da República de 1988.  

 No sistema penal brasileiro o dano a outrem conforme o artigo 163 da Lei Penal não 

deve ser qualquer dano, mas uma perda para o proprietário que represente prejuízo. O artigo 

334 - parágrafo 1°, d, naturalmente não pode ser a posse de algo pequeno ou menor valor, mas 

sim, um bem seja produto ou propriedade que indique um grande valor tributário.   

 

O peculato do artigo 312 não pode ser dirigido para ninharias como a que vimos em 

um volumoso processo no qual se acusava antigo servidor público de ter cometido 

peculato consistente no desvio de algumas poucas amostras de amêndoas; a injúria, a 

difamação e a calúnia dos artigos 140, 139 e 138, devem igualmente restringir-se a 

fatos que realmente possam afetar a dignidade, a reputação, a honra, o que exclui 

ofensas tartamudeadas e sem consequências palpáveis; e assim por diante. (TOLEDO, 

1982 p.133). 

 

Alguns doutrinadores têm sugerido que crimes menores são crimes que, 

individualmente, causaram danos ou poderiam resultar em pequenas repercussões sociais e, 

portanto, não há justificativa para uma resposta legal séria. As infrações penais e as infrações 

puníveis com detenção fariam parte desse conceito, assim como algumas infrações menores 

puníveis com reclusão. Não há dúvida de que o Princípio da Insignificância está ligado à 

ilegalidade material.  No entanto, isso não seria suficiente para defini-lo, apenas para 

caracterizá-lo. 

 O binômio quantitativo-qualitativo para a consistência racional da ofensa e a 
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justificativa da punição é apontado como um importante elemento definidor, mas sem vincular 

a atividade do componente a um fato típico, evitando assim a avaliação majoritariamente 

subjetiva da ofensa. Com efeito, para aferir o valor e as vantagens da indicação, seria mais 

sensato equalizar a responsabilidade decorrente de ações voluntárias que indiquem uma 

infração ordinária ao nível psicológico do infrator e decorrente do resultado material obtido 

independentemente da relação moral que o determinou.    

 Como mencionado anteriormente, a conceituação de tal princípio não pode ser 

efetivamente encontrada no dogma jurídico, uma vez que nenhum ato jurídico ordinário ou 

constitucional o define ou o aceita formalmente, só pode ser inferido na exata proporção em 

que se aceitam os limites da interpretação da lei em geral. Nesse sentido, é certo que o crime 

de pequeno porte não está expressamente previsto no direito penal brasileiro, constituindo sua 

essência na estrutura doutrinária e jurisprudencial que determinou os processos considerados 

irrelevantes na perspectiva do direito penal insignificante. 

 Princípios são normas que ditam que algo deve ser alcançado tanto quanto possível, 

dentro das possibilidades legais e reais existentes. Portanto, essas regras são mandamentos de 

otimização, que se caracterizam pelo fato de que podem ser implementados em outro grau, e a 

medida do seu cumprimento depende não só das possibilidades reais, mas também das legais. 

O escopo das possibilidades legais é determinado por regras e regulamentos opostos. Dito isso, 

pode-se dizer que as regras têm peso relativo, ou seja, variam conforme as circunstâncias de 

um caso concreto. Portanto, as regras podem ser aplicadas dependendo da situação específica. 

 

Os principais Tribunais do Brasil já se viram diante de casos onde era necessário 

decidir sobre a aplicação do Princípio da Insignificância e, por serem responsáveis 

pela jurisprudência, a posição adotada pelos Tribunais tem fundamental importância 

e influência no cenário jurídico. Assim como os doutrinadores, a jurisprudência 

brasileira, de forma majoritária, entende pela aplicação do Princípio da 

Insignificância. (MOREIRA, 2019 p.45). 

 

Portanto, o comportamento criminoso nessa conduta deve ser minimizado, ou seja, o 

agente deve atuar de forma inofensiva, e a conduta não deve causar danos à integridade física 

ou moral da vítima e / ou da sociedade. Além disso, o desempenho do agente não deve pôr em 

perigo os demais, sem violência ou ameaças graves. Além disso, a reprodutibilidade do 

comportamento deve ser muito baixa, situações insignificantes devem ser aplicadas apenas a 

crimes irrelevantes, que não despertam repulsa social e, por sua natureza ilimitada, há pouca 

oposição em virtude de sua intimidade. Além disso, a falta de expressividade ou risco de lesão 

causada no bem jurídico tutelado, ou seja, a lesão causada ou o risco de danos causados deve 

ser baixo o suficiente para não causar prejuízos à vítima ou à sociedade. 

 

A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM ALGUNS RAMOS DO 

DIREITO  

 

 No âmbito dos crimes previdenciários, foi discutido o montante de valores que deveria 

ser considerado insignificante para a finalidade do crime (ou seja, o reconhecimento da 

atipicidade dos fatos). 
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Como exposto na Lei nº 11.033, de 21 De Dezembro De 2004: Art. 20. Serão 

arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador da 

Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida 

Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de 

valor consolidado igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). § 2o Serão extintas, 

mediante requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, as execuções que versem 

exclusivamente sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igual ou 

inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).  (BRASIL. Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 

2004.). 

Se o valor for insignificante para fins de propositura de ação tributária, por analogia, 

também será insignificante para fins criminais. Vamos dar uma olhada no julgamento que 

confirma esta afirmação: 

 

CRIME DE CONTRABANDO E DESCAMINHO 

 

 A insignificância dos impostos sobre contrabando e contravenção mostra que essa 

previsão é feita no art. 1º, I, e 2º, do Regulamento nº 75 de 22 de março de 2012 são alterados 

pelo Regulamento nº 130 do MF de 19 de abril de 2012. 

 

Art. 1º Determinar: 

I - a não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor com a 

Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); e 

II - o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo 

valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

(...) 

Art. 2º O Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na 

distribuição, das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde que não 

conste dos autos garantia, integral ou parcial, útil à satisfação do crédito. (Redação 

dada pela Portaria MF nº 130, de 19 de abril de 2012). 

 

Quando o escopo do pedido de execução for alterado, não há razão para não alterar a 

situação penal do princípio da falta de sentido em matéria fiscal, previdenciária e contravenção. 

A Insignificância é irrelevante nos crimes da “Lei das Drogas”, o recurso criminal interposto 

no âmbito do tráfico de drogas, privação ministerial, uso de drogas, descriminalização, 

inocência, isentos pelo princípio da insignificância será desconsiderado se o documento 

ministerial sobre o comércio ilegal não tiver sido totalmente comprovado.  

 

CRIMINAL. RESP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

ART. 20 DA LEI 10.522 、2002. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO.  

I. Nos termos do julgamento, pela Terceira Seção, do Recurso Especial Repetitivo n.º 

1.112.748⁄TO, pacificou-se o entendimento no sentido de que o princípio 

da insignificância no crime de descaminho incide quando o débito tributário não 

ultrapassar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do disposto no art. 20 

da Lei 10.522⁄2002. II. Considerando-se que a Lei nº 11.457⁄2007 considerou como 

dívida ativa da União os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias, 

estende-se a aplicação do princípio da insignificância também ao crime de 

apropriação indébita previdenciária, sempre que o valor do débito não for superior a 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedente. III. Recurso especial conhecido e 

desprovido, nos termos do voto do relator. (BRASIL. Lei nº 1.171.199, de 2011.). 
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No direito penal, a suspeita deve beneficiar o réu. Apesar do entendimento contrário, 

filio-me ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal de Justiça (no RE 430.105-RJ, 

Relator Min. Sepúlveda Pertence) é subentendida que a conduta anteriormente descrita no art. 

16 da Lei 6368/76 continua sendo crime sob a lei nova continua a constituir crime, pois, dentre 

os demais argumentos que enumera, a lei ordinária pode impor pena diversa da pena privativa 

de liberdade por crime a qual constitui apenas uma das opções constitucionais passíveis de 

serem adotadas pela "lei".    

 

 CRIMES DA LEI DE DROGAS 

 

 Do ponto de vista formal, a posse de drogas para consumo pessoal tornou-se um novo 

crime (de acordo com a nova Lei nº 11.343 / 2006 numa infração penal sui generis - art. 28, 

que não comina pena de prisão). 

 

Já o princípio de insignificância nos crimes ambientais conforme o ressalta o artigo 34 

da Lei 9.605/98 refere-se a proibição da pesca em períodos interditos. 

 

Art. 34º Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados 

por órgão competente: 

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.  

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:  

I – pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores 

aos permitidos; 

II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, 

petrechos, técnicas e métodos não permitidos; 

III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da 

coleta, apanha e pesca proibidas. (BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998). 

 

CRIMES AMBIENTAIS 

 

 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também mostra que os crimes 

ambientais também permitem a aplicação de princípios penais.  

 Ao contrário do Regulamento do IBAMA nº 84/02, exposto no art. 34 do parágrafo 

único - II da Lei nº 9.605/98, os pescadores flagrados usando doze camarões e redes para a 

captura, está cometendo crime por infringir a lei, apesar dos agentes não considerarem 

periculosidade. Sendo assim, instituída a aplicação do princípio da insignificância. Após 

apurado o significado jurídico objetivo do ato criminoso, conforme as circunstâncias, o réu 

deverá ser absolvido do recurso ou habeas corpus por atipicidade do comportamento.   

 Diante desse fato abordado, o STF absolveu o réu, porque o pescador tendo sido 

considerado culpado de agressão ao meio ambiente durante o período de defeso, a autuação foi 

baseada na inocuidade da situação. 

 

 ATOS INFRACIONAIS 

 

 O STJ tem entendimento pacífico sobre o assunto pois a jurisprudência do tribunal 

esclareceu pacificamente a possibilidade do determinado fato, de que o ato criminoso contra o 

agente equivale a uma infração penal sem impacto social significativo, o princípio da 
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insignificância pode ser aplicado e a sub-avaliação do dano à propriedade legal protegida, 

resultando num risco bem mínimo ao autor. O princípio de que as violações são irrelevantes 

conforme reconhecimento do ECA, é um argumento perfeitamente correto, onde o mesmo, não 

descreve crimes, apenas reconhece infrações criminais e contravenções. No entanto, tudo o que 

se aplica a criminosos injustos deveria valer para os atos infracionais. 

 

Se a prática infracional estiver de acordo com os requisitos impostos ao 

reconhecimento do mencionado princípio, vislumbra-se também hipótese de falta de 

interesse de agir do Ministério Público na ação socioeducativa. Em outras palavras, 

presentes a mínima ofensividade  da conduta do menor, a ausência de 

periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, 

bem como a inexpressividade da lesão ao bem juridicamente tutelado (que são os 

critérios orientadores do princípio da insignificância, consoante o HC 84.412-SP, do 

STF), a conduta do menor infrator é insignificante. (GOMES, 2013 p.137). 

 

Tendo em conta o que precede, parece que a posição da Corte Superior é a de aplicar o 

princípio da insignificância aos atos infracionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base na pesquisa realizada, cabe destacar que a origem do pensamento de 

insignificância, remonta à época do direito romano, pois seu lema é “o menor pretendente não 

regulamentado”. No entanto, pode-se dizer que Claus Rohin se tornou um dos principais 

educadores que introduziu e desenvolveu essa teoria no campo do direito penal. Diante da 

construção histórica do princípio da insignificância, faz com que o indivíduo, pense que essa 

doutrina tenta restabelecer a legitimidade do direito penal, para que ela não precise mais se 

preocupar com questões irrelevante ou socialmente aceitas, a fim de evitar que essas ações não 

sejam objetos de justiça judicial. Observou-se que existe uma grande diferença entre as 

violações sem sentido e as violações criminais com menor potencial de atividades ofensivas, 

pois uma delas é intrinsecamente irrelevante, ou seja, não tem nada a ver com direito penal, é 

um fato atípico, e a outra tem tudo a ver com o direito penal, mas na prática os fatos demonstram 

que parece absolutamente desnecessário não aplicar multas neste caso. Constatou-se também 

que, para se chegar à padronização perante a premissa da jurisprudência, foi determinada a 

norma de aplicação do princípio da insignificância, e o Supremo Tribunal Federal determinou 

os requisitos indispensáveis, os quais determinarão a possibilidade de reconhecimento ou não 

reconhecimento. 
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RESUMO 

Especificamente, ao longo do presente trabalho, analisar-se-á o poder de polícia português e suas variadas 

subdivisões, assim como comentar-se-á sobre os crimes fiscais e contra vida que estão positivados no ordenamento 

jurídico português, fazendo-se uma breve comparação com o ordenamento jurídico brasileiro. Pois bem, a 

Holanda, por exemplo, está cada dia mais preocupada com suas arrecadações, pois, estima-se que de 20 a 30% das 

economias dos países europeus são informais, o que certamente gera um enorme impacto nas contas públicas e 

também nas políticas sociais, que restam inviabilizadas. Todavia, não são apenas impactos negativos nas contas 

públicas e nas políticas sociais que vêm à tona com tais circunstâncias, a fraude fiscal e o abuso de confiança 

fiscal, por exemplo, são crimes legalmente positivados, em Portugal. Os crimes fiscais, lato sensu, assim como a 

aquisição de produtos contrafeitos, o tráfico de influências, a corrupção, aproximam-se muito do crime organizado, 

o que acaba dificultando em muito seu combate. Abrindo-se um parêntese explicativo, tem-se que, para a União 

Europeia, uma organização criminosa constitui-se quando mais de duas pessoas colaboram, por um período 

indefinido de tempo, na prática de infrações passíveis de pena privativa de liberdade cuja duração máxima seja, 

pelo menos, igual ou superior a quatro anos, com objetivos lucrativos ou de poder. 

Palavras-chave: Política. Crimes Fiscais. Crimes. 

 

ABSTRACT 

Specifically, throughout the present work, the Portuguese police power and its various subdivisions will be 

analyzed, as well as comment on tax crimes and against life that are positive in the Portuguese legal system, 

making a brief comparison with the Brazilian legal system. Well, Holland, for example, is increasingly concerned 

with its collections, as it is estimated that 20 to 30% of the economies of European countries are informal, which 

certainly generates a huge impact on public accounts and also on social policies, which remain unfeasible. 

However, it is not just negative impacts on public accounts and social policies that come to light with such 

circumstances, tax fraud and abuse of tax trust, for example, are legally positive crimes in Portugal. Tax crimes, 

latu sensu, as well as the acquisition of counterfeit products, influence peddling, and corruption, are very close to 

organized crime, which ends up making them very difficult to combat. Opening an explanatory parenthesis, it 

follows that, for the European Union, a criminal organization is constituted when more than two people 

collaborate, for an indefinite period of time, in the practice of offenses punishable by deprivation of liberty whose 

maximum duration is at least four years or more, with profit or power objectives. 

Keywords: Politics. Tax Crimes. crimes. 

 

ABSTRACTO 

Específicamente, a lo largo del presente trabajo, se analizará el poder de policía portugués y sus diversas 

subdivisiones, además de comentar los delitos fiscales y contra la vida que son positivos en el ordenamiento 

jurídico portugués, haciendo una breve comparación con el ordenamiento jurídico brasileño. Pues Holanda, por 

ejemplo, cada vez está más preocupada por sus recaudaciones, pues se estima que del 20 al 30% de las economías 

de los países europeos son informales, lo que sin duda genera un enorme impacto en las cuentas públicas y también 

en las políticas sociales, que siguen siendo inviables. Sin embargo, no son solo los impactos negativos en las 

cuentas públicas y las políticas sociales los que salen a la luz en tales circunstancias, el fraude fiscal y el abuso de 

la confianza fiscal, por ejemplo, son delitos legalmente positivos en Portugal. Los delitos fiscales, latu sensu, así 

como la adquisición de productos falsificados, el tráfico de influencias, la corrupción, están muy próximos a la 
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delincuencia organizada, lo que acaba por hacerlos muy difíciles de combatir. Abriendo un paréntesis explicativo, 

se deduce que, para la Unión Europea, se constituye una organización delictiva cuando más de dos personas 

colaboran, por tiempo indefinido, en la práctica de infracciones sancionadas con pena privativa de libertad cuya 

duración máxima es de al menos cuatro años o más, con fines de lucro o de poder. 

Palabras clave: Política. Delitos Fiscales. crímenes 

 

 

INTRODUÇÃO 

Na realidade, diante da crise política, institucional, governamental e financeira que 

assola, praticamente, todos os órgãos administrativos no mundo inteiro, os cidadãos vêm se 

tornando, cada vez mais, tolerantes e receptivos, ainda que inconscientemente, aos interesses 

ilícitos, representados pelos delitos acima referidos. 

Esses delitos fiscais, em razão de sua dimensão e consequências nefastas, destacam- se 

entre os crimes econômicos, pois privam os Estados de receitas fiscais e de segurança social, 

retiram rendimentos do mercado legal, em autêntica concorrência desleal, desestabilizam os 

sistemas econômicos e, por via de consequência, geram demandas. investigativas, 

administrativas e judiciais por parte das autoridades tributárias e do Poder Judiciário, 

respectivamente nos âmbitos administrativo e judicial. 

Estatisticamente falando, conforme Mendes, citando Gonçalves (2010), em Portugal, no ano de 

2009, as operações que escapavam à fiscalização tributária das Finanças representavam a 

incrível porcentagem de 24,2% do Produto Interno Bruto, ou seja, quase ¼ do PIB. 

Quanto às referidas demandas investigativas, administrativas e judiciais, são os 

inspetores da autoridade tributária que atuam como extensões dos órgãos de polícia criminal 

administrativa, em fase pré-processual, envolvendo crimes fiscais. Posteriormente, quando 

suficientemente formado o caderno probatório, quem toma as rédeas da investigação e 

consecução criminal é o titular da ação penal, que, assim como no Brasil, em Portugal, também 

é o Ministério Público. 

Ocorre que o que se vê hoje e, consequentemente, instiga-nos a refletir a respeito é um 

aumento desses crimes fiscais em relação à diminuição dos crimes contra a vida. É cediço que 

os crimes contra a vida, tempos atrás, eram os que mais figuravam nas capas de jornal. Tal 

como no Brasil, em Portugal, estão positivados legalmente o homicídio, o aborto, o 

induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, o infanticídio, a exposição do menor a risco e 

abandono, dentre outros. 

A título informativo, em que pese o ordenamento jurídico penal português também 

proteger a vida humana, diferencia esta última da vida intrauterina. Assim, enquanto a vida 

humana é protegida pela positivação do homicídio, a vida intrauterina é protegida pela 

tipicidade do aborto. Dessa forma, o Código Penal português prevê, como crimes contra a vida 

(Capítulo I, Título I), os praticados contra a pessoa (vida extrauterina) e como crimes contra a 

vida uterina (Capítulo II, Título I), os praticados contra o feto. 

Voltando-se aos crimes fiscais, tem-se que o crime organizado vem se reestruturando 

de acordo com as necessidades e como melhor lhe convém. Mendes comenta que, diante da 

possibilidade de combinação de fatores, a exemplo da proximidade dos principais destinos dos 

mercados, localização geográfica, infra estruturas criminais, tipos de grupo e processos de 

migração sobre criminosos chave ou grupos criminosos organizado sem geral, desde 2007, o 
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EU Organised Crime Threat Assessment vem identificando uma “criminalidade de territórios”. 

Esta organização adota centros estratégicos, chamados de criminal hub, onde recebem fluxos, 

espalham seus efeitos na União Europeia e para além dela, criando maiores oportunidades de 

crescimento, mais e maiores mercados criminais. 

Ao lado dos criminal hub, está a “criminalidade itinerante”, que, conforme Rasi (2012), 

citado por Mendes, “são redes de indivíduos com capacidade de operar numa base internacional 

e em múltiplas áreas do crime, explorando em seu benefício as diferenças existentes entre os 

trinta ordenamentos jurídicos nacionais existentes na União Europeia”. 

Esta diversidade jurídica figura como um catalisador para estes grupos criminosos, que 

assim usufruem da evasão ao sistema legislativo e judiciário. Mendes, explica que a efedrina, 

estimulante cujos efeitos físicos são comparáveis aos da cocaína, começou a ser comercializada 

em 2007 na Europa, estando proibida em apenas quinze dos seus Estados- membros. Pois bem, 

como os legisladores não possuem meios de antever o problema que irá surgir fabricação de 

um novo fármaco que utiliza uma droga, ainda não proibida, mas que é nociva à saúde humana, 

por exemplo, não há como existir uma norma que proíba seu cometimento, desde logo. É a 

legislação que tem que se adequar às mudanças e inovações cotidianas. 

A criminalidade organizada constitui, dessa forma, um novo tipo de ameaça para a 

economia, para a segurança e um sério risco para as instituições democráticas dos Estados, tanto 

é que, no que se refere aos crimes fiscais, estes já ultrapassaram os índices de crimes contra a 

vida. 

Ora, se o sistema legislativo é, inevitavelmente, de certa forma, ineficaz para resolução imediata 

desses problemas, cabe aos poderes administrativo e judiciário, cada qual em sua esfera de 

atuação agir no combate à organização criminosa, em especial no que diz respeito aos crimes 

fiscais. 

 

O PODER DE POLÍCIA PORTUGUÊS E SUAS VARIADAS SUBDIVISÕES 

É extremamente necessário que os Estados, ainda que mitigando sua soberania jurídica, 

harmonizem os ordenamentos legislativos com as práticas policiais de investigação. Na 

investigação criminal, é indispensável a colheita e a partilha de informações, assim como a 

utilização do enfoque prospectivo da atividade criminal, cujos elementos são essenciais ao 

combate eficaz do crime organizado. Além do próprio caráter penalizador, do qual os Estados 

são titulares, impõe-se combater este fenômeno em prol da paz e segurança dos próprios 

Estados. 

O estudo de Sanderson, a respeito do sistema policial português, com base no direito 

comparado, bem analisou a estrutura do poder de polícia daquele país, pelo que de extrema 

relevância colacionar alguns comentários do autor, corroborando-os com a análise do mesmo 

instituto feita por Arinto, em sua dissertação de mestrado, no ano de 2015, perante esta mesma 

instituição de ensino superior. 

Conforme Sanderson, embora Brasil e Portugal possuam sistemas processuais penais 

parecidos, têm diferenças relevantes no âmbito da investigação criminal, uma vez que, em 

Portugal, a direção da investigação é atribuída à magistratura ministerial, enquanto que no 

Brasil os trabalhos de investigação estão sob a direção de Delegados de Polícia. 
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Entretanto, esse órgão [Delegacias de Polícias] deixa a desejar, diante do fracasso do inquérito 

policial no Brasil, instrumento que não tem cumprido com seu objetivo de auxiliar o Ministério 

Público na formação da opinio delicti. Assim, a função investigativa dos representantes 

ministeriais tem ganhado espaço no seio das comunidades, seguindo uma tendência mundial 

onde os promotores criminais vêm ocupando o comando das investigações criminais de maneira 

cada vez mais efetiva, a exemplo de muitos países da Europa 

Para Arinto, que comenta com base no Código de Processo Penal – CPP português, 

quanto à investigação, a fase processual penal de inquérito vem disposta no artigo 262º do CPP, 

que prevê que “o inquérito compreende o conjunto de diligências que visam investigar a 

existência de um crime, determinar os seus agentes e a responsabilidade deles e descobrir e 

recolher as provas, em ordem à decisão sobre a acusação”. 

No mesmo sentido, o Código de Processo Penal brasileiro, em seu artigo 4°, caput, dispõe que 

“a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas 

circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria”. 

Ou seja, a figura do inquérito policial detém as mesmas características tanto na ótica do 

ordenamento jurídico português quanto brasileiro. O que difere é quem se utiliza dessa 

ferramenta para investigação e consecução da ação penal. 

Nesse passo, como já referido anteriormente, em Portugal, a direção da investigação é atribuída 

à magistratura ministerial, enquanto que, no Brasil, os trabalhos de investigação estão sob a 

direção de Delegados de Polícia. 

Sanderson comenta que o Ministério Público brasileiro, é considerado uma espécie de quarto 

poder, garantia esta que a Constituição Federal de 1988 lhe conferiu, quando obteve total 

autonomia administrativa e orçamentária das 02 últimas décadas, condição para a livre e ampla 

atuação de organismos com missão fiscalizatória. 

Contudo, ainda segundo o auto, em Portugal, a figura do Ministério Público faz parte 

da magistratura, estando diretamente vinculado ao Poder Judiciário e, indiretamente, 

subordinado ao Poder Executivo, uma vez que é o Presidente quem nomeia o Procurador- Geral 

da República, possuindo, na verdade, 02 subordinações. 

Arinto, ao citar a obra “a polícia em Portugal”, do professor Doutor Pedro José Lopes Clemente, 

comenta que a polícia portuguesa subdivide-se em dois grandes grupos: a polícia judiciária e a 

polícia administrativa (geral e especial). 

Nesse mesmo sentido é a lição de Sanderson, cujo lembra que tanto em Portugal quanto 

no Brasil, “não vigora o Sistema de Polícia Única existente, por exemplo, no Uruguai, 

coexistindo inúmeras instituições policiais, cujas atribuições, eventualmente, sobrepõem-se”. 

Para Arinto, seguindo seus comentários acerca da referida obra do professor Doutor Pedro José 

Lopes Clemente, 

 

A polícia administrativa geral destina-se a garantir genericamente a ordem pública e, 

por sua vez, a polícia administrativa especial tem por objeto a prevenção num 

determinado setor da vida social - do sanitário ao laboral. Na polícia administrativa 

geral inclui-se a polícia de segurança pública, logo as Forças de Segurança. 
 

Enquanto que a polícia judiciária 
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Surge como órgão de investigação e repressão da criminalidade, sem finalidades 

administrativas diretas. Em Portugal, a Polícia Judiciária personifica o tronco 

principal da polícia judiciária civil, porquanto, os demais serviços públicos, com 

atribuições de polícia judiciária civil, detém apenas essa qualidade a título 

complementar, como seja o caso da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 

 

Ou seja, ao passo que a polícia administrativa, diante de suas subdivisões, tem por 

escopo garantir a ordem pública (geral) e prevenir determinados setores da vida social, do 

sanitário ao laboral (especial), a polícia judiciária figura como órgão de investigação e repressão 

da criminalidade, possuindo um viés direcionado à elucidação de delitos em geral, de grande 

porte, notadamente ao crime organizado, ao tráfico de entorpecentes, ao terrorismo, à corrupção 

e aos crimes financeiros e econômicos. 

Por óbvio que a polícia administrativa especial atua em colaboração com a polícia 

judiciária, especialmente na consecução da investigação dos crimes financeiros e econômicos, 

dentre os quais os fiscais, que nos interessam. 

Nesse sentido é a doutrina de Clemente (2006), citado por Arinto, que comenta que hoje 

“as Forças de Segurança mantém a missão de coadjuvar as autoridades judiciárias, realizando 

os atos solicitados, incluindo a notificação de testemunhas num processo criminal”, ademais, 

“várias polícias administrativas especiais detêm também a qualidade de órgão de polícia 

criminal, com competências específicas, como seja o caso da Inspeção Geral do Ambiente”. 

Sanderson vai mais longe, subdividindo o sistema policial português em polícias ostensivas e 

de investigação criminal, nos seguintes termos: 

 

As polícias ostensivas (uniformizadas): Polícia de Segurança Pública (PSP), Guarda 

Nacional Republicana (GNR), Guarda Prisional (GP), Polícia Marítima (PM), Polícia 

Florestal (PF) e Polícias Municipais (PM). 

As polícias de investigação criminal: Polícia Judiciária (PJ), Serviço de Estrangeiros 

e Fronteiras (SEF), Serviço de Informações de Segurança (SIS) e a recém criada 

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). 

 

Para Arinto, que cita Silva (2008), que por sua vez cita Rodrigues, a posição 

institucional das polícias vem representada pelo disposto no artigo 272º da Constituição da 

República portuguesa que, porém, prevê essencialmente a missão específica da polícia, 

enquanto atividade administrativa, mas não exclui que caibam nas suas atribuições outras 

funções, designadamente de polícia criminal, porquanto a atividade de polícia criminal cabe, 

em geral, nas funções de defesa da legalidade e de garantia da segurança interna e dos direitos 

dos cidadãos. 

Tal doutrina corrobora ao comentário acima, de que nada impede que a polícia administrativa 

especial atue em colaboração com a polícia judiciária, desde que tal atuação se dê no âmbito da 

competência material e territorial de cada uma delas, cujas normas, que sofreram significativas 

mudanças, constam dos seus estatutos particulares 

As referidas mudanças evidenciam-se pelo fato de que, conforme Sanderson, desde a 

década de 1980, diante das políticas de segurança pública e mudanças organizacionais mais 

incisivas, o Estado português procurou desvirtuar suas polícias da imagem de força e 

arbitrariedade herdada do Estado Novo (1933-1974). Aquele Estado comprometia a efetividade 
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das polícias e o sistema de segurança do país, além de macular o orgulho policial. Acontece 

que 

 

Tendo o contexto democrático tomado conta de Portugal, os interesses social e 

político passaram por elevar as polícias a um nível europeu de atuação, com 

exigências de cumprimento legal e de funcionamento eficaz e moderno. Advertências 

de agências de direitos humanos internacionais também contribuíram para a 

democratização das forças policiais portuguesas 

 

Ou seja, o contexto democrático que se institui em Portugal, aliado à pressão das 

agências e organismos de direitos humanos internacionais, é que forçaram essa mudança 

organizacional e de atuação por parte das polícias portuguesas. O que, indiscutivelmente, foi 

em benefício do próprio órgão, trazendo mais efetividade para as polícias e melhorando o 

sistema de segurança do país. 

Esse novo modelo policial, voltado à incondicional defesa dos direitos dos cidadãos, 

acabou por transformar estas instituições em elementos-chave no processo de democratização 

da sociedade portuguesa, evidenciados, principalmente, pela atuação da polícia judiciária, da 

polícia de segurança pública, da guarda nacional republicana, do serviço de estrangeiros e 

fronteiras, da autoridade de segurança alimentar e econômica e das polícias municipais. 

Adentrando-se no objetivo deste item, propriamente dito, traz-se alguns comentários 

pertinentes acerca de cada uma das subdivisões das polícias ostensivas e de investigação 

criminal atuantes em Portugal, buscando-se, sempre que possível, fazer uma breve comparação 

com os órgãos brasileiros similares. 

Cumpre esclarecer que, para uma melhor didática, comentar-se-á a figura da Polícia 

Judiciária (PJ) por último, vez que é ela quem atua nos crimes fiscais, cujos delitos são objeto 

do presente estudo. 

Pois bem, conforme Sanderson, a Polícia de Segurança Pública é uma força policial que 

possui a missão de defesa da legalidade democrática, de garantia da segurança interna e de 

defesa dos direitos dos cidadãos. Em que pese ter muitas outras funções, a PSP é conhecida por 

ser a força de segurança responsável pelo policiamento fardado e ostensivo nas grandes áreas 

urbanas de Portugal. Em vista dessa maior visibilidade nas ruas das cidades de Portugal, é que 

a PSP tornou-se a Polícia por excelência do país, já que é a que possui mais contato com a 

população em geral. Este órgão é dividido em três categorias, a saber: oficiais, chefes e agentes. 

Nesse sentido, Arinto comenta que, de acordo com a Lei Orgânica da PSP, n° 53 de 31 

de agosto de 2007, este órgão tem como principais atribuições a prevenção da criminalidade 

em geral, em coordenação com as demais forças e serviços de segurança, o desenvolvimento 

de ações de investigação criminal e contra ordenacional que lhe sejam atribuídas por lei, 

delegadas pelas autoridades judiciárias ou solicitadas pelas autoridades administrativas, assim 

como o dever de colaboração. 

Pela análise das características apontadas por Sanderson e Arinto, pode-se afirmar com 

um certo grau de certeza que a Polícia de Segurança Pública portuguesa se assemelha à Polícia 

Militar brasileira. 

Por outro lado, tem-se a Guarda Nacional Republicana – GNR, que, segundo Sanderson, 

tem natureza militar, constituída por militares organizados num corpo especial de tropas e 
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dotada de autonomia administrativa, com jurisdição em todo território nacional e no mar 

territorial, cuja atuação principal se dá nas áreas rurais do país. Caracteriza-se como uma Força 

de Segurança Mista, com atuação entre Forças Armadas e Forças Policiais. 

Diante dos comentários trazidos por Sanderson, pode-se afirmar que a Guarda Nacional 

Republicana de Portugal também figura como semelhante à Polícia Militar brasileira. Óbvio, 

pois a diferença mais gritante entre a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional 

Republicana é tão somente a área de atuação, atuando naquela nos grandes centros urbanos e 

está nas áreas rurais do país. 

Seguindo, Sanderson nos traz o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF, que 

constitui-se num serviço de segurança, cuja organização é hierárquica na dependência do 

Ministro da Administração Interna, contando com autonomia administrativa. Tem como 

finalidade principal controlar a circulação de pessoas nas fronteiras, a permanência e atividades 

de estrangeiros em território português, bem como coordenar e executar as ações relacionadas 

à atividade migratória. É a instituição responsável pela emissão de passaportes em Portugal 

[serviço este que, no Brasil, é de competência da Polícia Federal]. 

Ainda segundo Sanderson o SEF também atua como órgão de polícia criminal, no 

âmbito do processo e sob a direção e dependência funcional da autoridade judiciária 

competente, realizando determinadas ações e atos. 

Ademais, quanto à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica – ASAE, 

Sanderson comenta que é a autoridade administrativa especializada para atuar nas áreas de 

segurança alimentar e fiscalização econômica de Portugal, tais como: tabacos, falsificações em 

geral, direito autoral, jogos ilícitos, vendas on-line, etc. 

Atuando na área da segurança alimentar, a ASAE se assemelha à Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, no Brasil. E, na área da fiscalização econômica, é semelhante 

aos órgãos da Receita Federal e Estadual. 

Para Sanderson, a ASAE também figura como um órgão de polícia criminal, vinculado 

ao Ministério da Economia, sendo responsável pela avaliação e comunicação dos riscos na 

cadeia alimentar, bem como pela disciplina do exercício das atividades econômicas nos setores 

alimentar e não alimentar. 

Por outro lado, ainda segundo Sanderson, as Polícias Municipais, que fazem parte das 

Câmaras Municipais [aqui denominadas de Prefeituras Municipais], têm como principal função 

a fiscalização do cumprimento dos regulamentos municipais e de outras normas legais de 

interesse local, tais como: vigilância de espaços públicos ou abertos ao público; vigilância nos 

transportes urbanos locais; programas de segurança junto às escolas ou de grupos específicos 

de cidadãos; guarda de prédios públicos municipais e equipamentos públicos municipais; 

fiscalização do trânsito rodoviário na área municipal; 

Importante destacar que é vedado às Polícias Municipais o exercício de competências 

próprias dos órgãos de polícia criminal. Não obstante, têm atribuição para lavrar auto de notícia 

de crime por ilícito de mera ordenação social, de transgressão por fatos estritamente conexos 

com violação de lei ou recusa da prática de ato legalmente devido no âmbito das relações 

administrativas. 

Pela análise das características apontadas por Sanderson, pode-se afirmar com um certo 

grau de certeza que a Polícia Municipal se assemelha à Guarda Municipal [azulzinhos], no 
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Brasil. 

Por fim, estrategicamente por último, tem-se a Polícia Judiciária de Portugal – PJ, que, nas 

palavras de Sanderson, é a principal instituição policial de investigação criminal do país, 

possuindo viés totalmente direcionado à elucidação de delitos em geral, de grande porte, 

especialmente ao crime organizado, ao tráfico de entorpecentes, ao terrorismo, à corrupção e 

aos crimes financeiros e econômicos, dentre eles os fiscais. 

Para nos situarmos, a Polícia Judiciária portuguesa estaria no lugar da Polícia Civil, no 

âmbito municipal e estadual, e da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, no âmbito 

federal. 

Conforme Sanderson, a PJ, no âmbito administrativo, está vinculada ao Ministério da Justiça e, 

no âmbito de ação, age sob a orientação e dependência funcional do Ministério Público, que, 

como já afirmado, em Portugal é enquadrado na magistratura. Não obstante, assim como no 

Brasil, na PJ portuguesa vige a carreira única, onde todos os integrantes da carreira policial, 

detentores de nível superior em diversas áreas (35% das vagas devem ser preenchidas por 

bacharéis em direito) ingressam no órgão como inspetores, através de concurso público. 

Trazidos tais comentários acerca de cada uma das subdivisões das polícias ostensivas e 

de investigação criminal atuantes em Portugal, cumpre ressaltar que, por força do disposto no 

artigo 3°, n° 2, da LOGNR, n° 63, de 6 de novembro de 2007, cabe à Guarda Nacional 

Republicana “prevenir e investigar as infracções tributárias, fiscais e aduaneiras, bem como 

fiscalizar e controlar a circulação de mercadorias sujeitas à ação tributária, fiscal ou aduaneira”. 

Ou seja, este órgão tem competência para atuar juntamente com a Polícia Judiciária na 

consecução dos processos envolvendo crimes fiscais, por óbvio que cada qual obedecendo sua 

jurisdição original. 

Como já afirmado, a Polícia Judiciária tem competência e jurisdição federal, 

envolvendo crimes de grande porte, de maior lesividade à nação, enquanto que a Guarda 

Nacional Republicana tem competência e jurisdição local e interiorana. 

Dito isso, passa-se à análise dos crimes contra a vida positivados no ordenamento 

jurídico português, a exemplo do homicídio, do incitamento ou ajuda ao suicídio, do 

infanticídio, da exposição ou abandono, da propaganda ao suicídio e do aborto. 

 

ANÁLISE AOS CRIMES CONTRA A VIDA POSITIVADOS NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO PORTUGUÊS 

Cumpre ressaltar que, na medida do possível, após cada explanação acerca do tipo penal 

presente nos capítulos reservados aos crimes contra vida e à vida intra-uterina do Código Penal 

Português, tornar-se-ão breves comentários comparativos acerca do direito brasileiro. 

Iniciamos com o crime de homicídio simples, previsto no artigo 131° do CP, que dispõe 

que “quem matar outra pessoa é punido com pena de prisão de 8 a 16 anos”. O seguinte é o 

delito de homicídio qualificado, presente no artigo 132°, n° 1, do CP, que prevê que “se a morte 

for produzida em circunstâncias que revelem especial censurabilidade ou perversidade, o agente 

é punido com pena de prisão de doze a vinte e cinco anos”. 

Seguindo, tem-se o crime de homicídio privilegiado, previsto no artigo 133° do CP, que 
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dispõe que “quem matar outra pessoa dominado por compreensível emoção violenta, 

compaixão, desespero ou motivo de relevante valor social ou moral, que diminuam 

sensivelmente a sua culpa, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos”. Há ainda o delito de 

homicídio a pedido da vítima, disposto no artigo 134°, n° 1, do CP, que prevê que “quem matar 

outra pessoa determinada por pedido sério, instante e expresso que ela lhe tenha feito é punido 

com pena de prisão até 3 anos”. 

O último dos homicídios é o por negligência, previsto no artigo 137°, n° 1 e 2, do CP, 

que dispõem que “quem matar outra pessoa por negligência é punido com pena de prisão até 3 

anos ou com pena de multa” e que “em caso de negligência grosseira, o agente é punido com 

pena de prisão até 5 anos”. Daltoé e Müller comentam que 

Tanto o ordenamento jurídico português (art. 131 do Código Penal português) como 

o brasileiro (art. 121 do Código Penal brasileiro) preveem como sendo ilícito penal o 

homicídio, consistente no ato de matar outra pessoa pondo fim a sua vida, seja na sua 

forma simples, seja nas modalidades qualificada, privilegiada ou negligente/culposa. 

No entanto, enquanto no Código Penal brasileiro o delito de homicídio, em todas as 

suas modalidades, vem tipificado apenas em um artigo, o 121, no Código Penal 

português as modalidades de homicídio vêm consubstanciadas em tipos penais 

autônomos, estando distribuídos em diversos artigos, quais sejam: homicídio simples 

no art. 131, homicídio qualificado no art. 132, homicídio privilegiado no art. 133, 

homicídio a pedido da vítima no art. 134 e homicídio por negligência no art. 137. 

 

As mesmas ainda comentam que 

 
No tocante à modalidade fundamental do delito de homicídio, sua forma simples, a 

diferença entre as legislações está presente no valor fixado a título de pena privativa 

de liberdade: de oito a 16 anos no Código Penal Português e de seis a 20 anos no 

Código Penal brasileiro. Por sua vez, em relação ao homicídio qualificado, ambos os 

países preveem pena mínima de 12 anos de prisão, porém, enquanto a legislação 

brasileira prevê pena privativa de liberdade máxima de 30 anos, a legislação 

portuguesa prevê de 25 anos. 

 

Registre-se que a legislação portuguesa, em relação à brasileira, é mais branda nesse 

quesito, vez que prevê pena privativa de liberdade máxima de 16 anos para o homicídio simples 

e de 25 anos para o qualificado, enquanto que, no Brasil, é de 20 e de 30 anos, respectivamente. 

Daltoé e Müller bem lembram que 

 

O projeto de Lei do Novo Código Penal brasileiro nº 236/2012, ainda em trâmite no 

Congresso Nacional, prevê a inclusão da qualificadora do homicídio na hipótese de 

ele ser praticado “por preconceito de raça, cor, etnia, orientação sexual e identidade 

de gênero, deficiência, condição de vulnerabilidade social, religião, procedência 

regional ou nacional”, assemelhando-se ao disposto na alínea “e” do art. 132 do 

Código Penal português, que prevê a circunstância de o agente praticar o delito 

compelido “por ódio racial, religiosos ou político”. 

 

Tal situação também ocorre com a qualificadora prevista no inciso VII, do §2°, do artigo 

121 do CP brasileiro, atinente ao ato praticado contra autoridade ou agente descrito nos artigos 

142 e 144 da Constituição Federal do Brasil, integrantes do sistema prisional e da Força 

Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, que se 

assemelhou ao disposto no art. 132 do CP português, no que tange à qualificadora da alínea “j”. 
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Ademais, Daltoé e Müller comentam que o Código Penal brasileiro, ao seu turno, 

também prevê algumas circunstâncias qualificadoras que não existem no Código Penal de 

Portugal, a exemplo de o homicídio ser cometido mediante paga ou promessa de recompensa, 

ou com emprego de fogo, explosivo, asfixia, à traição ou emboscada e contra mulher em face 

de sua condição de ser do sexo feminino. 

Quanto ao homicídio a pedido da vítima, previsto no artigo 134 do Código Penal 

português, este não tem correspondência no ordenamento jurídico brasileiro. Entretanto, o 

Projeto de Lei do Novo Código Penal brasileiro nº 236/2012, ainda em trâmite, prevê a criação 

do tipo penal semelhante, da eutanásia, consistente no ato de matar, por piedade ou compaixão, 

paciente em estado terminal, imputável e maior, a seu pedido, visando a abreviar- lhe o 

sofrimento físico insuportável que apresenta em virtude de doença grave. Esse tipo penal não 

possui previsão legal na legislação portuguesa e, atualmente, é considerado, no ordenamento 

jurídico brasileiro, como homicídio privilegiado. 

Encerrando os comentários sobre as espécies de homicídio, tem-se a previsão do 

homicídio na modalidade conhecida por negligente no âmbito português e culposa no âmbito 

brasileiro, as quais, em que pese a identidade de tipo penal, possuem conceitos diferentes para 

culpa e negligência. Para o Código Penal português, nos termos do art. 15 do Código Penal, a 

ação causada por quem não procede com o cuidado que, segundo as circunstâncias, deveria ter, 

age com negligência. 

Daltoé e Müller comentam que esta conceituação está, portanto, em consonância com o 

conceito de culpa brasileiro, que define homicídio culposo como aquele praticado pelo agente 

que não toma os cuidados devidos, a diligência indispensável e presumível de um homem médio 

em face das circunstâncias e produz, por via de consequência, o resultado morte. Acrescentam 

ainda que, para esses delitos, ambas as legislações fixam como pena privativa de liberdade 

máxima abstrata três anos de prisão. 

O próximo delito é o incitamento ou ajuda ao suicídio, nomenclatura do tipo penal no 

Código português, ou então o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, para o Código Penal 

brasileiro. Em Portugal, é previsto no artigo 135°, n° 1, do Código Penal português, que prevê 

que “quem incitar outra pessoa a suicidar-se, ou lhe prestar ajuda para esse fim, é punido com 

pena de prisão até 3 anos, se o suicídio vier efetivamente a ser tentado ou a consumar-se”. Há 

ainda, neste ordenamento jurídico-penal, uma modalidade qualificada do delito, prevista no n° 

2 do mesmo dispositivo legal, que dispõe que “se a pessoa incitada ou a quem se presta ajuda 

for menor de 16 anos ou tiver, por qualquer motivo, a sua capacidade de valoração ou de 

determinação sensivelmente diminuída, o agente é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos”. 

Conforme comentários de Daltoé e Müller, citando Bitencourt (2014) e Andrade(2014) 

Concorre para o suicídio o agente que induz, no sentido de “suscitar o surgimento de 

uma ideia, tomar a iniciativa intelectual”, nos termos do art. 122 do Código Penal 

brasileiro. Por sua vez, o Código Penal português prevê, em seu art. 135, como delito 

o ato de “incitar outra pessoa a suicidar-se”, o qual consiste [...] no ato de influenciar 

psiquicamente a vítima a realizar o suicídio, despertando nela o interesse por tomar 

essa decisão. Portanto, em que pese a diferença de nomenclatura (suscitar/incitar), os 

termos utilizados são sinônimos e remetem à mesma conduta ilícita. Além dos verbos 

nucleares citados, o Código Penal brasileiro acrescenta como condutas ilícitas o ato 

de instigação ao suicídio como ilícito penal, que consiste no ato de “animar, estimular, 

reforçar” que o agente pratique uma ideia que já cogita. 
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Além do incitamento, induzimento ou instigação ao suicídio, há também a figura da 

prestação de auxílio, ajuda, para que a vítima se suicide, sendo “causa de aumento de pena a 

hipótese de a vítima ter idade inferior à maioridade penal – de acordo com a prevista em cada 

ordenamento – ou vier a ter diminuída, por qualquer causa, sua capacidade de resistência”. 

Quanto à quantificação da pena, tanto para a forma tentada quanto para forma 

consumada, a legislação portuguesa prevê pena privativa de liberdade de até três anos, não 

havendo previsão de pena mínima. Diferentemente, o ordenamento jurídico brasileiro prevê 

penas de acordo com o resultado obtido, ou seja, se da tentativa de suicídio a vítima resultar 

com lesão corporal de natureza grave, é prevista pena privativa de liberdade de um a três anos 

de prisão, enquanto que se o crime se consumar, a pena será maior, passando a ser de dois a 

seis anos de prisão. 

Registre-se que, para este delito em específico, a pena prevista no ordenamento jurídico 

português é muito mais branda que a pena disposta no Brasil, para o mesmo tipo penal. Não 

havendo, inclusive, previsão de pena mínima, o que não ocorre com nenhum tipo penal 

positivado no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro. 

Há, entretanto, um aumento de pena, em Portugal, para os casos em que a vítima seja 

menor de 16 anos ou tenha sua capacidade de valoração e determinação diminuída, hipótese em 

que a pena privativa de liberdade será fixada entre um e cinco anos. 

Daltoé e Müller salientam, com muita propriedade, que na legislação portuguesa é considerado 

inimputável o menor de 16 anos, nos termos do art. 19 do Código Penal português, e que para 

os maiores de 16 anos e menores de 21 são aplicáveis normas fixadas em legislação especial, 

consoante prevê o art. 9º, do mesmo dispositivo legal. Situação esta que difere do Brasil, onde 

a maioridade penal começa aos 18 anos. 

Quiçá, a norma portuguesa se assemelha aos ditames do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 50 , no Brasil, que prevê, medidas 

socioeducativas às crianças e adolescentes, cujas ainda não alcançaram a idade penal, conforme 

o disposto no artigo 105 daquele ordenamento: “ao ato infracional praticado por criança 

corresponderão as medidas previstas no art. 101 51 ”. Gize-se que “considera-se criança, para 

os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 

doze e dezoito anos de idade”, conforme disposto no caput do artigo 2° do referido Estatuto. 

seguindo-se, há o crime de infanticídio, previsto no artigo 136° do Código Penal português, que 

dispõe que “a mãe que matar o filho durante ou logo após o parto e estando ainda sob a sua 

influência perturbadora, é punida com pena de prisão de 1 a 5 anos”. 

Sem rodeios, Daltoé e Müller, citando Dias (2012), comentam que 

o delito de infanticídio está previsto em ambos os ordenamentos jurídicos, consistindo 

em um ato dolosamente realizado, única e exclusivamente, pela genitora ao matar o 

próprio filho, ressalvadas as diferenças existentes, como a pena fixada, sendo de um 

a cinco anos em Portugal e de dois a seis anos no Brasil. 

 

O tipo penal seguinte diz respeito ao crime de exposição ou abandono, disposto no artigo 

138° do Código Penal português, que prevê que 
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1 - Quem colocar em perigo a vida de outra pessoa: 

a) Expondo-a em lugar que a sujeite a uma situação de que ela, só por si, não 

possa defender-se; ou 

b) Abandonando-a sem defesa, sempre que ao agente coubesse o dever de a 

guardar, vigiar ou assistir;é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. 

2 - Se o fato for praticado por ascendente ou descendente, adoptante ou adoptado da 

vítima, o agente é punido com pena de prisão de 2 a 5 anos. 

3 - Se do facto resultar: 

a) Ofensa à integridade física grave, o agente é punido com pena de prisão 

de 2 a 8 anos; 

b) A morte do agente é punido com pena de prisão de 3 a 10 anos. 

 

Registre-se que o ordenamento jurídico português prevê um delito penal único de 

exposição ou abandono, enquanto que no âmbito do ordenamento jurídico penal brasileiro, esse 

delito vem consubstanciado em dois tipos penais autônomos, com penas diferentes e 

circunstâncias de aumento de pena diferentes. 

Segundo Daltoé e Müller55, quanto à forma simples do delito em comento, ao passo que 

“em Portugal é prevista pena [...] de dois a cinco anos de prisão, no Brasil, para o caso de 

periclitação da vida a pena é de três meses a um ano, e para a hipótese de abandono de incapaz 

a pena é de seis meses a três anos”. Um dos poucos casos em que a legislação penal brasileira 

é mais branda que a portuguesa. 

Ainda segundo elas, quanto à forma qualificada do delito em tela, em Portugal são previstas 

penas de dois a oito anos para o caso de grave ofensa à integridade física da vítima e de três a 

dez anos para o caso de morte da vítima. Ao seu tempo, no Brasil, apenas o tipo penal de 

abandono de incapaz prevê causas de aumento de pena, quais sejam: pena de um a cinco anos 

para o caso de lesão corporal de natureza grave; pena de quatro a 12 anos na hipótese de morte; 

e aumento de um terço para a hipótese de a vítima ter sido abandonada em lugar ermo, ser 

pessoa maior de 60 anos ou ser o delito praticado contra ascendente ou descendente, cônjuge, 

irmão, tutor ou curador. Salienta-se que, para a última hipótese, a legislação portuguesa prevê 

pena de dois a cinco anos de prisão. 

O último delito presente no capítulo reservado aos crimes contra vida é a propaganda 

ao suicídio, previsto no artigo 139° do Código Penal português, que dispõe que “quem, por 

qualquer modo, fizer propaganda ou publicidade de produto, objeto ou método preconizado 

como meio para produzir a morte, de forma adequada a provocar suicídio, é punido com pena 

de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias”. 

A respeito desse tipo penal, Daltoé e Müller comentam que esse delito não possui 

correspondência no ordenamento jurídico brasileiro e a existência desse tipo penal no 

ordenamento jurídico português demonstra “inequívoca manifestação de uma linha neo 

criminalizadora que se contrapõe, [...] àquela outra que se insere na vertente 

descriminalizadora”. 

Pois bem, como referido em sede de introdução, o ordenamento jurídico-penal 

português diferencia a vida humana da vida intrauterina, prevendo em capítulo apartado (n° II) 

o crime de aborto, simples e agravado, respectivamente nos artigos 140°, n° 1, 2 e 3, e 141°, n° 

1 e 2, do Código Penal português. 

O artigo 140°, n° 1, do CP prevê que “quem, por qualquer meio e sem consentimento 
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da mulher grávida, a fizer abortar é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos”. Por seu turno, o 

artigo 140°, n° 2, do CP dispõe que “quem, por qualquer meio e com consentimento da mulher 

grávida, a fizer abortar é punido com pena de prisão até 3 anos”. Por fim, o n° 3 do artigo 140° 

do CP prevê que “a mulher grávida que der consentimento ao aborto praticado por terceiro, ou 

que, por facto próprio ou alheio, se fizer abortar, é punida com pena de prisão até 3 anos”. 

Quanto ao aborto agravado, o artigo 141°, n° 1, do CP dispõe que “quando do aborto ou 

dos meios empregados resultar a morte ou uma ofensa à integridade física grave da mulher 

grávida, os limites da pena aplicável àquele que a fizer abortar são aumentados de um terço”. 

Enquanto que o n° 2 do mesmo dispositivo legal prevê que “a agravação é igualmente aplicável 

ao agente que se dedicar habitualmente à prática de aborto punível nos termos dos n.ºs 1 ou 2 

do artigo anterior ou o realizar com intenção lucrativa”. 

Em comentário aos aludidos dispositivos, Daltoé e Müller comentam, com propriedade, 

que “ambos os Códigos Penais tipificam como ilícito o ato da mulher grávida que se fizer 

abortar ou der consentimento ao aborto, sendo esse o ato de expulsar prematuramente o feto do 

ventre materno ocasionando sua morte”. Acrescentam que, da mesma forma, “ambas as 

legislações tipificam como ilícito penal a conduta do terceiro que realizar o aborto, com ou sem 

o consentimento da gestante”. 

Encaminhando-se para a conclusão do subitem, imputa-se à própria positivação no 

Código Penal dos delitos, corroborada pela atuação das polícias [judiciárias ou não] e pela 

mudança comportamental da sociedade nos últimos tempos, a diminuição das estatísticas de 

crimes contra a vida. 

Trazidos tais comentários acerca dos crimes contra a vida positivados no ordenamento 

jurídico português, assim como breves comparações com o direito brasileiro, passa-se à análise 

dos crimes fiscais, a exemplo da fraude fiscal e do abuso de confiança fiscal, previstos nos 

artigos 103° a 105° do Regime Geral das Infracções Tributárias – RGIT. 

 

O DIREITO PENAL ECONÔMICO 

O direito penal econômico inclui vários tipos de criminalidade, no qual merece destaque 

os crimes econômicos stricto sensu, os crimes financeiros e os crimes fiscais. Como exemplos 

de crimes econômicos temos a lavagem de dinheiro, a especulação e os crimes contra a 

economia social. Os crimes financeiros são os crimes contra o mercado financeiro como a 

informação privilegiada e a especulação financeira. Já como exemplos de crimes fiscais 

podemos citar a sonegação fiscal, o abuso de confiança e a burla tributária. 

Conforme a melhor técnica jurídica o que distingue esses tipos de crime do direito penal 

comum são fundamentalmente dois fatores: primeiro, é a importância do resultado para a 

produção do tipo penal, isto é, na maior parte dos casos, apenas com a produção do resultado 

previsto se estará praticando o crime efetivo; segundo, é a recente autonomia destes tipos 

penais, que apenas há cerca de 15 anos começaram a ser introduzidos de forma autônoma na 

maior parte dos sistemas jurídicos. 

Uma conceituação tradicional e direta vincula o Direito econômico à natureza de direito 

público, haja vista sua previsão na ordem constitucional, administrativa e penal. Entretanto, em 

função direta da globalização 62, há quem oriente a definição de direito privado coletivo, 
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notadamente por estar associado à gestão administrativa de serviços e incorporações. Certo é, 

portanto, que ainda não há definição pacífica acerca da natureza do Direito Econômico. 

Aliás, assim é, e tanto é, que os notáveis Professores António Carlos Dos Santos, Maria 

Eduarda Gonçalves e Maria Manuel Leitão Marques definem o Direito Econômico como 

disciplina interdisciplinar que suplanta o próprio Direito em si: 

 

“Por vezes, porém, fala-se ainda, no caso do Direito Económico, de uma 

interdisciplinaridade que ultrapassa o campo jurídico, querendo com isto sublinha- se 

o especial peso que os temas e problemas económicos assumem no objeto desta 

disciplina ou, por outras palavras, as íntimas relações entre Economia e o Direito 

Econômico. Este, por vezes, chega mesmo a ser visto, numa ótica funcionalista, como 

um mero instrumento da economia, um direito ao serviço dos ditames económicos ou 

da política económica, que apenas vê justificada a sua existência na medida em que 

cumpra esses objetivos.” 

 

A todas as luzes, mostra-se adequada a natureza transcendente do Direito Econômico e 

sua correlação com a Economia, haja vista sua origem e/ou impactos no mercado financeiro. 

Nesse sentido, o Doutor Jorge dos Reis Bravo, Procurador da República em Portugal, cita o 

Professor Cunha Rodrigues, que leciona que o crime econômico-financeiro deixou de ser um 

subproduto dos negócios para ser um negócio em si mesmo. Não é estranho à economia: 

funciona segundo as suas regras, organiza-as e modela-as. Passa frequentemente de patologia 

do poder a forma de exercício do poder”. 

 

ANÁLISE AOS CRIMES FISCAIS POSITIVADOS NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO PORTUGUÊS 

 

A trajetória de franca ascendência dos crimes fiscais demanda, necessariamente, uma 

análise do bem jurídico protegido, dos fatores sociais e sociológicos, e das circunstâncias 

legislativo-jurídicas. Isto é, não basta, em hipótese alguma, a análise da criminalidade 

econômico-financeira apenas pelo atual (é deficitário) controle judicial, sob pena de não se 

compreender exatamente o alcance dos delitos e suas verdadeiras consequências para a 

sociedade. 

Podemos classificar o Direito Fiscal, como um ramo do direito público, na medida em 

que se ocupa em regra os impostos, nada obstante, comumente, alargue-se seu objeto para 

tratamento de taxas ou contribuições. É, pois, uma subdivisão do Direito Financeiro, que se 

justifica justamente por tratar do setor mais importante de receita do Estado: os impostos. 

O Professor José Casalta Nabais assim particulariza o Direito Fiscal: 

“Perante uma tal diversidade de normas compreende-se que a doutrina, desde há 

muito, tenha procurado isolar dentro do direito financeiro um setor suficientemente 

homogéneo quanto ao seu objecto e específico no concernente ao seu regime jurídico 

para objecto de tratamento científico.” 

 

E assim justifica essa particularização, consignando que “os impostos são, sobretudo no 

tempo que nos é dado viver, uma instituição onipresente na vida dos cidadãos” e que “em 
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nenhum outro segmento do universo jurídico estabelecemos com o Estado uma relação tão 

duradoura, que em rigor nos acompanha desde o nascimento até à morte.” 

Após essa categorização, anotamos que o desenvolvimento de crimes fiscais se constitui 

pela dissimulação de uma atividade comercial ilícita, não tem vítima individual definida e se 

apresenta de forma ordenada, arquitetada e minuciosamente executada; e, daí, a ser chamada 

pela doutrina por criminalidade organizada. Via de regra, têm efeitos na ordem social, 

nomeadamente na arrecadação de impostos; isso, quando não se imiscuem na máquina pública 

por todos os processos delitivos, como nos casos de corrupção. 

Ao contrário do que ocorre com os crimes contra a vida, que estão positivados no 

Código Penal português, os crimes fiscais, notadamente, a fraude fiscal e o abuso de confiança 

fiscal, vêm positivados no Regime Geral das Infracções Tributárias – RGIT português, 

assemelhando-se ao Código Tributário Nacional brasileiro, instituído pela Lei n° 5.172, de 25 

de outubro de 1966. 

Inicia-se pela tipificação legal do delito de fraude fiscal (simples), evidenciada pelo que 

dispõe o artigo 103° do Regime Geral das Infracções Tributárias – RGIT: 

 

1 - Constituem fraude fiscal, punível com pena de prisão até três anos ou multa até 

360 dias, as condutas ilegítimas tipificadas no presente artigo que visem a não 

liquidação, entrega ou pagamento da prestação tributária ou a obtenção indevida de 

benefícios fiscais, reembolsos ou outras vantagens patrimoniais susceptíveis de 

causarem diminuição das receitas tributárias. A fraude fiscal pode ter lugar por: 

a) Ocultação ou alteração de factos ou valores que devam constar dos livros de 

contabilidade ou escrituração, ou das declarações apresentadas ou prestadas a fim de 

que a administração fiscal especificamente fiscalize, determine, avalie ou controle a 

matéria colectável; 

b) Ocultação de factos ou valores não declarados e que devam ser revelados à 

administração tributária; 

c) Celebração de negócio simulado, quer quanto ao valor, quer quanto à natureza, 

quer por interposição, omissão ou substituição de pessoas. 

2 - Os factos previstos nos números anteriores não são puníveis se a vantagem 

patrimonial ilegítima for inferior a (euro) 15000. 

3 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, os valores a considerar são os 

que, nos termos da legislação aplicável, devam constar de cada declaração a 

apresentar à administração tributária. 

 

Além da forma simples desse delito, há também a forma qualificada, conforme previsão 

do artigo 104° do RGIT: 

 

1 - Os factos previstos no artigo anterior são puníveis com prisão de um a cinco anos 

para as pessoas singulares e multa de 240 a 1200 dias para as pessoas colectivas 

quando se verificar a acumulação de mais de uma das seguintes circunstâncias: 

a) O agente se tiver conluio com terceiros que estejam sujeitos a obrigações 

acessórias para efeitos de fiscalização tributária; 

b) O agente for funcionário público e tiver abusado gravemente das suas funções; 

c) O agente se tiver socorrido do auxílio do funcionário público com grave abuso 

das suas funções; 

d) O agente falsificar ou viciar, ocultar, destruir, inutilizar ou recusar entregar, exibir 

ou apresentar livros, programas ou ficheiros informáticos e quaisquer outros 

documentos ou elementos probatórios exigidos pela lei tributária; 

e) O agente usar os livros ou quaisquer outros elementos referidos no número 
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anterior sabendo-os falsificados ou viciados por terceiro; 

f) Tiver sido utilizada a interposição de pessoas singulares ou colectivas residentes 

fora do território português e aí submetidas a um regime fiscal claramente mais 

favorável; 

g) O agente se tiver conluio com terceiros com os quais esteja em situação de 

relações especiais. 

2 - A mesma pena é aplicável quando: 

a) A fraude tiver lugar mediante a utilização de facturas ou documentos equivalentes 

por operações inexistentes ou por valores diferentes ou ainda com a intervenção de 

pessoas ou entidades diversas das da operação subjacente; ou 

b) A vantagem patrimonial foi de valor superior a (euro) 50 000. 

3 - Se a vantagem patrimonial for de valor superior a (euro) 200 000, a pena é a de 

prisão de 2 a 8 anos para as pessoas singulares e a de multa de 480 a 1920 dias para 

as pessoas colectivas. 

4 - Os factos previstos nas alíneas d) e e) do n.º 1 do presente preceito com o fim 

definido no n.º 1 do artigo 103.º não são puníveis autonomamente, salvo se pena mais 

grave lhes couber. 

 

Arinto, comenta que, levando-se em consideração a diversidade do modus operandi no 

crime de fraude fiscal, torna-se muito difícil, senão mesmo impossível, estabelecer uma 

metodologia única de investigação. 

Especialmente pelo requinte e complexidade, os crimes contra o sistema financeiro, a 

economia popular e a ordem pública também são chamados de white collar crimes, de origem 

assim definida por Rodrigo Carneiro Gomes: 

 

“A expressão ‘crime do colarinho branco’ (White collar crime) surgiu pela primeira 

vez em 1939, durante discurso na American Sociological Association, por Edwin 

Sutherland, para definir o crime cometido por uma pessoa de respeitabilidade e 

elevada condição social, no curso de sua ocupação, ocorrendo, quase sempre, uma 

violação de confiança. Abrange normalmente os crimes sem violência física, 

cometidos geralmente em situações comerciais para ganho financeiro.” 

 

Nesse sentido, também se alinha à doutrina portuguesa: 

“Mas, por outro lado, coloca também desafios mais exigentes às estratégias e 

conceitos de luta contra essas fenomenologias, uma vez que se trata de white collars, 

com ampla influência no sistema sócio-político, institucional, educativo, de prestação 

de cuidados de saúde, pessoas que, para além de respeitabilidade e da integração 

social, gozam de estatuto pessoal de privilégio, sendo dotados de recursos financeiros 

para conseguir manipular a comunicação social e para enfrentar processos judiciais, 

por melhor preparados e fundamentados que sejam.” 

 

A este respeito, inclusive, a definição textual de crime organizado da Convenção da 

ONU contra o Crime Organizado Transnacional, de 15 de novembro de 2000, conhecida como 

Convenção de Palermo, em seu art. 2.º, alínea a, é a seguinte: 

 

“grupo estruturado de três ou mais pessoas, existindo durante um período de tempo e 

atuando concertadamente com a finalidade de cometer um ou mais crimes graves ou 

infrações estabelecidas na presente Convenção, com a intenção de obter, directa ou 

indirectamente, um benefício económico ou outro benefício material.” 
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Quanto à contextualização social, é lugar absolutamente comum na doutrina que o 

aumento vertiginoso dos crimes fiscais se dá na proporção direta do fenômeno da globalização, 

porque, na exata medida em que o mundo se globaliza, vão se debilitando as normas de proteção 

de cada Estado, bem como o alcance de suas normas jurídicas. 

Com efeito, quanto aos porquês do aumento do cometimento dos crimes fiscais em detrimento 

dos crimes contra a vida, em especial em Portugal, tem-se que, quiçá, essa facilidade 

representada pela diversidade do modo de cometer os crimes fiscais e, por via de consequência, 

a dificuldade de investigação dos mesmos, pode ser entendida como um fator determinante para 

o fenômeno em comento. 

A informalidade nas relações comerciais também pode figurar como outro fator para o 

aumento dos crimes fiscais. Nesse sentido, conforme Arinto, não é comum o cliente, entendido 

como consumidor final, solicitar a emissão de fatura/recibo/nota fiscal, muito menos quando a 

venda é em dinheiro, “pelo que não é possível exercer qualquer tipo de controlo sobre o 

cumprimento do dever que assiste ao comerciante de registar a transação versus a “opção” de 

não proceder a qualquer registo”. 

Ainda conforme a mesma, isso também ocorre “nos arrendamentos de imóveis feitos por 

particulares a particulares, bem como prestações de serviços por empresas [...] a particulares 

“sem recibo”, não ficando qualquer registo da operação”. 

Lógico, pois não existe, nem da parte do vendedor/prestador do serviço, muito menos 

da parte do comprador/beneficiário do serviço, qualquer interesse ou vantagem em denunciar 

essa situação, porquanto aqueles têm acrescida a margem de lucro e estes consideram ter 

conseguido diminuir o custo do bem/serviço. Uns e outros ambicionam enriquecer com o valor 

que seria devido, a título de imposto. 

Esses crimes também chamam atenção pela inexistência de testemunhas, ou pela 

simples falta de interesse em denunciar, por parte delas. 

Ainda que verificada a condição de punibilidade (vantagem patrimonial em 

determinado valor), não há qualquer vestígio de crime, no caso dos exemplos trazidos de fraude 

fiscal. Daí porque apontar a dificuldade de investigação dos mesmos e também a informalidade 

nas relações comerciais como pontos-chave para o aumento do cometimento dos crimes fiscais. 

Por sua vez, o delito de abuso de confiança fiscal vem positivado no artigo 105° do 

RGIT, conforme segue: 
 

1 - Quem não entregar à administração tributária, total ou parcialmente, prestação 

tributária de valor superior a (euro) 7500, deduzida nos termos da lei e que estava 

legalmente obrigado a entregar é punido com pena de prisão até três anos ou multa 

até 360 dias. 
2 - Para os efeitos do disposto no número anterior, considera-se também prestação 

tributária a que foi deduzida por conta daquela, bem como aquela que, tendo sido 

recebida, haja obrigação legal de a liquidar, nos casos em que a lei o preveja. 
3 - É aplicável o disposto no número anterior ainda que a prestação deduzida tenha 

natureza parafiscal e desde que possa ser entregue autonomamente. 
4 - Os factos descritos nos números anteriores só são puníveis se: 
a) Tiverem decorrido mais de 90 dias sobre o termo do prazo legal de entrega da 

prestação; 
b) A prestação comunicada à administração tributária através da correspondente 

declaração não for paga, acrescida dos juros respectivos e do valor da coima aplicável, 

no prazo de 30 dias após notificação para o efeito. 
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5 - Nos casos previstos nos números anteriores, quando a entrega não efectuada for 

superior a (euro) 50000, a pena é a de prisão de um a cinco anos e de multa de 240 a 

1200 dias para as pessoas colectivas. 
6 - (Revogado pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro). 
7 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, os valores a considerar são os 

que, nos termos da legislação aplicável, devam constar de cada declaração a 

apresentar à administração tributária. 

 

Mendes ao citar Monte (2010), comenta que o crime de abuso de confiança fiscal, 

também chamado de crime da apropriação fiscal indevida, vem evidenciado por uma relação 

de confiança estabelecida entre o contribuinte, enquanto devedor tributário, e o Estado, 

enquanto credor tributário implicando a existência de um vasto conjunto de direitos e deveres 

por parte de ambos. 

Arinto vai além, dizendo que não frustra só a relação de confiança do contribuinte com 

o Estado, mas também com os particulares que, enquanto clientes (no caso do IVA - Imposto 

sobre o valor Acrescentado) ou trabalhadores (retenção na fonte de IRS – Imposto Sobre 

Rendimento das Pessoas Singulares), depositam nos operadores econômicos a confiança de que 

o IVA entregue ou o IRS retido serão devidamente entregues ao Estado, legítimo detentor dos 

referidos valores. Tais circunstâncias afetam, indiscutivelmente, a satisfação das necessidades 

coletivas, pressuposto do Estado Social de Direito. 

Assim, pode-se afirmar que o crime de abuso de confiança fiscal, além de ter como 

vítimas um universo de contribuintes, afeta também os terceiros envolvidos nas relações 

comerciais ou laborais subjacentes aos respectivos impostos, pois tem acrescido o valor do 

produto a pagar ou diminuído do seu salário, esperando que o valor acrescido (IVA) ou 

retido(IRS) sejam entregues ao Estado e utilizados em prol da coletividade. 

Frisa-se que a crise política, institucional, governamental e financeira é um fator 

determinante para o aumento desses crimes, pois tanto os consumidores/clientes quanto os 

empregados/empregadores e, também, os operadores econômicos valem-se das artimanhas para 

desviar os valores que, por direito, tocaram ao Estado e, consequentemente, à coletividade. Os 

consumidores buscam o mercado paralelo; os empregados/empregadores se valem das formas 

irregulares de contratação; e os operadores econômicos beneficiam-se com o “dinheiro fácil”, 

por meio de “empréstimos indiretos”. 

Ainda segundo Arinto, é muito considerável, em Portugal, o número de agentes 

econômicos que recebem impostos de terceiros com a obrigação de os entregar ao Estado, cujo 

suporta um duplo prejuízo, pois não só deixa de auferir os impostos originários, como deve 

suportar o reembolso aos clientes sujeitos passivos de IVA e aos trabalhadores anualmente em 

sede de devolução de IRS. 

Processualmente falando, conforme Mendes, “para que a não entrega da prestação 

tributária constitua crime de abuso de confiança fiscal é necessário que a referida prestação seja 

efetivamente deduzida ou recebida pelo agente”. 

A respeito da tipologia do crime, Mendes, citando Lomba (2007) e Souza (2009), comenta que 

O crime de abuso de confiança fiscal, à semelhança de todos os outros previstos no 

RGIT, é um crime doloso, ou seja “só há responsabilidade penal na presença de um 

comportamento voluntariamente desconforme com o ilícito típico”. “O agente tem de 

representar os elementos do tipo, designadamente, a violação da relação de confiança 

imposta pelo incumprimento do dever de cooperação com a Administração Tributária 
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que a lei lhe impõe”. 

 

Além da crise financeira, outro ponto que corrobora ao aumento dessa espécie de crime 

é a própria logística usada. Observamos que com a supressão ou mitigação dessa logística, 

compreendida pela entrega de fiscos pelo administrado ao agente e este, posteriormente, ao 

Estado, talvez esse crime não seria tão usual quanto é hoje. Em outras palavras, o Estado poderia 

implementar ações ou meios de reter/receber os fiscos diretamente do administrado, nesses 

casos, suprimindo ou mitigando a atuação dos agentes/operadores econômicos. 

Não o bastante, pode-se imputar o referido aumento também à legalidade e à positivação 

em ordenamento diverso do Código Penal, pois, como os crimes fiscais não estão positivados 

neste Códex, ordenamento jurídico destinado a prever crimes, em tese e sob a ótica dos leigos, 

não figuraram como crimes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após os comentários acerca do poder de polícia português e suas variadas subdivisões, 

assim como a respeito dos crimes contra a vida e fiscais positivados no ordenamento jurídico 

de Portugal, pode-se concluir que, primordialmente, este trabalho cumpriu com seu objetivo, 

qual seja, analisar os porquês do aumento do cometimento dos crimes fiscais em detrimento 

dos crimes contra a vida, em especial em Portugal. 

Podemos atribuir a diminuição das estatísticas de crimes contra a vida pelos fatos desses delitos 

encontram-se positivados no Código Penal; da existência de uma forte e presente atuação das 

polícias [judiciárias ou não] no combate desses crimes e, também, pela mudança 

comportamental da sociedade contemporânea. 

O aumento dos crimes fiscais se dá pela facilidade de cometimento, representada pela 

diversidade do modus operandi e, por via de consequência, pela dificuldade de investigação 

dos mesmos, tendo em vista a informalidade nas relações comerciais e a inexistência de 

testemunhas, ou pela falta de interesse em denunciar, por parte delas, pois muita das vezes tanto 

os vendedores/prestadores de serviços quanto os compradores/beneficiários se usufruem dessas 

indevidas “vantagens”. 

Certamente o crescente aumento dos crimes fiscais têm influência direta da 

globalização, tendo em vista a dificuldade na eficácia das normas de proteção de cada Estado, 

bem como o alcance de suas normas jurídicas. 

Certamente, os aumentos dos crimes fiscais também podem ser imputados aos efeitos 

da crise política, institucional, governamental e financeira, pois muitos se utilizam desses 

crimes no intuito de aumentarem sua renda. 

Outro fato notório é que até os dias de hoje o Estado não buscou novas maneiras de 

arrecadar o fisco diretamente do administrado, recebendo-o de forma indireta, sendo esse 

primeiramente entregue ao agente e só posteriormente que o tributo é repassado ao Estado. 

Por fim, podemos afirmar que a positivação em ordenamento diverso do Código Penal dos 

crimes fiscais gera uma falsa noção para muitos de que esses delitos não figuraram como 

crimes. 
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RESUMO 

Este trabalho trata da aplicação dos métodos de resolução consensual de conflitos, notadamente a mediação e a 

arbitragem, em litígios familiares que envolvem a prática da alienação parental. Dois métodos de resolução 

consensual de conflitos se destacam no ordenamento jurídico português, assim como no brasileiro, quais sejam: 

a mediação e a arbitragem. Este último método, por não ser muito usual no âmbito da resolução de conflitos 

familiares, será conceituado apenas de forma superficial. Deixa-se para se analisar profundamente tão somente a 

mediação, que, inclusive, tem uma nomenclatura exclusiva nesta esfera: mediação familiar. Para Barrocas, “na 

mediação, um terceiro desenvolve esforços para aproximar as partes e tentar que estas resolvem o litígio por 

acordo, sem dispor, no entanto, de poderes para resolver o litígio”. No mesmo sentido, as autoras Molinari e 

Marodin compreendem a mediação como “uma forma de autocomposição assistida, ou seja, os próprios 

envolvidos irão buscar o consenso, mas com o auxílio de um terceiro imparcial – o mediador – que não deve 

influenciar, emitir juízo de valor ou persuadir as pessoas”. Assim, a intervenção do mediador se esgota tão 

somente nesse esforço – de aproximar as partes e tentar que estas resolvem o litígio por avença –, concluindo-se 

quando o acordo se concretiza ou inviabilizando-se no caso inverso. A mediação é simples assim. 

Palavras-chave: Conflitos. Resolução. Alienação Parental. 

 

ABSTRACT 

This work deals with the application of methods of consensual conflict resolution, notably mediation and 

arbitration, in family disputes involving the practice of parental alienation. Two methods of consensual conflict 

resolution stand out in the Portuguese legal system, as well as in Brazil, namely: mediation and arbitration. This 

last method, as it is not very common in the context of family conflict resolution, will be conceptualized only 

superficially. Only mediation is left to analyze in depth, which even has an exclusive nomenclature in this sphere: 

family mediation. For Barrocas, “in mediation, a third party makes efforts to bring the parties together and try to 

get them to settle the dispute by agreement, without, however, having the powers to resolve the dispute”. In the 

same sense, the authors Molinari and Marodin understand mediation as “a form of assisted self-composition, that 

is, those involved will seek consensus, but with the help of an impartial third party – the mediator – who must 

not influence, issue judgment of value or persuade people''. Thus, the intervention of the mediator is only limited 

to this effort – to bring the parties together and try to get them to settle the dispute by agreement –, concluding 

when the agreement is concluded or making it infeasible in the opposite case. Mediation is that simple. 

Keywords: Conflicts. Resolution. Parental Alienation. 

 

ABSTRACTO 

Este trabajo trata de la aplicación de los métodos de resolución consensual de conflictos, en particular la 

mediación y el arbitraje, en los conflictos familiares que implican la práctica de la alienación parental. Dos 

https://docs.google.com/document/d/1jLXzExzQ9ltl3EIXmWcSa2q-q3xTmHLQ/edit#heading=h.2et92p0
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métodos de resolución consensual de conflictos se destacan en el ordenamiento jurídico portugués, así como en 

Brasil, a saber: la mediación y el arbitraje. Este último método, por no ser muy común en el contexto de la 

resolución de conflictos familiares, será conceptualizado sólo superficialmente. Sólo queda por profundizar en la 

mediación, que incluso tiene una nomenclatura exclusiva en este ámbito: la mediación familiar. Para Barrocas, 

“en la mediación, un tercero se esfuerza por acercar a las partes y tratar de que resuelvan el conflicto por acuerdo, 

sin tener, sin embargo, facultades para resolverlo”. En el mismo sentido, los autores Molinari y Marodin 

entienden la mediación como “una forma de autocomposición asistida, es decir, los involucrados buscarán el 

consenso, pero con la ayuda de un tercero imparcial -el mediador- que no debe influir, emitir juicio de valor o 

persuadir a la gente”. Así, la intervención del mediador sólo se limita a este esfuerzo – de acercar a las partes y 

tratar de que resuelvan el conflicto por acuerdo –, concluyendo cuando el acuerdo está concluido o haciéndolo 

inviable en caso contrario. La mediación es así de simple. 

Palabras clave: Conflictos. Resolución. Alienación de los padres. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Como prometido e conforme Barrocas, “a convenção de arbitragem é o acordo pelo 

qual as partes se vinculam a submeter os litígios existentes ou futuros a um tribunal arbitral”, 

sendo que, 

 
por esse ato de vontade, as partes determinam que os litígios entre si, emergentes 

de uma certa relação jurídica, contratual ou extracontratual, que tenham já surgido 

ou que venham a surgir no futuro, serão resolvidos por um terceiro através de uma 

decisão que formará caso julgado e é suscetível de ser judicialmente executada. 

 

Considerando a arbitragem como um verdadeiro negócio jurídico, as partes podem 

livremente celebrá-la e, desde que respeitados os limites da lei, também acordar o seu 

conteúdo. 

Quanto ao regime jurídico da arbitragem, propriamente dito, tem-se que a ela se 

aplica tanto a lei nacional quanto a lei internacional, que a regula no caso concreto e assegura 

às partes a observância dos aspectos fundamentais do processo pelo tribunal arbitral, a 

exemplo da igualdade das partes, do princípio do contraditório, do direito à plena defesa e do 

acesso aos tribunais estaduais para anulação da eventual decisão que viole essas premissas. 

Diga-se que tais proteções constitucionais e principiológicas também ocorrem nos 

procedimentos de mediação. 

Mas, afinal, qual o principal critério de distinção entre a arbitragem e a mediação? 

Consoante ensinamento de Barrocas, consiste 

 

Nem as partes terem ou não terem pretendido atribuir a um terceiro poderes 

jurisdicionais, ou seja, poderes para resolver o litígio por uma decisão que formará 

caso julgado e seja judicialmente exequível. Em presença de um acordo relativo 

aos meios de resolução dos litígios, deve ser verificado, caso a caso, se as partes 

atribuíram ao terceiro esse poder, o que se faz através da indagação da sua vontade, 

mediante a interpretação das declarações negociais. Só em caso afirmativo se 

tratará de uma arbitragem. 

 

Isso quer dizer que, caso se estiver diante de uma escolha onde as partes pretendiam 
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atribuir a um terceiro – juiz arbitral – poderes jurisdicionais, cuja decisão é capaz de formar 

coisa julgada e ser judicialmente exequível, está se tratando do instituto da arbitragem. 

Enquanto que, na mediação, as partes também podem optar pela presença de um terceiro, que, 

entretanto, é totalmente imparcial e não detém poderes para resolver um litígio, mas tão 

somente para aproximar as partes com vistas à formulação de um acordo para resolução da 

lide. 

Pois bem, com relação aos litígios familiares, em especial os que envolvem a prática 

da alienação parental, levando-se em consideração os conceitos e as peculiaridades de cada 

um dos métodos de resolução consensual de conflitos vistos acima, adianta-se que a mediação 

é o instituto que melhor se encaixa na espécie, como já referido. 

Como plenamente esperado, em especial depois da facilitação do divórcio direto e da 

ideia de que a mulher não é um objeto do homem, vice-versa, um relacionamento que há 

tempos era considerado sólido pode, de uma hora para outra, desmoronar. E são os frutos desse 

relacionamento quem mais sofre com o término da união. 

O inegável aumento do número de divórcios gera um efeito cascata na disputa pela 

custódia dos filhos, onde, conforme Brito7, o Poder Judiciário tem o dever de prestar a 

“jurisdição da maneira mais adequada possível, diante dessas inovações comportamentais, 

surge a necessidade da busca pelo conhecimento necessário para solucionar os conflitos, 

preparando-se e aparelhando-se para este fito”, a exemplo da figura da mediação familiar. 

Ainda conforme Brito, 

 
na ocorrência do rompimento do vínculo conjugal, mesmo diante de desunião ou 

destruição, devem surgir sim, pessoas dispostas a esquecer tais ódios e rancores em 

nome de seus filhos, pois estes têm direito de conviver com ambos os pais, que 

muitas vezes o alienado (pai ou mãe) e sua prole se vê tolhido em nome de motivos 

muito pouco louváveis. 

 

É certo que os ex-companheiros devem deixar seus ódios e rancores de lado quando 

a questão em tela envolve os filhos, que não têm nenhuma ligação com as incompatibilidades 

de gênero dos pais e possuem o pleno direito de conviver com ambos. 

Acontece que, na prática, não é bem isso que ocorre. Em alguns casos, o genitor 

alienante [pai ou mãe, padrasto ou madrasta] utiliza o próprio filho, jogando-o contra o outro 

genitor, com vistas a prejudicar este emocionalmente ou, então, quando o alienante intenta 

afastar o filho do relacionamento com o outro genitor. Tais situações representam a alienação 

parental. 

Trazidas estas premissas introdutórias, insta trazer, desde já, o seguinte 

questionamento: Os institutos da mediação e da arbitragem, entendidos como métodos de 

resolução consensual de conflitos, são eficientes na condução dos litígios familiares que 

envolvem a prática da alienação parental? 

 

A prática de alienação parental 

 

É de ser evitado o apego excessivo e exclusivo da criança com relação a um dos 

genitores e o afastamento e repúdio ao outro genitor, sob pena de estar-se criando guarida à 

alienação parental. Para Molinari e Marodin 

https://docs.google.com/document/d/1jLXzExzQ9ltl3EIXmWcSa2q-q3xTmHLQ/edit#heading=h.1t3h5sf
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A prática de alienação parental em criança é considerada como comportamento 

abusivo, tal como aqueles de natureza sexual ou física. Em grande parte dos casos, 

a alienação parental não afeta apenas a pessoa do genitor alienado, mas também 

todos aqueles que o cercam privando a criança do necessário e salutar convívio com 

todo um núcleo familiar e afetivo do qual faz parte e ao qual deveria permanecer 

integrada. 

 

Veja-se, a prática da alienação parental prejudica não só o genitor alienado [na 

maioria das vezes aquele que não detém a guarda], mas também toda a família deste, incluindo 

avós, tios, primos, sem falarmos na criança, que é literalmente usada pelo genitor alienante. 

Acerca do direito à convivência familiar, conforme os ensinamentos de Munir Cury, 

Antônio Fernando do Amaral Silva e Emílio Garcia Mendez (2001), citados por Molinari e 

Marodin, tem-se que 

 
O estabelecimento de vínculos afetivos é substancial à condição humana e se 

constitui num requisito essencial ao desenvolvimento. O direito da criança e do 

adolescente considera os vínculos familiares uma condição de convivência. Não 

basta sobreviver: a criança possui o direito de participar de uma rede afetiva onde 

possa crescer e desenvolver-se de forma plena, tendo, ao seu redor, todos os meios 

e instrumentos necessários a um crescimento natural. 

 

Nesse mesmo sentido, Souza comenta que 

 

A convivência familiar é compreendida como uma necessidade primordial para a 

criança e o adolescente se desenvolverem, proporcionando-os a construção de sua 

personalidade. Trata-se de um direito fundamental da infância e da juventude, 

previsto na Constituição Federal brasileira e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. E, para concretizar as inovações constitucionais que surgiram no 

âmbito familiar e infanto-juvenil, a garantia da convivência familiar digna e 

harmônica encontra-se como ponto crucial. 

 

Imagine-se o abalo psicológico de uma criança, em pleno crescimento físico e mental, 

que vinha mantendo contato regular com ambos os pais e as famílias destes e que, 

repentinamente, vê tolhido esse vínculo afetivo sem nenhuma justificativa plausível. As 

crianças, per si, ainda não conseguem decifrar as situações que acontecem ao seu redor, 

merecendo amparo mútuo nos momentos dramáticos como o da separação dos pais. 

O ideal seria que os casais, quando se separassem, buscassem o rompimento tão 

somente do vínculo da conjugalidade, deixando intacta a função parental dos pais. Todavia, 

nas palavras de Molinari e Marodin, “muitas vezes há confusões entre estes dois vínculos e os 

casais confundem as suas mágoas e raivas transportando-as para os relacionamentos entre pais 

e filhos, na busca de castigar o outro genitor”. 

Para Souza, “é no ambiente familiar que a criança e o adolescente estabelecem o ciclo 

de socialização, aprendem a resolver suas dificuldades, formam novos valores e encaram os 

problemas da vida”. Entretanto, ainda consoante Souza, “não se pode olvidar que embora a 

família seja reconhecida como local de proteção, acolhimento e segurança, em alguns casos, 

pode tornar-se um ambiente de desordens para violação de direitos”. 
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Por mais difícil que pareça, o término conjugal deve ser, ainda que minimamente, 

elaborado, sob pena de gerar sérios conflitos entre os ex-companheiros e os filhos. Nesse 

sentido, Jorge Trindade (2010), citado por Molinari e Marodin, comenta que 

 

logo após a separação dos pais, quando ainda o nível de conflitualidade é intenso, é 

comum surgirem problemas e preocupações com as primeiras visitas ao outro 

progenitor, pois fantasias, medos e angústias de retaliação ocupam o imaginário dos 

pais e dos próprios filhos, ainda não acostumados com as diferenças impostas pela 

nova organização da família. (...) Num pressuposto de imaturidade e instabilidade 

emocional, utiliza-se o filho como instrumento de agressividade direcionada ao 

outro, principalmente quando padece de sentimentos de abandono e rejeição 

enquanto fantasmas de uma relação ainda não adequadamente resolvida através de 

um luto bem elaborado. 

 

Gize-se que tais situações não são nada novas, existem há anos, diga-se, inclusive, 

que figuram num mundo paralelo ao judicial desde que as separações e os divórcios foram 

regulamentados. Até então eram ignoradas pelos ordenamentos jurídicos português e 

brasileiro. 

Entretanto, como advertem Molinari e Marodin, “a Alienação Parental, até há poucos 

anos desconhecida dos operadores do direito, encontra-se hoje teoricamente identificada [...] 

e com seus efeitos jurídicos regulados”. 

No Brasil, foi aprovada, em 26 de agosto de 2010, a Lei nº 12.318, que dispõe sobre 

a alienação parental, conceituando-a, no artigo 2º, como a interferência na formação 

psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos 

avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância 

para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de 

vínculos com este. 

Além do conceito de alienação parental, encontram-se também algumas medidas para 

inibir a sua prática, conforme o artigo 6° da referida Lei. Por outro lado, consoante 

ensinamento de Molinari e Marodin os instrumentos de mediação de conflitos encontram 

progressiva aplicabilidade no direito de família, em especial nos casos de rompimento do 

vínculo conjugal, onde “as questões de guarda, visitas, alimentos e partilha de bens necessitam 

ser definidas, e que se tornam terreno fértil para [...] eclodir os ressentimentos vividos pelo par 

conjugal impedindo soluções salutares”. 

Trazidos estes comentários a respeito da prática da alienação parental, passa-se à 

análise dos métodos de resolução consensual de conflitos, notadamente a mediação familiar. 

 
Os métodos de resolução consensual de conflitos 

 

Como já referido introdutoriamente, a arbitragem, por não ser muito usual no âmbito 

da resolução de conflitos familiares, foi conceituada apenas de forma superficial. Enquanto 

que a mediação familiar, esta sim de extrema relevância para a matéria, merece um subitem 

específico para comentários. 

 
A mediação familiar 

https://docs.google.com/document/d/1jLXzExzQ9ltl3EIXmWcSa2q-q3xTmHLQ/edit#heading=h.z337ya
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A própria legislação [no Brasil, ao menos] exige o ingresso de demandas judiciais, 

para fins de resolução das questões envolvendo o rompimento do vínculo conjugal, quando 

existentes filhos comuns. 

Todavia, como adverte Molinari e Marodin, as judicialização dessas questões “nem 

sempre se apresentam como a melhor forma de solução, porque além de levarem tempo 

demasiado longo para serem julgadas, fomentam o litígio porque baseadas num pressuposto 

de ganha – perde”. 

Sem falarmos, outrossim, da possibilidade destas decisões sequer serem cumpridas a 

contento, estimulando cada vez mais a lide entre as partes, que já afiguram-se magoadas pelas 

questões que levaram ao rompimento do vínculo conjugal. 

Acerca do instituto da mediação, propriamente dito, tem-se que, nas palavras de 

Molinari e Marodin, 

consiste em um sistema que considera que os conflitos possam resolver-se com 

ajustes de conveniência recíproca. As práticas de mediação se interessam pelas 

possibilidades criativas que brindam as diferenças, a diversidade e a igualdade. 

Apoiando-se em noções de construção social da realidade, as estratégias de mediação 

fornecem perspectivas para participação dos atores sociais atuando como 

protagonistas para enfrentar e resolver seus próprios conflitos, assim como narrar 

novas e melhores histórias sobre os sistemas dos quais são parte e de seu lugar nos 

mesmos. 

 

Rememorando as conceituações trazidas na introdução do presente estudo, pode-se 

concluir que a mediação é um método de resolução consensual de conflitos onde as partes se 

submetem à presença de um terceiro, que, por sua vez, desenvolve esforços para tentar que 

estas resolvam o litígio por avença, sem, entretanto, dispor de poderes para resolver o litígio. 

Caso não haja acordo entre as partes, o método encerra-se ali mesmo, não há resolução da lide 

por meio de qualquer julgamento ou juízo de valor por parte do mediador. 

Comentam Molinari e Marodin que, diante dessas premissas, este instituto, propõe 

“um contexto de cultura do diálogo, modificadora de contextos beligerantes, proporcionando 

o desenvolvimento de culturas de paz''. Busca entender os sujeitos como co-construtores das 

suas realidades, num movimento [...] do diálogo, do outro, da diversidade”. 

No âmbito da mediação, em especial da familiar, não há espaço para novas discórdias 

e brigas, cada parte deve, obrigatoriamente, ceder uma parte em prol do bem comum, 

notadamente, dos frutos da união que se encerrou. 

Sobre a utilização da mediação para resolução dos conflitos da área de família, 

Molinari e Marodin analisaram o estudo de Daniel Souza, onde concluíram que  

 
ao observar alguns dos casais que optaram pela mediação de conflitos nas varas de 

família, aduziu que estes buscavam “resolver seus problemas relacionais por meio 

do poder do Estado”, destacando que “na mediação, cada cônjuge era convidado a 

falar sobre o vivido, tanto a partir da realidade que se deixava ver faticamente, 

quanto no desvelar de experiências concernentes a uma realidade psíquica, 

produzindo um saber singular sobre si. Assim, nas ações judiciais de família, pôde- 

se entrever o desentranhar de uma gama de demandas amorosas, distorcidas em 

petições sobre direitos lesados, em que pesem serem, estes últimos, situações 

legítimas”. 

 

https://docs.google.com/document/d/1jLXzExzQ9ltl3EIXmWcSa2q-q3xTmHLQ/edit#heading=h.2xcytpi
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Neste estudo de Molinari e Marodin – sobre a possibilidade da mediação familiar em 

contextos de alienação parental –, as autoras responderam ao seguinte questionamento, que 

muito se assemelha ao escolhido para o presente trabalho: há viabilidade de se aplicar o 

procedimento de Mediação, enquanto forma alternativa de solução de conflitos, a contextos 

que envolvam a ocorrência de Alienação Parental? 

Adianta-se que, por ter sido este trabalho elaborado com base na referida doutrina, a 

resposta ao questionamento será inevitavelmente semelhante, qual seja: positiva, em parte. 

 
Considerações finais sobre a eficácia da mediação em contextos de alienação parental 

 

Sim, o instituto da mediação, entendido como método de resolução consensual de 

conflitos, é tão eficiente quanto viável na condução dos litígios familiares que envolvem a 

prática da alienação parental. 

Em contrapartida, como desde o início vem sendo alertado, a figura da arbitragem 

deve ser desconsiderada na condução desses mesmos litígios, uma vez que não detém as 

características necessárias ao bom andamento do procedimento, em especial a não- 

adversariedade, a autocomposição, a não-competitividade e consensualidade, a presença do 

terceiro neutro e, por fim, a flexibilidade e informalidade, cujas peculiaridades acompanham 

a mediação. 

Nesse sentido, Molinari e Marodin comentam, com propriedade, que o instituto da 

mediação é “uma ferramenta hábil para minimizar os conflitos resultantes do divórcio, em 

especial nos casos em que a Alienação Parental foi engendrada, pois existirá a preocupação de 

(re) criar vínculos, estabelecendo um diálogo e transformando e prevenindo novos conflitos”. 

No Brasil, na prática, todo e qualquer processo judicial de divórcio ou dissolução de união 

estável, havendo ou não filhos menores, passa pela chamada “audiência de conciliação”, onde 

o magistrado de primeiro grau “se veste” de mediador, aproximando as partes e apaziguando 

os eventuais ânimos exaltados, com vistas à formulação de um acordo autocompositivo. 

As mesmas ainda referem que 

 

A possibilidade da utilização da mediação dependerá, antes de mais, da intensidade 

do conflito, pois sabemos que existem graus de Alienação Parental. De acordo com 

a severidade do conflito, dependemos da disponibilidade das pessoas para o 

“encontro” com o outro e consigo. Com isto, queremos dizer que a mediação é uma 

forma de valorização da escuta, das capacidades empáticas e do reconhecimento de 

que existe, para além das “minhas verdades”, a “verdade do outro”. 

 

Assim, tem-se que a figura da mediação, em especial, tem muito a auxiliar os casais 

que sofrem com as maledicências da prática da alienação parental, seja pela perspectiva de 

(re) criar vínculos ou, então, pela perspectiva de estabelecer um relacionamento pautado pela 

escuta e diálogo construtivo. 

Reprise-se que o “bem” mais importante que está em jogo não são os bens materiais 

que restaram do término do relacionamento, mas sim os filhos, que legalmente detém o direito 

à proteção integral e à convivência familiar, a despeito de toda e qualquer picuinha existente 

entre os pais. 
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RESUMO 

Inicialmente, impõe-se atentar que o presente trabalho tem por objetivo o cotejamento dos institutos da alienação 

fiduciária e da consolidação da propriedade imóvel, no contexto dos ordenamentos jurídicos brasileiro e 

português.Esse trabalho está dividido da seguinte forma. Primeiro, traz-se alguns comentários sobre a teoria geral 

dos contratos, demonstrando, na medida do possível, tanto a ótica da doutrina brasileira quanto portuguesa. 

Segundo, examina-se a utilização da propriedade como garantia, os direitos reais de garantia e a propriedade 

fiduciária. Terceiro, expõe-se sobre a figura da alienação fiduciária em garantia, especialmente a imobiliária, de 

acordo com a legislação específica e geral brasileira e o ordenamento jurídico português. Por fim, faz-se uma breve 

conclusão do trabalho, demonstrando as semelhanças e diferenças entre as figuras da alienação fiduciária e da 

consolidação da propriedade imobiliária, no contexto dos ordenamentos jurídicos brasileiro e português. 

Palavras-chave: Alienação Fiduciária.  

 

ABSTRACT 
Initially, it is important to note that the present work aims to compare the institutes of fiduciary alienation and the 

consolidation of immovable property, in the context of Brazilian and Portuguese legal systems. This work is 

divided as follows. First, some comments are made on the general theory of contracts, demonstrating, as far as 

possible, both the perspective of Brazilian and Portuguese doctrine. Second, the use of property as collateral, 

collateral rights in rem and fiduciary property are examined. Third, it exposes the figure of fiduciary alienation in 

guarantee, especially real estate, in accordance with specific and general Brazilian legislation and the Portuguese 

legal system. Finally, a brief conclusion of the work is made, demonstrating the similarities and differences 

between the figures of fiduciary alienation and the consolidation of real estate property, in the context of Brazilian 

and Portuguese legal systems. 

Keywords: Fiduciary Alienation. 

 

ABSTRACTO 
Inicialmente, es importante señalar que el presente trabajo tiene como objetivo comparar los institutos de 

enajenación fiduciaria y la consolidación de bienes inmuebles, en el contexto de los sistemas jurídicos brasileño y 

portugués.Este trabajo se divide de la siguiente manera. Primero, se hacen algunos comentarios sobre la teoría 

general de los contratos, demostrando, en la medida de lo posible, tanto la perspectiva de la doctrina brasileña 

como la portuguesa. En segundo lugar, se examinan el uso de la propiedad como garantía real, los derechos reales 

reales y la propiedad fiduciaria. En tercer lugar, expone la figura de la enajenación fiduciaria en garantía, 

especialmente inmobiliaria, de conformidad con la legislación brasileña específica y general y el ordenamiento 

jurídico portugués. Finalmente, se hace una breve conclusión del trabajo, demostrando las similitudes y diferencias 

entre las figuras de la enajenación fiduciaria y la consolidación de la propiedad inmobiliaria, en el contexto de los 

ordenamientos jurídicos brasileño y portugués. 

Palabras clave: Enajenación Fiduciaria. 

 

 
INTRODUÇÃO 
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Compreender o tema contratos exige uma volta ao passado, pois o conceito de contrato 

é tão antigo quanto o ser humano, nascendo desde o momento que as pessoas passaram a 

conviver em sociedade, considerando a sua mutabilidade a cada momento histórico, 

compreendendo assim, as particularidades do modelo adotado atualmente, que aqui serão 

elencados, de forma breve, para uma análise geral desse ato jurídico. 

A regulamentação do instituto dos contratos já existia na época do direito primitivo, 

sob a justificativa de que perduram alguns costumes que, mesmo indiretamente, regulam os 

contratos, podendo-se citar, no exemplo de Bruno Torquato de Oliveira Naves, o momento em 

que o clã de uma tribo celebrava um acordo com o chefe da outra tribo para fornecimento de 

algum produto, ou cessão de direito, ou seja, pactuaram em nome da tribo sob a condição de 

que, em caso de descumprimento, o grupo-credor poderia exigir de todo o grupo inadimplente. 

Quanto à positivação legislativa contratual, constata-se os primeiros enunciados conhecidos na 

antiga Mesopotâmia, demonstrando, assim, que o direito dos contratos existe 

desde o momento em que o homem deu início à formação das primeiras comunidades. 

Contudo, foi o Direito Romano o responsável por sintetizar a regulação contratual, 

estabelecendo certas categorias de contratos. Nas palavras de Naves 4, quanto ao Direito 

Romano clássico, havia o vocábulo convenção que era gênero e abrangia o contrato e o pacto; 

os contratos eram protegidos judicialmente, podendo o credor reclamar sua execução. Já o pacto 

tratava-se de um acordo não previsto em lei, sendo, por isso, desnecessária a observação de 

forma especial, mas também não era protegido pelo ativo. 

Posteriormente a esses acontecimentos, na Idade Média, em caso de inadimplemento, 

a penalização seria a escravidão ou a prisão, pois era o senhor feudal o responsável pela 

propositura do contrato para com o vassalo: “o contrato feudo-vassálico era ato formal e 

simbólico. A entrega da coisa ou de algo que a representasse era essencial para que o contrato 

se efetivasse”, conforme lembra Naves. 

O próximo momento que contribuiu para a história dos contratos se deu no direito 

canônico, época em que a vontade foi sobrelevada e o contrato passou a também ser questão 

religiosa e assim, o povo temia qualquer perjúrio por parte da Igreja, originando a expressão 

“boa-fé”. Com o jusnaturalismo, o indivíduo passa a ser autônomo e livre para pactuar 6. 

À vista disso, pode-se afirmar que cada momento histórico contribuiu positivamente 

para a composição atual dos contratos e os seus princípios regulamentadores, que hoje 

concentram-se em atender e proteger a dignidade da pessoa humana, especialmente com a 

promulgação da Carta Magna. Nas palavras de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona 

Filho 7, “a nossa legislação contratual – civil em geral – somente se aperfeiçoou, alinhando-se 

aos sistemas mais avançados do mundo ocidental, após a entrada em vigor da atual Constituição 

Republicana. Com ela, valores de elevação da pessoa humana, além de princípios norteadores 

de um planejamento econômico sustentado, fariam com que a nossa legislação ordinária, sob 

muitos aspectos obsoleta, viesse a ser repensada e construída”. 

No que se refere ao ordenamento jurídico português, Carlos Alberto da Mota Pinto 

comenta com propriedade que “a espécie mais importante de negócio jurídico é o contrato. A 

teoria do negócio jurídico é, na vida económica e social, importante sobretudo enquanto 

aplicável aos negócios jurídicos bilaterais ou contratos”. 
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Ou seja, o tema remete à concepção de relação jurídica, ao passo que, se trata de um 

elo entre pessoas tuteladas pelo direito que concretizam um ato jurídico lato sensu de espécie 

negócio jurídico. Isto é, são atos destinados à produção de efeitos jurídicos, mencionados pelo 

agente e tutelados pela Lei”, conforme comenta César Fiuza. 

A estrutura do negócio jurídico foi concebida pelo jurista Pontes de Miranda, que criou 

a teoria e demonstrou os seus elementos constitutivos. Sendo, por isso, tais ensinamentos 

transmitidos sobre a denominação de Escada Ponteana ou Escada Ponteana ao estabelecer os 

três planos que dividem o negócio jurídico, sendo que, segundo Flávio Tartuce, “no plano da 

existência estão os pressupostos para um negócio jurídico, ou seja, os seus elementos mínimos, 

seus pressupostos fáticos, enquadrados dentro dos elementos essenciais do negócio jurídico. 

[...]. São: agente, vontade, objeto e forma. [...]. No segundo plano, o da validade, as palavras 

indicadas ganham qualificações [...], a saber: agente capaz, vontade livre, sem vícios, objeto 

lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. [...]. Por 

fim, no plano da eficácia são os elementos relacionados com as consequências do negócio 

jurídico, ou seja, com a suspensão e a resolução de direitos e deveres relativos ao contrato, caso 

da condição, do termo, do encargo, das regras relacionadas com o inadimplemento, dos juros, 

da multa ou cláusula penal, das perdas e danos, da resolução, da resilição, do registro 

imobiliário e da tradição (em regra). 

Portanto, para que o negócio jurídico efetivamente exista, deve conter esses elementos 

essenciais, satisfazendo os requisitos impostos para que disponha de validade. No plano da 

existência, os elementos podem ser divididos em duas categorias, como os gerais, que são 

comuns a todos os negócios, e os específicos que remetem à ideia daqueles elementos 

categóricos exigidos separadamente para cada tipo de negócio, conforme comenta Cleyson de 

Moraes Mello. 

Disso é importante frisar que, se o ato jurídico não apresentar os seus pressupostos de 

existência, ele simplesmente não existirá, ou seja, não se fala em nulidade ou anulabilidade, 

trata-se de sua inexistência no plano do ser12. Ou seja, se o ato jurídico estiver formalmente 

incompleto, faltando-lhe pressupostos de existência, é como se nunca houvesse existido, não 

havendo se falar em nulidade ou anulabilidade do mesmo. 

 

No plano da validade é o momento de verificar-se a existência de algum vício 

invalidante na declaração de vontade. Isto significa que, serão passíveis de anulação os negócios 

contaminados por vício de consentimento ou incapacidade relativa do agente, já a declaração 

de nulidade, ocorre quando, ainda nas palavras de Mello13, “falta ao negócio um de seus 

requisitos essenciais, de maneira que o evento defeituoso se apresenta como fato simples 

(existente), mas não como ato jurídico”. 

Com efeito, mister diferenciar ato jurídico anulável de ato jurídico nulo. O primeiro 

caso representa um defeito que, mesmo assim, tem aptidão para produzir efeitos, mas confere 

à parte a faculdade de requerer a anulação, e, se isso ocorrer, eliminar retroativamente todos 

esses efeitos, podendo ser requerida pelos seus interessados, todavia, jamais determinada de 

ofício pelo juiz. O ato jurídico nulo, por sua vez, ocorre quando há a ausência de um dos 

pressupostos de constituição ou na hipótese de defeito do negócio jurídico.Registre-se que a 

nulidade pode ser alegada por qualquer interessado, inclusive pelo Ministério Público e pelo 

juiz de ofício, conforme comenta Fiuza. 

https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.26in1rg
https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.lnxbz9
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Disso se percebe, mais uma vez, a evolução do Direito com relação aos contratos, pois 

segundo os ensinamentos de Fiuza, no Direito Romano, a validade ou não de um negócio 

jurídico significava tão somente a sua aptidão para produzir ou não produzir todos os seus 

efeitos normais, ou seja, quando se tratava de nulidade, o ato não produzirá quaisquer efeitos, 

sem contudo, depender de uma anulação judicial. Em suma, quando se tratava de interesse de 

ordem pública, a nulidade seria absoluta; se de ordem privada, a nulidade seria relativa ou o 

negócio poderia ser anulável. 

Na contemporaneidade, o contrato é um ato jurídico bilateral, que depende, entre 

outros fatores acessórios, de pelo menos duas declarações de vontade para a criação, 

modificação ou extinção de direitos ou deveres de cunho patrimonial privado. Nesse exato 

sentido é a lição de Mota Pinto, onde expõe que “o contrato, ou negócio jurídico bilateral, é 

formado por duas ou mais declarações de vontade, de conteúdo oposto mas convergente, que 

se ajustam na sua comum pretensão de produzir resultado jurídico unitário, embora com um 

significado para cada parte”. 

Com efeito, o direito português prevê a necessidade de preenchimento de vários 

requisitos para a formalização de um contrato, a exemplo do artigo 217º do Código Civil 

Português, ao dispor e assegurar a declaração negocial de forma expressa ou tácita. Ao fazer 

um comparativo do direito brasileiro e direito português, percebe-se que, ambos seguem 

semelhante linha de raciocínio já que o Código Civil Português também consagra a necessidade 

das partes manifestarem a vontade para consumação e finalização de um contrato. Embora a 

peculiaridade consista no fato de que o artigo 218º do Código de Portugal dispõe acerca do 

silêncio como declaração negocial, conforme lembram Papini, Santos, Oliveira e Sanson. 

Adentrando, então, na distribuição dos contratos nos ordenamentos civilistas brasileiro e 

português, tem-se que, no Brasil, a teoria geral dos contratos vem contemplada nos artigos 421 

a 480, disciplinando toda e qualquer relação jurídica contratual, mesmo aquelas celebradas 

pelos interessados, mas não previstas pelo legislador (contratos atípicos). Nesse ponto, Fábio 

Ulhoa Coelho abre um parêntese e esclarece que, “à falta de tipicidade de um contrato, portanto, 

não corresponde sempre uma lacuna do ordenamento a reclamar superação''. Convém que 

determinados contratos sejam atípicos, para que os contratantes possam expressar amplamente 

sua liberdade de gerir os próprios interesses. Por isso, o Código Civil preceitua ser “lícito às 

partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais” por ele fixadas (art. 425)”. 

Ainda sobre a distribuição dos contratos, em Portugal, conforme lembra Mota Pinto, 

o Código Civil de 1966 deixou de destacar os contratos numa secção particular, no âmbito da 

regulamentação dos negócios jurídicos. Dentro do regime da declaração negocial, entretanto, 

refere-se especificamente sobre os contratos nos artigos 227.º a 235.°. Além disso, a proposta 

e a aceitação, entendidas como declarações negociais que integram o contrato, vêm previstas 

nos artigos 228.° a 231.° e 233.° a 235.°. 

Outra questão de relevância no Direito Português diz respeito ao momento de perfeição 

do contrato. Mota Pinto 21 comenta ser de suma importância o conhecimento da perfeição do 

contrato, em especial nos contratos entre ausentes, notadamente acerca da localização – para 

fins de fixação da competência; do início da produção de seus efeitos – designadamente, nos 

contratos que importem alienação ou transferência de direitos reais; do termo inicial para 

transferência do risco de perecimento ou deterioração da coisa; e do limite de revogabilidade 

das declarações pelo qual se forma. Ele ainda comenta que existem, por baixo, quatro correntes 

https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.4i7ojhp
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que abordam a questão, quais sejam: a doutrina da aceitação, a doutrina da percepção, a doutrina 

da expedição e a doutrina da recepção, sendo esta última a adotada pelo legislador de 1966, que 

já era defendida no âmbito do código anterior por parte da doutrina. Parágrafo importante. 

Corroborando aos comentários trazidos até então sobre a teoria geral dos contratos, na 

visão dos ordenamentos jurídicos brasileiro e português, cumpre, por hora, para melhor 

elucidação do conteúdo aqui estudado, acentuar os principais princípios que norteiam as 

relações contratuais. 

 
Os principais princípios norteadores das relações contratuais 

 

 

A começar pelo princípio da autonomia privada que remete à autonomia do sujeito de 

regular os próprios interesses livremente. Para o doutrinador português, Mota Pinto, tal 

princípio significa que os particulares podem, no domínio da sua convivência com os outros 

sujeitos jurídico-privados, estabelecer a ordenação das respectivas relações jurídicas. Se 

manifesta mais expressivamente nos negócios jurídicos bilaterais, ou contratos, enquanto 

liberdade contratual, sendo que sua consignação legal tem lugar no artigo 405.° do Código Civil 

Português, integrado na seção relativa aos contratos como fonte das obrigações. 

Por outro lado, para a doutrina brasileira, conforme ensinamento de Gagliano e 

Pamplona Filho, “tal princípio, predominante no século XIX e no primeiro quartel do século 

XX, sofreria pesado golpe com os movimentos sociais, os quais, entretanto, não teriam o 

condão de aniquilá-lo. [...]. Isso porque, se nós prescindimos da noção de vontade, 

consequentemente estaremos negando a própria existência real do contrato”. 

Já Tartuce 25 mensura que o contrato de atualmente é constituído de uma soma de 

outros fatores que, muitas vezes, podem limitar a autonomia de vontade da parte mais fraca, já 

que outros elementos de cunho patrimonial influenciarão o conteúdo do negócio jurídico. 

Referindo-se àqueles contratos padronizados, também chamados de contratos de adesão. 

Por outro lado, Gagliano e Pamplona Filho defendem que, o contrato sem vontade, não 

é contrato. E mais, mesmo que existam esses tais contratos padronizados, o aderente ainda goza 

da liberdade de contratar ou não, ainda que sua atuação seja diminuída. Para o ordenamento 

jurídico português, uma proposta contratual necessita suficientemente de precisão, deve ser, 

portanto, precisa; da vontade de a parte se vincular; e também da consciência de se estar 

emitindo uma verdadeira declaração negocial. 

Quanto ao contrato de adesão, Mota Pinto comenta que é verificada, nessas espécies 

contratuais, uma importante limitação de ordem prática – não de ordem legal ou jurídica – à 

liberdade de modelação do conteúdo contratual. “São hipóteses em que uma das partes, 

normalmente uma empresa de apreciável dimensão, fórmula prévia e unilateralmente as 

cláusulas negociais (no comum dos casos, fazendo-as constar de um impresso ou formulário) e 

a outra parte aceita essas condições, mediante a adesão ao modelo ou impresso que lhe é 

apresentado, ou rejeita-as, não sendo possível modificar o ordenamento negocial apresentado. 

Via de regra, tais contratos são celebrados através da aceitação (= adesão) de cláusulas prévia 

e unilateralmente redigidas para todos os (ou para determinada categoria de) contratos que a 

empresa venha a celebrar no futuro, falando-se, a esse propósito, e perspectivando o fenômeno 

https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.2bn6wsx
https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.qsh70q
https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.1pxezwc
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num momento anterior ao da efetiva celebração do contrato, de <<cláusulas contratuais 

gerais>> ou de <<condições negociais gerais>>. É o que sucede nos contratos de seguro, de 

transporte marítimo, aéreo ou terrestre, de fornecimento de certos bens importantes para a vida 

cotidiana (gás, electricidade, etc.) e, frequentemente, nas vendas de certos aparelhos (v.g., 

electrodomésticos), na mediação de vendas de propriedades, etc”. 

Novamente, para encerrar os comentários sobre esse princípio da autonomia da 

vontade, conforme Mota Pinto, o negócio jurídico é uma manifestação do princípio da 

autonomia privada ou da autonomia da vontade, subjacente a todo direito privado. A autonomia 

da vontade ou autonomia privada consiste no poder reconhecido aos particulares de auto 

regulamentação dos seus interesses, de autogoverno de sua esfera jurídica”. Todavia, não é só 

através do negócio jurídico que a autonomia da vontade ou autonomia privada se revela e actua, 

embora seja o negócio jurídico seu meio principal de actuação. A autonomia privada também 

se manifesta no poder de livre exercício dos seus direitos ou de livre gozo dos seus bens pelos 

particulares – ou seja, é a autonomia privada que se manifesta na soberania do querer – no 

império da vontade – que caracteriza essencialmente o direito subjectivo”30. Quiçá é daí que 

vem a liberalidade de constituir a propriedade como garantia contratual, cuja matéria é objeto 

do presente trabalho, representada pelo instituto da alienação fiduciária. 

Em continuidade, tem-se o princípio da função social do contrato, cujo está descrito 

no artigo 421 do Código Civil Brasileiro de 2002 e se trata, nas palavras de Coelho, de “uma 

expansão da relatividade, com vistas a impedir que possam ser afetados negativamente pelo 

contrato quaisquer interesses públicos, coletivos ou difusos acerca dos quais não possam dispor 

os contratantes. Não atende à função social, assim, os contratos cuja execução possa sacrificar, 

comprometer ou lesar, de qualquer modo, interesses metaindividuais”. A consequência para a 

inobservância da cláusula geral da função social do contrato é a nulidade do negócio jurídico e 

a responsabilidade dos contratantes pela indenização dos prejuízos provocados. 

E, finalmente, o princípio da boa-fé. Para a doutrina portuguesa, a boa fé é hoje um 

princípio fundamental da ordem jurídica, particularmente relevante no campo das relações civis 

e, mesmo, de todo o direito privado. Exprime a preocupação da ordem jurídica pelos valores 

ético-jurídicos da comunidade, pelas particularidades da situação concreta a regular e por uma 

juridicidade social e materialmente fundada. A consagração da boa fé corresponde, pois, à 

superação de uma perspectiva positivista do direito, pela abertura a princípios e valores extra- 

legais e pela dimensão concreto-social e material do jurídico que perfilha”32. No mesmo 

sentido, para o Código Civil Português, conforme Mota Pinto, o artigo 227.° manda pautar a 

conduta das partes pelo princípio da boa-fé, entendida num sentido ético, seja durante a fase 

negociadora, seja durante a fase decisória (proposta e aceitação) do contrato. 

Como sabido, esse princípio subdivide-se pela boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. Para 

o doutrinador brasileiro, Tartuce, a boa-fé objetiva remete à exigência de conduta leal dos 

contratantes, tratando-se de cláusula geral, devendo ser cumprida e mantida em todas as fases 

negociais de um contrato. E a boa-fé subjetiva, vem evidenciada pelo estado de consciência do 

agente e suas intenções na produção e formalização do negócio jurídico. 

Nesse contexto, convém trazer a óptica portuguesa acerca da boa-fé objetiva e 

subjetiva, vejamos. Para Mota Pinto, a boa fé subjetiva, como a própria nomenclatura já propõe, 

reporta- se a um estado subjetivo, que “tem em vista a situação de quem julga actuar em 

conformidade com o direito, por desconhecer ou ignorar, designadamente, qualquer vício ou 

https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.2p2csry
https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.3o7alnk
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circunstância anterior”. É o que ocorre, por exemplo, no artigo 243.º, n.º 2, ao expor que “a boa 

fé consiste na ignorância da simulação”; no artigo 291.°, n.° 3, ao considerar de boa fé o terceiro 

que “desconhecia, sem culpa, o vício do negócio nulo ou anulável”; no artigo 612.º, ao entender 

por má fé “a consciência do prejuízo que o acto causa ao credor”; no artigo 1260.º, n.º 1, ao 

expor que a posse é de boa fé “quando o possuidor ignorava, ao adquiri-la, que lesava o direito 

de outrem”. 

Por sua vez, a boa fé objetiva constitui uma regra jurídica, sendo um princípio 

normativo transpositivo e extra-legal para que o julgador seja remetido a partir de cláusulas 

gerais. Para Mota Pinto, “aplicado aos contratos, o princípio da boa fé em sentido objetivo 

constitui uma regra de conduta segundo a qual os contratantes devem agir de modo honesto, 

correcto e leal, não só impedindo assim comportamentos desleais como impondo deveres de 

colaboração entre eles”. É nesse contexto que o artigo 227.º, n.° 1, refere sobre as “regras da 

boa fé”; que o artigo 239.° apela aos “ditames da boa fé” na integração do negócio jurídico; que 

o artigo 334.° menciona os “limites impostos pela boa fé” como critério de abuso de direito; 

que o artigo 437.°, n.° 1 consagra o “princípio da boa fé” como exigência a ponderar em caso 

de alteração anormal das circunstâncias; que o artigo 762.°, n.° 2, manda os contraentes 

proceder “de boa fé” no cumprimento da obrigação e no exercício do direito correspondente; 

etc. 

Corroborando com os princípios acima colacionados, como não poderia deixar de ser, 

cumpre trazer-se algumas considerações sobre a irrevogabilidade contratual. Para doutrina 

portuguesa, representada por Mota Pinto, a proposta contratual é irrevogável, o que significa 

que está só fica sem efeito se o destinatário receber uma retratação do proponente ou dela tiver 

conhecimento antes de receber a proposta ou ao mesmo tempo que está, conforme disposto no 

n.° 2 do art. 230.°. Não há que se falar, portanto, na admissão de revogação da proposta se a 

referida revogação (retratação) chegar ao destinatário antes de esse ter expedido a aceitação. 

Com efeito, como exemplos de contratos citam-se o contrato de compra e venda, o 

contrato de doação, o contrato de locação, o contrato de prestação de serviços, o contrato de 

empréstimo (comodato e mútuo) e o contrato de alienação fiduciária, que é o que nos interessa. 

A partir de então, a análise se dará sobre o específico contrato de alienação fiduciária, onde as 

partes estipulam direitos e obrigações recíprocas, através de uma análise das suas principais 

singularidades, especialmente quando o bem dado em garantia trata-se de um imóvel. 

Entretanto, antes de iniciarem-se os comentários sobre a alienação fiduciária propriamente dita, 

cumpre trazer algumas considerações acerca da utilização da propriedade como garantia, dos 

direitos reais de garantia e da propriedade fiduciária. 

 

Considerações sobre a utilização da propriedade como garantia, os direitos reais de 

garantia e a propriedade fiduciária 

 
Como referido acima, apesar de o negócio jurídico ser o principal meio de atuação do 

princípio da autonomia da vontade, esta também se manifesta no poder de livre exercício dos 

seus direitos ou de livre gozo dos seus bens pelos particulares, manifestando-se, porquanto, na 

soberania do querer, no império da vontade, e, talvez, é daí que vem a liberalidade de constituir 

a propriedade como garantia contratual. 
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Exatamente nesse sentido, Margarida Costa Andrade, uma das principais estudiosas 

doutrinadoras portuguesas sobre o tema, lembra que a propriedade é usada como garantia em 

alguns institutos sobejamente conhecidos no direito português. Lembremos, pois, a compra e 

venda com reserva de propriedade, a venda a retro e a locação financeira”. Para corroborar, ela 

39 mesmo comenta que, na primeira, prevista no art. 409.° CCv, o alienante, normalmente um 

comerciante que vende bens com diferimento do preço, reserva para si a propriedade da coisa 

até ao cumprimento parcial ou total das obrigações do adquirente ou até à verificação de 

qualquer outro evento. Na venda a retro (arts. 927.° e ss. CCv), a propriedade também pode ser 

usada como garantia, quando se está sujeita a uma condição resolutiva, como o não 

cumprimento da obrigação de pagar o preço. E a propriedade resolúvel é admitida sem 

restrições no direito português (art. 1037.° CCv). Já na locação financeira, a instituição 

financeira adquire, ela própria, o bem pretendido, mantendo a propriedade até o pagamento 

integral das prestações periódicas e exercício da opção de compra (cfr. art. 1° do DL n.° 149/95, 

de 6 de Junho)”. 

Ou seja, em qualquer um dos três exemplos, há utilização plena da propriedade como 

garantia de pagamento, seja da compra e venda, seja do empréstimo ou, até mesmo, na locação 

– instituto esse que não existe no âmbito do Direito brasileiro.  

Especificamente sobre o direito real de garantia, Mota Pinto expõe que é direito que 

confere o poder de, pelo valor de uma coisa ou pelo valor dos seus rendimentos, um credor 

obter, com preferência sobre todos os outros credores, o pagamento da dívida de que é titular 

ativo. Ainda segundo o autor, os direitos reais de garantia são o penhor, a hipoteca, os 

privilégios creditórios especiais, o direito de retenção e a consignação de rendimentos, essa 

última também conhecida como anticrese. Apesar de não citada pela referida doutrina 

portuguesa, a alienação fiduciária também se faz presente do ordenamento jurídico português, 

notadamente por estar prevista no Decreto-Lei n.º 105/2004. Não é uníssona, entretanto, a 

questão sobre sua natureza jurídica, ou seja, se integrante, nesse ordenamento português, do 

complexo dos direitos reais de garantia ou não. 

Luís Carvalho Fernandes também comenta que “o elenco dos direitos reais de garantia 

compreende a consignação de rendimentos (ou anticrese), o penhor, a hipoteca, os privilégios 

creditórios e o direito de retenção”, deixando que elencar como tal a figura da alienação 

fiduciária. Importante mencionar que, apesar de existirem esses outros cinco institutos, firmar- 

se-á os esforços apenas na figura da alienação fiduciária. 

É de se registrar que, caso não houvesse uma norma positivada acerca das garantias 

financeiras, das quais a alienação fiduciária é espécie, se poderia admitir-se uma aproximação 

conceitual dessa figura com o instituto dos privilégios creditórios, existentes em Portugal, não 

fosse também a questão da necessidade de registro. 

Sobre esse instituto, Fernandes comenta que os privilégios creditórios concedem ao 

credor privilegiado a faculdade de, sem necessidade de registro, ser pago por bens do devedor, 

com preferência a outros credores (artigo 733.°)” 

Historicamente, conforme Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald 43, as 

primeiras modalidades de garantias reais surgiram na Roma, entre elas a denominada fidúcia, 

que consistia em permitir ao devedor transmitir a propriedade ao credor até quitação total do 

débito, como forma de garantir e transmitir segurança para o negócio jurídico. Dessa forma, a 

origem etimológica do termo fidúcia representa um ato de confiança (confidere), ao esperar do 

https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.vx1227
https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.3fwokq0
https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.1v1yuxt
https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.4f1mdlm


 Florianópolis, Ed.7, n.01, Janeiro/2022 - ISSN/2675-5203 
65 

outro que conduza como o desejado, ao crer, ter fé (fidúcia) na palavra empenhada. 

Nesse sentido, Margarida Costa Andrade comenta que a propriedade fiduciária é uma 

propriedade funcionalizada com sustento numa relação pautada pela confiança (fidúcia) e pela 

boa fé. Na verdade, o fiduciário recebe o direito de propriedade para a concretização de um 

objetivo determinado pelo fiduciante, que naquele procura um administrador do seu património 

ou de um bem singular (temos o caso do trust), embora também possa a propriedade ser 

transferida com um fim garantístico (e aí temos a alienação fiduciária em garantia)”. Veja-se 

que é Andrade quem põe “ordem na casa”, ao expor que, no âmbito do ordenamento jurídico 

português, existem duas subdivisões do instituto da propriedade fiduciária: o trust e a alienação 

fiduciária em garantia, que é a que nos interessa. 

Apenas por apego à argumentação, sobre a figura do trust, Leite de Campos e Vaz 

Tomé expõem que “a propriedade fiduciária é o direito de propriedade atribuído ao fiduciário 

que administra e dispõe desse direito no interesse do beneficiário ou para qualquer outro fim de 

proteção legal”. Isto é, no caso do trust, a alienação fiduciária está associada a um fim 

primordialmente de administração patrimonial, não há que se falar em função de garantia. 

Voltando à história, Andrade lembra que “sobre a propriedade fiduciária se 

prenunciam duas teorias, a romanista e a germanista, cada uma propondo um diferente modelo 

para o instituto. A primeira cresceu sobre a fidúcia do Direito Romano; a segunda sobre a 

Salman, antiga figura jurídica alemã que deu lugar à Treuhand”. Continuando, ela comenta que 

“na fidúcia romana, a propriedade era transmitida ao fiduciário para a realização de uma 

variedade apreciável de fins, distinguindo-se duas modalidades, consoante o que no pactum 

fiduciae (associado ao acto de alienação) se fixasse ser a função da propriedade. De um lado, 

havia a fidúcia cum creditore, em que a propriedade se transmitia para garantia de um crédito; 

do outro, a fidúcia cum amico, vocacionada para o cumprimento dos mais diversos objetivos, 

como o de depósito, de comodato ou de doação mortis causa”. 

Sobre a fidúcia cum creditore (entendida como alienação fiduciária em garantia), 

Andrade abre um parêntese para alertar, a despeito do entendimento da maioria dos outros 

doutrinadores, que sempre foi tida como a mais antiga garantia real das obrigações no Direito 

Romano. 

O ponto comum entre as duas modalidades (fidúcia cum creditore e fidúcia cum 

amico), ambas pertencentes à doutrina romana, vinha evidenciado pelo fato de o proprietário 

adquirir uma propriedade (não necessariamente a posse) com o conteúdo absolutamente 

idêntico ao de qualquer outro proprietário, do que resultam duas consequências importantes: (i) 

a validade e eficácia de atos dispositivos, tanto perante terceiros como perante o próprio 

fiduciante; e (ii) o direito de execução do objeto confiado pelos credores do atual proprietário. 

Isto é, o bem que o credor fiduciante entregava era integralmente absorvido pelo 

patrimônio do devedor fiduciário, não sendo àquele reconhecida qualquer tutela real. Este novo 

proprietário obrigava-se apenas ao cumprimento das disposições do pactum fiduciae e a pautar 

o seu comportamento pelo princípio da boa fé, cujo descumprimento poderia ser, apenas, 

fundamento para uma indenização em benefício do credor fiduciante, não havendo se falar em 

consolidação da propriedade em favor deste, muito menos uma reivindicação de terceiro 

adquirente. 

Por outro lado, a doutrina germânica, crescida sobre Salman, antiga figura jurídica 

alemã que deu lugar à Treuhand, como dito, entende que a propriedade fiduciária é uma exceção 

https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.3tbugp1
https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.28h4qwu
https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.37m2jsg
https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.1mrcu09
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ao princípio proibitivo de constituição de dois direitos reais de propriedade sobre uma mesma 

coisa, isso porque nela se separa a propriedade jurídica – que é transferida para o devedor 

fiduciário – da propriedade econômica – que permanece como o credor fiduciante. E disso se 

conclui que “o fiduciário se apresenta perante terceiros como proprietário, embora adstrito, por 

causa de uma acessória relação de natureza obrigacional, à utilização da coisa apenas no sentido 

determinado pelo acordo de fidúcia e por isso se diz que a propriedade está sujeita a uma 

condição resolutiva: se o fiduciário violar os seus deveres ou desaparecer o escopo da fidúcia, 

a propriedade plena regressa ao fiduciante, embora, curiosamente, este tenha apenas uma 

pretensão de carácter obrigacional para a restituição da coisa. Depois, o fiduciante está 

protegido contra os credores do fiduciário, porque o bem confiado se mantém separado do 

património deste”. 

Registre-se que, para doutrina germânica, que festeja a condição resolutiva, diga-se de 

passagem, se o devedor fiduciário descumprir com suas obrigações, a propriedade plena do bem 

fiduciado retorna ao credor fiduciante. Situação esta que beira o instituto da consolidação da 

propriedade em favor do credor fiduciante. 

Andrade ainda lembra que “actualmente, nos ordenamentos jurídicos continentais, 

assiste-se a uma renovada discussão sobre os negócios fiduciários, que se desenrola entre os 

autores que pugnam pelo modelo romanista, considerado verdadeiramente fiduciário na medida 

em que coloca o disponente na efectiva dependência da lealdade do cessionário, e os autores 

que consideram preferível o modelo que é oferecido pela Treuhand, este flanco da disputa 

ganhando cada vez mais adeptos, seduzidos pela proteção que concede ao fiduciante, em 

especial, pela separação patrimonial do objeto fiduciado”. 

Exemplo claro dessa falta de unanimidade é o próprio ordenamento jurídico português, 

que prevê, tão somente apenas desde 2004, a figura da alienação fiduciária em garantia apenas 

para instrumentos financeiros, com âmbito de atuação muito delimitado, conforme dispõe o art. 

5.° do Decreto Lei n.° 195/2004, adiante comentado. 

Em contraponto com o que foi referido acima, citam-se as seguintes garantias reais 

existentes no ordenamento jurídico brasileiro: penhor; anticrese; hipoteca; e alienação 

fiduciária em garantia. Ou seja, enquanto no Brasil a alienação fiduciária é tratada, sem sombra 

de dúvidas, como espécie de direito real, em Portugal essa questão ainda não pode ser vista 

como uníssona, já que existem doutrinadores que, inclusive, sequer mencionam o instituto. O 

ordenamento português prevê, contudo, as figuras do privilégio creditório e do direito de 

retenção. Relembrando que, como dito, é tão somente a alienação fiduciária em garantia que 

nos interessa. 

 
A alienação fiduciária em garantia: alienação fiduciária imobiliária 

 

Especificamente sobre a alienação fiduciária em garantia, conforme salientam Farias 

e Rosenvald, no Brasil, esta foi introduzida de maneira peculiar, primeiramente, pela lei 

especial que disciplina o mercado de capitais (Lei n.º 4.728/65), ainda que apresentasse 

semelhanças com o instituto americano que deita raízes no Direito Germânico. Hoje, segundo 

Tartuce, “a alienação fiduciária em garantia constitui um direito real de garantia sobre coisa 

própria com tratamento no Código Civil de 2002 (arts. 1.361 a 1368-B, que dispõem sobre a 
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propriedade fiduciária de bens móveis infungíveis, em termos gerais), no Decreto-Lei 

n.°911/1969 (que trata especificamente da alienação fiduciária em garantia sobre bens móveis) 

e na Lei n.°9.514/1997 (alienação fiduciária em garantia sobre bens imóveis)”. 

Assim, com o advento do Código Civil de 2002, passou-se a falar em propriedade 

fiduciária, que adentrou para o rol de direitos reais previstos no artigo 1.225, momento em que 

a alienação fiduciária passou a ser tão somente o tipo contratual. Como bem salienta Caio Mário 

da Silva Pereira, “as expressões alienação fiduciária em garantia e propriedade fiduciária 

correspondem tecnicamente a fenômenos distintos. A primeira relaciona-se ao negócio jurídico 

que constitui o título da garantia, ao passo que a segunda designa o direito real de garantia em 

si considerado”. 

Então, genericamente, nas palavras de Gagliano e Pamplona Filho, a alienação 

fiduciária em garantia trata-se de um negócio jurídico, bilateral, em que umas das partes aliena 

a propriedade da coisa a outro, até a extinção do contrato. A pretensão consiste na transferência 

da propriedade como garantia do pagamento, ainda que o devedor permaneça como possuidor 

direto, e o credor com a posse indireta e a propriedade resolúvel, até o adimplemento. Em outros 

termos, não há que se falar em venda, pois falta o preço. Não há doação, por estar ausente o 

animus donandi. Não há troca, por faltar o bem dado em contrapartida. Há a alienação atípica. 

Transfere o devedor fiduciante ao credor fiduciário a propriedade de um bem, como 

objeto de garantir o pagamento da obrigação, objetivo esse totalmente diverso de uma simples 

alienação. Paga está, emancipa-se o bem alienado, ou seja, o bem volta a pertencer ao devedor 

fiduciante, conforme expõe Fiuza. 

Ou seja, a alienação fiduciária evidencia-se pela transferência da propriedade como 

garantia de pagamento por parte do devedor fiduciante, que ainda permanece com a posse direta 

do bem. A transferência é em benefício do credor fiduciário, que detém a posse indireta do bem 

e a propriedade de forma resolúvel, até o total adimplemento. 

Outra modificação digna de explanação, é o fato de que, ao contrário dos antepassados, 

não será somente a confiança que determinará o retorno da propriedade, e sim a cláusula 

inserida no negócio jurídico ao impor a obrigação ao credor de restituição no momento da 

inadimplência, segundo Farias e Rosenvald. 

Em linhas gerais, trata-se de um contrato escrito, oneroso, bilateral e acessório, 

visando garantir o cumprimento do contrato principal, que é a obrigação assumida. O sujeito 

ativo da relação denomina-se fiduciário – aquele que deposita a confiança – embasado pelo 

artigo 1.361 estendendo a definição para as pessoas naturais (já que quando do regimento pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, eram as pessoas jurídicas conhecidas como credoras). O devedor que 

busca o crédito, vem representado pela pessoa natural ou jurídica e possui como denominação: 

fiduciante (aquele em que se confia), ou alienante, e/ou possuidor direto. Aparentemente é ele 

o proprietário da coisa. 

Isso significa que a posse continuará com o fiduciante por força da cláusula 

constitucional, facultando-lhe a oportunidade de usar e fruir, pois é dele o domínio útil. Afora 

isso, o alienante possui obrigações a serem cumpridas para um efetivo cumprimento do contrato 

e consequente oportunidade de restituição. Tais como solver o débito atualizado, em caso de 

parcelamento, cumpri-lo fielmente, não podendo dispor da coisa a qualquer título enquanto 

pendente, sob pena de responsabilização, tal como dispõe Pereira, cujo comenta que “a mora 

ou o inadimplemento, que autorizam o credor a promover a execução da garantia, decorre do 
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protesto do título ou da intimação ao devedor por carta registrada expedida por intermédio do 

Cartório de Títulos e Documentos. O alienante continua pessoalmente obrigado pelo 

restabelecimento da dívida, se o produto da venda da coisa, pelo credor, não basta para resolver 

o débito, e mais as despesas efetuadas pela cobrança (CC, art 1.366). Em tal caso, o credor 

encontra no patrimônio do devedor a garantia genérica para as obrigações deste, em 

concorrência com os demais credores, e sem privilégio”. 

Fiuza comenta que os elementos essenciais concernentes a esse tipo contratual, 

resumem-se em três, sendo o primeiro deles, a res, pode ser coisa móvel ou imóvel, desde que 

infungível. O segundo é o consenso, sem o qual não há contrato algum. O terceiro é o pactum 

fiduciae, ou seja, é a resolução da propriedade fiduciária, que se transmite ao fiduciante, assim 

que paga a obrigação garantida, à qual se subordina o contrato de alienação fiduciária”. 

Na mesma linha de pensamento, há os elementos naturais, que são o registro e a 

reemancipação, pois, a propriedade fiduciária só se constitui pelo registro do contrato no órgão 

competente, da mesma forma que haverá a restituição da propriedade ao devedor quando do 

cumprimento e pagamento da dívida. 

Essa recuperação da propriedade, se dá de pleno direito, sem necessidade de qualquer 

ato por parte do adquirente, nem mesmo uma declaração de vontade do alienante. Portanto, 

conforme ensinamento de Pereira, a posse indireta do adquirente cessa automaticamente, ao 

mesmo tempo em que o alienante a recupera na sua plenitude. Necessita-se, tão somente, 

proceder à baixa dos gravames registrados nos respectivos Serviços Cartorários. Em especial à 

sua caracterização, divide-se em fenômenos que serão exemplificados com base no 

entendimento de Farias e Rosenvald, a começar pelo desdobramento da posse, que está 

intimamente ligado à consequência da transferência da propriedade ao credor que passa a ser o 

possuidor indireto, enquanto o devedor conserva o poder de usar e gozar, obedecendo a sua 

destinação e responsabilizando-se por eventuais perdas, destruições ou deterioração enquanto 

depositário. 

O constituto possessório diz respeito à aquisição e perda da posse, já que ocorre uma 

inversão no título de posse, ao passo que o fiduciante até então o legítimo proprietário, passa a 

detê-la na condição de depositário; sendo resolúvel, pois sua condição de garantia se dá somente 

enquanto durar a obrigação. 

Diante dessa rigidez procedimental acerca da transmissão de propriedade, pode-se 

reconhecer a impenhorabilidade do bem alienado fiduciariamente, “pois a circunstância de ter 

apenas a posse direta do bem não autoriza sua constrição judicial em prol de um segundo credor, 

sob pena de oposição de embargos de terceiro por parte do credor”, conforme expõe Farias. 

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça brasileiro: 

“PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE 

– IMPENHORABILIDADE – PRECEDENTES. 1. "Os bens alienados 

fiduciariamente por não pertencerem ao devedor executivo, mas ao credor fiduciário, não 

podem ser objeto de penhora na execução fiscal"(REsp nº 232.550/SP, Rel. Ministro Francisco 

Peçanha Martins, DJU de 18.02.02). 2. Recurso especial improvido. (REsp 657.905/SE, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 14/11/2005”. 

Contudo, em caso de inadimplemento da obrigação, o fiduciário poderá vender a coisa 

para terceiro, na forma judicial ou extrajudicial, aplicando o valor na solução do seu crédito, 

bem como nas despesas e encargos de cobrança, atendendo ao seguinte procedimento, 
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rememorado por Tartuce: De imediato, necessário se faz constituir o devedor em mora, podendo 

ser enviada carta com aviso de recebimento que bastará como comprovação. 

Pereira lembra que, a partir de então, o credor poderá considerar vencidas todas as 

obrigações. E assim, utilizar-se do seu direito, promovendo a busca ou apreensão do bem, desde 

que comprovada a mora ou o inadimplemento, podendo ser concedida de forma liminar; cinco 

dias após concedida a liminar, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena em favor do credor, 

oportunizando-o realizar a sua venda, tanto de forma judicial ou extrajudicial; ou, cinco dias 

após concedida a liminar, o devedor disporá da faculdade de pagar a integralidade da dívida e 

assim o bem lhe será restituído; devendo apresentar resposta no prazo de 15 dias, ainda que 

tenha pago a integralidade pendente. Da sentença caberá apelação. 

Ainda conforme Pereira, outro procedimento que poderá ser adotado pelo credor, é o 

procedimento executivo em desfavor do devedor e seus avalistas ou fiadores. Neste caso, o 

pedido de penhora poderá recair em qualquer bem do devedor. 

Anota-se que, em caso de venda de coisa objeto de garantia fiduciária, o Código Civil 

de 2002 exige do credor a prestação de contas com o intuito de assegurar a boa-fé. 

Existem dois pontos importantes da alienação fiduciária que se encaixam 

perfeitamente. O primeiro diz respeito ao momento da contratação e relaciona-se com o pacto 

comissório real, que propaga a nulidade absoluta da cláusula que faculta ao adquirente 

fiduciante ficar com a coisa alienada para si, em caso da dívida não ser paga no vencimento. O 

segundo refere-se à questão da possibilidade de consolidação da propriedade do imóvel em 

favor do credor fiduciário em caso de inadimplência e não purgação da mora no prazo de 15 

dias, conforme dispõe o art. 26, §7°, da Lei n° 9.514/97. A fim de evitar-se confusões, deve-se 

analisar a questão com muita cautela, haja vista que, na prática, ao final, o desfecho para ambos 

os casos pode ser totalmente diferente. 

Inobstante as questões acima tratadas, o parágrafo único do artigo 1.365 do Código 

Civil admite que “após o vencimento da dívida, credor e devedor convencionem a datio in 

solutum dos direitos eventuais deste último, para extinção da obrigação. Tal acontecendo, o 

credor é imitido na posse direta do bem alienado, e fica exonerado de efetuar a sua venda a 

terceiro, bem como de entregar qualquer remanescente ao devedor. Por outro lado, exonera-se 

este de qualquer saldo residual. Em se tratando de negócio jurídico autônomo, os interessados 

são livres em estipular o que mais lhes convenha”, conforme comenta Pereira. 

Trazidos tais ensinamentos sobre a alienação fiduciária em garantia, no contexto do 

ordenamento jurídico brasileiro, passa-se à perspectiva portuguesa. 

Conforme Andrade, com a publicação do Decreto Lei n.° 105/2004, de 8 de maio, o 

ordenamento jurídico português foi enriquecido com duas modalidades de acordos de garantia 

financeira: o penhor financeiro e, precisamente, a alienação fiduciária em garantia. Esta última 

se define como implicando a transmissão da propriedade do objeto da garantia para o respectivo 

beneficiário, em atenção ao que dispõe o artigo 2.°, n.° 2, do Decreto Lei n.° 195/2004. 

Andrade ainda lembra que tal mudança foi bastante para levar o legislador a afirmar 

no Preâmbulo que o numerus clausus disposto no artigo 1306.° do Código Civil foi alargado, 

“chegando ao fim a insegurança jurídica que resultava da necessária requalificação desses 

acordos como meros contratos de penhor”. Entretanto, como dito anteriormente, o âmbito de 

atuação dessa alienação fiduciária em garantia é extremamente limitado, uma vez que poderá, 

apenas, ter por objeto numerário ou instrumentos financeiros, conforme prevê o artigo 5.° do 

https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.25b2l0r
https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.2iq8gzs
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Decreto Lei n.° 195/2004. 

Agora, nesse ponto em específico, se o devedor fiduciante não cumprir com as 

obrigações avençadas, tem-se como consequência a consolidação da propriedade do bem 

alienado em garantia em favor do respectivo beneficiário, tal como ocorre no ordenamento 

jurídico brasileiro, cujo desdobramento merecerá ponto específico mais adiante. 

Dito isso, tem-se que a alienação fiduciária em garantia pode tratar de bens móveis ou 

de bens imóveis. Entretanto, como é a alienação fiduciária imobiliária a que mais nos interessa, 

levando em consideração o que aqui se objetiva (cotejar os institutos da alienação fiduciária e 

da consolidação da propriedade imóvel, no contexto dos ordenamentos jurídicos brasileiro e 

português), passa-se aos breves comentários sobre as particularidades da alienação fiduciária 

de bens móveis para, após, comentar-se sobre o instituto no contexto imobiliário. Pois bem, no 

Brasil, a alienação fiduciária de bens móveis vem disciplinada no Código Civil, que, no § 1.º 

do art. 1.361, dispõe, nas palavras de Fiúza, que “a alienação fiduciária só se prova por escrito, 

devendo seu instrumento, público ou particular, ser arquivado no Registro de Títulos e 

Documentos, sob pena de não produzir efeitos contra terceiros, não gerando, assim, qualquer 

direito real de garantia para o credor fiduciário, uma vez que não será oponível erga omnes, 

perdendo, outrossim, o poder de sequela. [...]. Deverá o contrato de alienação fiduciária conter 

o total da dívida ou sua estimativa; o local e a data de pagamento; a taxa de juros; as comissões 

líticas, eventualmente, a cláusula penal e a aplicação de correção monetária, com os índices 

aplicáveis; a descrição do bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis a 

sua identificação”. 

Quanto à obrigatoriedade de registro público dos contratos de alienação fiduciária, 

abre- se um parêntese para referir o entendimento recente do plenário do STF, no julgamento 

conjunto do Recurso Extraordinário 611.639 e das ADIns 4.227 e 4.333 – decisão de outubro 

de 2015 – ao reconhecer a não obrigatoriedade quando se tratar de alienação em garantia dos 

veículos automotores “pelas serventias extrajudiciais de registro de títulos e documentos”, sob 

o entendimento de que a exigência do registro acarreta ônus desnecessário, pois para o leigo é 

mais fácil e célere verificar o gravame no certificado do veículo do que se deslocar para 

diferentes cartórios em busca de informações, conforme alerta Tartuce. 

Portanto, em que pese os conceitos e formas procedimentais aqui trazidas, há que se 

registrar que, o fato da alienação fiduciária dividir-se em bem móvel e bem imóvel, e possuírem 

legislação específica para o seu fim, são essas que regem tais garantias, contudo o Código Civil 

será aplicado de forma eventual – aplicação residual - naquilo que não for incompatível com a 

legislação especial. 

À vista disso, passa-se ao breve estudo das particularidades da alienação fiduciária em 

garantia de bens imóveis, para fins de demonstração, através de uma análise da lei especial, em 

consonância somente com o Código Civil Brasileiro, já que o ordenamento jurídico Português 

não prevê essa figura especificamente. 

Com efeito, a alienação fiduciária de bens imóveis, também chamada de alienação 

fiduciária imobiliária, vem caracterizada na Lei n.° 9.514 de novembro de 1997, em seus artigos 

22 a 33, ao direcionar a forma de contratação desse negócio jurídico através de uma 

transferência da propriedade resolúvel como forma de garantia de pagamento da dívida 

contraída entre o devedor e o credor. 

Farias e Rosenvald comentam que a justificativa para tal instituto, se dá em razão dos 
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morosos processos de execução hipotecários quando do inadimplemento da obrigação principal 

no período que a lei do Sistema Financeiro de Habitação, n.º 4.380/64 estava em vigor, cabendo, 

então, ao legislador criar meios mais céleres para uma efetiva discussão judicial. 

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria já admitia a alienação fiduciária da coisa 

imóvel, antes mesmo da Lei nº 4.728 de 1965, admitindo a sua validade. 

Corroborado com o que foi exposto acima, nesse tipo de alienação fiduciária, a 

constituição se dará mediante o registro do contrato na repartição competente, qual seja, o 

Registro de Imóveis, observando o cumprimento das exigências para que sirva de título, que 

relacionam-se com as já elencadas no procedimento dos bens móveis, com a particularidade ao 

fato de que deve ser acrescido a indicação do valor do imóvel para efeitos de venda pública, e 

a cláusula dispondo sobre esse procedimento de leilão judicial, cuja previsão se encontra no 

artigo 27 da Lei n.º 9.514, consoante lembrança de Tartuce. 

Corroborando ao exposto mais acima, Tartuce ainda comenta que pactuado o negócio 

jurídico, todavia, não cumprido até o vencimento estipulado, o devedor será intimado pelo 

Registro de Imóveis competente (podendo ser na pessoa de seu representante legal ou 

procurador regularmente constituído), para satisfazer o débito no prazo legal de 15 dias de todos 

os encargos e juros estipulados. Em tese, quando fala-se em intimação, o entendimento 

jurisprudencial consolidado, salienta que o tabelião deverá esgotar todos os meios possíveis 

para localizar o devedor, antes de intimá-lo por edital. E se o devedor estiver em lugar incerto 

ou não sabido, o fato deverá ser certificado. 

Trazidas tais premissas, passa-se às considerações sobre a aplicabilidade, na prática, 

do instituto da alienação fiduciária em garantia no contexto do ordenamento jurídico português 

e sobre o desfecho em caso de inadimplência do negócio garantido pela alienação fiduciária. 

 

Comentários sobre a aplicabilidade, na prática, do instituto da alienação fiduciária em 

garantia no contexto do ordenamento jurídico português e sobre o desfecho em caso de 

inadimplência do negócio garantido pela alienação fiduciária 

 
Como dito , no caso de o devedor fiduciante não cumprir com suas obrigações, a 

propriedade do bem alienado em garantia consolida-se na esfera jurídica do respectivo 

beneficiário. Todavia, terá de proceder-se à avaliação do objeto da garantia no momento do 

vencimento da obrigação garantida, ficando o beneficiário obrigado à devolução do excesso, se 

o valor apurado for superior ao da obrigação garantida (art. 14.° do Decreto Lei n.° 195/2004). 

Inobstante os conhecimentos que possam ser retirados da norma positivada, Andrade adverte 

que “a juventude dessa figura ainda não nos permite ter uma impressão bem marcada dos termos 

em que tem sido aceito pelos agentes econômicos, e muito menos dispomos de tratamento 

jurisprudencial sobre ela”. De fato, mas aos poucos os tribunais vêm sendo chamados a resolver 

litígios em que está em causa a constituição de garantia não especificamente classificada pelas 

partes como alienação fiduciária em garantia, mas em algo muitíssimo semelhante. Exemplo 

disso é o processo n.° 279/2002.E1.S1, do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, do qual 

Lopes do Rego é relator. 

Nesse julgado, Lopes do Rego nos traz que “não temos qualquer objecção ao 

https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.2w5ecyt
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enquadramento jurídico do negócio celebrado, na peculiar situação dos autos, na categoria dos 

«negócios fiduciários com fim de garantia» ou, eventualmente, na sua inserção no 

âmbito da figura próxima da «alienação em garantia» que, em recente monografia (Alienação 

em Garantia, Catarina Monteiro Pires, 2009, pág. 99) é definido como o «negócio nos termos 

do qual um sujeito (prestador da garantia) transmite a outro (beneficiário da garantia) a 

titularidade de um bem ou de um direito, com a finalidade de garantia de um crédito, ficando o 

beneficiário da garantia obrigado, uma vez extinta esta finalidade, a retransmitir-lhe aquela 

mesma titularidade»”. Registre-se que o julgador teve que apelar para um trabalho acadêmico 

para iniciar sua fundamentação. 

Ele segue referindo que, “efectivamente, a venda realizada tinha subjacente um fim 

indirecto de garantia de uma relação obrigacional, de que era credor o comprador no confronto 

do vendedor, emergente de um mútuo entre ambos celebrado, consubstanciando-se o carácter 

«temporário» da alienação das fracções prediais em litígio na estipulação de uma 

verdadeira obrigação pessoal de revender a coisa que lhe foi alienada, cabendo ao credor o 

correspondente direito, meramente creditório, de exigir a revenda logo que se mostrasse 

exaurido o fim de garantia que estava por detrás da celebração da venda : como se referiu – e, 

desde logo, por razões de forma, - está excluído que o negócio fiduciário em causa possa 

produzir, na situação dos autos, efeitos reais, apenas podendo conduzir a estipulação verbal e 

informal das partes de que a venda seria, afinal, temporária e funcionalmente ligada à garantia 

de um crédito proveniente de um empréstimo em dinheiro a uma vinculação estritamente 

obrigacional e pessoal de revenda dos imóveis. E, na concreta situação em litígio, é evidente 

que o comprador, ao vender as fracções a terceiros, tornou impossível o cumprimento dessa 

obrigação de revenda dos bens – o que naturalmente – a não existir nulidade do contrato – 

apenas consentirá ao interessado o ressarcimento dos danos sofridos, no âmbito do instituto da 

responsabilidade civil”81. Veja-se que o caso em exemplo é muito mais complexo do que se 

imagina. 

Rego ainda comenta que “a doutrina portuguesa corrente é hoje favorável, em termos 

gerais, à admissibilidade da figura do negócio fiduciário com o credor, o qual terá, em princípio, 

de se considerar válido, enquanto emanação do princípio fundamental da autonomia da vontade 

dos contraentes”. Como se afirma, por exemplo, no acórdão de 17/12/02, proferido pelo STJ no 

processo n.° 02 A 3267. 

Nesse processo, em específico, concluiu-se que pode entender-se por negócio 

fiduciário o negócio atípico pelo qual as partes adequaram através de um pacto - "pactum 

fiduciae" - o conteúdo de um negócio típico a uma finalidade diferente da que corresponde ao 

negócio instrumental usado por elas. Sendo a fidúcia muito difícil de definir, dadas as 

cambiantes com que se apresenta, entendem alguns autores que é preferível proceder à 

descrição de tal negócio do que à definição do mesmo. Tratar-se-á assim de um "contrato atípico 

constituído geralmente por referência a um tipo contratual conhecido, susceptível de ser 

adaptado a uma finalidade diferente da sua própria, através de uma convenção obrigacional de 

adaptação" - Pedro Pais de Vasconcelos - "Contratos Atípicos" - Reimpressão, Almedina, pág. 

259. 

Constitui, saliente-se, um único negócio e não uma dualidade negocial. O dono do 

negócio, que é quem confere os poderes e o fiduciário a quem são conferidos, querem celebrar 

o negócio, não existindo assim simulação, mas não querem o negócio com todas as 

https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.pkwqa1
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consequências jurídicas, todos os seus efeitos típicos, mas tão só para certo fim específico. O 

fiduciário fica obrigado a usar os poderes apenas para o fim tido em vista pelo dono do negócio. 

É evidente que os contratos fiduciários assentam na confiança depositada pelo fiduciante no 

fiduciário, tendo a convicção firme de que este irá cumprir a sua vontade. 

Voltando-se ao processo em que iniciou-se a originária análise, Rego comenta que 

“não tem sido pacífica a admissibilidade de tal negócio jurídico”. Ainda segundo ele,no 

domínio do Código de Seabra era prevalente a tese da invalidade”. A propósito, o Prof. Manuel 

de Andrade, expõe que “não sendo válidos entre nós, portanto, os negócios fiduciários, segue- 

se que os interessados para realizarem objetivos semelhantes àqueles que seriam atingidos 

mediante esse negócio, terão de utilizar - sempre ou quase sempre - a simulação, fingindo 

concluir alguns dos negócios translativos causais previstos na lei (venda, doação, etc)”. 

Isso, entretanto, era no passado, não é esse hoje o entendimento dominante. Rego 

comenta que “o princípio da autonomia privada, que é uma ideia fundamental do nosso 

ordenamento jurídico-civil, tem como meio de actuação privilegiada o negócio jurídico”, sendo, 

entretanto, “evidente que se a ‘fiducia’, designadamente a ‘fiducia com creditore’, envolver 

fraude à lei ou não se demarcar suficientemente da simulação relativa, existirá uma invalidade, 

mas por esse motivo e não pela causa ‘fiduciária’”.  

Por fim, Rego ainda expõe, com propriedade, que também é evidente que “a autonomia 

privada sofre limitações várias, desde logo a formação do contrato deve ser feita dentro dos 

limites da lei'' (artigo 405º do C. Civil), cabendo lembrar os artigos 280º e 294º do mesmo 

Código, entre outros”, mas, em contrapartida, “não existindo nenhum desses obstáculos, parece 

nada impedir a admissibilidade dos negócios fiduciários”. 

Lembre que o que estava em causa neste presente litígio era precisamente a questão de 

apurar se – através do «pactum fiduciae», apendiculado à celebração de uma (aparentemente 

normal e definitiva) compra e venda de imóvel, as partes não teriam precisamente actuado em 

fraude à lei, contornando, no caso, a proibição do pacto comissório que o art. 694º estabelece 

imperativamente em sede de direitos reais de garantia. Mas esse assunto é demasiado complexo, 

pelo que, quiçá, merecedor de outros estudos futuros. 

Conforme Margarida Costa Andrade, estes materiais extraídos dos tribunais ilustra 

muitíssimo bem o contexto em que se tem admitido e sentido a necessidade de recorrer ao 

instituto da alienação fiduciária em garantia, e que, aliás, justifica a rendição do legislador 

brasileiro a esta figura, e a vontade de alguns autores portugueses em trazê-la para esse Direito, 

quiçá em termos bem mais genéricos que os admitidos desde 2004. 

A bem da verdade, consoante alerta Andrade, é comum, de fato, encontrar nesse 

momento entre os autores referência à crise das garantias tradicionais (o penhor, a hipoteca, os 

privilégios creditórios especiais, o direito de retenção e a consignação de rendimentos), cujas 

causas têm sido imputadas a três fenômenos. 

Sempre conforme Andrade, “em primeiro lugar, o extraordinário incremento da 

produção industrial, o aumento da circulação de bens e a expansão do recurso ao crédito, 

nomeadamente para a aquisição de bens de consumo duradouros (que, de outro modo, seriam 

inalcançáveis), exigem soluções diferentes das tradicionais, assegurando ao credor o 

recebimento do montante financiado e, simultaneamente, atenuando o sacrifício do devedor, 

por permitirem a diminuição da taxa de juro”. É cediço que com os bônus por parte do tomador 

de crédito, permitidos pelas políticas públicas de abertura ao crédito, vêm os ônus com que os 

https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.39kk8xu
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credores devem lidar. 

Continuando, “em segundo lugar, e com este primeiro fenômeno intimamente 

relacionado, temos a necessidade de encontrar formas eficientes, simples e expeditas de 

execução das garantias em caso de incumprimento do devedor, já que não é possível ao credor 

salvaguardar o direito apropriando-se da coisa objeto da garantia”. Gize-se que, não é uníssona, 

tanto na doutrina, quanto no ordenamento jurídico positivado português, a questão da 

consolidação da propriedade objeto de garantia em favor do credor fiduciário. Ao contrário do 

Brasil, onde é amplamente aceita essa possibilidade, tanto que positivada no art. 26, §7°, da Lei 

n° 9.514/97, em caso de inadimplência e não purgação da mora no prazo de 15 dias pelo devedor 

fiduciante. 

Como não poderia deixar de ser, cumpre ressaltar que o processo executivo não só é 

moroso como também ineficiente, o que reforça ainda mais a prática de formas eficientes, 

simples e expeditas de execução das garantias em caso de incumprimento do devedor. 

Por fim, “em terceiro lugar, temos que as garantias reais tradicionais não resistem ao 

número crescente de credores privilegiados (o Fisco, a Segurança Social, os trabalhadores), 

cujos créditos preferem aos credores hipotecário e pignoratício”. 

Concluindo esse particular pensamento, vê-se que a proibição do pacto comissório – 

referido, mas não abordado – é uma questão que acaba, por vezes, limitando a atuação do 

instituto da alienação fiduciária em garantia, em especial, o seu mais precioso meio de 

recuperação de crédito: a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. 

Hoje, a proibição do pacto comissório, tal como prevista no art. 694.° do Código Civil 

vigente, está inserida no regime jurídico da hipoteca, do penhor e, também, da consignação de 

rendimentos. Nessa perspectiva, Andrade lança o seguinte questionamento: “se assim for, não 

teremos que a alienação fiduciária em garantia é entre nós inadmissível, por levar à 

consolidação da propriedade na esfera jurídica do fiduciário em caso de inadimplemento do 

fiduciante?” 

Ela mesma responde que se poderia afirmar que a alienação fiduciária em garantia não 

tem nada a ver com o pacto comissório, porque “este pressupõe uma compra e venda cujos 

efeitos estão condicionados à verificação de um facto futuro e incerto (o incumprimento), ao 

passo que naquela a transferência do direito de propriedade se dá imediatamente pelo acordo 

de vontades entre o fiduciante-devedor e o fiduciário-credor. Assim, o que marcaria a fronteira 

da validade seria o momento da transmissão do direito: à propriedade transferindo-se 

imediatamente, o acordo de garantia seria válido por não violar a proibição do pacto comissório 

que declara ser nula a transmissão do direito como consequência do incumprimento”. 

Entretanto, uma parte da doutrina que se tem debruçado sobre o assunto da alienação 

fiduciária em garantia tem considerado que lhes são extensivas às normas do penhor, já que 

aquela figura desempenha uma função análoga à esse direito real de garantia. Por outro lado, 

ainda, há quem também exclua algumas normas fundamentais do penhor, como sejam a do 

necessário desapossamento do devedor pignoratício e a da proibição do pacto comissório. Sobre 

isso comenta Vaz Serra que “se se estipular que, não sendo paga a dívida no prazo fixado, o 

fiduciário fica com a coisa ou com o crédito transmitidos fiduciariamente, a situação coincidiu 

praticamente com a do penhor acompanhado do pacto comissório e afigura-se, por isso, que 

aquela estipulação deve ser nula”. 

Não obstante essa falta de unanimidade quanto ao assunto entre os doutrinadores, uma 

https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.319y80a
https://docs.google.com/document/d/1enA0xoVbnfLNrybFCAQQgp3AgLz2Cl7L/edit#heading=h.40ew0vw
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coisa é inegável, a presença da proibição do pacto comissório no ordenamento jurídico 

português impõe consequências, ainda que extraterrestres, à utilização plena da alienação 

fiduciária em garantia na prática portuguesa. 

Por outro lado, esse problema não existe no contexto do ordenamento jurídico 

brasileiro, acerca dessa figura da consolidação da propriedade, pois tem-se que o art. 26, caput, 

da Lei n° 9.514/97 dispõe que “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído 

em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em 

nome do fiduciário”. 

O §7° do referido dispositivo legal vai ainda mais longe ao dispor que “decorrido o 

prazo de que trata o §1° sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, 

certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da 

propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de 

transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio”. 

Registre-se que a Lei n° 9.514/97 dispõe sobre o Sistema de Financiamento 

Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. O instituto 

em comento aparece, na lei, na seção relativa às garantias, estando entre ele a hipoteca; a cessão 

fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis; e a caução 

de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda 

de imóveis, conforme o artigo 17. 

Outro ponto importante vem disposto no §1° do artigo 17 da referida Lei. O dispositivo 

refere que a cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de 

imóveis; a caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou 

promessa de venda de imóveis e a alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel constituem 

direito real sobre os respectivos objetos. 

Por sua vez, o artigo 22 da Lei dispõe que “a alienação fiduciária regulada por esta Lei 

é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a 

transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel” e o artigo 23 

que “constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente 

Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título”. 

Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária do 

imóvel (artigo 25), entretanto, como dito, em caso de inadimplemento, seja integral ou parcial, 

e não purgação da mora, no prazo de 15 dias, a propriedade do imóvel consolida-se em favor 

do fiduciário. 

Trazidos tais ensinamentos, passa-se às breves considerações finais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com efeito, depois de trazidas brevíssimas considerações introdutórias; expostos 

comentários sobre a teoria geral dos contratos, na visão dos ordenamentos jurídicos brasileiro 

e português, e acerca dos principais princípios norteadores das relações contratuais; trazidas 

considerações sobre a utilização da propriedade como garantia, os direitos reais de garantia e a 

propriedade fiduciária; expostos ensinamentos sobre a alienação fiduciária em garantia e, 

nomeadamente, acerca da alienação fiduciária imobiliária; trazidos comentários sobre a 

aplicabilidade, na prática, do instituto da alienação fiduciária em garantia no contexto do 
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ordenamento jurídico português e sobre o desfecho em caso de inadimplência do negócio 

garantido pela alienação fiduciária; é hora de se concluir o presente trabalho com algumas 

breves considerações finais. 

Conclui-se, portanto, que os institutos da alienação fiduciária em garantia e da 

consolidação da propriedade imóvel, no contexto dos ordenamentos jurídicos brasileiro e 

português, detém consideráveis diferenças. 

A principal delas é o fato de que, nem no ordenamento jurídico português nem na 

doutrina portuguesa, não há unanimidade acerca de sua natureza jurídica: se integrante do 

complexo de garantias reais ou não. Alguns doutrinadores caracterizam-na como garantia real, 

outros – que, inclusive, já se debruçaram sobre os assuntos da utilização da propriedade como 

garantia e dos direitos reais – sequer referiram-na. 

Ao contrário do que ocorre no ordenamento jurídico brasileiro, onde o instituto da 

alienação fiduciária em garantia é limpamente caracterizado como integrante do complexo de 

garantias reais. Tanto é que a Lei n° 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento 

Imobiliário brasileiro, prevê, em seu artigo 17, §1°, expressamente essa questão. 

Outra diferença que merece comentário é a problemática envolvendo a proibição do 

pacto comissório e a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário em caso de 

inadimplemento e não purgação da mora no prazo. 

No Brasil, não há dúvidas quanto a isso. Quiçá por que não mais existe a figura do 

pacto comissório [ou nunca existiu]. O ordenamento jurídico brasileiro prevê, no artigo 26, 

caput, da Lei n° 9.514/97 que, no caso de descumprimento das obrigações avençadas, seja no 

todo ou em parte, e não purgada a mora no prazo de 15 dias, a propriedade do imóvel consolida-

se em nome do credor fiduciário. 

O §7° do referido dispositivo vai mais além. Dispõe que, uma vez decorrido o prazo 

de 15 dias sem a purgação da mora [entendido como o pagamento integral do débito], o oficial 

do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula 

do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do 

pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. 

Isso não ocorre em Portugal. Apesar do esforço de alguns doutrinadores e até mesmo 

legisladores, a presença da proibição do pacto comissório no ordenamento jurídico português 

impõe verdadeiras barreiras, ainda que hipotéticas, à utilização plena da alienação fiduciária 

em garantia na prática portuguesa. E mais, acaba limitando o seu mais precioso meio de 

recuperação de crédito: a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. 

Com uma mente mais aberta, o Poder Judiciário Português vem, aos poucos, admitido 

e sentido a necessidade de recorrer ao instituto da alienação fiduciária em garantia, o que traz à 

tona a vontade de alguns autores portugueses em trazê-la para o Direito Português em termos 

bem mais genéricos que os admitidos desde 2004, por meio do extremamente limitado 

instrumento financeiro previsto no Decreto Lei português n.° 195/2004. 

 
REFERÊNCIAS 
ANDRADE, Manuel de - Teoria Geral da Relação Jurídica. Almedina: Editora Coimbra. 1972. 

ANDRADE, Margarida Costa – A propriedade fiduciária. Coimbra: Editora Coimbra, 2009. ISBN 978-97-232-

1737-7. 

CAMPOS, Diogo Leite de; TOMÉ, Maria de Vaz – A propriedade fiduciária (Trust)– Estudo para a sua 

Consagração no Direito Português. Almedina: Editora Coimbra, 1999. 



 Florianópolis, Ed.7, n.01, Janeiro/2022 - ISSN/2675-5203 
77 

COELHO, Fábio Ulhoa – Curso de Direito Civil – Contratos.vol. 3. 8.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 

ISBN 978-85-203-6688-2. 

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson –Direitos Reais. 7.ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 

ISBN 978-85-375-0918-0. 

FERNANDES, Luís Carvalho – Lições de Direitos Reais. 5.ª ed. Lisboa: Quid Juris, 2007. ISBN 978-972-724-

342-6. 

FIUZA, César - Direito Civil: curso completo. 18.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. ISBN 978-85-203-

6259-4. 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo – Manual de direito civil. Volume único. São Paulo: 

Saraiva, 2017. ISBN 978-85-472-1677-1. 

MELLO, Cleyson de Moraes –Direito civil: contratos. 2.ª ed. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 2017. ISBN: 

978-85-7987-278-5. 

MOTA PINTO, Carlos Alberto da – Teoria Geral do Direito Civil. 4.ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2005. ISBN 

972-321325-7. 

NAVES, Bruno Torquato de Oliveira – Notas sobre a Função do Contrato na História.[Em

 linha]. Disponível em: 

sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/notas.pdf. 

PAPINI, Paulo Antônio; SANTOS, Gilberto Souza dos; OLIVEIRA, Valentina; SANSON, Marcos – Os contratos 

processuais no direito brasileiro e no direito português. [Em linha]. Disponível em: 

juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/91693/ 

papini_paulo_contratos_processuais.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva – Instituições de direito civil.vol. IV. 25.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. ISBN 

978-85-309-7458-9. 

REGO, Lopes do – Julgamento do processo n° 279/2002.E1.S1, do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal. [Em 

linha]. Disponível em: http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0c 

e6ad9dd8b980256b5f003fa814/418d25ba10652ad68025785c004e5eee?OpenDocument. 

SERRA, Vaz – Cessão de créditos ou de outros direitos. BMJ. 1955. 

  

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0c


 Florianópolis, Ed.7, n.01, Janeiro/2022 - ISSN/2675-5203 
78 

A BUSCA DA SOLUÇÃO PARA OS CONFLITOS DE INTERESSE NOS MÉTODOS 

ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS EM DIREITO 

EMPRESARIAL E SOCIETÁRIO, POR MEIO DA SOFT LAW 

THE SEARCH FOR A SOLUTION TO CONFLICTS OF INTEREST IN ALTERNATIVE 

METHODS OF CONFLICT RESOLUTION IN BUSINESS AND CORPORATE LAW, 

THROUGH SOFT LAW 

LA BÚSQUEDA DE UNA SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS DE INTERÉS EN 

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL DERECHO 

EMPRESARIAL Y CORPORATIVO, A TRAVÉS DEL SOFT LAW 

 

Eduardo Moraes Lins de Azevedo 

 

AZEVEDO, Eduardo Moraes Lins de. A busca da solução para os conflitos de interesse nos 

métodos alternativos de resolução de conflitos em Direito Empresarial e Societário, por 

meio da Soft Law. Revista Internacional integralize Scientific. Ed. 07, n.1, p.81-98, 

Janeiro/2022, ISSN/2675-5203. 

 
 

RESUMO 
Inicialmente, se faz importante trazer algumas considerações sobre a soft law, já que o presente trabalho tem por 

objetivo a demonstração (a) do impacto que a soft law poderia produzir sobre a regulação do processo arbitral, em 

âmbito intercontinental, notadamente para o Direito Empresarial e Societário, especialmente acerca da solução 

para os conflitos de interesse envolvendo as partes e os árbitros nos negócios internacionais; e (b) da real 

possibilidade de reconhecimento e execução de uma eventual sentença arbitral estrangeira, tomada sob a 

“jurisdição” de soft law. Sabe-se que a soft law sempre foi utilizada principalmente nos procedimentos alternativos 

de resolução de conflitos em âmbito do Direito Internacional, entretanto sua aplicação poderia muito bem estender-

se também às entranhas do Direito Empresarial e Societário, o que certamente produziria importantes efeitos sobre 

a prática da arbitragem mundo afora, notadamente nos negócios internacionais. Também conhecida como droit 

doux (direito flexível) ou mesmo soft norm, a soft law vem evidenciada por instrumentos escritos, não obrigatórios, 

como diretrizes, recomendações, protocolos, guias e códigos de conduta, cuja aplicação nos processos alternativos 

de resolução de conflitos é condicionada à vontade das partes ou à iniciativa dos árbitros. Numa acepção mais 

didática, soft law significa uma norma desprovida de caráter jurídico em relação aos signatários. São, portanto, 

facultativas, ao contrário do que ocorre com o jus cogens, que são normas cogentes, imperativas. Vale lembrar 

que, apesar de as soft laws não serem impositivas, os agentes (vinculados aos seus Estados), nas relações 

internacionais, quando aplicadas em procedimentos alternativos de resolução de conflitos e, desde que, o Estado 

membro faça parte da Convenção de Nova Iorque, de 1958, estarão sujeitos ao reconhecimento e execução, por 

parte desse Estado Parte, em suas cortes arbitrais, das sentenças proferidas em outros países. Ou seja, o Estado 

Parte deverá reconhecer e executar, em suas cortes arbitrais, as sentenças proferidas em outros países, às quais os 

agentes submeteram-se, ainda que sob a “jurisdição” das soft laws. 

Palavras-chave: Conflitos. Métodos. Solução. 

 

ABSTRACT 

Initially, it is important to bring some considerations about soft law, since the present work aims to demonstrate 

(a) the impact that soft law could have on the regulation of the arbitration process, in the intercontinental scope, 

notably for Business Law and Corporate, especially regarding the solution to conflicts of interest involving parties 

and arbitrators in international business; and (b) the real possibility of recognition and enforcement of an eventual 

foreign arbitral award, taken under soft law “jurisdiction”. It is known that soft law has always been used mainly 

in alternative dispute resolution procedures in the scope of International Law, however its application could very 

well also be extended to the depths of Business and Corporate Law, which would certainly have important effects 

on the arbitration practice around the world, notably in international business. Also known as droit doux (flexible 

law) or even soft norm, soft law is evidenced by written, non-mandatory instruments, such as guidelines, 

recommendations, protocols, guides and codes of conduct, whose application in alternative conflict resolution 

processes is conditioned at the will of the parties or at the initiative of the arbitrators. In a more didactic sense, soft 
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law means a rule devoid of legal character in relation to the signatories. They are, therefore, optional, contrary to 

what happens with jus cogens, which are cogent, imposing norms. It is worth remembering that, although soft laws 

are not mandatory, agents (bound to their States), in international relations, when applied in alternative dispute 

resolution procedures and, provided that the member State is part of the New York Convention , of 1958, shall be 

subject to the recognition and enforcement, by that State Party, in its arbitration courts, of awards rendered in other 

countries. In other words, the State Party must recognize and enforce, in its arbitration courts, the awards rendered 

in other countries, to which the agents have submitted, even if under the “jurisdiction” of soft laws. 

Keywords: Conflicts. methods. Solution. 

 

ABSTRACTO 

Inicialmente, es importante traer algunas consideraciones sobre el soft law, ya que el presente trabajo tiene como 

objetivo demostrar (a) el impacto que el soft law podría tener en la regulación del proceso de arbitraje, en el ámbito 

intercontinental, en particular para el Derecho Comercial y Corporativo, especialmente en lo que se refiere a la 

solución de conflictos de interés entre partes y árbitros en los negocios internacionales; y (b) la posibilidad real de 

reconocimiento y ejecución de un eventual laudo arbitral extranjero, bajo la “jurisdicción” del soft law. Es sabido 

que el soft law siempre ha sido utilizado principalmente en procedimientos alternativos de solución de 

controversias en el ámbito del Derecho Internacional, sin embargo su aplicación muy bien podría extenderse 

también a lo más profundo del Derecho Comercial y Corporativo, lo que ciertamente tendría importantes efectos 

en el arbitraje. práctica en todo el mundo, especialmente en negocios internacionales. También conocido como 

droit doux (derecho flexible) o incluso norma blanda, el derecho blando se evidencia en instrumentos escritos, no 

obligatorios, tales como lineamientos, recomendaciones, protocolos, guías y códigos de conducta, cuya aplicación 

en los procesos alternativos de resolución de conflictos está condicionada a por voluntad de las partes o por 

iniciativa de los árbitros. En un sentido más didáctico, soft law significa norma desprovista de carácter jurídico en 

relación con los signatarios. Son, por tanto, facultativas, al contrario de lo que ocurre con el jus cogens, que son 

normas coercitivas, impositivas. Vale la pena recordar que, si bien las leyes blandas no son obligatorias, los agentes 

(obligados a sus Estados), en las relaciones internacionales, cuando se apliquen en procedimientos alternativos de 

solución de controversias y, siempre que el Estado miembro sea parte de la Convención de Nueva York, 1958, 

deberán estar sujeta al reconocimiento y ejecución, por ese Estado Parte, en sus tribunales de arbitraje, de los 

laudos dictados en otros países. En otras palabras, el Estado Parte debe reconocer y hacer cumplir, en sus tribunales 

arbitrales, los laudos dictados en otros países, a los que se hayan sometido los agentes, aunque sea bajo la 

“jurisdicción” de leyes blandas. 

Palabras clave: Conflictos. métodos. Solución. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Em outras palavras, quando provocadas por agentes vinculados aos Estados Parte (da 

Convenção de Nova Iorque), as sentenças proferidas em procedimentos arbitrais, ainda que sob 

a “jurisdição” das soft laws – que via de regra não são impositivas – serão recepcionadas e 

executadas por esses Estados. Nesse caso, em que pese as soft laws serem desprovidas de caráter 

jurídico em relação aos signatários e apesar de as sentenças arbitrais – sob a “jurisdição” destas 

– terem sido proferidas em outros países, serão reconhecidas e, inclusive, executadas pelas 

cortes arbitrais dos Estados Parte, integrantes da Convenção de Nova Iorque. Adiante tratar-se-

á mais alguns comentários acerca da referida Convenção. 

As ferramentas que integram a chamada soft law têm por objetivo orientar a prática de 

atos processuais nas lacunas deixadas pelas normas jurídicas aplicáveis, dentre outras, à 

arbitragem, impostas por lei (hard law), sejam elas nacionais ou estrangeiras, sendo aplicadas 

na condução de etapas e na solução de questões mais sensíveis do processo. Com efeito, a soft 

law tem sido especialmente utilizada na organização geral do procedimento; na regulamentação 

da fase instrutória da arbitragem; e na conjuntura da independência e da imparcialidade do 

árbitro. 

No caso dos procedimentos arbitrais internacionais, é a IBA – International Bar 

Association, uma associação internacional de profissionais do Direito, a principal responsável 

pelas edições, aprovações e publicações de diretrizes relativas às matérias a eles submetidas. 
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Segundo André de Albuquerque Cavalcanti Abbud 4 , “dentre os mais bem-sucedidos 

instrumentos de soft law processual, destacam-se [...] as Diretrizes da IBA sobre Conflitos de 

Interesse na Arbitragem Internacional de 2004 e as Notas da Uncitral sobre a Organização de 

Procedimentos Arbitrais de 1996”. 

Com efeito, além das Diretrizes da IBA sobre Conflitos de Interesse na Arbitragem 

Internacional de 2004 e as Notas da Uncitral sobre a Organização de Procedimentos Arbitrais 

de 1996, nos interessa, também, a Convenção de Nova Iorque, de 1958, que dispõe sobre o 

reconhecimento e a execução de sentenças arbitrais estrangeiras, cujas serão adiante 

comentadas em pontos específicos ao longo do presente trabalho. 

Quanto à conceituação, conforme Valério de Oliveira Mazzuoli, em que pese ainda 

não se ter um conceito adequado do instituto na doutrina internacionalista, “pode-se afirmar que 

na sua moderna acepção ela compreende todas as regras cujo valor normativo é menos 

constringente que o das normas jurídicas tradicionais, seja porque os instrumentos que as 

abrigam não detêm o status de 'norma jurídica', seja porque os seus dispositivos, ainda que 

insertos no quadro dos instrumentos vinculantes, não criam obrigações de direito positivo aos 

Estados, ou não criam senão obrigações pouco constringentes”. 

Ou seja, integram a soft law todos os instrumentos regulatórios dotados de força 

normativa limitada, em princípio não vinculantes e incapazes de gerar obrigações jurídicas às 

partes que o avençam, mas, mesmo assim, capazes de produzir certos efeitos concretos aos 

destinatários. Deve-se lembrar, sempre, sobre a possibilidade de reconhecimento e execução de 

sentenças arbitrais sob a “jurisdição” de soft law, conforme dispõe a Convenção de Nova Iorque, 

de 1958. 

Como dito, é unânime na doutrina a falta de uniformidade acerca da definição da soft 

law, contudo, Abbud 6 , um dos principais estudiosos brasileiros sobre o tema, ousa ao comentar 

que “é possível identificar três sentidos principais em que a ideia de soft law costuma ser usada. 

O primeiro refere-se a instrumentos que, por sua própria forma legal, fonte ou modo de 

produção, têm caráter não vinculante [...]. O segundo sentido tem por critério distintivo não a 

forma do instrumento, mas seu conteúdo, o caráter mais ou menos constritivo de suas normas 

[...]. Por fim, uma terceira acepção emprega a expressão soft law para se referir a regras cujo 

cumprimento não é passível de ser imposto por mecanismos vinculantes ou compulsórios de 

resolução de disputas (compulsory adjudication), tais como o Poder Judiciário ou a arbitragem, 

mas apenas por meios consensuais ou não vinculantes, como a conciliação, a mediação, a 

negociação ou a persuasão (soft enforcement)”. 

No caso da primeira acepção, o próprio instrumento é soft, facultativo, flexível, 

independentemente do teor de suas regras, onde atos como declarações, memorandos de 

entendimento e recomendações seriam soft law por natureza, enquanto que normas nacionais 

ou tratados internacionais seriam sempre hard law. Por outro lado, na ótica da segunda acepção, 

soft law seriam aquelas disposições formuladas de modo amplo ou abstrato, dotadas de 

cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, tais como princípios, enquanto que as 

regras formuladas de modo preciso e restrito comporiam a hard law. E, por fim, no terceiro 

sentido, o que distinguiria a hard law da soft law seria a natureza do meio de resolução de 

disputas relativas àquelas normas. 

Em outras palavras, às vezes a expressão soft law pode identificar documentos cuja 

própria forma é soft, como memorandos de entendimentos e recomendações, às vezes conteúdos 

https://docs.google.com/document/d/1M6rfSXFmy_ZI9yKmNJ6POE90kPc3g62O/edit#heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1M6rfSXFmy_ZI9yKmNJ6POE90kPc3g62O/edit#heading=h.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/1M6rfSXFmy_ZI9yKmNJ6POE90kPc3g62O/edit#heading=h.3dy6vkm
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pouco construtivos, como normas e princípios formulados com cláusulas gerais e conceitos 

jurídicos indeterminados, outras vezes ainda regras que não podem ser impostas por 

mecanismos compulsórios de resolução de disputas (soft enforcement). Na ótica de Abbud, 

portanto, caso identificada qualquer uma das três situações acima colacionadas, estar-se-á 

diante de um instrumento de soft law. 

Dessa forma, a despeito da ideia de ser a soft law um conjunto de normas sem valor 

propriamente jurídico, ou com valor normativo menor que o das normas tradicionais (ou ainda, 

segundo alguns, com conteúdo variável), possui extrema significância em Direito Internacional 

e, cada vez mais, em Direito Empresarial e Societário, notadamente no que diz respeito às 

medidas para solução  da questão  dos conflitos de interesse. Nesse contexto, corroborando com 

o exposto até aqui, Mazzuoli comenta que “o que difere a soft law das demais normas jurídicas 

são dois motivos: a) o fato de ser ela um produto jurídico ainda inacabado no tempo, pois voltada 

para a assunção de compromissos futuros (tratando-se, então, de um compromisso 

programático); e b) o fato de estar governada por um sistema de sanções distinto daquele 

aplicável às normas tradicionais, sendo o seu cumprimento mais uma recomendação que 

propriamente uma obrigação dirigida aos Estados”. Importante reiterar que, apesar da cotidiana 

propriedade nos comentários do doutrinador, há a possibilidade, sim, de reconhecimento e, 

inclusive, execução das sentenças arbitrais estrangeiras oriundas da “jurisdição” de soft law, 

nomeadamente quando o agente está vinculado a Estado que faz parte da Convenção de Nova 

Iorque. 

Sendo, portanto, dotada de conteúdo jurídico ainda não totalmente formalizado e cuja 

natureza jurídica também ainda não se encontra perfeitamente delineada, acaba-se retirando 

considerável segurança científica necessária para, não só, se conceituar com propriedade o 

instituto em tela, mas também para analisá-lo profundamente. 

Ademais, importante esclarecer que a expressão soft não se refere à flexibilidade do 

direito propriamente dito, mas sim à plasticidade e maleabilidade de suas normas. Nessa 

perspectiva, Mazzuoli comenta que “o direito existe na soft law, mas com conteúdo jurídico 

mais fácil de ser trabalhado, seja nos foros internacionais, seja no seio de organizações 

internacionais [e também nacionais], sem um comprometimento estrito a regras rígidas 

previamente estabelecidas pelas partes”. O autor acrescenta, advertindo que a incerteza jurídica 

nessa seara ainda é grande e a coerência desse sistema ainda está longe de ser alcançada, apesar 

de ser pretendida. 

Mazzuoli ainda expõe que se trata de um instituto que está entre a política internacional 

e o Direito Internacional Público, pois lá nasceu. Ou seja, entre a prevalência da falta de 

preocupação com a legalidade por parte dos Estados e de seus negociadores e a ineficiência de 

imposição dos métodos para adequar certa questão às rubricas já conhecidas. Quiçá é por essa 

razão que a soft law, voltada aos processos alternativos de resolução de conflitos, vem ganhando 

prestígio nos estudos acadêmicos locais e na prática empresarial e societária, já que necessita 

de novos ares para alçar vôo e, talvez, alcançar as tão almejadas coerência e certeza jurídicas 

de que necessita. 

Sabe-se que houve uma grande expansão dos negócios internacionais nos últimos 

tempos, possibilitados pela globalização e fomentados pela crise econômica-política- financeira 

dos governos mundo afora, o que, corroborado pela crescente aplicação dos métodos 
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alternativos de resolução de conflitos nessas negociações, dá ensejo a naturais ambições, 

ganâncias e interesses pessoais por parte dos agentes empresariais e dos árbitros que conduzem 

o procedimento. A soft law, em questões pontuais, certamente geraria impacto imediato e 

favorável sobre o eventual processo alternativo de resolução de conflito escolhido, 

especialmente acerca da solução para os conflitos de interesse envolvendo as partes e os 

árbitros. Além do mais, inúmeros Estados aderiram às disposições da Convenção de Nova 

Iorque, de 1958, razão pela qual a conclusão pelo reconhecimento e execução de sentenças 

arbitrais estrangeiras, ainda que oriundas da “jurisdição” de soft law, é medida que se impõe. É, 

pois, uma realidade. 

Com efeito, as regras da IBA são usadas ao longo do presente trabalho e, em especial, 

no quarto ponto, como principal paradigma, ou objeto de estudo de caso, a respeito do impacto 

que a pontual soft law poderia produzir sobre o processo arbitral, em âmbito internacional, 

notadamente para o Direito Empresarial e Societário, especialmente acerca da solução para os 

conflitos de interesse envolvendo as partes e os árbitros nos negócios internacionais. Da mesma 

forma, utiliza-se a Convenção de Nova Iorque, de 1958, como premissa básica para afirmar que 

há possibilidade de reconhecimento e execução de eventual sentença arbitral, ainda que tomada 

sob a “jurisdição” de soft law. 

 
Comentários sobre a arbitragem, entendida como meio alternativo de resolução de 

conflitos 

Tendo em vista a pontualidade do assunto tratado no presente trabalho, analisar-se-á 

tão somente a arbitragem, já que é amplamente mais utilizada no Direito Empresarial e 

Societário, no caso de negócios internacionais. 

Com efeito, antes mesmo de formado o conflito, por ocasião da formalização do 

contrato, de prestação de serviços ou de compra e venda, por exemplo, as partes podem 

convencionar que a eventual lide será dirimida no âmbito de processos alternativos 

extrajudiciais, preterindo, portanto, a solução judicial. Ou ainda, os conflitos que não encontram 

solução prévia por negociação, transação ou acordo direto entre as partes podem 

ser submetidos a esses mesmos métodos extrajudiciais (alternativos). Quando, ainda 

assim, a questão não for resolvida, é que se impõe a atuação do Poder Judiciário de forma 

(adjudicada) para dizer a quem cabe o direito, nas palavras de Roberto Portugal Bacellar. 

Entretanto, nada obsta que as partes voltem a submeter os problemas que já se encontravam sub 

judice a novas sessões de algum dos processos alternativos de resolução de conflitos, tais como 

a arbitragem, inclusive, sobre durante a tramitação do processo. 

Especificamente quanto à figura da arbitragem, Caio de Faro Nunes comenta, ao citar 

Gaillard e Savage, que “surge por meio do ato, realizado por duas partes capazes, de submeter 

a solução de seu litígio, atual ou futuro, a um terceiro de sua confiança”. Repita-se, a arbitragem 

evidencia-se pelo ato de submeter eventual lide a um terceiro, ou mais, de confiança de ambas 

as partes, justamente para evitar eventuais conflitos de interesse, o que, por vezes, é inevitável. 

No Brasil, o art. 1° da Lei n° 9.307/96, que dispõe sobre a arbitragem, prevê que é o 

meio pelo qual as pessoas capazes de contratar podem valer-se para dirimir litígios relativos a 

direitos patrimoniais disponíveis. Estes meios alternativos de resolução dos conflitos já eram 

previstos no ordenamento jurídico brasileiro e de outros países, desde o século XIX, ou seja, 

https://docs.google.com/document/d/1M6rfSXFmy_ZI9yKmNJ6POE90kPc3g62O/edit#heading=h.3rdcrjn
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muito antes do advento da Lei n.° 9.307/96 – que dispõe sobre a arbitragem. 

Por outro lado, nas palavras de Casqueiro e Silva, de acordo com o ordenamento 

jurídico português – fazendo-se uma breve comparação com o ordenamento jurídico brasileiro 

– existe tanto a figura da arbitragem “ad hoc”, onde as próprias partes podem escolher os 

árbitros e as regras do processo, quanto a figura da arbitragem institucionalizada, que é quando 

as partes confiam sua eventual contenda a uma entidade institucional (Centro de Arbitragem), 

cuja organização e funcionamento ficam a cargo do Tribunal Arbitral, facultando ainda às partes 

a opção de estarem ou não acompanhadas por advogados ou procuradores, assim como no 

Brasil. Essa escolha de forma conjunta e límpida é de extrema importância, uma vez que, 

tratando-se de negócios internacionais, envolvendo vultosas quantias em dinheiro, é grande a 

chance de desi bernardes-se interesses pessoais capazes de criar conflitos entres as partes e os 

árbitros, instigados pela própria natureza gananciosa do ser humano. 

Retomando o conceito de arbitragem, Carlos Alberto Carmona comenta que “é uma 

técnica para solução de controvérsias por meio da intervenção de uma ou mais pessoas que 

recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo com base nesta convenção, sem 

intervenção do Estado, sendo a decisão destinada a assumir eficácia de sentença judicial”. 

Registre-se que na arbitragem não há intervenção do Estado, a não ser a representada pelas 

normas jurídicas atinentes ao próprio procedimento (hard law), e a decisão ali tomada assume 

eficácia de sentença judicial, apesar das problemáticas controvérsias existentes acerca disso. 

Abrindo-se um parêntese quanto ao assunto ora levantado, tem-se que, conforme Alexandre 

Freitas Câmara, um dos maiores desafios que a arbitragem enfrentou, que hoje não enfrenta 

mais, foi o de conseguir atribuir eficácia às obrigações avençadas e impostas. Com efeito, o 

instituto da arbitragem só começou a prosperar verdadeiramente no Brasil após a criação da Lei 

n.° 9.307/96, isso porque a antiga legislação brasileira não era capaz de dar total eficácia a estas 

obrigações. 

Em outras palavras, consoante ensinamento de Bacellar, ao citar Moore (1998), a 

arbitragem “é o processo voluntário em que as pessoas em conflito delegam poderes a uma 

terceira pessoa, de preferência especialista na matéria, imparcial e neutra, para decidir por elas 

o litígio”. Novamente vem à tona a questão da imparcialidade e da neutralidade da figura do 

árbitro, o que evidencia sua importância. 

Não é só. Para arrebatar, Casqueiro e Silva concluem que a arbitragem é “uma 

instituição pela qual as partes concedem a um terceiro (o árbitro) o dever de resolver seus litígios 

com imparcialidade''. Solucionam-se controvérsias pela intervenção de uma ou mais pessoas 

com poderes para uma convenção privada, sem intervenção estatal, gerando decisão que assume 

eficácia de sentença judicial”. Gize-se que a doutrina já se preocupava com o bem-estar 

contratual das partes ao expor tais comentários, com vistas à busca pela solução dos conflitos 

de interesse entre as partes e os árbitros, especialmente no âmbito dos negócios internacionais, 

cuja mazela sempre aterrorizou o procedimento e que merece maiores comentários mais a 

frente. 

Adentra-se parcialmente ao objeto do presente trabalho, afirmando-se que, além de o 

instituto da arbitragem ser mais utilizado no âmbito do Direito Empresarial e Societário, 

notadamente nos negócios internacionais, em relação à mediação, é uma importantíssima 

ferramenta de que dispõem as sociedades mundo afora, com vistas à resolução rápida de suas 

https://docs.google.com/document/d/1M6rfSXFmy_ZI9yKmNJ6POE90kPc3g62O/edit#heading=h.44sinio
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lides. Exemplo brasileiro clássico disso é a especialidade e celeridade procedimental no caso de 

conflitos de interesse entre acionistas de uma certa companhia ou entre esses e a própria 

sociedade [que se amolda perfeitamente às referidas diretrizes da IBA, adiante estudadas em 

ponto específico]. 

Nesse sentido, André Luiz Santa Cruz Ramos expõe que “o uso da arbitragem tem 

crescido muito no Brasil, como meio alternativo de solução de conflitos, sendo esta uma 

realidade cada vez mais latente no meio empresarial”, sendo que “diante desse vertiginoso 

desenvolvimento da arbitragem, os estudiosos do direito societário têm deparado com uma 

questão deveras polêmica e de grande repercussão prática: o uso da arbitragem para a solução 

de controvérsias entre os sócios”. 

Marlon Tomazette comenta que, a princípio, esses conflitos devem ser resolvidos pelo 

Poder Judiciário, por meio da aplicação das regras de direito objetivo, através do processo. 

Entretanto, como cediço, “a solução judicial de disputas no seio da companhia pode representar 

danos gravíssimos a esta, na medida em que haja uma demora muito grande no resultado da 

demanda”, o que comprometeria o bom andamento dos negócios sociais, impedindo ou 

dificultando o sucesso da empresa. Outrossim, a publicidade dada a tais conflitos pode ser 

extremamente prejudicial à sociedade. 

A seguir, alguns comentários sobre a possibilidade de inclusão de cláusula 

compromissória, relativa à arbitragem, nos estatutos das sociedades anônimas e nos contratos 

sociais de sociedades limitadas, com vistas a evitar eventuais conflitos de interesse entre os 

acionistas e sócios e entre esses e o árbitro designado. 

A cláusula compromissória nos estatutos das sociedades anônimas 

 

Atento a tais problemas, conforme lembra Tomazette, o legislador, ao editar a Lei n.° 

10.303/2001, decidiu inserir um parágrafo terceiro, no artigo 109 da Lei 6.404/76, 

possibilitando a inserção no estatuto da sociedade da solução de conflitos entre os acionistas, 

ou entre estes e a companhia por meio da arbitragem, nos termos especificados. A arbitragem é 

uma solução mais rápida e, conforme a prática demonstrará, dará soluções mais eficientes que 

as dadas pela jurisdição tradicional”. Ou seja, há possibilidade por parte dos sócios de inserir 

cláusula estatutária compromissória, regulando o processo de arbitragem, notadamente para 

solução de conflitos entre os acionistas, ou entre estes e a companhia. Procedimento este muito 

mais célere e, quiçá, eficaz, em relação às medidas jurisdicionais tradicionais. Não só mais 

célere, como revestido de uma certa especialidade, que certamente gera uma qualidade superior 

na sentença arbitral. 

Sobre o assunto, Ramos destaca que o próprio Código Comercial de 1850 previa a 

figura da arbitragem compulsória para questões societárias, dispondo, em seu art. 294, o 

seguinte: “todas as questões sociais que se suscitaram entre sócios durante a existência da 

sociedade ou companhia, sua liquidação ou partilha, serão decididas em juízo arbitral”. O tema 

em comento, portanto, não se trata de nenhuma novidade, entretanto, em razão das inovações 

legislativas recentes sobre a matéria, mostra-se extremamente atual. 

Sobre o dispositivo colacionado, Ramos22 apresenta duas observações, quais sejam: 

(i) Trata-se de regra inserida na Lei das Sociedades Anônimas pela reforma provocada 

pela Lei n.°10.303/2001, a qual, veio incorporar à nossa legislação do anonimato alguns 

https://docs.google.com/document/d/1M6rfSXFmy_ZI9yKmNJ6POE90kPc3g62O/edit#heading=h.z337ya
https://docs.google.com/document/d/1M6rfSXFmy_ZI9yKmNJ6POE90kPc3g62O/edit#heading=h.2xcytpi
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princípios básicos de governança corporativa, e tal norma é exemplo claro dessa tendência; (ii) 

onde o legislador escreveu “poderão ser”, obviamente, deve-se ler “serão”, sob pena de a regra 

tornar-se inócua. 

Com efeito, da análise do dispositivo pode-se concluir que o que é facultativo é a 

adesão ou não da cláusula compromissória. Todavia, uma vez aderida, a solução mediante os 

procedimentos da arbitragem é regra impositiva, sob pena de, com o perdão da repetição, se 

tornar inócua. Entretanto, a interpretação da referida norma não é, in totum, coerente e unânime. 

Há uma discussão acerca da validade da cláusula compromissória constante do estatuto da 

sociedade anônima, em relação aos sócios que não se manifestaram expressamente sobre ela. 

São duas correntes. A primeira, minoritária, entende que a cláusula compromissória não vincula 

os acionistas que não tenham concordado expressamente com a mesma, forte no artigo 4.°, §2.°, 

da Lei n.° 9.307/9623. A segunda, majoritária, entende que se impõe aos adquirentes de ações o 

conteúdo e os efeitos da cláusula compromissória já contida no estatuto social. 

No entanto, a Lei n.O 13.129/2015 resolveu a polêmica ao incluir o art. 136-A na Lei 

das Sociedades Anônimas, que assim dispõe: “a aprovação da inserção de convenção de 

arbitragem no estatuto social, observado o quórum do art. 136, obriga a todos os acionistas, 

assegurado ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia mediante o reembolso 

do valor de suas ações, nos termos do art. 45”. Não se exige, pois, deliberação unânime [como 

entendia Carlos Alberto Carmona], mas o quórum qualificado do art. 136 (mais da metade do 

capital votante), garantindo-se, ademais, ao acionista dissidente o direito de retirada. Tal direito 

não será assegurado, porém, em duas situações: “I – caso a inclusão da convenção de arbitragem 

no estatuto social represente condição para que os valores mobiliários de emissão da companhia 

sejam admitidos à negociação em segmento de listagem de bolsa de valores ou de mercado de 

balcão organizado que exija dispersão acionária mínima de 25% (vinte e cinco por cento) das 

ações de cada espécie ou classe; II – caso a inclusão da convenção de arbitragem seja efetuada 

no estatuto social de companhia aberta cujas ações sejam dotadas de liquidez e dispersão no 

mercado, nos termos das alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II do art. 137 desta Lei” (§ 2.º). 

Nesse sentido, em outras palavras, Tomazette comenta que “a inclusão da convenção 

de arbitragem dará direito de retirada aos acionistas que discordarem, salvo se as ações de tais 

acionistas possuem liquidez e dispersão ou se a inclusão da convenção de arbitragem no estatuto 

social represente condição para que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam 

admitidos à negociação em segmento de listagem de bolsa de valores ou de mercado de balcão 

organizado que exija dispersão acionária mínima de 25% (vinte e cinco por cento) das ações de 

cada espécie ou classe”. 

Vencida essa questão polêmica, Ramos adverte que “não se deve permitir o abuso de 

direito pelo acionista controlador quando da inclusão de cláusula compromissória no estatuto 

social da companhia, tendo-se em vista, sobretudo, a proteção aos acionistas minoritários”. Ou 

seja, não se deve admitir, por exemplo, uma cláusula compromissória que preveja a indicação 

dos árbitros somente pelo controlador ou de modo proporcional à participação societária dos 

litigantes. Da mesma forma, não se deve escolher entidade arbitral demasiadamente cara, dentre 

outras situações que possam dar azo a conflitos de interesse entre acionistas ou entre estes e o 

árbitro escolhido. Talvez, é por essas e outras razões que a soft law vem demonstrando ser 

instrumento de grande valia nas lacunas deixadas pela legislação relativa ao processo alternativo 

de resolução de conflitos, especialmente na arbitragem. 

https://docs.google.com/document/d/1M6rfSXFmy_ZI9yKmNJ6POE90kPc3g62O/edit#heading=h.1ci93xb
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Deve-se apenas tentar ao máximo evitar possíveis incongruências entre as cláusulas 

arbitrais do estatuto social e as cláusulas do eventual acordo de acionistas, evitando-se, 

novamente, dar azo a eventuais conflitos de interesse entre os acionistas e entre esses e o árbitro 

designado. 

 
A cláusula compromissória nos contratos sociais de sociedades limitadas 

 

Como cediço, as sociedades anônimas diferem das sociedades limitadas, 

principalmente em função do regime de constituição de cada uma delas: enquanto as 

companhias se constituem por meio de um estatuto social, criando vínculos institucionais entre 

seus sócios, as limitadas se constituem por meio de um contrato social, razão pela qual o vínculo 

que une seus sócios é contratual. Inobstante, é cada vez maior a semelhança entre as grandes 

sociedades limitadas e as sociedades anônimas, cuja permissão vem evidenciada pelo fato de 

que o Código Civil prevê expressamente que os sócios de uma sociedade limitada adotem a 

regência supletiva da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976), o que lhes faculta a 

adoção de certos institutos da S/A à sua sociedade, tal como a cláusula compromissória, por 

exemplo. 

Dessa forma, conforme Ramos, “mesmo diante da ausência de regra expressa no 

Código Civil permitindo que as sociedades limitadas utilizem a arbitragem para a solução de 

questões societárias, entendemos ser plenamente possível que o contrato social contenha 

cláusula compromissória de arbitragem para a solução de controvérsias entre os quotistas, 

bastando para tanto que os sócios tenham optado pela regência supletiva da LSA, nos termos 

do art. 1.053, parágrafo único, do Código Civil, o que torna aplicável à sociedade limitada da 

qual fazem parte, supletivamente, a norma contida no art. 109, §3.º, da LSA”. 

Por fim, tem-se que valem para as sociedades limitadas o mesmo que foi dito em 

relação às companhias, no que toca à validade da cláusula compromissória prevista em contrato 

social: (i) se ela foi prevista originariamente, aplica-se a todos os sócios, sem maiores 

problemas; (ii) se ela foi prevista em alteração contratual, deve-se aplicar, por analogia e no que 

couber, o disposto no art.136-A da LSA. 

Dito isso, passa-se às considerações sobre a aplicação da soft law no processo 

alternativo de resolução de conflito (arbitragem) no âmbito do Direito Internacional, 

especialmente na a) organização geral do procedimento; e b) na ponderação da independência 

e imparcialidade do árbitro. 

 
A aplicação da soft law no processo arbitral internacional 

 

A fim de nos situarmos, cumpre relembrar que inicialmente afirmou-se a) que a soft 

law, no caso, vinha representada pelas Diretrizes sobre Conflitos de Interesse na Arbitragem 

Internacional, da IBA, datadas de 2004 e revisadas em 2014 e pelas Notas da Uncitral sobre a 

Organização de Procedimentos Arbitrais de 1996; b) que a soft law sempre foi utilizada 

principalmente nos procedimentos alternativos de resolução de conflitos em âmbito do Direito 

Internacional; c) mas que sua aplicação vinha estendendo-se também às entranhas do Direito 

Empresarial e Societário, principalmente por conta da expansão dos negócios internacionais; 
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d) que o processo alternativo de resolução de conflito que mais nos interessa é o da 

arbitragem, pois amplamente mais utilizado no âmbito no Direito Empresarial e Societário; e 

e) que, em que pese as soft laws serem desprovidas de caráter jurídico em relação 

aos signatários e apesar de as sentenças arbitrais – sob a “jurisdição” destas – terem sido 

proferidas em outros países, serão reconhecidas e, inclusive, executadas pelas cortes arbitrais 

dos Estados Parte, integrantes da Convenção de Nova Iorque, de 1958. 

Com efeito, até então, abordou-se algumas premissas introdutórias sobre a soft law e o 

reconhecimento e execução de sentenças arbitrais sob a “jurisdição” deste instituto. Trouxe- se, 

ainda, breves comentários sobre a arbitragem, entendida como meio alternativo de resolução de 

conflitos, e também acerca da cláusula compromissória arbitral nos estatutos da sociedade 

anônima e nos contratos sociais de sociedades limitadas. 

Antes de retornarmos à referenciação bibliográfica, convém anotar-se que a 

flexibilidade é tida como um dos maiores benefícios e atrativos da arbitragem [lado a lado com 

a celeridade]. Por óbvio que essa flexibilidade não induz ausência de positivação, pelo contrário, 

o que não existe é um regramento pré-determinado, o que permite a realização de um 

procedimento jurisdicional “sob medida”, mais célere e, quiçá, eficaz em relação às medidas 

jurisdicionais convencionais, capaz de melhor atender às expectativas dos jurisdicionados. 

A flexibilidade no âmbito do processo arbitral internacional traz um tempero especial 

à discussão. Rafael Bittencourt Silva lembra que “neste meio, em que há espaço para que partes, 

advogados e árbitros de culturas jurídicas diversas se reúnam e moldem as regras 

procedimentais que consideram mais adequadas para a resolução de uma disputa concreta, a 

flexibilidade pode deixar de ser um atrativo, e a ausência de um regramento pré-determinado 

vir na contramão da expectativa das partes”. Ou seja, com a flexibilidade, podem abrir-se 

lacunas para que interesses pessoais de uma das partes [como o acionista controlador, no caso 

de negócios jurídicos internacionais, por exemplo], solitariamente ou em conluio com o próprio 

árbitro, sejam satisfeitos, em detrimento dos interesses da outra parte, acabando por gerar os 

condenáveis abusos de direito e conflitos de interesse. 

Esses potenciais conflitos decorrentes da ausência de um regramento pré-determinado, 

corroborados com o consequente consumo de tempo e de custos, ajuda a explicar, ao menos em 

parte, o fenômeno da soft law nos procedimentos arbitrais internacionais, que surgem com o 

objetivo de trazer uma solução que harmonize culturas jurídicas diferentes no bojo de um 

procedimento naturalmente conflituoso, evitando-se, por via de consequência, a tomada de 

decisões íntimas por parte de uma das partes em detrimento da outra, tendentes à satisfação de 

interesses pessoais. 

Pois bem. Apesar da confidencialidade que cerca boa parte dos procedimentos arbitrais 

e das decisões neles proferidas – o que acaba dificultando a investigação do uso de cada um 

deles em concreto –, por hora, é importante estudarmos, ainda que de forma superficial, alguns 

dos mais bem-sucedidos instrumentos de soft law processual, no que concerne aos processos 

alternativos de resolução de conflitos: as Notas sobre a Organização de Procedimentos 

Arbitrais, da Uncitral, datadas de 1996; e as Diretrizes sobre Conflitos de Interesse na 

Arbitragem Internacional, da IBA, revisadas e republicadas em 2014, cujas têm sido 

especialmente utilizadas na organização geral do procedimento arbitral e na conjuntura da 

independência e da imparcialidade do árbitro, respectivamente. 
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Notas sobre a Organização de Procedimentos Arbitrais, da Uncitral 

 

Segundo Abbud, “o primeiro marco no movimento recente de expansão da soft law 

processual pode ser fixado em 1996, quando, em meio a bastante discussão sobre a conveniência 

de se editar documento do tipo, a Uncitral publica suas Notas sobre a Organização de 

Procedimentos Arbitrais, contendo uma lista de questões e possíveis soluções a serem 

consideradas por árbitros e partes no planejamento dos atos do procedimento”. Ou seja, é em 

1996 que os instrumentos de soft law começam a alçar voo, na plataforma dos métodos 

alternativos de resolução de conflitos, no caso, do instituto da arbitragem. 

A revista eletrônica Consultor Jurídico – Conjur disponibilizou, em seu sítio eletrônico, 

a Lei Modelo da Uncitral sobre Arbitragem Comercial Internacional que, numa espécie de 

introdução, prevê que “A Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional 

(UNCITRAL) é um órgão subsidiário da Assembleia Geral. Desempenha uma função de relevo 

no desenvolvimento do quadro jurídico do comércio internacional, através da preparação de 

textos legislativos, para que os Estados os utilizem na modernização do direito do comércio 

internacional, e textos não legislativos, para que as partes os utilizem na negociação de suas 

transações comerciais. Os textos legislativos da UNCITRAL abordam a venda internacional de 

bens; a resolução de disputas comerciais internacionais, incluindo a arbitragem e a conciliação; 

o comércio eletrônico; a insolvência, incluindo a insolvência transfronteiriça; o transporte 

internacional de bens; os pagamentos internacionais, a aquisição e o desenvolvimento de 

infraestrutura; e títulos de crédito. Os textos de caráter não legislativo incluem as regras de 

conduta nos procedimentos de arbitragem e de conciliação; notas sobre a organização e 

condução de procedimentos arbitrais; e guias jurídicos sobre contratos de construção industrial 

e de trocas comerciais”Dentre outras justificativas, a Lei Modelo da Uncitral fundamenta o 

pedido de consideração às normas então previstas nas seguintes premissas: a) “a implementação 

de uma lei modelo sobre arbitragem aceitável por Estados com sistemas jurídicos, sociais e 

econômicos diferentes, contribui para um desenvolvimento harmonioso das relações 

econômicas internacionais”; e b) “a Lei Modelo, juntamente com a Convenção sobre o 

Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras e as Regras de Arbitragem 

da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional recomendada pela 

Assembleia Geral, na sua resolução 31/98, de 15 de Dezembro de 1976,contribui 

significativamente para a implementação de um enquadramento jurídico uniforme com vista a 

uma resolução justa e eficiente de litígios emergentes de relações comerciais internacionais”32. 

Recomendando, por fim, que os Estados dêem a devida consideração à Lei Modelo sobre 

Arbitragem Comercial Internacional, tendo em vista o desejo de uniformidade da lei sobre 

procedimentos arbitrais e as necessidades específicas da prática da arbitragem comercial 

internacional. 

Dito isso, passa-se aos comentários acerca das Diretrizes sobre Conflitos de Interesse 

na Arbitragem Internacional, da IBA. 

 
Diretrizes sobre Conflitos de Interesse na Arbitragem Internacional, da IBA 

 

https://docs.google.com/document/d/1M6rfSXFmy_ZI9yKmNJ6POE90kPc3g62O/edit#heading=h.3o7alnk
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A última produção da IBA, em 2004, revisada e republicada dez anos depois, em 2014, 

trata das Diretrizes sobre Conflitos de Interesse na Arbitragem Internacional, cujo material serve 

de paradigma, ou então estudo de caso, no presente trabalho, especialmente no que concerne à 

sua aplicação nos conflitos de interesse envolvendo as partes, per si, contra ou em conluio com 

os árbitros, nos negócios internacionais. 

A Associação Internacional de Profissionais do Direito – IBA mantém um sítio 

eletrônico [www.ibanet.org], onde, além de apresentar demais conteúdos, disponibiliza seu 

conteúdo digital, de onde vêm as referidas Diretrizes aqui comentadas. Introdutoriamente, o 

documento expõe que os desafios envolvendo conflitos de interesses vêm ganhando vulto no 

contexto da arbitragem internacional. Não é raro presenciar a hesitação dos árbitros quanto aos 

fatos que requerem divulgação, ou observar um posicionamento discrepante entre eles ante uma 

situação semelhante. O crescimento dos negócios internacionais e a maneira pela qual são 

conduzidos, envolvendo relacionamentos corporativos entre cruzados e escritórios de advocacia 

internacional com atuação cada vez mais ampla, elevaram o volume de divulgações necessárias 

e tornaram mais complexas as questões relacionadas à existência de conflitos de interesses. As 

partes recalcitrantes passaram a contar com mais oportunidades de impugnar a escolha dos 

árbitros, protelar procedimentos arbitrários ou impedir a parte contrária de indicar o árbitro de 

sua preferência”33. Fazendo-se um breve cotejamento com o tema em comento, tais conflitos de 

interesse também vêm ganhando força no âmbito do Direito Empresarial e Societário, 

especialmente nos negócios internacionais. 

Cria-se, portanto, uma tensão entre o direito das partes de, justificadamente, pôr em 

dúvida a imparcialidade ou independência de um árbitro e o acesso das partes a um julgamento 

imparcial, de um lado, e o direito das partes de selecionar livremente seus próprios árbitros, do 

outro. São dois pesos e duas medidas. Embora as leis e normas de arbitragem estabeleçam 

alguns princípios (hard law), faltam-lhe orientação mais detalhada e uniformidade na sua 

aplicação, pelo que é de extrema necessidade os instrumentos de soft law, neste caso, 

representados pelas referidas Diretrizes. 

Com efeito, conforme Abbud, as Diretrizes da IBA sobre Conflitos de Interesse 

viraram um dos “documentos sagrados” citados por partes, árbitros e instituições arbitrais nos 

casos em que a independência do árbitro é contestada. Nesse mesmo sentido, comenta-se que 

árbitros lidando com propostas de desqualificação têm sido frequentemente influenciados pelas 

referidas diretrizes da IBA. 

Em tempo, com evidente viés soft, o instrumento deixa claro que as Diretrizes não têm 

força de lei nem prevalecem sobre a legislação nacional aplicável ou normas arbitrais escolhidas 

pelas partes. Todavia, o Grupo de Trabalho espera que as Diretrizes tenham ampla aceitação 

dentro da comunidade arbitral internacional (como já ocorreu com as Normas da IBA sobre a 

Obtenção de Provas em Arbitragem Comercial Internacional), auxiliando assim as partes em 

litígio, advogados, árbitros, instituições e os tribunais no processo decisório a respeito dessas 

importantíssimas questões relacionadas a imparcialidade, independência, divulgação, objeções 

e impugnações, quando presentes eventuais conflitos de interesses. O Grupo de Trabalho espera 

que a aplicação das Diretrizes se faça sempre acompanhar da necessária dose de bom senso, 

sem que seu exegeta recorra a interpretações de cunho indevidamente formalista ou 

excessivamente literal”. 

Como sinal de sucesso, Abbud comenta que “desde a adoção em 2004, as Diretrizes 

http://www.ibanet.org/
https://docs.google.com/document/d/1M6rfSXFmy_ZI9yKmNJ6POE90kPc3g62O/edit#heading=h.23ckvvd
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da IBA têm sido amplamente usadas como catálogo de bases para impugnações, bem como de 

parâmetros para o dever de revelação do árbitro. Múltiplos tribunais aplicando a Convenção 

ICSID reconheceram a autoridade persuasiva das Diretrizes da IBA”. E não para por aí, a 

utilização das referidas diretrizes ainda conta com levantamentos mais expressivos. Uma 

pesquisa da Câmara de Comércio Internacional concluiu que, dentre os 187 casos pesquisados, 

todos sobre impugnações ou objeções à confirmação de árbitros, em 106 deles, ou seja, mais da 

metade, a Secretaria da Corte de Arbitragem referenciou pelo menos um dos artigos das 

Diretrizes da IBA no parecer que prepara para instruir o julgamento. 

E mais, “o subcomitê da IBA sobre conflitos de interesse, destinado precisamente a 

monitorar as decisões que fazem referência às Diretrizes da IBA e colher sugestões a respeito 

delas, também elaborou relatórios reunindo diversos precedentes judiciais e arbitrais em que 

essa ferramenta de soft law é invocada. Esses relatórios também reportam o uso que se vem 

fazendo das Diretrizes pelas instituições de arbitragem. A LCIA afirma que várias decisões 

sobre impugnações a árbitros se referem às Diretrizes da IBA, como mais um elemento dentro 

de análise ampla dos padrões prevalecentes de imparcialidade. A SCC diz consultar as 

Diretrizes em todos os casos em que um árbitro é impugnado. Caso a situação concreta se 

enquadre em algum dispositivo das Diretrizes, ele é identificado no parecer que instrui a decisão 

do Conselho da SCC. A Câmara Arbitral de Milão sempre leva em conta as Diretrizes da IBA 

ao tomar decisões sobre confirmações ou impugnações de árbitros. Elas também têm sido 

consideradas com frequência pela WIPO e por tribunais ICSID”, conforme encerra Abbud. 

É sucesso absoluto no meio em que estão inseridos estes instrumentos de soft law. Não 

é por menos, veja-se que as Diretrizes sobre Conflitos de Interesse da IBA preveem questões 

que literalmente inexistem nos ordenamentos jurídicos positivados e que fazem uma falta 

imensa, já que capazes de dar azo aos condenados interesses pessoais em detrimento aos de 

outrem. 

Como princípio geral, as citadas Diretrizes preveem que “todo árbitro deve ser 

imparcial e independente em relação às partes ao aceitar sua nomeação, e assim permanecer 

durante todo o processo arbitral até que prolatada a sentença final ou de outra forma extinto o 

processo em caráter definitivo” 38. Revela-se como regra fundamental de todo e qualquer 

procedimento jurisdicional, seja ela judicial ou extrajudicial, sob pena de cometimento de abuso 

de direito por parte do infrator. 

Ademais, sobre os conflitos de interesse, propriamente ditos, as Diretrizes dispõem 

que, além de o árbitro deverá recusar sua nomeação ou, se já instituído o processo arbitral, 

declarar seu impedimento se houver quaisquer dúvidas quanto à sua capacidade de atuar de 

maneira imparcial e independente, há também a previsão de aplicação da mesma premissa em 

caso de existência, ou o surgimento após a nomeação, de fatos ou circunstâncias que, no juízo 

razoável de um terceiro com conhecimento daqueles, suscitam dúvidas justificáveis a respeito 

da imparcialidade ou independência do árbitro. Outrossim, ainda acerca dos conflitos de 

interesse, as dúvidas são consideradas justificáveis se um terceiro informado e razoável puder 

concluir que existe a possibilidade de o árbitro ser influenciado,em sua decisão, por fatos alheios 

ao mérito da causa nos termos em que apresentada pelas partes ou ainda se houver uma 

identidade entre uma das partes e o árbitro, se o árbitro for representante legal de pessoa jurídica 

que integra um dos polos do procedimento arbitral, ou se o árbitro tiver interesse pessoal ou 

financeiro significativo no objeto da demanda. Tratam-se de questões, de certa forma, óbvias, 

https://docs.google.com/document/d/1M6rfSXFmy_ZI9yKmNJ6POE90kPc3g62O/edit#heading=h.2grqrue
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mas que necessitam ser “relembradas” e orientadas pelo instrumento de soft law, já que 

inexistente no respectivo ordenamento jurídico, em especial porque representam o mais 

importante princípio ético norteador da atuação de todo árbitro. 

Outra premissa que merece destaque é a questão da divulgação pelo árbitro dos fatos 

ou circunstâncias que, aos olhos das partes, possam suscitar dúvidas quanto à imparcialidade 

ou independência do árbitro. Essa divulgação deve ser feita às partes, à instituição arbitral ou a 

outra autoridade responsável pela nomeação (se houver, e se assim requerido por força das 

normas institucionais aplicáveis) e aos árbitros, se houver, antes de aceitar sua nomeação ou, 

após tal aceitação, assim que deles tiver conhecimento. Sobre o assunto, registre-se que 

divulgações desnecessárias podem causar às partes a impressão errônea de que as circunstâncias 

divulgadas terão o condão de afetar a imparcialidade ou independência do árbitro. A realização 

indiscriminada de divulgações acaba por prejudicar, desnecessariamente, a confiança das partes 

no processo. Ainda assim, após algum debate, o Grupo de Trabalho entende ser importante 

consignar expressamente nos Princípios Gerais que, em caso de dúvida, cumpre ao árbitro 

divulgar. Se o árbitro entender necessária uma divulgação, mas a ela vir-se impedido por normas 

de sigilo profissional ou outros preceitos aplicáveis, ele deve recusar sua nomeação ou, se for o 

caso, renunciar à função”. 

Quanto à renúncia pelas partes à alegação de eventual conflito de interesse, tem-se que, 

se em 30 dias após o recebimento de qualquer divulgação realizada pelo árbitro ou após uma 

parte tomar conhecimento de fatos ou circunstâncias que possam implicar um potencial conflito 

de interesses em relação a determinado árbitro, tal parte não apresentar objeção expressa ao 

árbitro em questão, ficará caracterizada a renúncia tácita de tal parte a eventual conflito de 

interesses que pudesse afetar o árbitro em função dos aludidos fatos ou circunstâncias, não 

podendo a parte suscitar qualquer objeção com base em tais fatos ou circunstâncias em um 

estágio posterior. 

Outra orientação que merece elogio diz respeito ao fato de que a parte deve informar 

o árbitro, o Tribunal Arbitral, as outras partes e a instituição arbitral ou outra autoridade 

responsável pela nomeação (se houver) a respeito de qualquer relacionamento direto ou indireto 

entre tal parte (ou outra empresa do mesmo grupo econômico) e o árbitro. A parte deve assim 

proceder por iniciativa própria, antes do início do procedimento ou assim que se tornar ciente 

de tal relacionamento. No mesmo contexto, é festejada a orientação de que cumpre ao árbitro 

realizar diligências razoáveis no sentido de averiguar qualquer potencial conflito de interesses, 

assim como quaisquer fatos ou circunstâncias que possam suscitar questionamentos acerca de 

sua imparcialidade ou independência. O desconhecimento não serve de justificativa para a não 

divulgação de um potencial conflito se o árbitro não tiver realizado uma razoável tentativa de 

investigação. 

Importante ressaltar que o Grupo de Trabalho agrupou diversas situações em três listas 

(não taxativas), de cor vermelha – uma subdivisão irrenunciável e outra renunciável – de cor 

laranja e de cor verde. A Lista Vermelha, seja renunciável ou irrenunciável, contém uma 

enumeração não-taxativa de situações específicas que, à luz dos fatos pertinentes a uma 

determinada controvérsia, poderiam suscitar dúvidas justificáveis a respeito da imparcialidade 

e independência do árbitro – nessas circunstâncias, um conflito de interesses objetivo existe sob 

o ponto de vista razoável de um terceiro com conhecimento acerca dos fatos relevantes. A Lista 
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Laranja constitui uma enumeração não-taxativa de situações específicas que (à luz dos fatos 

pertinentes a uma determinada controvérsia) possam, aos olhos das partes, suscitar dúvidas 

justificáveis quanto à imparcialidade ou independência do árbitro. E, por fim, a Lista Verde 

contém uma enumeração não-taxativa de situações específicas em que inexiste conflito de 

interesses aparente ou efetivo, sob uma ótica objetiva relevante. 

Com efeito, a Lista Vermelha irrenunciável identifica situações oriundas do princípio 

fundamental de que a ninguém cabe julgar a si próprio. Assim, a divulgação de tal situação, por 

si só, não resolve o conflito. A Lista Vermelha renunciável, por sua vez, identifica situações 

sérias, mas de menor gravidade. Em vista de sua seriedade, ao contrário das circunstâncias 

descritas na Lista Laranja, tais situações devem ser consideradas renunciáveis apenas se e 

quando as partes, uma vez cientes do conflito de interesses, ainda assim manifestarem 

expressamente sua intenção de manter o árbitro em tal função. A Lista Laranja, por sua vez, 

apresenta situações que poderiam se enquadrar no princípio relativo à divulgação pelo árbitro, 

impondo assim ao árbitro o dever de divulgar a existência de tais situações. Em todas essas 

hipóteses, ficará implícita a aceitação do árbitro pelas partes se, após tal divulgação, não for 

apresentada objeção em tempo hábil. Por fim, nas situações da Lista Verde, o árbitro não tem o 

dever de divulgar os enquadramentos ali existentes. 

Analisadas as Diretrizes da IBA sobre Conflitos de Interesse na Arbitragem 

Internacional, impõe-se passar às considerações sobre a aplicação da soft law no processo 

arbitral na seara do Direito Empresarial e Societário, diante da problemática dos conflitos de 

interesse envolvendo as partes e os árbitros e o reconhecimento e execução de sentenças 

arbitrais sob a “jurisdição” deste instituto, a luz do que prevê a Convenção de Nova Iorque, de 

1958. 

 
A aplicação da soft law no processo arbitral na seara do Direito Empresarial e 

Societário, diante da problemática dos conflitos de interesse envolvendo as partes e os 

árbitros e o reconhecimento e execução de sentenças arbitrais sob a “jurisdição” deste 

instituto, a luz do que prevê a Convenção de Nova Iorque, de 1958 

 
A problemática como foi proposta, nos obriga a analisar, ainda que de forma 

superficial, conjuntamente duas searas do Direito, quais sejam: o Direito Internacional e o 

Direito Empresarial e Societário. Objetivou-se demonstrar (a) o impacto que a soft law poderia 

produzir sobre a regulação do processo arbitral, em âmbito intercontinental, notadamente para 

o Direito Empresarial e Societário, especialmente acerca da solução para os 

conflitos de interesse envolvendo as partes e os árbitros nos negócios internacionais; e 

(b) a real possibilidade de reconhecimento e execução de uma eventual sentença arbitral 

estrangeira, tomada sob a “jurisdição” de soft law. Por óbvio, portanto, que, como a análise é 

sobre negócios internacionais, há aplicação conjunta dos regramentos Internacionais e 

Empresariais-Societários. 

É inegável que os negócios jurídicos internacionais, sejam eles pactuados entre pessoas 

físicas, entre pessoas jurídicas, ou entre pessoas físicas e jurídicas, expandiram-se numa 

velocidade astronômica nos últimos tempos. Quiçá possibilitados pela globalização ou talvez 

fomentados pela forte concorrência interna ou a crise econômica-política-financeira dos 
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governos mundo afora, o fato é que houve uma grande expansão dessa internacionalização 

negocial. Vale lembrar que, no caso do Brasil, a exportação de produtos e serviços é vantajosa 

também para o país que está na outra ponta do negócio, pois o produto brasileiro é barato ao 

cliente externo que vive em países onde a moeda vale mais do que a nossa. 

Não é só. Os negócios internacionais, como contratos de exportação de bens e serviços, 

por exemplo, beneficiam tanto o país quanto seus patriotas, uma vez que diminuem a 

necessidade de financiamento externo; aumentam o nível de emprego e de renda internos; 

promovem a direta melhoria da qualidade dos produtos nacionais; explicitam a urgente 

necessidade de investir em educação para melhorar e qualificar sua mão de obra interna; 

inserem e/ou mantêm o país no dinâmico cenário econômico internacional; atraem 

Investimentos Estrangeiros (diretos e indiretos); promovem a Formação Bruta de Capital Fixo; 

no longo prazo, dependendo da desenvoltura no ComEx, promove a melhoria do ranking de 

crédito do país na comunidade financeira internacional; pode ajudar a atrair importantes eventos 

internacionais e até globais para serem realizados no país. 

Tais fatos, corroborados pela crescente aplicação dos métodos alternativos de 

resolução de conflitos nessas negociações internacionais, dão ensejo a naturais ambições, 

ganâncias e interesses pessoais por parte dos agentes empresariais e dos árbitros que conduzem 

o procedimento. Na maioria das vezes, lidando com vultosas quantias em dinheiro, cada qual 

quer valer-se da sua posição para satisfazer interesses pessoais, em detrimento dos interesses de 

outrem. 

Hobbes já comentava que o homem é o lobo do homem, capaz de cometer atrocidades 

contra elementos da sua própria espécie, principalmente em troca de poder e renda. Nada é 

como antes, mas o homem ainda é ganancioso por natureza e quando se vê diante de negócios 

internacionais poderosos, vultuosos, esse sentimento aflora, podendo, inclusive, prejudicar 

outrem para satisfazer interesses pessoais. E que não se pense que tais interesses podem ser 

aflorados apenas pelas partes (acionistas da companhia, por exemplo), pois os árbitros também 

possuem fortes influências na questão, talvez sejam até mais influentes que as próprias partes. 

Nesse ponto, é lógico que a soft law, em questões pontuais, geraria impacto imediato 

e favorável sobre o eventual processo alternativo de resolução de conflito escolhido, já que 

objetivam orientar a prática de atos processuais nas lacunas deixadas pelas normas jurídicas 

aplicáveis. Já se possui diversos exemplos demonstrando o sucesso da aplicação dos 

instrumentos de soft law no contexto da arbitragem internacional – que, na maioria das vezes, 

é fomentada, inclusive, por conflitos em negócios internacionais, onde também aplica-se 

subsidiariamente o Direito Empresarial e Societário. 

Recorda-se que há orientação da IBA, evidenciada como princípio geral, no sentido de 

que todo árbitro deve ser imparcial e independente em relação às partes ao aceitar sua nomeação, 

e assim permanecer durante todo o processo arbitral até que prolatada a sentença final ou de 

outra forma extinto o processo em caráter definitivo. Essa premissa visa justamente evitar que 

eventuais interesses pessoais sejam postos em jogo. 

Com efeito, abordou-se alguns comentários sobre a inexistência de certeza e coerência 

jurídica no que se refere à figura da soft law. Talvez é por essa razão que os instrumentos de 

soft law, voltados à arbitragem, especialmente, vêm ganhando prestígio nos estudos acadêmicos 

locais e na prática empresarial e societária – ao menos deveriam. Quiçá nesses novos ares 

poderia alçar vôo e, de quebra, alcançar as almejadas coerência e certeza jurídica. 
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Pode-se afirmar que os instrumentos de soft law vêm se amoldando cada vez mais aos 

contextos internacionais, empresariais e societários, isso porque, como já afirmado, não existe 

um regramento pré-determinado, o que permite a realização de um procedimento jurisdicional 

“sob medida”, mais célere e, quiçá, eficaz em relação às medidas jurisdicionais convencionais, 

capaz de melhor atender às expectativas dos jurisdicionados. 

Deve-se preocupar, entretanto, com essa flexibilidade, já que neste meio, de culturas 

jurídicas diversas e moldagem de regras procedimentais que as partes consideram mais 

adequadas para a resolução de uma disputa concreta, pode-se deixar de ser um atrativo, e a 

ausência de um regramento pré-determinado vir na contramão da expectativa das partes. De 

fato, os instrumentos de soft law são benéficos em relação aos negócios internacionais como 

um todo, mas há de ter-se cautela. 

De sorte que, apesar de as soft laws não serem impositivas, os agentes (vinculados aos 

seus Estados), nas relações internacionais, quando aplicadas em procedimentos alternativos de 

resolução de conflitos e, desde que, o Estado membro faça parte da Convenção de Nova Iorque, 

de 1958, estarão sujeitos ao reconhecimento e execução, por parte desse Estado Parte em suas 

cortes arbitrais, das sentenças proferidas em outros países. Nesse caso, em que pese as soft laws 

serem desprovidas de caráter jurídico em relação aos signatários e apesar de as sentenças 

arbitrais – sob a “jurisdição” destas – terem sido proferidas em outros países, serão reconhecidas 

e, inclusive, executadas pelas cortes arbitrais dos Estados Parte, integrantes da Convenção de 

Nova Iorque.  
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