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EDITORIAL 

 

A Revista Jurídica do Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa é fruto de uma grande mobilização da Gestão 2018 do NELB, com intuito de, 
respeitosamente, modernizar a antiga Revista Jus Scriptum e, de fato, materializar, ainda que 
digitalmente, a Revista Científica do Núcleo. 

Com objetivo único de dar maior vazão à produção científica realizada por brasileiros e alunos de 
demais nacionalidades, da Academia Portuguesa ou não, a Revista Jurídica do NELB foi instituída 
e tem sua primeira edição no mês de julho do ano de 2018. 

Com as diretrizes fundamentais de respeitar a liberdade científica e resguardar espaço para toda 
e qualquer pesquisa realizada no grandioso campo do Direito, a Revista consolida-se como mais 
uma oportunidade para os juristas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e para 
todos aqueles que, direta ou indiretamente, relacionam-se com o NELB. 

Muito gratos por todo o apoio que nos fora dado, cumprimos mais um propósito, enorme, de 
reativar e ralançar a Revista Jurídica do NELB. Deixamos a todos o mais sincero agradecimento. 

 

Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 19 de julho 
de 2018. 

 

O Presidente do NELB. 

 

Henrique Bonatti Rego Barbosa 
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EM TOBIAS BARRETO DE MENEZES. 

BETWEEN PARTIAL ADEHERENCE AND CRITICS OF LEGAL POSITIVISM – THE TEHORY AND PHILOSOPHY 
OF LAW IN TOBIAS BARRETO DE MENEZES 

__________ 
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SUMÁRIO: 1. Introdução – Resgate de Tradição Jurídica Brasileira (Latino-americana). 2. Positivismo 
Jurídico – Qual positivismo? 2.1. O Dissenso entre Direito Positivo x Natural no período de 1800 à 1850. 
3. Tobias Barreto de Menezes e a sua obra. 3.1. Adesão Parcial ao Positivismo. 3.2. Crítica aos Positivistas. 
4. Conclusões. 5. Referências Bibliográficas. 

RESUMO: O presente trabalho possui como objetivo principal o resgate da tradição brasileira através da 
rediscussão da importância da obra de Tobias Barreto de Menezes. Como a maior influência do 
movimento da conhecida Escola do Recife Tobias é responsável pela introdução do germanismo no Brasil 
e por ter sido um crítico do pensamento Ecletista Espiritualista. Nesse sentido, sua crítica a uma proposta 
de Direito Natural acusa uma adesão parcial ao positivismo, porém, em outro momento de sua produção 
ele começa a produzir uma crítica ao que se tornou o positivismo no Brasil. Há, portanto, uma linha muito 
tênue entre esses dois argumentos que parecem ser uma mudança paradoxal de posição, quando na 
verdade é a manutenção de uma mesma posição. 

PALAVRAS-CHAVE: Positivismo; Tradição; Escola do Recife; Tobias Barreto. 

ABSTRACT: The present work has as main objective the rescue of the Brazilian tradition through the 
rediscussion of the importance of the work of Tobias Barreto de Menezes. In this sense, his critique of a 
Natural Law proposal implies a partial adherence to positivism, but at another moment of his production 
he begins to produce a critique of what has become positivism in Brazil. There is a very thin line between 
these two arguments which seem to be a paradoxical change of position, when in fact it is the 
maintenance of the same position. 

KEYWORDS: Legal Positivism; Tradition; Recife Shcool; Tobias Barreto. 
 

1. Introdução – Resgate de Tradição Jurídica Brasileira (Latino-americana). 

 Não se pode olvidar que o argumento da necessidade de emancipação da filosofia latino-

americana rendeu (e tem rendido) alguns bons frutos para a noção de pós-colonialismo que se lançou na 

modernidade periférica. A filosofia dos países do centro não deixou de ser importante, ela meramente se 

tornou alvo de críticas como modelo/forma preconcebida de controle da cultura e do pensamento 
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periférico. Conforme leciona o professor Enrique Dussel (1977) a filosofia ocidental se forma como um 

modo de controle da periferia pelo centro, desde os gregos, que eram escravocratas, aos filósofos 

americanos, que detém um monopólio econômico, a imagem do mundo se desenhou através desse 

domínio e dessa opressão do pensamento (pág. 08-21). O reconhecimento da identidade desse 

pensamento e sua autonomia é que acusa o maior dos “problemas” que a filosofia da libertação pretende 

resolver. 

 Em se falando de Brasil algumas ponderações preliminares precisam ser efetuadas. Após o 

“descobrimento” em 1500, Portugal vivia uma livre ascensão de uma Escolástica Tomista por conta da 

necessidade de garantia do conservadorismo português (PAIM, 1999, pág. 39-40). Isto retardou ao 

portugueses um estudo sério sobre a filosofia moderna que se desenvolveu até o século XIX. Dizemos isto, 

porque durante a revolução pombalina o ensino “normal” em Portugal fora sendo paulatinamente 

substituído pela nova “tradição” filosófica, menos divina e mais científica (PAIM, 1999, pág. 43-8), até que 

isto culminou com a imposição napoleônica de modificação da lei portuguesa e a eventual vinda da família 

real para o Brasil. O conservadorismo português alcança o Brasil com a instituição da chamada segunda 

escolástica portuguesa e neste quadro a filosofia brasileira começa a se desenvolver. Primeiramente como 

tomísita/platônica/aristotélica, passando por uma compreensão sobre as leituras neo-kantianas na 

França e dando um salto epistêmico pela inserção do germanismo no Brasil algum tempo depois1. 

 Por conta desta primeira influência da escolástica portuguesa, com a criação, durante o primeiro 

império, das faculdades de direito (1828) o conservadorismo dos colonos impôs ao pensamento brasileiro 

a observância e leniência de uma só doutrina filosófica que se preocupava com a relação da moral com a 

natureza humana a fim de justificar a manutenção de estudos escolásticos e do próprio império, chamava-

se ela de: Ecletismo Espiritualista. Fundado nas lições de Biran e Cousin, estudado por Salustiano Pedrosa 

e Gonçalves de Magalhães, ela se tornou a primeira escola filosófica bem fundada no Brasil (PAIM, 1999, 

pág. 57-9). Desta narrativa decorre a fixação de um marco de pensamento filosófico como imposição da 

vontade colonial portuguesa para o povo brasileiro. 

 A tímida noção de liberalismo e emancipação política que insurge no Brasil, até por volta do ano 

de 1891 com a promulgação da primeira Constituição Republicana, é uma noção que vem acompanhada 

de uma extensa e profunda crítica ao modelo do pensamento imposto pela coroa portuguesa. Tal crítica 

será encabeçada por professores e intelectuais que protestavam a superação do Ecletismo Espiritualista. 

Precisamente quando Sílvio Romero decreta a morte da metafísica (1875) o movimento disperso começa 

                                                           
1 Datam-se de 1804 os primeiros estudos relativos à obra de Kant no Brasil, cerca de oitenta anos depois de 
seu amplo desenvolvimento da Europa e cerca de quarenta anos antes das primeiras publicações de Tobias Barreto. 
A chegada da filosofia alemã no Brasil antecede o movimento germanista encabeçado por Tobias através da Escola 
do Recife. 
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a ganhar corpo e se sobressai a figura de Tobias Barreto de Menezes (PAIM, 1999, pág. 101). De natureza 

um crítico áspero, sarcástico e feroz, Tobias se tornou o grande expoente do movimento recifense2. Nas 

palavras de Luiz Antônio Barreto (1994) biógrafo de Tobias; “Tobias Barreto é um sedutor. Seduziu jovens 

nordestinos, alunos da Faculdade de Direito do Recife, destronando os velhos conceitos embolorados nos 

compêndios sacralizados” (pág. 04). E segue finalizando sua introdução à biografia de Tobias com extrema 

felicidade “Somente os que não conhecem a obra tobiática, e nem o contexto que a gerou, passam ao 

largo da figura genial do poeta filósofo, um dos poucos a fazer do Brasil o objeto de suas preocupações e 

dos seus estudos” (MENEZES, 1994, pág. 04). 

 Durante 1839 até o ano de 1889 (50 anos) Tobias viveu e construiu seu legado. Hoje, por grande 

sorte, existem muitas obras que conseguiram ser resgatas, algumas caíram no domínio público e podem 

ser disponibilizadas gratuitamente para os pesquisadores interessados. Infelizmente, a figura de Tobias 

foi sendo paulatinamente substituída nos últimos 120 anos por leituras de Kelsen, Austin, Hart, Dworkin, 

Alexy, Posner, Waluchow, Raz, etc3. É pouco o interesse sobre a pesquisa a respeito da obra de Tobias 

Barreto que, inclusive, era estudado e celebrado na Alemanha em seu tempo e continua a ser pelos 

alemães ainda hoje. O resgate do pensamento jurídico na obra de Tobias é essencial para reconhecer os 

problemas do nosso tempo. Não só isso, ele se torna crucial para começar a compreender essa identidade 

brasileira na forma daquilo que se conhece a partir de Gadamer (1999) como sendo a “Tradição”. Em 

poucas palavras (se é que isso é possível) a história da ontologia da identidade jurídica do Brasil. Uma 

sucessão de fatos que narram uma história, mas um fio que fora rompido em algum lugar na história 

recente e que precisa ser reatado pela compreensão da historicidade do Dasein. 

 No presente trabalho pretendemos, por força do exposto até aqui, proceder um amplo resgate 

da importância da obra tobiática para o Direito Brasileiro. Portanto, nossa perspectiva é historiográfica 

(porque preocupada em uma historiografia crítica), de filosofia do direito (porque preocupada nas 

justificativas e pressupostos da epistemologia jurídica), e de teoria do direito (porque preocupada com o 

método do direito). Numa primeira análise, por conta da perspectiva histórica, passamos a expor o que é 

o problema central da presente pesquisa. Em alguns trabalhos sobre Tobias suas produções são divididas 

em “fases” pelas quais evolui seu pensamento. Num primeiro momento, em suas primeiras publicações, 

Tobias é identificado como um crítico do jusnaturalismo, portanto, demonstrando uma aderência parcial 

ao Positivismo (MERCADANTE;PAIM;1977). Noutra “fase” de sua produção bibliográfica, Tobias é 

                                                           
2 Ressalte-se que àquela altura existiam apenas duas faculdades de direito no Brasil: a) a Faculdade de Direito 
do Largo de São Francisco (Hoje a USP) e; a Faculdade de Direito de Recife. Curiosamente, ambas criadas em grandes 
centros de ensino e pesquisa de fundo escolástico. 
3 O grande detalhe, e talvez esse passe realmente despercebido por quase todos, é o fato de que dentro da 
discussão moderna sobre o conceito e validade do direito, o professor Eugênio Bulygin tem se tornado figura 
importantíssima como expoente do pensamento latino-americano e, portanto, merece toda a reverência. 
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catalogado como um crítico do positivismo jurídico, ou melhor, o que o Brasil convencionou em chamar 

de positivismo (MERCADANTE; PAIM; 1977). Desse modo, surge a grande dúvida: como é possível aderir 

(ainda que parcialmente) ao positivismo e, ao mesmo tempo (ainda que em momentos históricos 

diferentes) criticá-lo? Por uma estrutura da analítica aristotélica poderíamos fazer a seguinte formulação:  

 

a) Pressupostos da Crítica Tobiática:   

 a1) Por discordâncias formais:  

  i) argumentos empíricos4; 

  ii) argumentos epistêmicos5; 

  iii) argumentos metodológicos6; 

 

 a2) Por discordâncias materiais:  

  i) argumentos filosóficos (lato sensu)7; 

  ii) argumentos teóricos e práticos (lato sensu)8. 

                                                           
4 A análise empírica reconstitui a afirmação da escola do Empirismo Britânico onde o desenho do mundo se 
dá pela construção da experiência. Desse modo, um exemplo claro se daria a partir de um conceito de direito que 
fosse integralmente pautado em sua prática, como no caso do Realismo Jurídico. 
5 A análise feita por meio de uma crítica epistêmica diz respeito à Teoria Geral do Conhecimento e da 
justificativa de suas formas. Um exemplo desta proposição diz respeito à base da crítica positivista ao jusnaturalismo, 
negando a metafísica clássica e instituindo um alicerce onde a teoria pode ser construída. 
6 Os argumentos metodológicos consistem em considerações voltadas para o método que apoia a 
justificativa de determinada posição dentro de um esquema científico. Um exemplo é a Teoria do Direito em Kelsen 
(2006), que preocupa-se, eminentemente, com um método adequado para compreensão da qualidade jurídica 
como relativa à “norma jurídica”, sua validade e sua vinculação com o “dever-ser” (sollen). Note-se que um 
pressuposto da crítica metodológica é a sua automática e natural vinculação com uma crítica epistemológica, porém, 
ambas possuem objetivos diferentes. 
7 Argumentar sobre a existência de uma crítica filosófica é, de pronto, estabelecer um conceito semântico do 
que se pretende por filosofia. Dividimos o termo em duas possibilidades interpretativas: a) lato sensu e; b) stricto 
sensu. Por filosofia lato sensu referimo-nos a capacidade de inquietação com a realidade, uma “postura” por assim 
dizer. Aquele que filosofa desse modo pode ser levado à utilização de argumentos fenomenológicos, ontológicos, 
clássicos, modernos, vinculado a uma, ou, algumas tradições, entre outras coisas. Aquele que apoia sua crítica em 
uma visão parcial do seu objeto trabalha a filosofia a partir de uma perspectiva stricto sensu. Nesta estrutura 
pretendemos utilizar o primeiro conceito. 
8 Teoria e Prática são um binômio que somados à pesquisa se tornam o trivium da ciência jurídica e da 
academia moderna. Utilizamos esta perspectiva pela própria natureza do direito, como sustenta Hart (2012): não há 
pergunta mais feita na modernidade do que “o que é o direito?” (pág. 8). Esta característica do Direito importa em 
questões materiais importantes sobre os seus diversos conceitos e todos são cogitações que comungam sua 
teorização e sua prática. 
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 A Crítica por discordâncias formais baseada em argumentos empíricos não denota nem adesão 

nem rompimento do ponto de vista científico, pois, pode ser categorizada simplesmente como um pré-

conceito no sentido gadameriano (portanto, um vício interpretativo quando ilegítimo). De outra sorte, 

quando a discordância formal é baseada em argumentos epistêmicos ou metodológicos a questão é posta 

de modo dialógico: ou há adesão, ou há rompimento. Não há possibilidade de alargamento interpretativo 

para “meios termos”. Apenas a crítica baseada em discordâncias materiais suscitaria a possibilidade de 

uma adesão parcial, por motivos filosóficos ou teóricos/práticos. A questão é saber em qual grau 

qualitativo realmente a obra de Tobias foi capaz de fornecer uma crítica e qual a sua vinculação às 

possibilidades críticas de acordo com o esquema supra. Podemos concluir, desse modo, a possibilidade 

de comprovação de algumas hipóteses para o presente trabalho:  

 

h1) houve adesão parcial ao positivismo jurídico de modo a viabilizar uma futura crítica, o que 

significa:  

  i) criação de uma nova teoria do direito ou; 

  ii) aprimoramento de uma teoria já existente;  

 

h2) não houve adesão parcial e a crítica é:  

  i) uma quebra de sincretismo; 

  ii) uma mudança de percepção; 

  iii) uma possibilidade de retorno. 

 

 Ainda, assim, como questão incidente ao proposto, torna-se viável, por essa estrutura lógica, 

presumir que a Teoria Crítica em Tobias não tinha um cunho meramente negativo, ela não visava somente 

apontar os erros e as opacidades nos discursos adversários. Ela possuía um caráter pedagógico, na medida 

em que construía algo sólido por cima do que derrubava. Comprovada, realmente a hipótese “h1” e 

descartando-se sua variante “ii”, estamos diante de território inexplorado que é a percepção da existência 

de uma Teoria do Direito autenticamente brasileira. Não poderíamos aqui falar de descobrimento, pois 

ela já faz parte (ainda que inconscientemente) da Tradição; mas sim de reconhecimento de uma tal teoria. 
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Para atingir estes objetivos, pretendemos, antes de mais nada, desenvolver um pequeno histórico acerca 

da perspectiva positivista em face da jusnaturalista para compreender, essencialmente, sua recepção no 

Brasil. Logo após, tentaremos aumentar qualitativamente tal argumento, inserindo o contexto do 

dissenso entre Jesuítas e Pombalinos no Brasil e a influência deste debate na educação. Logo após, 

passaremos à análise dos escritos e obras de Tobias Barreto com a finalidade e o escopo principal de 

analisar o percurso da construção de seu pensamento e responder a instigação principal do presente 

trabalho, para, somente, então, passar a proferir nossas conclusões. 

2. Positivismo Jurídico – Qual positivismo? 

 

“E' mister bater, bater cem vezes, e cem vezes repetir: o direito não é filho do céo, é 
simplesmente um phenomeno historico, um producto cultural da humanidade. Serpens 
nisi serpentem comederit, non fit draco, a serpe que não devora a serpe, não se faz 
dragão; a força que não vence a força, não se faz direito; o direito é a força que matou 
a própria força.” (MENEZES, 1923, pág. 175). 

 

 

Conhecer o passado. Não de maneira vaga, imprecisa ou, de outra sorte, pontualmente e 

puramente através de documentos e simples fatos, constatações. Compreender o passado. Não de 

maneira leviana tentando fazer conexões que não existem ou tentar provar o improvável. Neste tópico a 

missão mais peculiar é problematizar a necessidade da pesquisa histórica que entrelaça o conhecimento 

do homem (enquanto homem) e de uma das ferramentas mais peculiares da ciência jurídica: o Positivismo 

Jurídico. A redundância pode (e muitas vezes vai) se tornar necessária quando se utilizar o termo 

“jurídico”, contudo, tentar-se-á, a todo custo, sistematizar o propósito da descoberta da raiz de tal 

ferramenta em uma redução metodológica a partir de um contexto do geral para o específico. Não podem 

haver aqui equívocos capazes de contaminar a construção do fio condutor da história do positivismo 

jurídico, ou, do contexto em que se forma a “Escola do Recife”. Portanto, far-se-á um recorte geral a partir 

da monografia sobre Positivismo Jurídico realizada por Norberto Bobbio (1995), sendo complementada 

(no que couber) com outras bibliografias mais específicas de um, ou, outro tema que se achar salutar, 

para que se possa chegar até o problema central deste trabalho. 

O ponto de partida desta investigação é a exata compreensão do que significa (ou pelo menos o 

que vem significando) o emprego do termo “positivismo” ao longo da evolução da ciência do Direito. Na 

verdade, “a expressão ‘positivismo jurídico’ não deriva daquela de ‘positivismo’ em sentido filosófico” 

(BOBBIO, 1995, pág. 15), sendo, usualmente, o primeiro colocado como contradição necessária do Direito 

Natural. A questão sobre a natureza destes dois direitos não é o objetivo principal desta exposição, mas 



12 
 

merece atenção a revisão histórica feita por Bobbio (1995) sobre o tema como uma tentativa de indicar 

o contexto em que (por exemplo) os Gregos discutiam a thésis e a physis; ou como os Romanos discutiam 

o jus civile do jus gentium9. Tal iniciativa pode ser recortada de modo metodológico para que seja possível 

tornar mais claro o objeto principal. 

De certo modo ao se debruçar sobre a questão histórica o homem se torna capaz de observar os 

detalhes e as circunstâncias a respeito das quais uma determinada coisa acontece, se funda, ou melhor, 

se origina. Ao atestar a questão da dialogicidade entre o Direito Natural e o Positivo na história, Bobbio 

(1995) percebe que em algum momento o chamado Direito Positivo ganha uma proporção maior que o 

Natural10 (pág. 26). A averiguação das circunstâncias determinantes para tal viragem demonstra que a 

validade das ordens jurídicas, até a Idade Média, passava meramente por um critério de legitimidade 

social “o direito aí se apresentava como um fenômeno social, produzido não pelo Estado, mas pela 

sociedade civil” (BOBBIO, 1995, pág. 27). Daí porque a estrutura monista é adotada inicialmente como 

forma de validar o direito como num processo de monopolização da produção jurídica11 (entenda-se aqui 

tanto a criação de uma lei, quanto a aplicação desta lei pelo Estado/Juiz). 

A grande questão então, se torna: como o cenário da Idade Média consegue alcançar e influenciar 

os caminhos da modernidade no Direito? Bem, colocando os Romanos ao lado dos Gregos na antiguidade 

é possível perceber que, assim como os primeiros se influenciam nos segundos, há uma diversa gama de 

correlações entre Roma e os acontecimentos supervenientes na história do homem. Como exemplo é 

possível citar a título de precedentes do positivismo jurídico as compilações feitas por Justiniano como 

                                                           
9  Neste sentido cabe lembrar que a intenção dos cinco primeiros capítulos da obra “O Positivismo Jurídico” de 
Norberto Bobbio (1995) é puramente histórica. Portanto a revisão histórica de Bobbio (1995) tenta demonstrar em 
que circunstâncias se desenvolve o chamado Positivismo Jurídico, sendo, desse modo, a primeira parte/sessão do 
mesmo dedicada somente a questões históricas. Muito por oportuno, ao destacar na antiguidade a diferenciação dessas 
teses, pretende o autor italiano demonstrar uma coisa: que a natureza das discussões da modernidade reside nos 
problemas dos antepassados. Melhor explicado, o direito positivo como se conhece hoje só é capaz de existir (do 
modo como existe) a partir da compreensão dos problemas apresentados pelos Gregos e pelos Romanos. Tais 
problemas foram solucionados e a teoria do Direito Positivo prosperou em alguns países, todavia, seu germe reside 
(historicamente) na antiguidade (BOBBIO, 1995, pág. 15-122). 
10 É importante salientar que em que pesem os diversos estudos escolásticos sobre a afirmação do Direito Natural 
como um mandamento divino (Jus naturale est quod in Lege et in Evangelio continetur) “o direito positivo passa a 
ser considerado como direito em sentido próprio (...) O direito positivo é direito, e o direito natural não é direito” 
(BOBBIO, 1995, pág. 26). E por essa razão a historiografia do Positivismo se torna salutar para o autor italiano. De 
outra sorte, não se está aqui a negar a existência do Direto Natural na modernidade, apenas aponta-se para a direção 
em que o estudo, agora chamado de científico (divorciado da compreensão teológica), toma na modernidade e como 
que isso influencia diretamente a Ciência do Direito (positiva ou negativamente). 
11  Vale a ressalva de que tal processo funciona tanto para criar o direito de modo direito (sem intermediários), através 
da lei, ou, indiretamente, “através do reconhecimento e controle das normas de formação consuetudinárias” (BOBBIO, 
1995, pág. 27). Esta constatação leva diretamente ao contexto de criação de obras de defesa ao positivismo jurídico 
em suas mais diversas formas de apresentação na modernidade, tais como as de Austin (1954), Hart (2012), Kelsen 
(2006), Alexy (2011a), Waluchow (2002), Himma (2002), Marmor (2014), dentre outros. 
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uma forma primitiva de centralização/monopolização da produção jurídica (quod principi placuit legis 

habet vigorem / solus principis facere leges) (BOBBIO, 1995, pág. 30). Merece destaque a assertiva de que 

 

“O direito romano se eclipsou na Europa durante a alta Idade Média, substituído pelos 
costumes locais e pelo novo direito próprio das populações germânicas (ou bárbaras). 
Mas depois do obumbramento ocorrido em tal período – obumbramento comum, de 
resto, àquele de toda a cultura – ressurgiu no primeiro milênio com o aparecimento da 
Escola jurídica de Bolonha e difundiu-se não apenas nos territórios sobre os quais já se 
havia estendido o Império Romano, mas também sobre outros territórios jamais 
dominados por este; sobretudo na Alemanha, onde ocorreu no início da Idade Moderna 
o fenômeno da ‘recepção’, graças ao qual o direito romano penetrou profundamente 
na sociedade alemã”. (BOBBIO, 1995, pág. 30). 

 

 

A raiz do direito que passa a ser utilizada começa a levar em conta a ratio scripta como um 

conjunto de regras que se funda racionalmente na Jurisrecht (razão jurídica). Este fundamento de validade 

começa a alcançar a Europa Ocidental e dentre os diversos países que se influenciam pela ideia de direito 

(romana) é possível encontrar: Alemanha, Itália, Holanda e França (dentre outros). Entretanto, é na 

Alemanha que se vai proceder a uma dura crítica ao Direito Natural nas obras de Savigny e Gustavo Hugo 

(Lehbuch des Naturrecht als einer Philosophie des positiven Recht) com o desenvolvimento da chamada 

“escola histórica” (Historischen Rechtsschule). Segundo José D’Assunção Barros (2013), o historicismo 

alemão “deverá ser entendido em sua relação direta com o contexto de afirmação dos Estados-Nacionais” 

(pág. 392), daí segue-se uma visão política do movimento que teria como necessidade precípua a 

afirmação da vontade do estado. De outra sorte, Helmut Coing12 (1977) assevera que existem pelo menos 

três ideias fundamentais: a) a fórmula do domínio ou controle pelo direito através do espírito do povo 

(Beherrschung des Recht durch den Volksgeist); b) a compreensão de uma evolução orgânica de 

determinadas ideias dentro do espírito do povo; e c) a compreensão histórica do direito é (ao mesmo 

tempo) o fundamento da compreensão do direito vigente e de sua dogmática (pág. 47-8). 

A resinificação do Direito Natural em face à necessidade de uma tutela exclusiva do Estado da 

produção jurídica fez com que diversos autores se debruçassem sobre o estudo do conceito do Direito 

Positivo. Nesta seara, então, não só na Alemanha e nos estudos de Savigny e Gustavo Hugo encontravam-

                                                           
12 Num dos capítulos da obra de Maria del Refúgio González, o professor Helmut Coing aborda o que ele vem a 
denominar de actitudes metodológicas em la historia del derecho alemán, para tanto lança mão de uma divisão tópica 
e analítica para diferenciar três ideias principais que acabam por fundamentar o historicismo alemão, e três 
consequências fundamentais. Dentre elas é possível citar a título de esclarecimento “la idea segun la cual el derecho 
era expresión del espiritu del pueblo, o de la cultura nacional, condujo a periodificar el objeto historia del derecho 
al margen de determinadas épocas en función del origen nacional del derecho alemán o germánico” (COING, 1977, 
pág. 48). 
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se notas sobre a compreensão do Direito Positivo. Na França o movimento Iluminista deixa o cenário 

adequado para a criação do Código de Napoleão como um marco histórico do desenvolvimento dos 

estudos sobre o direito codificado. Nasce, neste contexto, a escola da exegese e tempos depois a chamada 

escola científica13. Na Inglaterra os trabalhos de Bentham e Austin começam a ganhar repercussão por 

estabelecerem as bases do legal positivism, seja num conceito utilitarista da divisão de maior felicidade 

para o maior número, ou, numa visão de aproximação entre o historicismo alemão e o utilitarismo inglês. 

Levando-se em conta um determinado país, nação, tempo, ou momento, a discussão acerca do 

positivismo alcança a modernidade através dos estudos de determinados autores e da atuação deles na 

demarcação de seus limites. De modo que surge a necessidade de arquitetar um esqueleto para esse 

Direito Positivo e para esse chamado Positivismo Jurídico. É possível sintetizar tais limites do seguinte 

forma: 

a) Ato regulatório da fala (ou enunciado normativo racional) que tem por objeto a 
ordenação da conduta humana; 

b) Posto pelo Estado através de um processo democrático de representação do cidadão, 
diretamente, ou, através de representantes14; 

c) Valida-se numa cadeia hierárquica que compreende normas de diversos escalões onde 
a de maior escalão valida a de menor (entendendo-se que a constituição sendo o 
âmbito de validade de todo o ordenamento validade numa norma hipotética 
fundamental ou, grundnorm); 

d) Os enunciados normativos podem ser intencionalmente ou não-intencionalmente 
indeterminados cabendo ao Estado/Juiz o papel de preenchimento das lacunas 
decorrentes de tal indeterminação; 

e) Não havendo lei sob a qual o Estado/Juiz possa utilizar-se para resolver um 
determinado litígio, deve ele se utilizar de outras fontes do direito (costumes, 
analogia, jurisprudência, princípios gerais do direito, doutrina e equidade); 

 
Em linhas gerais estes são alguns dos aspectos mais conhecidos e incontroversos sobre a descrição 

do positivismo jurídico e sua historiologia. Pode ser que, a princípio, pelo fato de não ser o objeto principal 

desta pesquisa a narrativa e as asserções realizadas até o presente momento pareçam vagas, mas, como 

exposto alhures, primando por uma objetividade e clareza o argumento que se tentou construir até aqui 

pode ser resumido na seguinte afirmativa: para entender o direito na modernidade é necessário 

compreender sua origem histórica. Fica bem claro então, porque Bobbio (1995) se preocupou em 

descrever na primeira parte de sua obra uma historiografia do direito positivo. Contudo, essa 

compreensão não significa, automaticamente, a descoberta de uma ferramenta capaz de resolver os 

problemas jurídicos da modernidade. Dentre tais problemas é possível citar: a) a autonomia da norma 

                                                           
13 Sem esquecer-se, é claro, da Bergrifjurisprudenz (a Escola da Jurisprudência dos conceitos) como uma provocação 
do próprio historicismo alemão. 
14  Ressaltem-se, ainda na modernidade, a existência de modelos jurídicos autoritários no qual a participação popular 
é diminuta ou inexistente, como são os casos de Cuba e da Coréia do Norte. 
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jurídica; b) a construção democrática dos enunciados normativos; c) a interpretação jurídica; d) o papel 

da globalização nas soberanias estatais; entre diversos outros problemas. Talvez o maior deles esteja num 

dos fatos mais controversos sobre a natureza do Direito Positivo: sua relação com a Moral15. 

Neste quesito, então, a exata dimensão da chamada “complexidade” da modernidade (como uma 

questão de raiz puramente epistemológica) acusa os erros da dogmática jurídica nacional e internacional. 

Os problemas do direito não são mais problemas de solução única e exclusivamente jurídicos. De modo 

que o paradigma insurgente da grande crise de falta de respostas (efetivas) para os gritos da humanidade 

tem se apoiado na interdisciplinaridade, no caráter de complementaridade das ciências e vem de modo 

ainda paulatino, se delimitando sob a alcunha de “sistêmico”. A compreensão histórica anterior (a 

exemplo da escola histórica) é de certo modo substituída porque os métodos passam a exprimir objetivos 

diferentes. Enquanto que os historicistas estavam preocupados em desvendar a natureza do direito 

através de uma compreensão da expressão do volksgeist, hoje, os estudos históricos estão preocupados 

em apontar as falhas e os momentos determinantes que contribuíram para que, por exemplo, o 

“problema” da desigualdade possa vir a existir no mundo a partir da (não) atuação jurídica. 

Conforme leciona o professor Antônio Junqueira de Azevedo (1993) o Direito Português se 

influencia no humanismo jurídico francês na tentativa de depuração dos textos jurídicos perfazendo uma 

libertação de um descritivismo (excesso de comentários) e se socorrendo de uma crítica histórica a fim de 

desvendar o significado original dos enunciados romanos (Corpus Juris Civilis) (pág. 184). Desse modo os 

cinco livros das chamadas Ordenações Manuelinas constituíram a base jurídico positiva para a 

compreensão do Direito e essa experiência portuguesa acusa o transporte, não só dos costumes, cultura 

e práticas, mas, também da mentalidade jurídica que, séculos depois, seria levada ao Brasil. Essa tradição 

que vem a ser levada ao Brasil impõe (desde já) uma adoção histórica pelo sistema germano românico, 

mas não só isso, a averiguação de que, diferentemente, do que ocorre em outras tradições, o direito 

brasileiro não se funda em conquistas e evoluções históricas incorporadas à experiência do povo brasileiro 

(como no caso dos Gregos e dos Romanos), mas sim de uma transposição de modelos da metrópole para 

a colônia (WOLKMER, 2006, pág. 295). 

 Essa concepção deve ser colocada pari passu ao fato de que a religião da coroa portuguesa 

também chega no território brasileiro como um modelo legado à tradição. Disto segue-se a constatação 

                                                           
15 Sobre o tema é importante citar os estudos clássicos de Kelsen (2006) quando aborda a ideia de separação entre 
Direito e Moral. Outro autor clássico que trabalha a questão é Hart (2012) que no posfácio de seu conceito de Direito 
responde às críticas de Dworkin (1978) fornecendo a compreensão acerca da perspectiva do “participante” e do 
“observador” na descrição do coneito de direito. A relação entre Direito e Moral parte da premissa de que a validade 
social do direito através da aceitação da sociedade é o que importa para a descrição da experiência jurídica. 
Modernamente citam-se os trabalhos de Paulson (2011), Waluchow (2002), Himma (2002) e Alexy (2011a) que falam 
sobre a concepção de um positivismo inclusivo, ou, não-positivismo inclusivo. 
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de que os grandes centros de ensino no Brasil serão construídos com base nos ensinamentos neotomistas 

e neoaristotélicos como forma de uma escolástica já densamente debatida e construída ao longo de toda 

a Idade Média. Este cenário, que até parece conflitar, é o contexto do Direito no Brasil Colônia. Em tal 

modelo que preceitua, dentre outras coisas: a) uma forma escrita de conhecimento e reprodução do 

direito; b) uma forma escolástica de explicação da experiência humana; e c) uma necessidade de fornecer 

uma explicação para interpretação, aplicação e discussão das questões jurídicas através de uma filosofia 

crítica; é que o Direito começa a caminhar sobre as terras brasileiras. 

 Nesse momento ainda seria muito perigoso se dizer que exista uma justificativa formal jurídico 

positiva para explicação do conceito de Direito. Seria mais correto afirmar que, mesmo depois da criação 

das primeiras faculdades de Direito no Brasil o pensamento tipicamente acadêmico já residia na doutrina 

do chamado ecletismo espiritualista de Biran e Cousin, defendidos por grandes expoentes brasileiros 

como Salustiano Pedrosa e Gonçalves de Magalhães (PAIM, 1999, pág. 57). A corrente do ecletismo 

espiritualista como paradigma de pensamento incluí dentro de suas cogitações a metafísica na forma de 

questionamento à Moral, à Ética, e uma menção à explicação às ciências da natureza por métodos que 

afastam da compreensão uma racionalidade exclusivamente cartesiana de pensamento (PAIM, 1999, pág. 

60). Ao fazê-lo, o ecletismo acaba por distanciar-se dos rigores metódicos impostos pela doutrina do 

positivismo que já vinha se formando durante o século XVIII, com os trabalhos de Savigny e Gustavo Hugo 

em reação à experiência com o Direito Natural. 

 Se torna, então, necessário justificar a validade científica do questionamento jurídico no Brasil e, 

se tomado por base o argumento epistêmico do ecletismo espiritualista, o Direito se elevaria ao quinhão 

de uma Ciência filosófico política social (etc.) e tantos outros quantos adjetivos pudessem ser alocados na 

explicação dessa experimentação. Somente após 31 de agosto de 1826 (dois anos depois da outorga da 

Carta Império por Dom Pedro) é que, na Faculdade de Direito de Pernambuco nasce uma crítica ao modelo 

tradicional de pensamento brasileiro dentro da conhecida “Escola do Recife”(PAIM, 1997, pág. 16). Desse 

modo, a crítica ao ecletismo espiritualista se transforma no primeiro ciclo de defesa de um positivismo 

científico dentro do direito, um raciocínio metódico que visa excluir do debate jurídico a gnose da 

natureza do direito. Esse tipo de argumentação e esse tipo de pensamento vai ser encontrado com maior 

frequência na obra de Tobias Barreto de Menezes, um dos grandes expoentes da Escola do Recife. 

O que está se narrar no presente tópico não é uma tentativa de construção histórica do 

positivismo clássico, de transporte da tradição romana para a experiência brasileira, mas sim demonstrar 

o seguinte: se os conceitos de reconstrução e reintegração do sentido original do Sein estão diretamente 

ligados à compreensão histórica do objeto, então, esse contexto exprime o modo de ser do dasein, e a 

tradição jurídica que conceitua e entende a expressão “Positivismo Jurídico” no Brasil reputa a estes 
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eventos a natureza do Direito ela própria. Em conclusão, a pesquisa bibliográfica relativa à obra de Tobias 

Barreto de Menezes se torna de extrema importância para o objetivo desta pesquisa. Outra importante 

constatação é o fato de que não havia, ainda, uma concepção de que a Academia deveria funcionar como 

um centro de produção e reprodução do conhecimento. O título de bacharel era visto por sua 

oportunidade de ascensão a cargos políticos, daí que a retórica e o embate se tornaram figuras que 

definiram o chamado bacharelismo no Brasil (PAIM, 1999, pág. 80). Este é o cenário em que a dimensão 

do positivismo encontra guarida para começar a ser discutido no Brasil. 

 

2.1. O Dissenso entre Direito Positivo x Natural no período de 1800 à 1850. 

 Mcinerny (2006) define Direito Natural como “the first inescpable judgements human person 

makes as to what is good or evil in their actions” (pág. XI). Tal definição necessita de uma alocação 

temporal sobre o que foi o Direito Natural desde seu nascedouro, inclusive quando o assunto é a 

delimitação do positivismo jurídico alguns autores reconhecem a interdependência do conceito de Direito 

Natural e Direito Positivo (BOBBIO, 1995, pág. 15). Reputa-se a Aristóteles a fundação de um Direito 

baseado na natureza das coisas. Para Bobbio (1995) em sua Ética a Nicômaco, Aristóteles já começa a 

discriminar algumas caraterísticas do Direito Natural a partir da aceitação da sua validade universal e 

sobre o conteúdo das ações que são disciplinadas (pág. 16-7). O enfrentamento da questão sobre as 

origens e a validade do Direito Natural somente consegue ser discutido com clareza e precisão durante a 

Idade Média, quando se começa a divulgar a ideia de que “o direito natural não é posto por essses 

[homens], mas por algo (ou alguém) que está além desses, como a natureza (ou o próprio Deus)” (BOBBIO, 

1995, pág. 19). 

 Coube, porém, a São Tomás de Aquino a missão de capitanear uma escola inteira de seguidores 

sob a bandeira do Direito Natural. Na Summa Theologica (I, a II. ae, q.90), o angélico doutor se reporta a 

categorias de leis, exprimindo que a razão e a sabedoria divina seriam o fundamento de validade da lei 

natural como uma parte (partícula) da Lex Aeternae, legando, desse modo à lei humana o 

reconhecimendo de sua validade somente quando comparada metricamente à conduta (ou juízo moral) 

exigido pela lei divina (BOBBIO, 1995, pág. 20). Não muito obstante, percebe-se que Aquino não se reporta 

a um Direito Divino, pois Deus é a fonte de toda sabedoria entrementes não poderia ser equiparado a um 

homem e, não muito raro, apesar de ficar perceptível a diferença entre lei natural e direito natural, Aquino 

por vezes as utiliza como sinônimos (MOURA, 2004, pág. 35). Em resumo, a diferença estaria alocada na 

concepção de lei enquanto instrumento ordenador da conduta humana e direito enquanto uma faculdade 

no ato da tomada de uma ação (ou inação) (MOURA, 2004, pág. 32). Neste sentido, a filosofia naturalista 

é revestida de uma capacidade de discussão e resolução de problemas éticos/morais, portanto 
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presumindo a existência de uma filosofia moral como seu fundamento (que em essência provem de um 

“ser” suprahumano). 

 Este tipo de pensamento dominou todo o período da Idade Média. Os modelos políticos 

(centralizadores) utilizaram a ideia de um Direito Natural como argumento de autoridade para justificar a 

existência de governos Absolutistas (BOBBIO, 1995, pág. 35). Isto levou a uma necessidade de 

desconstrução de tal argumento, o que culminou, em última ratio na revolução burguesa, no Iluminismo 

e no renascentismo (inclua-se aqui também a figura do humanismo). O Mito do Direito Natural é criado 

como uma forma de redução epistêmica do jusnaturalismo e neste cenário decaem os adpetos do Direito 

Natural. Neste diapasão argumenta Paim (1999) que os Jesuítas lograram êxito em isolar os protugueses 

do resto da Europa quando instituíram a Contra-Reforma16 (pág. 39) e o fizeram através de uma completa 

alienação do método dos “saberes da natureza” (método científico). Este movimento ficou conhecido 

como “Segunda Escolastica Portuguesa” (PAIM, 1999, pág. 39). 

 Este período da história das ideias no Brasil será estudado por nós da seguinte maneira: a) 

primeiro tentaremos descrever os reflexos práticos da filosofia tomista na cultura brasileira a partir da 

Segunda Escolásica; logo após, b) os reflexos práticos da opção do Primeiro Reinado pela utilização da 

filosofia Eclética Espiritualista de Biran e Cousin como filosofia oficial do Império Brasileiro. O Objetivo do 

primeiro tópico é o fornecimento de um retrato da realidade da filosofia naturalista no Brasil, enquanto 

que o do segundo é, simplesmente, o de contextualizar os debates que se seguiram entre os adpetos da 

versão eclética de naturalismo e os positivistas que surgem em meados do século XIX no Brasil.  

 Reconstruindo uma biobibliografia do período em questão (séc. XVII até meados do séc. XVIII), no 

Brasil os centros urbanos que se encarregaram de comportar certa vida intelectual ajudaram a produzir 

uma imensa e vasta bibliografia, que de acordo com Paim (1999)  

 

“até os começos da segunda metade do século XVIII, a produção de autores brasileiros 
equivale a cerca de duzentos títulos. As obras literárias, de cunho histórico ou 
descritivas, bem como as de índole didática, técnica ou filosófica, oscilam em torno de 

                                                           
16 Denomina-se de movimento de Contra-Reforma a ação dos Jesuítas que tentaram reconstruir a escolástica 
medieval a partir do resgate do tomismo. A Reforma a que se colocam contrários diz respeito a chamada “reforma 
pombalina”, quando o Marquês de Pombal, visando modernizar a Academia modifica o método de ensino regular, 
introduzindo diversos ramos das ciências que haviam sido proibidos pela Igreja (PAIM, 1999, pág. 44). As implicações 
disto na pedagogia são claras, dentre as mais evidentes: a abertura cognitiva. No plano político, entretanto, persiste 
um paradoxo. Tais ideias iam de encontro com a prática política da época pois se tentava estudar ciência a partir da 
realidade imperialista e fundada num direito divino de governar (PAIM, 1999, pág. 45). Isto reflete sobremaneira 
nas modificações que são propostas por Heinécio (1681-1741), Grócio (1583-1645), Pufendorf (1632-1694) e, no 
Brasil, Tomás Antônio Gonzaga (1772); operando-se, então, uma cisão na história do Direito Natural, pois agora fala-
se de um Clássico e um Moderno. 
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trinta. Toda a parcela restante poderia ser agrupada como apologético-religiosa, em sua 
maioria na forma de sermões” (PAIM, 1999, pág. 40). 

 

 

 Dessa cultura emerge uma proposta feita por Vita (1968) de que durante este período o Brasil 

estava imerso no que Max Scheler denominará de “saber da salvação” (PAIM, 1999, pág. 40). De acordo 

com o mesmo, existiam uma categoria de saberes técnicos e operativos denominados de saberes 

científicos, e ao lado deste haveria um segundo tipo de saber que não se refere à este mundo, mas sim 

ao outro (PAIM, 1999, pág. 40). Eles constituíriam a razão por detrás de toda a necessidade de 

compreensão e descrição do mundo, e, de acordo com Vita (1968) seriam a caracterísca mais aparente 

da segunda escolástica portuguesa na cultura brasileira. De acordo com Paim (1999) “o mundo não estaria 

aí para que os homens nele erigissem algo digno da glória de Deus (...), mas para tentá-lo. Desse modo, a 

resistência à tentação equivale ao comportamento ético por excelência. A transitoriedade da tentação 

opõe-se a eternidade da salvação”. (pág. 41). Ainda, mais a frente conclui 

 

“no que respeita ao saber da salvação e em geral à bibliografia do período, conviria fazer 
uma distinção entre obras apologéticas dirigidas aos ateus, cujo paradigma nos poderia 
ser dado pelos Pensamentos, de Pascal; obras de espiritualidade, predominantemente 
místicas e de intenção edificante (sermões, etc.); obras de cunho moralizador, casuístico 
e intenção pedagógica, tendo em vista a formação das almas e a direação das 
consiências; e, finalmente, as obras teológicas propriamente ditas”. (PAIM, 1999, pág. 
42). 

 

 

 Este é o retrato da influência da Segunda Escolástica portuguesa na cultura brasileira. Cite-se, 

questão importante a se tratar, que não haveria faculdades no Brasil até 1826, então, de fato, o monopólio 

do pensamento (e da pedagogia) era exclusivo dos centros eclesiásticos. Aqueles que procuravam fazer 

ciência e reformar o pensamento teriam que se deslocar para Portugal, Coimbra ou Lisboa. Não se pode 

esquecer, também, que apesar de ser este o pensamento dominante durante grande parte da história 

inicial do pensamento no Brasil, já havia notícia do estudo de Kant entre 1804 e 1810 (através do 

magistério de Martim Francisco) a tradução da obra de Charles Villers de 1801 (PAIM, 1999, pág. 55). 

Infelizmente, estes estudos permaneceram escondidos e afastados do público por uma clara intenção 

centralizadora da coroa portuguesa nas terras brasileiras. 
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 O povo brasileiro incapacitado de produzir uma revolução epistêmica, científica, política ou social 

se volta para a cultura como modo de crítica da realidade religiosa. Era, como diz Rainer Sousa em 

pequena crônica publicada em página da internet: a europeização da literatura, música, pintura, etc. que 

tomava conta do cenário artístico no Brasil como forma de contraposição ao ideário do saber da salvação. 

A realidade jurídica não era tão distante disto. Como os magistrados que exerciam o mister de Juízes não 

poderiam estudar no Brasil, todos estudaram em Portugal e ficaram no meio do fogo cruzado entre a 

Reforma Pombalina e a Contra-Reforma Jesuíta. De fato, o Direito Natural era o paradigma a ser visitado, 

e um dos motivos que nos leva a crer que não há um abandono disto pela tradição brasileira é o estudo 

do “saber da salvação”. 

 A partir da criação das Faculdades de Direito (e especificamente delas), a filosofia começa a ser 

discutida dentro de uma Academia. Porém, um grave fator acomete as considerações deste ciclo de 

investigação científica. Por meio de Decreto, durante as décadas de 1850 à 1880, Dom Pedro II torna 

obrigatória e elege como filosofia oficial do Império Brasileiro o Ecletismo Espiritualista. Este tipo de 

posição filosófica buscava agregar teses aparentemente antagônicas buscando pontos de conciliação, daí 

porque eclética. E o adjetivo espiritualista estaria sendo utilizado a fim de estabelecer os pontos de 

diálogo entre as diversas filosofias do espírito (mas, de cunho eminentemente tomistas por conta da 

tradição do pensamento), com as novas filosofias mais cartesianas e mecanicistas (a exemplo a física, a 

química, etc.). O Direito Natural neste sentido ganha uma nova perspectiva, novas possibilidades. Nesse 

sentido, 

 

“Os pensadores ecléticos passam a colocar em primeiro plano o problema da moral, que 
Biran não resolvera de forma satisfatória e permanecia um desafio para o espiritualismo 
em seu conjunto, inclusive os intentos de restauração da escolástica. Precisamente essa 
circunstância faz sobressair a importância do livro Fatos do Espírito Humano (1885), de 
Gonçalves de Magalhães, logo traduzido ao francês e recebido em Paris como 
contribuição relevante à solução do problema que a todos preocupava”. (PAIM, 1999, 
pág. 58). 

 

 

 Desde seu nascedouro, o ecletismo espiritualista esta ligado ao pensamento escolástico no Brasil. 

Reputa-se à Frei José do Espírito Santo a realização dos primeiros estudos ligados ao pensamento eclético 

no Brasil, padre franciscano lecionou as ideias ecléticas nos Seminários da Bahia por volta do ano de 1842 

(PAIM, 1999, pág. 60). Tal dourina, que a época vivia seu apogeu na França, tinha como expoentes Maine 

de Biran, Victor Cousin e Theodore Jouffroy. Dois brasileiros se destacaram na compreensão destas teses, 

viajando para França a fim de aprender com os expoentes desse pensamento, são eles: Salustiano Pedrosa 
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e Gonçalves de Magalhães. Magalhães, incluse, escreve carta cujo teor acusa a relação dos ecletistas com 

o Direito Natural, quando argumenta que 

 

“Passando agora à Filosofia, lhe direi que M. Jouffroy está publicando sua lições de 
Direito Natural; eu tenho assistido a elas e posso assegurar-lhe que são muito filosóficas; 
ele desenvolveu da maneira mais clara e precisa o sistema de Spinoza, assim como o 
ceticismo e o misticismo; ele se mostra digno sucessor de Royer-Collard e ótimo 
discípulo de Cousin” (MAGALHÃES apud PAIM, 1999, pág. 60-1). 

 

 

 Magalhães foi alvo de duras críticas pela Escola do Recife. Em dois textos, Tobias Barreto de 

Menezes sustenta posições que afastam a incidência da filosofia moral espiritualista na compreensão do 

fenômeno jurídico. Para Tobias, o ecletismo espiritualista (e o naturalismo que se esconde por detrás 

desse manto) não é ciência pois subjetiviza o objeto ao arbítrio do cientista. A concepção de amor não 

pode ser medida, ou, sequer explicada no ato da descrição do objeto científico. Ele cita o sentimento do 

cientista em relação a uma rosa e do mesmo modo o de uma bela moça ao receber a mesma rosa. Este 

debate entre os dois configura-se numa das contendas mais importantes para a filosofia brasileira na 

medida em que Tobias insere no pensamento acadêmico brasileiro uma crítica ao espiritualismo e ao 

Direito Natural através de um método reducionista acusando uma parcial adesão ao positivismo (muito 

embora algum tempo depois critique a apropriação brasileira ao positivismo por acreditar existir uma 

incompreensão de Kant – dentre outros – no Brasil). 

 Estes anseios de modernização intelectual fizeram com que o Direito Natural perdesse força no 

Brasil tendo o mesmo sido paulatinamente substituído pelas contemplações científicas do Direito 

Positivo. Movimento similar ao que se deu em âmbito macro após a publicação do trabalho de Savigny e 

Gustavo Hugo. A questão, que também pode ser acometida do ponto de vista do humanismo, conforme 

leciona Bárbara Lessa (2016), “em relação ao direito natural e aos direitos naturais, os humanistas 

consideravam difícil e até mesmo inútil sustentar a existência de um direito natural” (pág. 12). O que 

importava eram as leis e as consequências das práticas humanas que estavam em jogo.  

 Neste diapasão cabe ainda salientar e traçar uma linha temporal para a compreensão desses 

momentos sob os quais o Direito Natural perpassa no Brasil, como forma de conclusão preliminar deste 

tópico: a) do descobrimento até a reforma pombalina o Direito Natural passou por um amplo resgate da 

tradição tomista, fixando suas bases na cultura brasileira; b) a partir da reforma pombalina o Direito 

Natural passou por uma modernização de seus dogmas e paradigmas para que pudesse transparecer no 
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Brasil na forma de ecletismo espiritualista; c) a partir da crítica da Escola do Recife o Direito Natural 

começa a perder a significância por conta da instituição de um paradigma positivo. 

 

3. Tobias Barreto de Menezes e sua obra. 

 De posse de toda esta argumentação fica clara a importância da obra tobiática para a construção 

de uma identidade jurídica no Brasil. Grande parte de seus escritos são condensados post mortem, 

considerando que aquela altura não havia periódicos acadêmicos, ou, revistas qualificadas. 

Consequentemente artigos esparsos publicados em jornais, palestras, discursos, são o arcabouço do 

pensamento de Tobias Barreto. O Estado do Sergipe publicou grande parte destes estudos reunidos e 

surgiram diversos comentadores e verdadeiros herdeiros do legado que se instituiu a partir do 

conhecimento deste pensador brasileiro. Bem, utilizaremos como arcabouço para o desenvolvimento 

deste tópico a compilação feita pelo Instituto Nacional do Livro MEC, com introdução de Paulo 

Mercadante e Antônio Paim (1977).  

 Nele está bem clara a divisão perpetrada no pensamento de Tobias, o sumário é divido 

temporalmente, nos artigos publicados entre 1868 e 1874 como relativos ao seu período de formação sua 

crítica ao naturalismo (na forma do ecletismo espiritualista) e adesão parcial ao positivismo. São cerca de 

dez artigos que compreendem temáticas relativas a: a) Crítica ao Tomismo; b) Crítica ao Ecletismo a partir 

de Guizot e Gonçalves de Magalhães; c) Crítica à metafísica clássica, dentre outros. Já no período de 1875 

á 1882 a sua fase do rompimento com o positivismo. Constam seis trabalhos relativos à: a) reconsideração 

da metafísica; b) o papel da arte no desenvolvimento da ciência; c) desenvolvimento de uma teoria 

agnóstica da pena; d) a incompreensão de Kant no Brasil. Passemos à análise destes argumentos. 

 

3.1. Adesão Parcial ao Positivismo. 

 Ao iniciar sua crítica, Tobias Barreto (1977) indica que as bases do pensamento ecletista 

constituem o alicerce no qual se fundou a filosofia da modernidade, porém, suas críticas ao ecletismo são 

(pelo menos preliminarmente), de cunho epistêmico e metodológico (pág. 58-60). Sustenta ele que o 

chamado ecletismo se funda, em essência, na tradição religiosa que tenta se modernizar com o emprego 

de um método científico moderno, nesse sentido, a constatação de Tobias (1977) se conecta com os 

reflexos da Reforma Pombalina que, mesmo depois de muito tempo, consegue cientificizar a religião 

através da filosofia (pág. 60). 
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 Essa incompatibilidade metodológica é acusada por Tobias como sendo o “radical defeito” do 

ecletismo, sustentando que “as ciências diversas que procuram o conhecimento das coisas têm cada uma 

o seu caráter pela mesma especialidade do seu objeto, e o que determina esse caráter é o emprego do 

método conveniente á aquisição das verdades respectivas” (MENEZES, 1977, pág. 60). Esta alegação dá 

um indício de que ele pretende atacar a episteme do ecletismo. Essencialmente, ele acusa que sob a 

perspectiva espiritualista persiste uma confusão entre os limites objetivos imantes a noção de um sujeito 

e um objeto. 

 Se de um lado as ciências naturais clarificam a relação entre sujeito e objeto a partir da percepção 

deste sobre a experiência daquele, as causas espirituais que também são experiências se apropriam da 

relação interpretativa para inserir a visão particular do sujeito na significação do objeto, desse modo 

dissimulando o método interpretativo das ciências naturais dentro das ciências do espírito no intuito de 

reduzir tais experiências em leis universais (MENEZES, 1977, pág. 61). A tímida noção que podemos 

construir com esta argumentação inicial de Tobias (1977) é a de que ele pretende atacar o espiritualismo 

pela impossibilidade de fusão de métodos entre o conhecimento do corpo e o do espírito (dando uma 

especial primazia para psicologia). A adesão parcial ao positivismo (em sentido filosófico) fica mais 

evidente nesse contexto, porém a crítica continua em outras obras e escritos. 

 Em outro momento, dissertando acerca da doutrina de São Tomás de Aquino, Tobias (1977) inicia 

argumento que coloca em xeque a validade autoritária da filosofia durante a Idade Média e o fato de, 

ainda no século XVIII, persistem os fervorosos defensores de tal tese (pág. 67-8). Nessa perspectiva a 

separabilidade entre religião e ciência também começa a ser acusada pelo jurista brasileiro, ponderando, 

dentre outras coisas que “o positivismo tem razão quando julga inacessível e intratável a questão da causa 

primeira, é crível mesmo que todos os desatinos metafísicos e teológicos sejam a fatal consequência de 

querer-se conter a divindade no círculo das investigações científicas” (MENEZES, 1977, pág. 69). 

 Ele sustenta que toda a construção da causa primeira do conhecimento (enquanto Deus), 

necessita de um critério validador interno (ao ser) que possui uma característica eminentemente moral: 

amor à divindade (MENEZES, 1977, pág. 71). Há também a acusação da impropriedade argumentativa na 

tese de Deus como a ideia central que se chega através da inteligência particular, vindo Tobias a sustentar 

que tal tese levaria, em última ratio, a um panteísmo de Deus (MENEZES, 1977, pág. 73). Ao fim de tudo 

isto, podemos auferir que a crítica de Tobias (1877) se associa ao processo de desontologização das 

ciências humanas por uma análise crítica, neutra e avalorativa. Daí decorre a necessária crítica ao 

naturalismo, que vem a ser completada com a afirmação de que “teologia e teodicéia não são ciências” 

(MENEZES, 1977, pág. 77). 
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 Após a publicação destes escritos, Tobias (1977) é respondido por Manuel Godofredo Autran que 

defende uma apropriação por parte de Tobias da tese aquiniana e começa densa crítica a respeito da 

intuição do saber como uma questão que pode sim ser presumida da existência divina. O amor que se 

sente por Deus pode ser objeto de ciência. Argumento este que é novamente combatido, sustenta Tobias 

(1977) que “é falso que para sentir seja necessário conhecer o que se sente (…) a consciência dá o 

conhecimento do que se sente; para conhecer é mister que essa coisa exista, mesmo antes de ser 

conhecida” (pág. 79) concluindo mais a frente com a metáfora: “o recém-nascido não tem consciência do 

que sente, mas a sente dor que o faz chorar” (pág. 79). Voltam as questões metodológica e 

epistemológica, apesar de extensa a transcrição é necessária: 

 

“O conhecimento é particular, fenomenal, determinado; a ciência é geral, baseada em 
princípios. O individual, encarnado em si mesmo, não pertence à ciência; o que nos 
indivíduos ela procura é o que eles têm em geral e comum aos gêneros, às diversas 
classes de seres ou de fatos. O amor que se tem de Deus é um fenômeno particular do 
espírito; como tal cai sob as vistas da consciência, mas não é ainda por si só um objeto 
científico; o amor pertence à classe dos fenômenos sensíveis, e estes por sua vez à classe 
dos fenômenos espirituais em geral, sobre que se exerce a psicologia empírica” 
(MENEZES, 1977, pág. 80). 

 

 

 O sentimento valorativo individual sobre o significado do objeto é irrelevante para a compreensão 

de sua existência e não pode ser presumido partindo-se do pressuposto da vontade daquilo que não se 

pode comprovar a existência, assim como não se pode alegar que a maior parte das pessoas concordaria 

que o amor que se sente por Deus é objeto, sim, de ciência (MENEZES, 1977, pág. 82). Ao passo que a 

própria ciência passa a ser conceituada como um espécie de estudo interno dos fatos, catalogação, 

generalização, sendo necessária a reflexão sobre o que se pretende conhecer (MENEZES, 1977, pág. 83).  

Curioso notar que Tobias (1977) não é cego para as regras internas da teologia e da teodicéia, pois 

concebe a distinção entre uma teologia moral e uma dogmática, porém ás descredita completamente 

enquanto ciências pelos postulados metodológicos e epistêmicos apontados durante todo o texto (pág. 

89). 

 Somente em 1869, Tobias (1977) irá tratar da sua grande crítica ao Ecletismo Espiritualista quando 

ataca o livro “Fatos do Espírito Humano” de autoria do carioca Gonçalves de Magalhães. Aquelas alturas 

a brochura era o único (e o primeiro) manual de filosofia escrito no Brasil, tornando-se alvo para as mais 

diversas posições (pág. 90). A crítica desenhada por Tobias (1977) neste ensaio beira um argumento ad 

homini, quando ataca as escolhas dispositivas da retórica de Magalhães, acusando de acreditar ter 

descoberto algo novo na filosofia (pág. 92), mesmo não conhecendo inteiramente os reflexos da filosofia 
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alemã na França, ou, quiça, na obra de Victor Cousin (pág. 94). É uma questão de referência, e uma escolha 

discricionária por alocar a verdade na visão exclusiva de um autor referência, sustenta Tobias (1977) 

 

“O positivismo na Europa se exprimia por órgãos tais como Littré e Stuart Mill. O 
hegelianismo era atacado por muitos, sustentado e professado por Vera. Na Itália, onde 
o nosso filósofo estivera como encarregado de negócios, fulguravam os grandes nomes 
de Gioberti e de Rosmini. No mundo filosófico fazia-se ouvir o embate das mais fortes 
discussões movidas pelos mais robustos combatentes. E no entanto o Sr. Magalhães 
nada ouviu! Não se pode, não se deve desculpar ao ilustre filósofo-poeta-diplomata 
semelhante indiferença; tanto mais quanto ele, deixando o que melhor importava, 
ocupou-se muito de refutar o refutado, usando de velhos e debilíssimos argumentos”. 
(MENEZES, 1977, pág. 94). 

 

 

 Tobias (1977), entretanto, dirige-se especificamente ao capítulo VIII da obra de Magalhães para 

investigação da teoria do duodinamismo como sendo aquela “que tira a sensibilidade da alma espiritual 

para atribuí-la a um princípio diverso” (pág. 94). Gonçalves de Magalhães visa distinguir, além das 

categorias “corpo” e “alma” uma terceira, a sensibilidade como um a priori para qualquer tipo de 

conhecimento humano, a resposta de Tobias (1977) ainda reside no fato de que a ciência não pode deixar 

de falar uma linguagem específica e excluir de sua apreensão a língua comum, do cotidiano, ou seja, a 

premissa maior para derrubar o primado da sensibilidade é a simples apreensão de que ela não passa de 

uma intuição, um palpite, um exercício divagatório quando não mensurada e reduzida a um método (pág. 

95-7). Com estas acepções da crítica de Tobias (1977) ao Ecletismo, percebe-se sua aproximação com um 

positivismo metodológico. É bastante dizer que ele foi fortemente influenciado neste período pelo 

primeiro Ihering, portanto, um adepto da positivação, simplificação e esvaziamento ontológico do Direito. 

 

3.2. Crítica aos Positivistas. 

Em 1875, Tobias (1977) lança texto, muito por conta da publicação de seu grande amigo e 

seguidor Sylvio Romero intitulada “A morte da metafísica”, respondendo-a com o seguinte título: “Deve 

a metafísica ser considerada como morta?” (pág. 291). Nesse sentido, ele postula, ainda que novamente, 

pela tese de superação da teologia e da fé implícita no “velho Deus” que ainda é o argumento comum 

sustentado pelos grandes nomes da filosofia brasileira (MENEZES, 1977, pág. 291). Tobias (1977) procura 

sustentar a construção da morte da metafísica através da complementação de Kant à crítica feita por 

Hume, desde já frisando que todos os desenvolvimentos do tema se dão dentro da filosofia alemã, não 

somente isso, ele associa a obra de Hermann Hettner como sendo o pressuposto da crítica de Kant, 

sustentando a queda do absoluto e a superação da metafísica e da teologia pela experiência (pág. 292-3).  
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Refere-se ele ao pressuposto das críticas da razão pura e prática, da possibilidade de moldar o 

mundo da natureza pelo mundo da cultura e a questão da conduta é completamente levada a cabo pelo 

prospecto do ideal de libertação do sono dogmático. Tobias (1977) se põe divagante nesse princípio 

kantiano e conclui que a apreensão da na causalidade pela humanidade diz respeito à consciência e ela é 

pura metafísica, nesse sentido, seria mesmo possível advogar uma tese de morte da mesma estando ela 

presente como dado essencial para compreensão da natureza e das humanidades? Essa é a primeira 

crítica tobiática ao que se tornou o positivismo jurídico no Brasil (pág. 294-7).  

Nota-se que Tobias (1977) está operando num quadrante que diz respeito ao desenvolvimento 

hegeliano das premissas kantianas da crítica da razão, ele está se filiando ao fato de que a partir da 

intencionalidade do ser as ciências se dividem em natureza, razão e espírito, este último o centro onde se 

desenvolvem as instigações do espírito objetivo, subjetivo e absoluto. Outrossim, Tobias (1977) está a 

criticar uma apropriação do pensamento kantiano de modo a acreditar num esvaziamento completo e 

desmedido da questão metafísica de dentro das ciências, parece comungar com um ideal que só viria a 

ser postulado em sua inteireza em 1934 na Teoria Pura do Direito, a ciência do direito como uma 

verdadeira ciência do Espírito. Nesse sentido a crítica de Tobias é substancial, um equívoco interpretativo, 

uma apropriação dos conceitos fundamentais de Kant pela tradição jurídica instituída a partir da Escola 

do Recife. 

 

4. Conclusões. 

 Em sede de conclusão podemos apontar que: a) a crítica de Tobias ao Naturalismo é uma uma 

crítica metodológica baseada nos pressupostos de Hume e com influencias Kantianas; b) a crítica de Tobias 

ao positivismo é substancial pois ataca de frente um erro interpretativo, uma falha na compreensão da 

estrutura do pensamento neo-kantiano, especialmente em Hegel. Acusar isso é esclarecer que, de fato, é 

pertinente a adesão parcial e a crítica ao positivismo jurídico fundado a partir da premissa da morte da 

metafísica. Neste diapasão, Tobias (1977) está coberto de razão. Não podemos sistematizar e objetivar a 

ciência ao extremo acreditando que a simples alegação de não existência de uma lei natural, implica, 

necessariamente, uma não existência de uma lei da natureza. Ao mesmo passo, de que o papel e a 

linguagem do cientista é uma linguagem da matemática e da certeza, da causalidade. 

O que Tobias (1977) indica, simplesmente, é o de que os franceses se debruçam sobre Kant mas 

Kant não é objeto de divagação por parte dos juristas brasileiros. Parecem ser cegos e atrasados para os 

contributos do racionalismo e se o são, também parecem desconhecer completamente os 

desenvolvimentos do neo-kantismo. Este é o epicentro da resposta dele a toda uma escola que se formou 

sobre a tese de necessidade de objetivação da ciência pela razão.  
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Conhecer isto é compreender melhor a formação e a construção dos dogmas jurídicos no Brasil. 

Pode-se perceber porque Kelsen, por exemplo, é um autor incompreendido pela tradição brasileira. Desde 

a raiz estamos completamente vinculados a uma necessidade de objetivação extrema das relações sociais 

e esquecemos da nossa história quando tentamos compreender a nós mesmos. Esse é o problema 

essencial da teoria do direito e da tradição jurídica no Brasil. Mais vale um Dworkin na mão do que um 

Tobias, ou um Reale no bolso.  

Enquanto não pudermos ser capazes de desmistificar esses dogmas instituídos pela 

incompreensão da Tradição jurídica brasileira estaremos completamente perdidos. Teremos avançados 

na “modernização” do direito pátrio como uma cópia de sistemas estrangeiros, debatendo realidades 

completamente diferentes da nossa e estaremos atrasados no reconhecimento da nossa identidade 

jurídica. 
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RESUMO: Este trabalho trata da problemática do ressarcimento dos danos puramente patrimoniais na 

seara ambiental. No ordenamento português, como regra, preza-se pela não indenizabilidade dos 

chamados pure economic loss, em razão da ausência nestes casos de violação de direito absoluto, 

conforme interpretação do art. 483º do Código Civil. Contudo os danos ambientais merecem especial 

atenção. Logo, através do princípio do poluidor pagador e do instituto da responsabilidade civil, busca-se 

uma efetiva defesa do ambiente e da promoção do desenvolvimento sustentável, de modo a equilibrar a 

relação Homem e Natureza. Inicialmente é trabalhada a ideia de danos puramente patrimoniais no 

ordenamento português e sua aplicação no domínio do direito ambiental. Em seguida são tratados dos 

meios de proteção econômica e ambiental, como os fundos ambientais. 

 

PALAVRAS CHAVE: Danos Puramente Patrimoniais Ambientais; Responsabilidade Civil; Princípio do 

Poluidor Pagador; Fundos Ambientais. 

 

ABSTRACT: This paper aims the problem of reimbursement of pure economic loss in the environmental 

field. In Portuguese legal order, as a rule, it is valued for the non-indemnity of so-called pure economic 

loss, due to the absence in these cases of violation of absolute right, as interpreted in art. 483 of the Civil 

Code. However, environmental damage deserves special attention. Therefore, through the polluter pays 

principle and the institute of civil liability, an effective defense of the environment and the promotion of 

sustainable development is sought, in order to balance the relation Man and Nature. Initially it is 

developed the idea of the pure economic loss in the Portuguese legal order and its application in the field 

of environmental law. Thereafter are suggested means of economic and environmental protection, such 

as environmental funds. 

 

KEY WORDS: Environmental Pure Economic Loss. Liability. Polluter-pays Principle. Environmental Funds. 
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O ser humano, essencialmente dependente da natureza para sua manutenção e sobrevivência, 

atua desde os primórdios sobre o meio ambiente. Todavia, o consumo desenfreado vem se tornando uma 

grande preocupação para a sociedade. A percepção social em face da magnitude dos problemas 

ambientais ocorre de forma lenta e paulatina (ARAGÃO, 1997, p. 20), porém as Conferências 

Internacionais, marcadamente a Conferência de Estocolmo e a Eco 92 demonstram o despertar da 

sociedade para as questões ambientais.  

São diversos os casos em que a atuação humana desencadeia riscos para a saúde, para a vida e 

até mesmo para a biodiversidade17. Dessa forma, em busca de um desenvolvimento sustentável, é preciso 

o estabelecimento de um sistema jurídico efetivo de prevenção e reparação dos danos ambientais de 

forma a harmonizar e equilibrar as atividades do homem e o ecossistema (SILVEIRA, 2008, p. 5).  

Diante desta realidade de sociedade de risco na qual vivemos, cercados de desastres ambientais 

e o crescente número de demandas judiciais, o Direito, sendo um instrumento garantidor, é obrigado a 

prevenir e reparar essas atuações danosas. Logo, nos resta concordar com CORDEIRO (1994), pela 

imprescindibilidade do ambiente ser encarado como passível de ser tutelado não só pelos institutos do 

Direito Público, mas também pelos institutos do Direito Privado (p. 383). Neste ensejo, volta-se a atenção 

para o instituto da responsabilidade civil18.  

Associada ao princípio do poluidor pagador19, a responsabilidade civil pelos danos ao meio 

ambiente visa a proteção e equilíbrio harmônico entre a natureza e os seres vivos. A busca por um 

desenvolvimento sustentável está centrada na necessidade de se preservar o patrimônio da Humanidade 

em prol das gerações futuras, assegurando a equidade intergeracional. Destarte, é dever dos responsáveis 

a prática de atuações idôneas, impondo ao poluidor o cumprimento da sua obrigação de indenização e 

de reparação de todos os danos causados. 

Neste contexto, será discutida a problemática da ressarcibilidade dos danos puramente 

patrimoniais em matéria ambiental pelo direito português. A reparação dos danos ambientais encontra 

amparo na Lei de Responsabilidade Civil Ambiental e nos pressupostos gerais da responsabilidade civil, 

conforme artigo 483º e seguintes do Código Civil. Porém, no caso em que não exista uma lesão de direitos 

                                                           
17 Catástrofes ambientais como os acidentes provocados em instalações na região de Bhopal, na Índia, os naufrágios 
dos petroleiros Erika, Prestige, Amoco-Cadiz e Marão, o desastre em Mariana no Brasil são notórias e chamam à 
atenção para a problemática da ressarcibilidade dos danos ambientais suscitada e as especificidades que a rodeia, 
sendo objetos de tratamento jurisprudencial e demonstrando quão significativa e essencial é a discussão do tema.  
18 Nos termos gerais do instituto da responsabilidade civil, tem-se admitido, tradicionalmente, uma bipolarização entre 
modelos de responsabilidade civil delitual e obrigacional. Para uma diferenciação entre responsabilidade aquiliana e 
obrigacional vide, por exemplo, TELLES, 2010, p. 211 ss. e ALMEIDA COSTA, 2009, p. 539 ss.  
19 Para uma maior efetividade do princípio poluidor pagador o mesmo deve ser articulado com outros princípios como 
o princípio da responsabilização. Em síntese, este princípio visa à internalização dos custos externos de deterioração 
ambiental e que esta situação levaria a um maior controle do processo produtivo devido à adoção de medidas 
preventivas pelos potenciais poluidores (BENJAMIN, 1993, p. 228).  
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subjetivos absolutamente protegidos, estaremos perante danos puramente econômicos20. Surgindo 

neste âmbito a discussão sobre a proteção dos interesses econômicos em sede de dano ambiental.  

No ordenamento lusitano, a norma central da responsabilidade aquiliana disposta no artigo 

483º, nº1 do CC, é explícita ao requerer como pressuposto da responsabilidade, que a perda patrimonial 

sofrida pelo sujeito tenha sido consequência da violação de um direito subjetivo que lhe assistia. Logo, 

estão em causa direitos absolutos e ocorrendo a lesão de posições creditícias segue-se o regime da 

responsabilidade obrigacional dos artigos 798º e seguintes (FRADA, 2007, p. 238-239). Frada e 

Vasconcelos consideram que “em sede de responsabilidade civil obrigacional, prevista nos arts. 798º e 

seguintes do Código Civil, a indemnizabilidade de danos patrimoniais puros não suscita dúvidas segundo 

a natureza do interesse afectado” (2015, pág. 162). Porém, “no campo aquiliano, a situação é diferente: 

nos termos do art. 483º, nº 1, do Código Civil – norma central, a imputação delitual pode resultar da 

violação de direitos subjectivos de outrem ou de disposições legais destinadas à protecção de interesses 

alheios. Entende-se que a violação de direitos subjectivos de outrem, enquanto previsão básica de 

responsabilidade civil delitual, tem essencialmente em vista a lesão de posições jurídicas absolutamente 

protegidas” (págs. 162-163). Deste modo, “as lesões patrimoniais que não envolvem a ofensa de uma 

posição jurídica absolutamente protegida só dentro de pressupostos relativamente estreitos poderão dar 

lugar a uma obrigação de indemnizar” (pág. 163). 

Com efeito, no artigo 483º o legislador não prescreve uma obrigação de indenizar prejuízos, mas 

tão-só a obrigação de os indenizar quando, em determinadas circunstâncias, tenha sido violado o direito 

de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios. Por conseguinte, o dano 

patrimonial puro não será, em princípio, ressarcível em sede de responsabilidade civil delitual, já que a 

sua especificidade reside precisamente na inexistência de uma prévia violação de um direito subjetivo 

absolutamente protegido do lesado. 

Assim, a ressarcibilidade dos danos patrimoniais puros parece ter a sua sede própria no âmbito 

da responsabilidade civil obrigacional já que, neste tipo de responsabilidade, os danos causados em 

consequência do incumprimento de uma obrigação se repercutem no patrimônio do credor, não 

dependendo o direito de indenização da violação de um direito subjetivo absolutamente protegido. 

Ocorre que o sistema português de responsabilidade civil não permite a ressarcibilidade delitual de danos 

patrimoniais puros, salvo quando exista uma disposição de proteção que tenha por objeto a tutela de 

interesses primariamente patrimoniais. Caso não exista, a regra da irressarcibilidade delitual deste tipo 

de prejuízos deverá manter-se (VASCONCELOS, 2007, p. 149-152).    

                                                           
20 Como salienta VASCONCELOS (2007) este conceito é distinto do de dano patrimonial, que surge em consequência 
da violação de um direito subjetivo (p. 149 e ss). Também por isso, CABRAL (2001) nota 7, prescinde do adjetivo 
“patrimonial”, de influência alemã (“reine oder primäre Vermögensschaden”), em prol da expressão “dano 
económico”, proveniente da tradição anglo-saxónica (economic loss) (p. 1028 e ss). 
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Na Alemanha, por exemplo a questão que se coloca é se os danos puramente patrimoniais 

seriam protegidos pelo artigo 823 do BGB e a resposta é negativa. Uma lesão culposa do patrimônio de 

outrem só obriga a indenização, segundo o §823º, alínea 1, quando, ao mesmo tempo, foi lesado um 

concreto direito patrimonial, em especial a propriedade (VAZ SERRA apud SILVEIRA, 1960, p. 43; 

BARBOSA, 2006, p. 22). Contudo existem exceções como os danos puramente patrimoniais abrangidos 

por uma norma de proteção específica como a contrariedade dolosa dos bons costumes estatuído no 

§826º do BGB (MONTEIRO, 2005, p. 134). 

Os interesses puramente patrimoniais apenas são protegidos quando haja uma relação 

obrigacional entre lesante e lesado (art. 798.º), quando o lesante viole uma norma de proteção que tutele 

esses interesses (art. 483.º, 1) ou quando o lesante atue com abuso de direito21 (art. 334.º) (LEITÃO, 2009, 

p. 259 e MONTEIRO, 1989, p. 191 e 535). Uma vez que não existe um direito ao patrimônio, estes 

interesses não são tutelados pela primeira previsão da cláusula geral do art. 483.º, 1, que apenas abarca, 

para além dos direitos de personalidade, os direitos sobre coisas (corpóreas ou incorpóreas), como a 

propriedade e os direitos de propriedade intelectual ou industrial (protege-se os bens ou interesses 

incorporados num direito absoluto).  

Nesse interim, o presente trabalho explora a questão da ressarcibilidade dos danos puramente 

patrimoniais, também designados puramente econômicos, buscando sua solução em matéria ambiental. 

Para isso, inicia-se por um panorama geral incluindo as principais características e tipos de danos 

puramente econômicos em Portugal e no direito comparado. Em seguida, uma importante distinção entre 

dano ambiental e dano ecológico, abordando o tratamento da matéria na seara ambiental e por fim, 

apontam-se soluções para a problemática. 

Para melhor desenvolvimento do tema acima referido, buscar-se-á analisar a problemática à luz 

do método dedutivo e de uma pesquisa descritiva, tendo em vista as possibilidades jurídicas para a 

proteção ambiental e a implementação do desenvolvimento sustentável. Através da análise do marco 

legal, revisão bibliográfica e observação da relação existente entre os tipos de danos e o conceito de dano 

puramente econômico objetiva-se, ainda, contribuir para uma reflexão crítica sobre o tratamento da 

indenizabilidade dos danos ambientais. 

 

2 A TUTELA DOS DANOS PURAMENTE PATRIMONIAIS FACE ÀS REGRAS GERAIS DO DIREITO PORTUGUÊS 

 

Na doutrina portuguesa, é a partir de MONTEIRO que o tema das normas de proteção começa 

a ser investigado. Em conjunto com a proteção delitual de interesses patrimoniais puros, reconduz a 

                                                           
21 Por outro lado, há quem considere que o abuso de direito não constitui um fundamento geral para a ressarcibilidade 
dos danos puramente patrimoniais, dada a existência de requisitos especiais e qualificados para que ele possa constituir 
uma fonte de responsabilidade civil, ver FRADA, 2007, p. 164 ss., n. 121, e FRADA, 2006, p. 156 ss. 
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responsabilidade delitual à violação de deveres gerais de conduta que a ordem jurídica impõe aos 

indivíduos para proteção de todas as pessoas (1983, p. 7-83). A propósito do artigo 483.º, n.º 1, do CC, 

houve opção do legislador por uma posição intermédia entre um sistema de grande cláusula geral e um 

sistema de tipicidade do ilícito. Assim, no caso da violação de direitos subjetivos, registra-se uma ilicitude 

pelo resultado do comportamento, e diante de violação das normas de proteção, a ilicitude configura-se 

pela maneira de agir. 

Ocorrido um prejuízo que repercuta na situação patrimonial global de uma pessoa, sem que 

tenha sido atingido um bem absolutamente protegido, o dano patrimonial pode ser indenizado se 

verificados os outros pressupostos da responsabilidade delitual. As normas de proteção assumem, desta 

forma, um relevo autônomo quando não se registra violação de direitos absolutos e não estão 

preenchidos os requisitos do abuso do direito. 

Por outro lado, as normas de proteção permitem em matéria de pressupostos da 

responsabilidade civil uma facilitação da prova ao nível da ilicitude, na medida em que prescrevem formas 

de conduta concretas e determinadas, além de um recuo da culpa à violação da norma, sem abranger a 

violação dos bens jurídicos (MONTEIRO, 2005, p. 135-137). A segunda modalidade de ilicitude teria assim 

uma função de complemento e alargamento da primeira modalidade, a qual não deveria ser vista com 

uma função de restrição ou limitação. A ilicitude corresponde à mera infração da norma de proteção. 

As dificuldades assentam na identificação do que seja a proteção de interesses alheios e de 

como se afere o preenchimento dos pressupostos desta modalidade de ilicitude, que, na maioria dos 

casos, dependerá essencialmente da perspectiva do intérprete e da sua opção entre considerar o fim da 

norma, a mera proteção de interesses coletivos ou a tutela concomitante de interesses individuais.  

A separação entre proteção institucional e individual é, não raras vezes, muito difícil de ser 

realizada. Daí a importância de não se reduzir a interpretação ao âmbito da norma de proteção e de lançar 

mão de pontes para o sistema, evidenciando a necessidade de recorrer a uma ponderação para 

compatibilizar o sistema de responsabilidade civil e a praticabilidade.  

Em relação aos danos patrimoniais primários, Monteiro propõe como regra interpretativa, que 

a qualidade da disposição, em caso de dúvida, só proteja interesses primariamente patrimoniais quando 

registrado reforço penal (1983, p. 256). Em princípio, o principal campo de proteção do patrimônio seria 

o dos crimes contra o patrimônio.  

No exemplo da interrupção de energia por corte dos cabos elétricos, a fronteira da 

indenizabilidade das empresas afetadas coloca-se no momento em que o dano deixa de ser puramente 

patrimonial para passar a ser uma violação do direito de propriedade ou do direito à empresa. Também 

o critério de só admitir a indenização de interesses patrimoniais puros quando há violação do direito de 

propriedade (no caso da paragem de laboração da fábrica), nos parece configurar uma recusa em encarar 

os limites do ressarcimento dos danos puramente patrimoniais. 
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A conformidade com o artigo 483.º, n.º 1, 1.ª parte, exige uma leitura de não ressarcibilidade 

geral de danos puramente patrimoniais e a mera indenizabilidade de interesses patrimoniais específicos. 

Em termos de técnica legislativa, a disposição de proteção tanto pode estabelecer e individualizar 

diretamente certos interesses puramente patrimoniais, para lhes atribuir proteção, sem prescrever 

comportamentos concretos para os atingir, como pode, indiretamente, consagrar uma tutela delitual pela 

imposição de condutas cuja observância visa precisamente a proteção desses interesses.  

Na doutrina tem-se imposto, com generalidade, uma posição negativa sobre a indenizabilidade 

dos danos puramente patrimoniais, condensada na fórmula: sendo violado um direito absoluto, há 

responsabilidade, ou seja, há dever de indenizar, desde que verificados os demais pressupostos. E sendo 

praticada uma conduta que apenas diminui o patrimônio globalmente considerado, sem violação de 

qualquer direito absoluto, não há dever de indenizar, mesmo que verificados os demais pressupostos, 

salvo se ocorrer violação de uma concreta disposição de proteção ou se a atuação for contrária aos bons 

costumes.  

Esta posição bastante restritiva em relação aos danos puramente patrimoniais, justifica-se, pela 

necessidade de assegurar o livre desenvolvimento da personalidade e um sistema baseado na 

concorrência, que pressupõem que se causem prejuízos a interesses patrimoniais alheios. Por outro lado, 

os interesses patrimoniais do lesante e do lesado equivalem-se, pelo que não há que privilegiar uns em 

relação aos outros.  

O problema da responsabilidade por danos puramente patrimoniais consiste no fato de neles se 

jogarem aspectos que devem ser tratados autonomamente por serem distintos, mas que normalmente 

surgem interconectados, quais sejam os limites da responsabilidade civil e a causalidade. Em regra, os que 

defendem, por princípio, a não indenizabilidade de danos puramente patrimoniais subscrevem a tese do 

carácter restritivo das normas de proteção e a sua subalternização a uma forma complementar de 

proteção, geralmente em concurso normativo com a violação de direitos absolutos, quando, na realidade, 

esta situação básica de responsabilidade deve ser erigida como uma forma alternativa para situações em 

que não se deparam direitos subjetivos22.  

Para a fundamentação da não indenização dos danos em interesses puramente econômicos 

entende um recente estudo a partir dos cable cases, existirem na literatura argumentos de ordem 

axiológica e de ordem pragmática. De ordem axiológica, o argumento do diferente valor dos bens 

jurídicos, que sendo compreensível na dicotomia bens pessoais e bens patrimoniais, já seria 

incompreensível para atualmente traçar uma separação entre direitos reais e interesses puramente 

                                                           
22 Bussani, Palmer e Parisi alertam que “The civilian distinction between absolute or relative right – recognized by 
French legal systems and based upon the nature of the underlying interests protected by the legal system – has 
traditionally served as a theoretical framework providing a default template of remedies and rules concerning the 
standing and scope of protection of such rights. At the same time, the distinction has created some artificial inertia in 
the adaptation of the legal system to new changing realities” (2007, p. 33). 
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patrimoniais, atendendo à maior importância dos direitos de crédito. E acrescenta Bussani, Palmer e Parisi 

que pessoas são mais importantes que coisas, e coisas são mais importantes do que dinheiro. Logo a lei 

não pode tratar de forma igual a proteção do homem enquanto pessoa e as riquezas intangíveis (2007, p. 

33). 

Neste sentido, seriam de excluir razões axiológicas que por si só fundamentassem a não 

indenização dos danos puramente patrimoniais ligada à necessidade de não alargar desmesuradamente 

a responsabilidade civil, sobretudo numa sociedade complexa em que os interesses econômicos se 

encontram conectados entre si. Os verdadeiros argumentos que justificam o não ressarcimento de danos 

puramente patrimoniais seriam que o lesante ficaria exposto a uma responsabilidade excessiva, razões 

da administração da justiça e, ainda, a desproporcionalidade entre a conduta do lesante e os custos de 

reparação.  

Tem-se admitido mais facilmente como normas de proteção as que constituem um reforço da 

tutela de direitos subjetivos, recusando-se a sua qualidade às relativas a interesses não jus-subjetivados. 

Ora, contrariamente, as normas de proteção devem ser enquadradas como disposições que, para além 

de alargarem o âmbito de proteção de posições jurídicas absolutas, promovem a defesa de interesses 

patrimoniais, num sistema em que o patrimônio deverá possuir alguma proteção ainda que indireta. 

Posto isto, salienta-se também na doutrina portuguesa um interesse sobre esta matéria inserida 

no âmbito do estudo das novas tendências da responsabilidade civil. A evolução doutrinária nacional 

relativa ao tema das normas de proteção e ao recorte indenizatório dos danos puramente patrimoniais 

não se consolidou no sentido de verdadeiras propostas de alteração do sistema legal de responsabilidade 

delitual. Segundo Bussani, Palmer e Parisi, as jurisdições europeias são classificadas como conservadoras, 

pragmáticas ou liberais dependendo do reconhecimento dessas perdas pelas regras de responsabilidade. 

Logo, “a rule of no-recovery in tort for pure economic loss is closely identified with conservative regimes 

such as Germany, Austria, Portugal and the Scandanavian systems, but in liberal regimes such as France 

and Belgium no such rule appears to exist” (2007, p. 29-30). 

Em suma, a regra no ordenamento português é pela não indenizabilidade destes danos, porque 

não há uma violação de direitos absolutos e inexiste uma tutela geral do patrimônio, mas verificadas 

hipóteses de abuso de direito ou violação de uma norma legal de proteção de interesses alheios, passam 

a ser indenizados. Não se olvidando a necessidade de que o dano seja previsível e que seja exigível que o 

lesante tenha violado os deveres de prevenção e precaução (BARBOSA, 2006, p. 380 e ss). 

 

2.1 Conceito 

 

A problemática dos danos puramente patrimoniais (pure economic loss) é encontrada em 

diversos ordenamentos e manifestamente não possui um conceito uniforme. Ressalta SINDE MONTEIRO 
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(1989, p. 187) que, sua conceituação, geralmente se dá pela forma negativa, o que pode ser ainda 

vislumbrado na jurisprudência, conforme Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra: 

 

I – Num quadro em que é feita actuar uma situação de responsabilidade civil 
extracontratual, decorrente de um acidente de viação, não tem cabimento legal, 
por extravasar da cobertura do artigo 483º, nº 1 do CC, a formulação de um 
pedido indemnizatório por parte da entidade patronal da vítima desse acidente 
relativamente ao responsável (ao culpado desse acidente), em função da 
privação da utilização da força laboral desse trabalhador, em resultado da 
incapacidade gerada pelo acidente. 
II – Tal indemnização à entidade patronal, referindo-se ela ao custo acrescido 
representado pela contratação cumulativa de um outro trabalhador para a 
mesma função, configura-se como um prejuízo reflexo, que não tem na sua 
base a violação de um direito subjectivo absolutamente protegido dessa 
entidade patronal, correspondendo ao que habitualmente se qualifica como 
danos patrimoniais puros. 
III – Estes, como regra geral, não encontram guarida ou ressarcibilidade no 
nosso ordenamento em sede de imputação delitual. 
IV – Os honorários do mandatário da parte que obtém ganho de causa são 
recuperados (total ou parcialmente) através das custas de parte (artigos 533º, 
nº 2, alínea d) do Novo Código de Processo Civil e 25º e 26º do Regulamento das 
Custas Processuais), não sendo atendível a consideração desse valor através da 
formulação de um pedido indemnizatório específico dirigido a esse valor. 
(Processo nº 2791/07.9TBFIG.C1, Relator Teles Pereira, data do acórdão: 
25/02/2014) 

 

Mas atentos ao foco deste estudo, entenderemos que dano puramente patrimonial resulta da 

noção de ilícito23 e não da noção de dano,24 podendo ser considerado como aquele que não decorre de 

qualquer violação a direitos de personalidade ou de propriedade (LEITÃO, 2005, p. 19 e ss e SINDE 

MONTEIRO, 2005, p. 135), ou seja, um dano que ocorre sem a violação de um direito subjetivo absoluto25.  

E a palavra “pure” possui papel central, uma vez que se o economic loss estiver conectado a um 

mínimo dano a pessoa ou à sua propriedade será chamado consequential economic loss (dano econômico 

consequente) e sua indenização poderá ser tolerada, conforme cada ordenamento europeu, pois 

corresponde a um dano ou perda indireta (BUSSANI; PALMER, 2003, p. 5-8). 

                                                           
23 O sistema francês baseado na cláusula geral e abstrata da “faute” art. 1382º CC, embora não reconheça o conceito 
e a problemática dos danos puramente patrimoniais, pois que não consagra a ilicitude como pressupostos da 
responsabilidade civil, mostra-se permissível à sua indenizabilidade. Assim, para que se verifique uma situação de 
responsabilidade civil basta que ocorra a violação de um interesse legítimo e juridicamente protegido. 
24 Para a procedência de uma pretensão indenizatória, necessário que um dano seja resultante de um ato ilícito. De 
fato, a problemática dos danos puramente patrimoniais está ligada ao problema da ilicitude, uma vez que por não 
decorrer da prática do ilícito, uma pessoa que sofra prejuízos, não conseguirá o seu ressarcimento. Para um maior 
desenvolvimento ver BARBOSA, 2006, p. 214 e seguintes. 
25 A distinção dogmática entre direitos absolutos e relativos é relevante para o tema em questão, particularmente na 
Alemanha e nos países europeus por ela influenciados. Neste grupo, o dano puramente econômico não figura entre os 
chamados direitos absolutos que recebem proteção na lei de responsabilidade civil, logo a solução é encontrar 
alternativas na lei contratual, que é o domínio clássico dos direitos relativos (BUSSANI; PALMER; PARISI, 2007, 
p. 32). 



38 
 

Conforme MONTEIRO, a compreensão do conceito de pure economic loss é aquela primeira 

cláusula da ilicitude, pela qual um dano só é em principio ilícito quando implicar a violação de um direito 

subjetivo absoluto (2005, p. 135), portanto abrigado pelo artigo 483º do Código Civil. CORDEIRO defende 

que a responsabilidade está, primeiramente, ao serviço da pessoa, pelo que no campo puramente 

patrimonial há que combater a transformação da responsabilidade em um Direito econômico puro. Nas 

situações meramente patrimoniais, a responsabilidade delitual deve ser contida nos limites do artigo 

483.º, nº. 1, sendo o momento da culpa decisivo. Com efeito, segundo o autor, os danos não são 

indenizados por serem prejudiciais, mas por serem ilícitos e culposos (1997, p. 482-483). 

O direito português contém uma imagem restritiva quanto à ressarcibilidade dos danos 

puramente patrimoniais, porquanto a norma central da responsabilidade delitual pressupõe a violação 

de um direito subjetivo (FRADA, 2002, p. 167). Em princípio só se indeniza o dano patrimonial que seja 

reflexo de um dano real sobre a situação patrimonial do lesado, porque historicamente o direito delitual 

encontra-se direcionado à proteção da vida, da integridade física e da propriedade e justificado pela 

necessidade de tutela da liberdade de atuação das pessoas, o que exige um equilíbrio aceitável entre a 

proteção dos interesses patrimoniais do lesado e a liberdade de ação do lesante. 

 

2.2 Sistematização26 

 

A ocorrência destes prejuízos pode se dar através de diversos modos, vejamos. 

Conforme denominação dada pela literatura estrangeira, o Ricochet Loss ocorre quando há uma 

lesão física a propriedade ou a pessoa de um dos contraentes, acarretando danos econômicos a uma 

terceira parte, através de um efeito cascata (SILVEIRA, 2008, p. 52) ou tridimensional como são os 

conhecidos Cable Cases27 e Loss of a Star. Dada a dificuldade ou impossibilidade de o potencial lesante 

saber previamente das relações da potencial vítima com o mundo e da indeterminabilidade de número e 

tamanho das reclamações sobre as perdas (BUSSANI; PALMER, 2003, p. 10-11), a regra é da não 

indenizabilidade dos danos não previsíveis. Por exemplo, B é um jogador de futebol empregado no time 

de A e C dirigindo negligentemente leva B a uma incapacidade ou morte, causando ao time de A uma 

perda de receita e lucros. 

A privação de bens públicos trata-se do encerramento de serviços públicos ou de infraestrutura 

como mercados, estradas e outros bens de domínio público que causam danos aos indivíduos/cidadãos 

dependentes do uso destas facilidades (BUSSANI; PALMER; PARISI, 2007, p. 42-43). No caso de A derramar 

                                                           
26 Sistematização através de um critério estrutural de BUSSANI, PALMER E PARISI apud BARBOSA, 2006, p. 218-
221. 
27 Caso em que uma negligente falha/quebra de energia provoca a paragem/diminuição de produção de uma linha de 
montagem numa fábrica, mas sendo considerado caso fortuito, é excludente de qualquer responsabilidade.  
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produtos químicos negligentemente em um rio, o que suspende por um período o tráfego fluvial na 

região, fazendo com que os navios tenham que recorrer a rotas alternativas e mais caras, afetando o 

comércio pesqueiro e unidades de suporte relativas a este tráfego. 

Outro tipo são os Transferred Loss, no qual os danos transferidos também se baseiam em uma 

situação tridimensional, quando por contrato ou por lei, um dano sofrido na esfera primária é transferido 

para uma esfera secundária, o que o difere dos danos por ricochete, onde o dano em questão não é 

transferido, mas é um dano distinto que atinge as vítimas secundárias (BUSSANI; PALMER, 2003, p. 11-

12). 

Para ilustrar a situação, A freta o avião de B, no dia anterior ao início do contrato, C 

negligentemente danifica o avião ainda em posse de B, levando à necessidade de reparos e um atraso de 

duas semanas, o que causa a A uma perda de todos os usos a que o fretamento do avião estava destinado. 

Observa-se neste caso que enquanto B sofre um dano à sua propriedade, A tem uma perda puramente 

financeira. 

Já o tipo sobre Informações incorretas/responsabilidade profissional se refere aos profissionais 

como auditores, médicos, advogados, consultores financeiros que são responsabilizados pelo 

incumprimento contratual de obrigações assumidas, especialmente na prestação de informações 

(BUSSANI; PALMER; PARISI, 2007, p. 44-45), como no caso do senhor idoso A que requer ao advogado B 

a confecção de um testamento em nome de C, mas o idoso A falece antes e C nada recebe.  

No chamado contrato com eficácia de proteção para terceiros ou terceira via da 

responsabilidade civil, admite-se que determinados negócios são susceptíveis de conferir uma certa tutela 

a quem não é neles parte; essencialmente através da atribuição da possibilidade de deduzirem pedidos 

indenizatórios contra as partes nesse contrato, não em virtude do incumprimento de um dever de prestar, 

mas pelo não acatamento de outros deveres que integram a relação obrigacional no seu todo, tendo por 

objeto ou finalidade a sua proteção. 

Por fim, se classifica a Responsabilidade de Entidade Fiscalizadora com base em casos em que 

existe um lesante principal e uma entidade incumbida especialmente de evitar a lesão. Se houver o dever 

específico de evitar o dano e tal dever for flagrantemente violado, a entidade terá o dever de indenizar, 

mas também terá direito de regresso contra o causador imediato do dano, na medida da respectiva culpa 

(SILVEIRA, 2008, p 16). 

 

3 AS REGRAS ESPECIAIS APLICÁVEIS NO DOMÍNIO DO DIREITO DO AMBIENTE 

 

O sistema jurídico ambiental português não autonomizava o conceito de dano ecológico da 

noção de dano ambiental, até a entrada em vigor do Decreto-Lei 147/2008 de 29 de Julho. Antes desse 

diploma, entendia-se que a responsabilidade ambiental era apenas considerada na ótica do dano 
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ambiental. O problema consistia na reparação dos danos sofridos pela pessoa nos seus bens jurídicos 

pessoais ou patrimoniais. 

Mais tarde, surgiu uma nova noção de danos causados à natureza em si, tornando-se, assim, 

autônomo o chamado dano ecológico. A regulação da prevenção e reparação do dano ecológico surgiu 

através da Diretiva 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril. Esta diretiva foi 

transposta mediante o DL 147/2008, de 29 de Julho, que estabelece o regime jurídico autônomo e 

integrado da responsabilidade civil ambiental. Com este diploma, afirma-se a distinção entre dano 

ambiental (ou pessoal/patrimonial) e dano ecológico, assim como se torna claro a legitimidade para a 

reclamação da reparação das lesões sofridas, estabelece os critérios de avaliação do dano e refere-se às 

formas da reparação do mesmo. 

 

3.1 Dano Ambiental X Dano Ecológico 

 

Neste interim, importante estabelecer que o dano ambiental e o dano ecológico (SENDIM, 1998, 

p. 69-70; OLIVEIRA, 2007, p. 13; LEITAO, 1999, p. 35-36) não se confundem e são conceitos diferentes. O 

dano ecológico diz respeito ao dano à natureza, ao ambiente propriamente dito, enquanto conjunto de 

recursos bióticos e abióticos e suas interações, enquanto o dano ambiental é a repercussão na esfera 

patrimonial ou pessoal de uma lesão ao ambiente, geralmente relacionados com acidentes ambientais e 

casos de contaminação. Conforme Miranda Barbosa, se os danos ecológicos podem ser entendidos de 

acordo com a ideia de salvaguarda das condições de vida em relação às gerações futuras, os danos 

ambientais são análogos a quaisquer danos infligidos a um particular. Dessa forma, observa-se que alguns 

destes danos podem revestir a natureza de danos puramente patrimoniais (BARBOSA, 2006, p. 346).  

Um exemplo frequentemente referido é o da contaminação de um riacho por descarga de 

poluentes, junto do qual está situado um hotel. Em razão disso, o número de turista e consequentemente 

os lucros diminuem drasticamente. Trata-se, inequivocamente, de danos puramente econômicos. 

Salientamos que o objeto deste estudo são os danos ambientais, sob a forma de danos 

puramente econômicos. 

 

3.2 Danos Puramente Patrimoniais Ambientais 

 

Partindo dos casos anteriormente analisados, podemos perceber que os danos puramente 

patrimoniais ambientais podem inserir-se na categoria de danos por ricochete ou por privação de gozo 

de bens públicos.  

Importa ainda mencionar outra distinção apresentada pela doutrina, que está ligada aos danos 

puramente econômicos negligentes e aos verificados no domínio da responsabilidade do produtor. 
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Conforme SILVEIRA, os primeiros dizem respeito a uma lesão nos interesses econômicos que 

normalmente surge sob a forma de lucros cessantes podendo, ainda, abranger danos econômicos 

consequenciais. (2008, p. 25-28) 

Exemplo disso é o acórdão da Relação de Lisboa (SILVEIRA, 2008, p. 28-34 e MONTEIRO, 2005, 

p. 137-139), de 20 de outubro de 1994 relativo à pretensão de indenização por lucros cessantes da Autora 

por ter sofrido uma quebra na venda de bebidas a retalho, pois o derramamento de petróleo do navio 

tanque Marão se espalhou pela costa do Sudoeste Alentejano, diminuindo a quantidade de turistas e 

veraneantes naquela zona. O tribunal a quo entendeu pela procedência do pedido com fundamento nas 

regras próprias de ambas responsabilidades, por fatos ilícitos, baseada na culpa, do artigo 483º do CC e 

da responsabilidade objetiva, pelo risco da Convenção Internacional de Bruxelas. Mas em sede recursal, 

a decisão foi revogada, entendendo não estarem preenchidos todos os requisitos da responsabilidade 

civil, faltar provas e necessidade de evitar cair-se num “ciclo infernal” de responsabilização. 

Os motivos para a defesa da não indenizabilidade dos danos puramente patrimoniais28 está 

diretamente ligado à questão de saber quais os danos merecem ser ressarcidos. Nem todos os danos 

podem ser reparados, pois não é qualquer prejuízo que desencadeia a obrigação de indenizar e o seu 

alargamento poderia implicar no aumento do risco da ação29 (FRADA apud SILVEIRA, 2008, p. 35). Esse 

excesso de responsabilização denominado de “floodgate argument”30 trata exatamente de o risco do 

número de reclamações serem responsáveis pela falência econômica dos lesantes.  Como os professores 

Palmer e Bussani comentaram, o argumento: 

is not only pervasive but has proved persuasive in many quarters. It usually links up with 
and reinforces the other arguments. Common law countries, mixed jurisdictions and a 
number of civil law countries all share similar concerns about the danger of excessive 
liability entailed by pure economic loss claims. In this context, another frequently 
invoked explanation for the exclusionary rule concerns the problems of open-ended 
liability and derivative litigation, i.e., the extension of liability for the remote 
consequences of a wrongful act. The common premise of this argument is that in a 
complex economy, pure economic losses are likely to be serially linked to one another. 
The foregone production of a good, for example, often generates losses that affect 
several downstream individuals and firms who would have utilized the good as an input 
in their production process, and so on. In such a world of economic networking, it 
becomes necessary to set reasonable limits to the extent to which remote economic 
effects of a tort should be made compensable (2007, p. 40). 

 

                                                           
28 Contudo, a exclusão da regra não faz com que os danos sejam prevenidos ou evitados. Além disso, negar uma 
reclamação em responsabilidade extracontratual às vítimas de dano puramente econômico não os deixaria apenas sem 
compensação, mas também levam a uma falta de incentivos para o comportamento cuidadoso (Willem H. van Boom 
apud Bio Deloitee, 2014, p. 54) 
29 Também no direito norte-americano, além de não prever um princípio geral de indenizabilidade destes danos em 
ações de responsabilidade civil, entendendo que falta a previsibilidade dos danos do agente e dos danos do lesado, 
alerta para o perigo de processos judiciais em massa, de ações fraudulentas e de uma responsabilidade 
desproporcionada. Entretanto, a jurisprudência tem cedido em situações em que haveria um dever de cuidado. 
30 Este argumento vem sofrendo rejeições por não deter legitimidade jurídica. 
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Outro argumento utilizado é a “indeterminacy of numbers and amounts” relativo à 

indeterminabilidade da classe dos sujeitos e da imensurabilidade dos danos econômicos.  

O DL nº 147/2008 (CORDEIRO, 2010, p. 703-712; GOMES, 2010, pp. 13-53), de 29 de Julho, que 

transpôs a Diretiva 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril, modificada pelas 

Diretivas 2006/21/CE, 2009/31/CE e 2013/30/CE, regula a responsabilidade civil ambiental (LRCA) no 

ordenamento português. No que tange aos danos perante a coletividade, cabe à responsabilidade 

administrativa31 disposta nos artigos de 11 a 24 da LRCA. Estabelece em seu artigo 7º a responsabilidade 

civil objetiva, nos seguintes termos: “quem, em virtude de uma atividade económica enumerada no anexo 

III (...), ofender direitos ou interesses alheios por via da lesão de uma qualquer componente ambiental é 

obrigado a reparar os danos resultantes dessa ofensa, independentemente da existência de culpa ou 

dolo” e no artigo 8º a responsabilidade subjetiva, segundo o qual “quem, com dolo ou culpa ofender 

direitos ou interesses alheios por via da lesão de uma componente ambiental fica obrigado a reparar os 

danos resultantes dessa ofensa”.  

A lei da responsabilidade ambiental optou por referir-se apenas a direitos ou interesses alheios. 

Conforme Matos pelo menos quanto aos interesses alheios revelava-se essencial uma menção à norma 

legal que os protege, porquanto não estarão em causa quaisquer interesses, mas sim interesses dos 

particulares merecedores de proteção legal. Além disso, na parte final do preceito, dispõe o seguinte 

“independentemente da existência de culpa ou dolo”, em lugar da “mera culpa ou dolo”, tal como faz o 

legislador civil no art. 483º, nº 1. Logo, faz supor que o dolo não é uma modalidade de culpa (2015, p. 37-

38). 

Em ambas as normas se observa que falam de direitos ou interesses, surgindo a especulação de 

um possível alargamento da previsão do artigo 483º do CC e consequentemente um possível acolhimento 

da indenizabilidade dos danos puramente patrimoniais. 

Barbosa lembra que a responsabilidade objetiva prescinde da ilicitude, mas não prescinde da 

lesão de determinados bens como forma de conter os limites da indenização (2015, p. 88-89). Considera 

Cordeiro que, quando o artigo 7º fala de interesses, pretende referir-se aos interesses protegidos à 

semelhança da disciplina codicística (2010, p. 711). Não obstante a clareza da não indenizabilidade dos 

pure economic damages na responsabilidade objetiva, em se tratando do artigo 8º, aceita-se que a lesão 

de puros interesses não pode dar origem a uma pretensão indenizatória32. 

                                                           
31 A designação de responsabilidade administrativa leva ao entendimento errôneo de que o agente lesivo seria um ente 
público, dotado de prerrogativas públicas, no exercício de uma atividade enquadrada por regras de direito público. No 
entanto, ampara situações em que o lesado é a comunidade globalmente considerada. 
32 Entretanto, começam a surgir manifestações em jurisprudências portuguesas no sentido de que a norma do art. 8º 
do Decreto-Lei nº 147/2008, de 29 de Julho, relativamente à reparação de danos ambientais seria uma das hipótese 
circunscritas de ressarcibilidade dos danos econômicos puros, vide acórdão do STJ português nº 
1952/13.6TBPVZ.P1.S1, relatora Maria da Graça Trigo, 2ª seção, data do acórdão 08/09/2016. 
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De acordo com a lógica adotada pelo Fundo Internacional para Compensação pelos Prejuízos 

devidos à Poluição por Hidrocarbonetos - FIPOL -, na seção 1 de seu Claims Manual, edição de Outubro 

de 2013, entende-se que os tipos de prejuízos que geram direito a indenização seriam os relativos as 

clean-up and preventive measures; property damage; consequential loss; pure economic loss; 

environmental damage; e use of advisers. 

A consequential loss estaria abrigada quando esta referisse a dano por poluição, na forma do 

art. I/6, a) da Civil Liability Convention, como “perda ou dano causado fora do navio por uma 

contaminação” (GOMES, 2010, p. 411). Já no que concerne a pure economic loss temos que esta seria 

“uma perda financeira que não corresponde a um dano físico, assimilável, portanto ao lucro cessante” 

(ARAÚJO, 2007, 863 e ss). Tratam-se de situações de particular complexidade, em que não havendo 

contato direto entre a contaminação e um bem, ainda assim, lesiona-se o patrimônio de outrem. Contudo, 

a indenização desta categoria de perdas dependerá da forma como esse instituto é tratado na ordem 

jurídica de um Estado (GOMES, 2010, p. 413). Sendo necessário e difícil, fazer prova, ainda que mínima, 

do nexo causal entre a contaminação e o dano puramente econômico. 

 

4 MEIOS PARA PROTEÇÃO DOS INTERESSES ECONÔMICOS NA RCA 

 

Nas palavras de BARBOSA, o ambiente é, sem dúvida, um bem jurídico essencial, mas o é em 

função do homem e na medida do homem, entendido como pessoa e, portanto, com deveres de 

solidariedade que o unem aos seus semelhantes, já nascidos ou ainda por nascer (2015, p. 83). 

Dessa forma e numa atitude de abertura e receptividade ao problema da tutela ambiental, os 

autores têm procurado ser mais flexíveis, alargando o direito à indenização (BARBOSA, 2006, p. 347). Seja 

através da dimensão ecológica do direito de propriedade e da interpretação das relações de vizinhança 

(LEITAO, 1999 p. 20 e ss e SENDIM, 1998, p. 28 e ss) ou pela simples afirmação de que o direito ao 

ambiente deve ser visto como uma dimensão integrante do direito geral de personalidade33 ou através 

do direito de empresa e os seguros como garantia financeira. Adaptando as regras tradicionais do direito 

civil, caracterizado por forte sentido antropológico e axiológico, veremos a seguir essas e outras soluções 

pensadas para os problemas que o ambiente suscita. 

 

4.1 Direito de propriedade 

 

                                                           
33 Neste sentido, é defendido um equilíbrio do homem com a natureza para a sua própria sobrevivência. (SOUSA, 
1995, p. 295). 
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A renúncia ao requisito da lesão material ou sua atenuação já seria medida eficiente no 

alargamento da proteção concedida pelo direito de propriedade. Tem-se como exemplo o acórdão do 

Tribunal de Relação de Lisboa de 30 de setembro de 1993, que considerou existir uma violação do direito 

de propriedade no caso das obras do autódromo de Estoril que originaram uma pequena área com água 

estagnada provocando mal cheiro nas zonas de um hotel contíguo (MONTEIRO, 2005, p. 144).  

   

4.2 Relações de vizinhança 

 

O alargamento da proteção concedida pelas relações de vizinhança também pode ser alcançado 

ao não requerer uma concreta lesão material ou atenuando o rigor da expressão “prédio vizinho” e 

“emissões”. Quanto ao primeiro pode ser entendido como qualquer prédio nas proximidades que possa 

ser afetado ou ameaçado por emissões ou instalações (MONTEIRO, 2005, p. 145). 

 

4.3 Abuso de direito 

 

É considerado abusivo o exercício de um direito sempre que a conduta do respectivo titular se 

revele, no caso concreto, gravemente chocante e reprovável para o sentimento ético-jurídico 

prevalecente na coletividade (ANDRADE apud SILVEIRA, 2008, p. 41). Constante do artigo 334º do CC, está 

limitado e deve ser interpretada consoante ao fim social ou econômico, os bons costumes e a boa-fé. No 

caso do meio ambiente, aplica-se nos casos de desequilíbrio no exercício das posições jurídicas. Assim 

basta para a afirmação de uma conduta abusiva que a culpa seja grave, pois entende-se que todos 

possuem uma obrigação de respeitar a vida em sociedade. 

 

4.4 O ambiente como direito subjetivo (CANOTILHO, 2005, p. 47 e seguintes) 

 

Partindo-se de uma análise da aplicação do art. 483º do CC temos duas opções, entender não 

ser necessária a violação de um direito subjetivo ou enquadrar o direito ao ambiente como um direito 

subjetivo privado. Por um lado, o trecho “violação a direitos de outrem” não requer violação de um direito 

subjetivo e apenas a flexibilização e adaptação dos requisitos da responsabilidade civil em sede ambiental 

seria suficiente. E por outro, ancorados no artigo 70º do Código Civil, defendemos a construção de um 

direito geral da personalidade, desenvolvendo novas figuras de direitos subjetivos, especialmente no que 

toca a tutela contra danos puramente patrimoniais. MONTEIRO (2005, p. 140) fala que o direito ao 

ambiente constitui um direito subjetivo público e um direito fundamental, assegurados pelos artigos 9º 

als d) e e), e 66º da Constituição. Porém CANOTILHO defende que o direito ao ambiente não pode ser um 

verdadeiro direito subjetivo de defesa pois não garante ao cidadão defesa contra atividades do poder 
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público ambientalmente lesiva e também não confere um direito originário a prestações exigidas do 

poder público (2005, p. 47 e seguintes). 

Com o DL 147/2008 pode-se estabelecer ainda novo raciocínio. Nos termos do artigo 5º, a 

apreciação do nexo de causalidade assenta num critério de verossimilhança e de probabilidade de o fato 

danoso ser apto a produzir a lesão verificada, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto e 

considerando, em especial, o grau de risco e de perigo e a normalidade da ação lesiva, a possibilidade de 

prova científica do percurso causal e o cumprimento, ou não, de deveres de proteção (BARBOSA, 2015, p. 

108).  Em se tratando de causalidade ambiental, um dos problemas está em estabelecer os polos que se 

deve unir (CORDEIRO, 2010, p. 711). Pelo artigo 7º do DL 147/2008, procura-se saber se a lesão do direito 

ou interesse se inscreve entre os danos que a atividade econômica pré-definida no anexo III elenca. No 

tocante à responsabilidade subjetiva assente no artigo 8º, tem-se igual mediação da lesão do componente 

ambiental, apenas com a diferença de se definir a esfera de risco em razão de deveres de cuidado. Ora, 

tanto num caso, como no outro, o que interessa é determinar em que medida a lesão da componente 

ambiental se inscreve nos riscos assumidos pelo agente e se o direito ou interesse integram algum valor 

protegido.  

Neste diapasão, BARBOSA (2015) conclui que parece manter-se a mesma perspectiva causal da 

responsabilidade civil em geral e que parece estar em causa o reconhecimento de um direito ao ambiente 

enquanto componente específica da personalidade humana, o qual apresenta dimensão personalista e 

proprietária (p. 110). Neste sentido SOUSA, fala da relação existencial do homem com a natureza e dos 

elementos necessários para este equilíbrio. Portanto a lesão de uma componente ambiental poderia 

configurar em si mesma a violação de um direito subjetivo, normalmente titulada por um sujeito 

particular. Ou seja, seria possível a recondução ao conteúdo da proteção dispensada ao ambiente por via 

da personalidade humana (SOUSA, 1995, p. 295 e ss).  

 

4.5 Os Fundos Ambientais e os Seguros 

 

Diante do desafio colocado de responsabilização dos danos puramente patrimoniais ambientais, 

propõe-se aqui uma reflexão sobre como a atuação dos fundos ambientais e os seguros de 

responsabilidade civil ambiental podem contribuir com o desenvolvimento sustentável. Conforme a 

Diretiva 2004/35/CE, apenas pode reagir-se eficazmente contra os danos ocorridos no ambiente, quando 

concretamente determinado, identificado os poluidores e estabelecido um nexo de causalidade. 

Transposta para o ordenamento português, o Dec.-Lei nº 147/2008, de 19 de julho, tanto os danos 

ecológicos como os ambientais são alvo de ressarcimento. 

Os fundos públicos ambientais foram inicialmente concebidos como manifestação do princípio 

do poluidor pagador e associado ao instituto da responsabilidade civil ambiental (D’ALTE, 2010, p. 174). 
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Em Portugal, o Fundo de Intervenção Ambiental foi criado pelo nº 1 do art. 69º da Lei nº 50/2006, de 29 

de Agosto, sendo regulamentado pelo Dec.-Lei nº 150/2008, de 30 de Julho, e aplicado aos danos 

ecológicos. Possui como objetivos a reparação in natura dos recursos naturais ao estado inicial e quando 

necessário, recorre a medidas complementares compensatórias.  

A pretensão indenizatória pode fundar-se na violação de interesses dos particulares 

merecedores de proteção através de normas jurídicas, que correspondem ao substrato da segunda 

variante da ilicitude extracontratual prevista no art. 483º, nº 1 do Código Civil34. E são esses os casos 

cobertos pelas comunidades de risco, cuja atuação se encontra prevista no art. 22º do Dec.-Lei nº 

147/2008, através da subscrição de apólices de seguro35, constituição de garantias bancarias, participação 

em fundos ambientais ou criação de fundos próprios. Logo os seguros se identificam como garantia 

financeira, condição necessária para o exercício das atividades empresariais suscetíveis de incorrer em 

obrigações de cunho indenizatório fundada em responsabilidade ambiental (MATOS, 2015, p. 38-39).  

Dessa forma, as seguradoras procuram a reparação das esferas jurídicas individuais atingidas 

quando estejam em causa seguros destinados a garantir a cobertura de prejuízos derivados da exploração 

de atividades empresariais, ou outros que sejam capazes de provocar danos ambientais, que não estejam 

assegurados nos termos de responsabilidade civil ambiental. E também diante da impossibilidade de 

identificação do responsável, ou de danos de proporções vultuosas, ou fugas do dever de indenizar. Em 

todos esses casos, subsiste a aplicação do princípio do poluidor pagador mediante a operacionalização 

dos fundos ambientais (D’ALTE, 2010, p. 177-178). 

Porém, a interdependência entre o direito dos seguros e o direito da responsabilidade, posto 

que um seguro apenas intervém quando o tomador assume a qualidade de responsável e na medida da 

respectiva responsabilidade, o ressarcimento dos danos puramente econômicos apresenta dificuldades. 

Dado que, a ocorrência de perdas patrimoniais não está associada à violação de direitos subjetivos e não 

decorre da prática de um ilícito, ela acaba sendo relegada a um limbo indenizatório. Diante da 

indeterminação dos responsáveis, as operadoras não intervêm. Daí a proposta de admissão da celebração 

de seguros de danos na modalidade de seguros de coisas (MATOS, 2015, p. 42).  

Com isso, os operadores susceptíveis de incorrerem em uma obrigação de indenizar, ao utilizar 

o seguro, neutralizam os riscos de esta recair sobre seu patrimônio, ou seja, uma eventual 

responsabilidade será assumida por tais entidades de risco. 

 

                                                           
34 A esse respeito, LEITÃO (1999) diz que quanto à ilicitude, mais do que a lesão de direitos subjetivos alheios, estará 
essencialmente em causa a violação de normas de proteção, destinadas a proteger interesses alheios (p. 35). 
35 Como exemplo, temos que o Oil Pollution Act exige dos proprietários e operadores de instalações de petróleo e gás 
offshore, a posse de um certificado de responsabilidade financeira para cobrir a responsabilidade por custos de 
remoção e danos ao abrigo da OPA. Essa segurança financeira pode ser sob a forma de seguro, caução, garantia, carta 
de crédito (Bio by Deloitte, 2014, p. 66). 
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4.6 Outras soluções 

A título subsidiário, poderá ser discutida a aplicação do instituto do enriquecimento sem causa, 

disposto no art. 473º, nº1, do CC, que atuará como mecanismo de correção e equilíbrio de patrimônio, 

dada lógica de reencaminhar vantagens auferidas sem justificativa para o patrimônio lesado. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A consciência da necessidade de preservação ambiental ainda se encontra defasada nesta 

sociedade de risco em que vivemos. A crescente degradação ambiental impõe ao direito uma revisão de 

seus conceitos de forma a reequilibrar a interação homem e natureza, dada a essencialidade da 

manutenção do ecossistema para a sobrevivência da humanidade. O Direito do Ambiente, em função da 

sua natureza multifuncional e das suas especificidades encontra patente relevância, uma vez que 

questões como as alterações climáticas, o aquecimento global e os desastres ambientais, obrigam uma 

tomada de decisões e compromissos à escala global. 

Com o intuito de prevenção de reparação dos danos, o instituto da responsabilidade civil 

constitui assim, um dos mais importantes instrumentos jurídicos, que visam a proteção da natureza e dos 

seres vivos. Porém, tratando-se da seara ambiental temos inúmeras problemáticas que carecem de 

discussão como a retratada no presente estudo: como proteger o ambiente e o homem diante dos danos 

puramente patrimoniais. 

É dever dos responsáveis a prática de atuações idóneas, impondo ao poluidor o cumprimento 

da sua obrigação de indenização e de reparação de todos os danos causados. Este estudo, veio 

especificamente abordar a autonomização dos danos puramente patrimoniais no ordenamento jurídico 

português, no qual a regra é da sua não indenizabilidade. Compreende-se os argumentos normalmente 

utilizados para a exclusão ou limitação da extensão da indenização destes danos como foreseeability, 

absolute versus relative rights, policy pragmatism, administrative costs and derivative litigation. 

Entretanto, em se tratando da seara ambiental, a proteção das presentes e futuras gerações e a 

manutenção do meio ambiente, tem-se que devem ser procuradas e aplicadas alternativas para 

prevenção e reparação dos danos ambientais.  

Logo, constatado que para o enquadramento da responsabilidade civil, o pressuposto da 

ilicitude exige a violação de um direito subjetivo e que os danos puramente patrimoniais não decorrem 

do ilícito, o caminho mais óbvio consiste em procurar enquadrar a causação da pure economic loss no 

âmbito de proteção de um direito deste tipo e assegurar o devido ressarcimento através da extensão do 

âmbito dos fundos ambientais para a responsabilidade civil.  

Dessa forma, enquanto se busca por uma delimitação do círculo de interesses protegidos, de 

modo a não banalizar o instituto da responsabilidade e amplitude do espectro de ressarcibilidade dos 
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danos puramente patrimoniais, o primordial é manter o equilíbrio entre o Homem e a Natureza e reparar 

aqueles que forem prejudicados. 
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RESUMO 

O status da nossa atual sociedade, pós-moderna, diante das conquistas realizadas por todo o período de 
sua evolução, apresenta-se diante do ordenamento jurídico como Estado Democrático de Direito. Neste 
Estado, vigora uma Lei Suprema. Da essência deste Estado Democrático de Direito e, dos ditames da Lei 
Máxima, decorrem os limites ao legislador infraconstitucional. Este deve observar tanto as regras para 
criação ou modificação do corpo legislativo, como os requisitos e vedações impostas pela Constituição, 
bem como os valores por ela consagrados. O artigo, elaborado sob o método indutivo, situa o estudo nos 
meios de limitação ao legislador infraconstitucional, a fim de confirmar o caráter relativo dos direitos 
fundamentais. Os direitos fundamentais são valores supremos da Constituição e a dignidade da pessoa 
humana é um princípio fundamental, visto como reitor dos direitos fundamentais. A aplicabilidade e a 
restrição de qualquer direito fundamental se põe sob a égide da dignidade da pessoa humana, a qual 
conta com o eventual auxílio do princípio da vedação do retrocesso social e do princípio da 
proporcionalidade. Diante disso, não se afirma, com absoluta propriedade, que os direitos fundamentais 
são relativos, a fim de que não se torne vulnerável a força vinculante dos seus valores, todavia, também 
não são absolutos, pois, em caso de conflito, haverá ponderação sobre os ditames da vedação do 
retrocesso social e do princípio da proporcionalidade, nas suas três dimensões: adequação, necessidade 
e proporcionalidade no sentido estrito. 

 

Palavras-chave: Limitações ao legislador infraconstitucional; direitos fundamentais; dignidade da pessoa 
humana; princípio da proporcionalidade; relatividade dos direitos fundamentais.
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RESUMEN 

La sociedad actual, postmoderna, ante los logros alcanzados durante el período de su evolución, 
se presenta como el Estado democrático legal. En ese Estado, vigora una Ley suprema. De la 
esencia del Estado democrático de derecho y de las órdenes de la Ley máxima, se derivan los 
límites al legislador. Él debe observar tanto las normas para la creación o modificación del 
cuerpo legislativo, como los requisitos y prohibiciones impuestas por la Constitución y, aun, los 
valores presentes en ella. El artículo, escrito bajo el método inductivo, sigue las huellas sobre los 
medios de limitación de la actividad del legislador, con el fin de confirmar el carácter relativo de 
los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son valores supremos de la 
Constitución y la dignidad humana es un principio fundamental, visto como rector de los 
derechos fundamentales. La aplicabilidad y la limitación de un derecho fundamental se plantea 
en el marco de la dignidad de la persona humana, que encuentra la ayuda del principio de 
prohibición de la regresión social y el principio de proporcionalidad. Por lo tanto, no se puede 
afirmar que los derechos fundamentales sean relativos, porque no se puede deshacer su fuerza 
vinculante. Sin embargo, también ya no son absolutos, puesto que en caso de conflicto, se hará 
la ponderación de los valores.  

 

Palabras-clave: Limitaciones de la actividad del legislador; derechos fundamentales; dignidad 
humana; principio de la proporcionalidad; relatividad de los derechos fundamentales.  
 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo busca confirmar a relatividade dos direitos fundamentais diante dos 

poderes constitucionais do legislador para sua atividade. 

Considerando a limitação da pesquisa, tratar-se-á tão somente dos pontos mais 

relevantes que poderão ser meios restritivos ao legislador infraconstitucional para então chegar 

ao tópico dos direitos fundamentais e constatar a sua natureza quanto ao grau de 

obrigatoriedade, o que caracteriza o objeto do presente estudo. Tal estudo se faz necessário 

para que se possa entender que todos os atos emanados pelo Poder Público, inclusive a edição 

de normas, não poderão restringir os direitos fundamentais sempre que o interesse público 

reclamar. 

O interesse público, por si só, não fundamenta a restrição aos direitos fundamentais. 

Restrição essa que, admitida de forma excepcional, deverá respeitar a dignidade da pessoa 

humana e os preceitos da vedação do retrocesso social e do princípio da proporcionalidade. 

Num primeiro momento, abordar-se-ão os meios possíveis de limitação ao legislador 

infraconstitucional.  

Na segunda parte do estudo, por razões de delimitação da pesquisa, tratar-se-á, em 

apertada síntese, do controle de constitucionalidade como meio de anulação de atos 

incompatíveis com os direitos fundamentais. 



53 
 

Na terceira e última divisão do estudo apresentar-se-á a dignidade da pessoa humana 

como reitor dos direitos fundamentais, analisando-se, por fim, o preceito da vedação do 

retrocesso social e o princípio da proporcionalidade, para se verificar a relatividade dos direitos 

fundamentais. 

Para apresentação do conteúdo supracitado, utilizar-se-á o método indutivo. 

 

1 A Constituição e as limitações do legislador infraconstitucional 

Inicialmente, por motivo de relevância à presente pesquisa, cumpre trazer à baila a 

acepção jurídica de Constituição, a qual, como lei suprema e fundamental do Estado, dentre o 

seu amplo conteúdo, traz as normas de organização política e jurídica, estrutura o Estado, rege 

a formação dos poderes públicos, normatiza a forma de governo e de aquisição do poder de 

governar e distribui competências, direitos, garantias e deveres dos cidadãos (MORAES, 2003, 

p.36). 

Dentre as várias leis que integram o ordenamento jurídico, é na Constituição, lei 

máxima de um Estado, que se verificam as limitações ao legislador infraconstitucional, 

porquanto nenhuma outra norma do sistema pode ser criada ou estar em desacordo com o seu 

texto e com o seu conteúdo. Essas limitações podem ser de ordem formal ou de ordem material 

(PACHECO, 2009, p.11). 

Verifica-se que essas limitações estão insculpidas na essência do Estado Democrático 

de Direito, o qual se coloca como síntese da composição dos conceitos de constitucionalismo e 

de democracia, diferentes entre si. Compreende a limitação do poder e a supremacia da lei, bem 

como a soberania popular e o governo da maioria (BARROSO, 2009, pp.87-8). 

É possível, ainda, que essas limitações decorram do princípio da legalidade, 

consagrado no art. 5º, II da Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), o qual 

traz em seu conteúdo que «ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei». 

Neste sentido, o legislador infraconstitucional está obrigado a observar os limites 

impostos pela Constituição porque ela, lei suprema do país, determina quais as espécies 

normativas devem regular determinadas matérias e impõe as regras básicas na elaboração 

dessas espécies. Além disso, traz em sua essência cláusulas imodificáveis, direitos fundamentais 

e princípios de observância obrigatória, sob pena de inconstitucionalidade. 
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O legislador infraconstitucional se encontra amarrado não só diante de uma conduta 

ativa, mas também diante de uma conduta omissiva. 

Nessa direção, colhe-se da seguinte decisão:  

DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO – MODALIDADES DE COMPORTAMENTO 
INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO. 

O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal 
quanto mediante inércia governamental. A situação de inconstitucionalidade 
pode derivar de um comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita 
normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, 
assim, os preceitos e os princípios que nela se acham consignados. Essa 
conduta estatal, que importa em um facere (atuação positiva), gera a 
inconstitucionalidade por ação. 

Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos 
preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e 
exeqüíveis, abstendo-se, em consequência, de cumprir o dever de prestação 
que a Constituição lhes impôs, incidirá em violação negativa do texto 
constitucional. Desse non facere ou non prestare, resultará a 
inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é nenhuma a 
providência adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida efetivada 
pelo Poder Público 

A omissão do Estado – que deixa de cumprir, em maior ou em menor 
extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional – qualifica-se como 
comportamento revestido da maior gravidade politico-juridica, eis que, 
mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, 
também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência 
de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e 
princípios da Lei Fundamental (BRASIL. STF, 1996). 

Desse modo, verifica-se que, diante de uma conduta positiva, ou diante de uma 

conduta negativa, que seja contrária aos preceitos constitucionais, o legislador 

infraconstitucional fica sujeito ao controle de constitucionalidade. 

No que tange à individualização dos limites materiais e formais, colhe-se da lição: 

[...] costuma-se proceder à distinção entre inconstitucionalidade material e 
formal, tendo em vista a origem do defeito que macula o ato questionado. Os 
vícios formais afetam o ato normativo singularmente considerado, 
independentemente de seu conteúdo, referindo-se, fundamentalmente, aos 
pressupostos e procedimentos relativos à sua formação. Os vícios materiais 
dizem respeito ao próprio conteúdo do ato, originando-se de um conflito com 
princípios estabelecidos na Constituição (MENDES, 1990, p.28).  

Desta feita, os requisitos de ordem formal estão relacionados com as regras para a 

criação ou para a modificação do corpo legislativo, enquanto os requisitos de ordem material 

estão relacionados com o conteúdo da Constituição, mais especificamente, os atrelados às 

cláusulas pétreas, aos direitos fundamentais e aos princípios e regras, conforme se verificará no 

decorrer da pesquisa. 
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1.1 As limitações de ordem formal 

O processo legislativo compreende os requisitos formais que limitam o legislador 

infraconstitucional, no sentido de que este deve observar desde a competência, até o trâmite 

da elaboração de qualquer lei (em sentido amplo), que venha a integrar o nosso sistema 

normativo. Esses requisitos se dividem em requisitos formais subjetivos e requisitos formais 

objetivos. Os requisitos formais subjetivos estão relacionados à iniciativa e os requisitos formais 

objetivos estão relacionados às fases constitutiva e complementar (BAZILLI, 2003, p.40). 

 

1.1.1 Requisitos formais subjetivos 

Diante, portanto, do que preconiza a doutrina, os requisitos formais subjetivos 

referem-se à iniciativa das leis, correspondendo à fase introdutória do processo legislativo, de 

forma que somente os sujeitos expressamente indicados pela Constituição podem proceder a 

essa fase.  

O processo legislativo está previsto no artigo 59 da Constituição da República 

Federativa Brasileira (BRASIL, 1988), conforme se transcreve: 

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; 

II - leis complementares; 

III - leis ordinárias; 

IV - leis delegadas; 

V - medidas provisórias; 

VI - decretos legislativos; 

VII – resoluções. 

Nos artigos subsequentes da Carta Magna, é possível verificar a indicação das 

competências pertinentes a cada norma, dentre as quais, cita-se a competência para a iniciativa, 

no que tange à edição de emendas no artigo 60, à elaboração das leis complementares e 

ordinárias no artigo 61 e das leis delegadas no artigo 68, sendo oportuno salientar que a não 

observação dessas competências demonstra o vício subjetivo na elaboração da norma. 

 

1.1.2 Requisitos formais objetivos 

As normas indicadas no citado artigo 59 estão posicionadas na ordem de sua 

hierarquia. As leis complementares são consideradas pela Constituição como de maior 

importância institucional. Em nível mais abaixo estão as leis ordinárias, as leis delegadas, as 
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medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Acima dessas, no topo, está a 

própria Constituição, devendo, as demais normas, se submeter aos critérios estabelecidos pela 

Lei Máxima (PACHECO, 2009, p.12). 

Conforme já exposto, os requisitos formais objetivos tratam da adequação do trâmite 

da norma aos ditames constitucionais, pois cada uma possui seu modo próprio de elaboração. 

Ao adotar o referido cuidado na elaboração da norma infraconstitucional, a Constituição 

salvaguarda a própria supremacia, preservando a soberania do Poder Constituinte, sob o 

sistema de controle de constitucionalidade (SIDOU, 1992, pp.168-9). 

Assim sendo, o trâmite de elaboração das leis deve seguir todas as as fases do 

processo legislativo, constantes no artigo 60 e seguintes da Constituição Federal, sob 

pena de vício formal, sujeito a pleno controle repressivo de constitucionalidade a ser 

operado pelo Poder Judiciário que poderá adotar os métodos difuso ou concentrado 

(MORAES, 2000, p.556). 

 

1.2 As limitações de ordem material 

Em se tratando de limitações de ordem material ao legislador 

infraconstitucional, é possível identificá-las no conteúdo da Constituição da República 

Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), especificamente, quando ela expressa as cláusulas 

pétreas, no seu artigo 60, §4º, de observância tanto pelo legislador infraconstitucional, 

quanto pelo poder reformador, conforme se verifica: 

§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - a separação dos Poderes; 

IV - os direitos e garantias individuais. 

Também compreendem as limitações de ordem material ao legislador 

infraconstitucional, os direitos fundamentais e seus princípios e regras, os quais são 

objetos específicos do presente estudo. 

O respeito aos direitos fundamentais decorre da essência do Estado 

Democrático de Direito, proclamado no «caput» do artigo 1º da Constituição da 

República Federativa do Brasil (MORAES, 2003, p.51). Já no que concerne aos princípios 
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e regras, José Joaquim Gomes Canotilho (2003, p.1160) ensina que estes não são 

sinônimos, mas ambos decorrem de normas. Estas são aptas a vincularem juridicamente 

as decisões. Neste sentido, regras são normas. Princípios também são normas. 

Para Luís Diez Picazo (2004, p.256) «[...] os princípios são verdades objetivas, nem 

sempre pertencentes ao mundo do ser, senão do dever ser, na qualidade de normas jurídicas, 

dotadas de vigência, validez e obrigatoriedade». 

A Constituição estabelece valores expressos e implícitos, implicando à observância 

obrigatória de tais valores, os quais abrangem todo o ordenamento jurídico. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello (1996, p. 545), o princípio não é só uma norma, 
princípio é um: 

Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 
fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhe o 
espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, 
precisamente porque define a lógica e a racionalidade do sistema 
normativo, conferindo-lhe a tônica que lhe dá o sentido harmônico. 

Deste modo, torna-se flagrante a obrigatoriedade de se respeitar aos valores 

erigidos pela Carta Magna, valores estes que estão acima do próprio constituinte que, 

para criar o seu texto, vê-se limitado pelos seus próprios princípios (ADÃO, 1999). 

 

2 O controle de constitucionalidade 

Conforme visto alhures, o legislador assume posição de confiança da sociedade, 

em decorrência do Estado Democrático de Direito e suas ações estão restritas pela 

Constituição, consagrada como Lei Máxima do ordenamento jurídico. Isto, porque: 

As Leis foram as condições que agruparam os homens, no início 
independentes e isolados, à superfície da terra. Fatigados de só viver em 
meio a temores e de encontrar inimigos em toda parte, cansados de uma 
liberdade cuja incerteza de conservá-la tornava inútil, sacrificaram uma 
parte dela para usufruir o restante com mais segurança. A soma dessas 
partes de liberdade, assim sacrificadas ao bem geral, constitui a soberania 
na nação; e aquele que foi encarregado pelas Leis como depositário dessas 
liberdades e dos trabalhos da administração foi proclamado o soberano do 
povo. […] (BECCARIA, 2001, p.19). 

Muito embora o legislador encontre posição privilegiada perante a sociedade, tal posição 
não legitima qualquer arbítrio e aqui, podemos apanhar ensinamentos da visão político-
liberal dos direitos fundamentais. Nesta égide, Canotilho (2004, pp.24-5) ao comentar 
sobre as visões políticas acerca dos direitos fundamentais expõe a lógica do individualismo 
liberal:  
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A atribuir-se algum fim ao Estado esse só poderia ser o de garantia da 
segurança e das liberdades individuais. (...) Nessa perspetiva, os direitos 
naturais racionalmente convertidos em direitos fundamentais do homem 
equivalem a «direitos dos particulares» – propriedade, liberdade, segurança 
– e, a ser-lhes reconhecida alguma dimensão funcionalística, essa só poderia 
ser a de tornarem possível «o desfrute pacífico da independência individual. 

Obviamente, que esta não retrata a concepção geral do Estado em relação aos direitos 
fundamentais. Este já não é entendido como aquele que tem a função de «só tornar 
possível o desfrute pacífico da independência individual», na verdade, Jorge Miranda (2017, 
p.85 e ss.) comenta que o Estado deixou de ser um Estado Liberal, tornando-se assim um 
Estado social de Direito.  

Desta forma, enquanto o Estado liberal coloca como limite de cada um a liberdade do seu 
semelhante, o Estado social de Direito traz mui consolidada a ideia à igualdade, assim, só 
existe uma liberdade verdadeira, com justa igualdade. 

Note porém, que o Estado Social de Direito, não extirpa a ideia do individualismo e das 
limitações dos direitos fundamentais ao Estado, antes, alarga essa ideia trazendo maior 
equidade. Assim, vemos com mais clareza que o Estado se torna muito mais essencial, 
porém ainda limitado, para não buscar os seus próprios fins e tornar-se tirano.  

Essa limitação se da por meio da existência de valores consagrados pela Carta Política, 
direitos fundamentais, que submetem todo o ordenamento jurídico, inclusive, o próprio 
Poder Constituinte. 

E para que os preceitos constitucionais sejam observados, é necessário trazer mecanismos 
que possam evitar ou que possam reprimir a desobediência à ordem constitucional. Esses 
mecanismos não se consubstanciam tão somente em sanções, mas em dispor de meios de 
anulação de atos e de leis com ela incompatíveis. Caso contrário, a própria Lei Máxima 
perde a sua força vinculante, transformando-se em mera disposição de vontade, submetida 
a qualquer lei, simples regulamentos ou até mesmo a qualquer negócio jurídico 
eventualmente firmado por entes privados. Essa situação vai de encontro ao atual sistema 
jurídico, porque até mesmo o ordenamento zela para que todo ato que contraria norma 
superior diversa da Constituição, seja anulado (MENDES, 2010, pp.1157-8). 

Hodiernamente, o meio pelo qual os poderes do Estado se adequam à 

supremacia dos valores constitucionais, e, no caso que estamos a tratar, aos direitos e 

garantias fundamentais, é a submissão ao controle de constitucionalidade que, além de 

se evidenciar como garantia aos direitos fundamentais, integra a legitimação do Estado 

e possibilita o processo democrático do Estado de Direito (MORAES, 2000, p. 555). É com 

a instituição da «judicial review» que a soberania popular é protegida (ACKERMAN, 

2009, p. 41). 

Para Robert Alexy (2003, pp. 131-140), os direitos fundamentais adquirem duas 

formas, uma delas é representada pelas regras e a outra pelos princípios e a escolha na 

aplicabilidade de qualquer delas depende da interpretação perante a Constituição, na 
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previsão do controle de constitucionalidade. 

Nesta senda, Alexandre de Moraes (2003, p.45) ensina que é possível evitar a 

declaração de inconstitucionalidade e consequente retirada do ordenamento jurídico da 

norma que apresentar várias significações possíveis, na realização da hermenêutica de 

interpretação do ordenamento jurídico, encontrando sentido adequado à Constituição. 

Mesmo que a inobservância  aos direitos e garantias fundamentais não 

represente a declaração de inconstitucionalidade, cumpre inferir se toda e qualquer 

ofensa a esses direitos e garantias dará ensejo à presunção de inconstitucionalidade. 

Paulo Bonavides (2001, pp.247-8) acentua que a simples suspeita de 

inconstitucionalidade resta superada na medida em que da ciência das constituições 

desenvolvida nos Estados Unidos ecoou a consideração de que não se presume a 

inconstitucionalidade, mas sim, a constitucionalidade. Assim, para que uma lei formal seja 

considerada inaplicável, necessário é que se faça prova inequívoca da inconstitucionalidade 

insanável. Todavia, é preciso verificar se os direitos fundamentais são de aplicabilidade absoluta, 

para que, numa eventual inobservância a essas garantias, se faça prova inequívoca da possível 

inconstitucionalidade insanável. 

 

3 Conflito dos direitos fundamentais 

Hodiernamente, o operador jurídico não pode se pautar somente  pela interpretação 

do puro conteúdo normativo, diante da existência de situações nas quais o Direito não é capaz 

de alcançar, devido ao restrito meio interpretativo. 

O Direito, que se encontra aproximado dos valores éticos, impõe decisões não só 

regidas puramente pela lei, mas pelos princípios que possuem, em sua essência, força 

normativa, em razão do atual Estado Democrático de Direito e da supremacia da Constituição, 

que preza, sobretudo, pela Dignidade da Pessoa Humana. 

Na verdade, « […] a história mostra que, dos direitos fundamentais, é inseparável uma 

ideia, um valor, um príncipio, um metaprincípio (como se queira): a dignidade da pessoa 

humana.» (MIRANDA, 2017, p.76). Ou seja, essa primazia à Dignidade da Pessoa Humana, não 

existe por acaso. 

Desde de sua conceituação teológica por meio daquilo que os «pais» da igreja 

chamavam de imago dei (AGOSTINHO, 2000, pp. 1054 e ss), ou a compreensão por meio da 
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distinção da liberté des anciens comparée à celle des modernes (CONSTANT, 1820, pp. 523 e ss.), 

ou ainda a querela entre a proteção interna e a proteção internacional dos direitos do homem, 

vemos a Dignidade Humana bem definida. 

Assim, a solução justa de qualquer conflito de interesses qualificado por uma 

pretensão resistida em que há confronto de direitos fundamentais, deve levar em consideração 

o princípio da dignidade da pessoa humana, afinal «A ideia do que é justo e do sentido de justiça 

é que se afirma como fundamento da dignidade da pessoa humana.» (NOVAIS, 2016, p.52)  

 

3.1 A dignidade da pessoa humana 

O princípio da dignidade da pessoa humana tem sido considerado como valor 

constitucional supremo, que sustenta os direitos fundamentais (NOVELINO, 2008, p248). 

Com entendimento semelhante, Alexandre de Moraes (2003, p. 16), ao definir o 

princípio em comento, sustenta que: 

A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a 
pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 
responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por 
parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo 
estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, 
possam ser feitas limitações ao exercício dos Direitos Fundamentais, mas 
sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as 
pessoas enquanto seres humanos. (grifo do autor). 

Diante disso, é o princípio da dignidade da pessoa humana que protege várias 

dimensões da realidade do ser humano, seja material ou espiritual, de forma que abarca 

exigências mínimas a dispor recursos para uma existência digna em sociedade (FARIAS, 2000, 

pp. 63,66). Desta forma, referido princípio se apresenta como norteador para eventual restrição 

aos direitos fundamentais. 

Conforme assegura José Cerezo Mir (2002, p.113):  «[…] o respeito à dignidade da 

pessoa humana é um princípio material de justiça de validade a priori. Isto se o direito não quer 

ser mera força, mero terror. [...]». 

Evidencia-se, portanto, que o princípio da dignidade da pessoa humana é o princípio 

reitor dos direitos fundamentais e sob a sua égide estão a aplicabilidade e a restrição a qualquer 

direito fundamental. 

 

3.2 Da vedação do retrocesso social 
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Uma vez existindo conflitos de interesses pautados em direitos fundamentais, deve se 

realizar uma ponderação diante da dignidade da pessoa humana, em razão de ser ela a 

norteadora da gama de direitos fundamentais. 

Na hipótese, todavia, de conflitos de interesses pautados na dignidade da 

pessoa humana, atenta-se para o preceito da vedação do retrocesso social e para o 

princípio da proporcionalidade. 

Sob o aspecto do princípio da vedação do retrocesso social, a redução arbitrária 

do grau de concretização legislativa de um direito fundamental é inconstitucional. 

Sobre o princípio em questão: 

[...] a proibição do retrocesso caracteriza-se por funcionar como um 
superprincípio de proteção e realização (garantia ambivalente) dos direitos 
fundamentais. Ou seja, o sentido bivetorial aqui pretendido da proibição do 
retrocesso representa (um)a metafundamentalidade formal que limita e 
dirige o modo através do qual o Estado vai realizar o princípio da dignidade da 
pessoa humana, e consequentemente a ampla gama de direitos fundamentais 
de todas as dimensões, previstos implícita ou explicitamente na Constituição 
da República. Note-se que esta bimetafundamentalidade está expressamente 
prevista no enunciado do Título II da Constituição dos “direitos e garantias 
fundamentais” O Legislativo é “atingido” em sua liberdade de conformação 
quando da criação normativa, tanto no que diz respeito ao conteúdo das 
normas efetivamente emanadas, que não poderão ir de encontro aos direitos 
fundamentais, bem como no que toca à possibilidade de deixar de 
confeccionar normas. (CASTRO, 2005). 

Diante do aludido princípio, decorrente do Estado Democrático de Direito e 

pautado pela consagração da dignidade da pessoa humana, existe uma salvaguarda dos 

direitos fundamentais, de forma a limitar tanto a conformação, quanto a criação da 

norma pelo poder legiferante. 

Significa dizer que a lei não pode retroceder, tampouco o pode o poder de 

reformar, a fim de que não sejam suprimidas as garantias alcançadas ao longo da 

revolução social, voltando-se ao status de arbítrio estatal, garantias essas que, uma vez 

alcançadas, assumem estágio de direito subjetivo (CANOTILHO, 2007, p.338). 

É fato, porém, que a proteção assumida pelo princípio da vedação do 

retrocesso social não é absoluta, sob pena de impossibilitar a revisão das atividades 

estatais até mesmo para efetivação dos próprios direitos fundamentais (SARLET, 2001, 

pp. 448-9). 



62 
 

Ademais, o princípio da vedação do retrocesso social, assim considerado, 

coloca-se como meio de efetividade da máxima da dignidade da pessoa humana e da 

gama de direitos fundamentais, porém, não é idôneo a, por si só, apresentar solução 

quando da ocorrência de conflito de interesses com igual direito fundamental, o que fica 

a encargo do princípio da proporcionalidade, do qual se passa a discorrer. 

 

3.3 O princípio da proporcionalidade 

Para que os direitos fundamentais mantenham a importância erigida a eles pela 

Constituição, é necessário que a hipótese de restrição seja a  menos gravosa possível.  

Para tanto, a fim de que não haja a ruína dos direitos fundamentais e de que não haja 

abuso do Poder Público, verifica-se que o princípio da proporcionalidade é o meio pelo qual se 

opera a ponderação desses direitos, minorando as consequências das possíveis restrições. 

Assim sendo, o princípio da proporcionalidade é considerado o «limite dos limites», 

sendo «[...] uma poderosa ferramenta para aferição da conformidade das leis e dos atos 

administrativos como os ditames da razão e da justiça», quando da possível restrição aos direitos 

fundamentais. (SARMENTO, 2002, p.77). 

E ainda, Ingo Wolfgang Sarlet (2011, p.591) explica: 

[...] na sua aplicação como critério material para a aferição da legitimidade 
constitucional de medidas restritivas de direitos fundamentais, o princípio (ou 
postulado, se assim preferirmos) da proporcionalidade (na sua função 
precípua como proibição de excesso) desdobra-se em três elementos (no que 
parece existir elevado grau de consenso, ainda que subsistam controvérsias 
no tocante a aspectos pontuais), notadamente, a) as exigências (ou 
subprincípios constitutivos, como propõe Gomes Canotilho) da adequação ou 
conformidade, no sentido de um controle de viabilidade (isto é, da 
idoneidade técnica) de alcançar o fim almejado por aquele(s) determinado(s) 
meio(s); b) a necessidade ou, em outras palavras, a exigência da opção pelo 
meio restritivo menos gravoso para o direito objeto da restrição, para alguns 
designada como critério da exigibilidade (tal como prefere Gomes Canotilho); 
e c) a proporcionalidade em sentido estrito (que exige a manutenção de um 
equilíbrio (proporção e, portanto, de uma análise comparativa) entre os 
meios utilizados e os fins colimados, no sentido do que para muitos tem sido 
chamado de razoabilidade (ou justa medida, de acordo novamente com a 
terminologia sugerida por Gomes Canotilho) da medida restritiva, já que 
mesmo uma medida adequada e necessária pode ser desproporcional. 

Neste sentido, o princípio da proporcionalidade possui três dimensões. A 

adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito ou razoabilidade. 
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Assim, são adequadas as medidas que são apropriadas e pertinentes para 

atingir o resultado almejado. São necessárias aquelas medidas que não são excessivas e 

não são insuficientes para atingir o fim pretendido. São proporcionais as medidas que, 

depois de considerar todos os interesses em questão, não sacrificam direitos 

fundamentais mais importantes que o que se buscou preservar. Quando de igual 

importância, é razoável a medida que supõe equilíbrio, sendo moderada e harmônica. 

3.4 A relatividade dos direitos fundamentais 

O primeiro passo para verificar a aplicação dos direitos fundamentais é definir o 

conteúdo a ser protegido por um determinado direito fundamental. Para Virgílio Afonso da Silva 

(2009, p.86), referida medida torna-se a sua própria delimitação. 

Verificado que a dignidade da pessoa humana é um preceito supremo e norteador dos 

direitos fundamentais, poderá ocorrer, todavia, colisão de interesses pautados na própria 

dignidade da pessoa humana, de forma que somente um desses interesses deverá prevalecer. 

Neste caso, somente a interpretação diante de um caso concreto poderá determinar 

os limites dos direitos fundamentais em jogo (BARROS, 2000, p. 154). Tarefa árdua, porém, é 

determinar a essência do direito alcançado pelo direito fundamental (CANOTILHO, 2003, 

pp.261-2).  

Entretanto, nem sempre a norma editada está para restringir um direito fundamental, 

mas para, até mesmo, completar ou concretizar, o conteúdo, muitas vezes, fragmentário 

abstrato ou incompleto dos preceitos constitucionais garantidores de direitos fundamentais 

(CANOTILHO, 2003, p.1263). 

No nosso atual ordenamento jurídico, tem-se entendido que alguns dos valores 

tutelados pela CRFB/88 não possuem caráter absoluto, mas, quando se trata de direitos 

e garantias individuais. Colaciona-se, nesse sentido: 

Os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto. Não há, no 
sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de 
caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou 
exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, 
ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de 
medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que 
respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto 
constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que 
estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa- permite 
que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, 
a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a 
coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia 
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pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos 
direitos e garantias de terceiros (BRASIL. STF, 2005). 

Buscou-se, entretanto, aclarar a aplicabilidade dos direitos fundamentais, diante do 

enfoque da presente pesquisa jurídica. Para isso, verificou-se existir outros dois princípios que 

auxiliam o sopesamento das garantias fundamentais. São eles: o princípio do retrocesso social 

e o princípio da proporcionalidade. 

Sob o aspecto do princípio da vedação do retrocesso social, o legislador não poderá 

editar normas restritivas aos direitos fundamentais, a não ser, com fundamento no interesse do 

bem comum e pautado pela proporcionalidade (HESSE, 2009, p.65). 

Todavia, não se afirma de forma estrita que os direitos fundamentais não são 

absolutos, sob pena de levar à presunção de que as proteções constitucionais são 

frágeis, tornando vulnerável a sua força vinculante sempre que assim ditar o interesse 

público (MARMELSTEIN, 2008, p.369). 

Ocorre que, os direitos fundamentais não possuem natureza absoluta, pois, em 

caso de conflito, não há a prevalência de um sobre o outro, mas há uma ponderação, de 

forma que o valor consagrado pela Constituição a esses direitos não sejam vistos como 

mera disposição de vontade. Com a ponderação aplicável ao caso concreto de conflito 

de direitos fundamentais, o equacionamento se resolve pelo sacrifício de um em relação 

à aplicação de outro,  sem contudo, que haja negação do direito fundamental 

sacrificado. 

Assim, as limitações aos direitos fundamentais são possíveis, mas são 

excepcionalidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Estado Democrático de Direito, traz em sua essência a dignidade da pessoa 

humana. Considerada princípio fundamental, a dignidade da pessoa humana põe-se 

como norte a qualquer conduta ou ato emanado pelo Poder Público, ou até mesmo, 

pelo Poder Privado. 

A dignidade da pessoa humana sempre deve ser observada e respeitada e, por 

isso, é vista como um limite ao legislador infraconstitucional e como reitor da gama de 

direitos fundamentais. 
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Os direitos fundamentais têm valor supremo consagrado pela Carta Magna, 

contudo, uma vez existindo conflitos de interesses pautados em direitos fundamentais, 

um não se sobrepõe a outro, mas a medida adotada é a ponderação. Essa ponderação 

deve respeitar, sobretudo, a dignidade da pessoa humana. 

Ocorre que, existindo a hipótese de conflitos de interesses, todos pautados na 

dignidade da pessoa humana, em que somente um deles deve prevalecer, o preceito da 

vedação do retrocesso social e o princípio da proporcionalidade colocam-se como 

principais aliados da solução da questão. 

Verificou-se, entretanto, que não se afirma  que os direitos fundamentais são 

relativos, sob pena de tornar vulneráveis as proteções constitucionais que, então, 

poderão ser vistas como meras disposições de vontade. 

Constatou-se, porém, que os direitos fundamentais não possuem natureza 

absoluta, em razão da hipótese de conflito de interesses, o que suscita a ponderação. 

Assim, as limitações aos direitos fundamentais são excepcionalidade e devem 

sofrer um exame constitucional rigoroso, com observância da dignidade da pessoa 

humana, do preceito da vedação do retrocesso social e do princípio da 

proporcionalidade. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo central analisar o direito de arrependimento no 

âmbito das compras celebradas à distância ou fora do estabelecimento, através do 

sistema dogmático, no intuito de analisar em como esse preceito pode configurar como 

nova forma de extinção contratual. 

Primeiramente, exploram-se algumas considerações sobre formas já conhecidas de 

extinção do contrato, como a caducidade, denúncia, resolução e revogação, de forma 

breve e simples. 

Por segundo lugar, tenta-se tecer algumas discussões acerca do arrependimento, 

partindo de seu conceito, fundamentação e analisando, também, algumas 

ordenamentos jurídicos europeus diversos, para que se possa entender melhor o regime 

jurídico português e a eficácia desse preceito. 

Ademais, ainda são tecidos certas impressões acerca do dever de informação e do 

suposto prejuízo ao princípio do Pacta Sunt Servanda. 

Em um terceiro momento, pretende-se percorrer a legislação do direito de 

arrependimento, em especial, analisando os dispositivos do Decreto-Lei 24/2014, de 14 

de fevereiro, que unificou quase todas as regras sobre as compras feitas à distância. 

Por fim, conclui-se pela consideração do direito de arrependimento como uma nova 

forma de extinção contratual, visto diferenciar sua natureza, em pelo menos em alguma 

característica, das outras formas já previstas. 

PALAVRAS-CHAVE: arrependimento; extinção; distância. 

 

ABSTRACT 

The main objective of this paper is to analyze the right of regret in the scope of the 

purchases made at a distance or outside the establishment, through the dogmatic 
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system, in order to analyze how this precept can be configured as a new form of 

contractual extinction. 

Firstly, some considerations are explored about already known ways of contractual 

extinctions, such as caducity, termination, resolution and rescission, in a brief and simple 

way. 

Secondly, it discuss about regret, starting from its concept, foundation and analyzing, 

also, some distincts European legal orders, for understand in a better way the 

Portuguese legal regime and the effectiveness of this precept. 

In addition, certain impressions about the duty of information and the supposed 

prejudice to the principle of the Pacta Sunt Servanda are still woven. 

In a third moment, it is intended to go through the legislation of the right of regret, in 

particular, analyzing the provisions of Decree-Law 24/2014, of February 14, which 

unified almost all rules on purchases made at a distance. 

Finally, it concludes by considering the right of regret as a new form of contractual 

extinction, since it differentiates its nature in at least some characteristic from the 

others forms already foreseen. 

KEY-WORDS: regret; extinction; distance. 

 

Introdução 

Cada dia mais comum, as compras feitas à distância, principalmente pela 

Internet, tem ganhado uma especial atenção no que concerne aos direitos resguardados 

ao consumidor que não teve acesso físico ao produto. 

Nesse ínterim, verificou-se, igualmente, que os bens adquiridos muitas vezes 

frustravam seus compradores, visto não corresponder com as características que lhe 

foram atribuídas ou mesmo por não representar mais um desejo do cliente, motivando 

o arrependimento deste. 

Desse modo, nasceu a necessidade de estudar dito direito de arrependimento 

sob à ótica do legislador português, mais especificamente sob às regras consumeiristas. 

Assim, foi necessário analisar, em um primeiro plano, todas as formas de 

extinção do contrato, para ver onde o direito de arrependimento se encaixaria (ou não). 
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A partir de tal exame é que se iniciou o tratamento dessa nova figura, que 

mesmo abarcada por diversas Diretivas e Decretos-Lei durante mais de 20 anos, só 

obteve maior atenção em 2014, com a compilação de regras e um diploma próprio. 

Assim, através do paralelo com o direito à informação, foi possível considerar 

que o direito de arrependimento, como aquele, constitui uma das principais proteções 

ao consumidor em tempos de avanço tecnológico e facilidades virtuais. 

 

1) Formas de extinção do contrato 

1.1) Caducidade 

A caducidade, como vocábulo propriamente dito, trata-se tanto de um direito 

(estabelecida pelos artigos 298º e 328º, do Código Civil), quanto de uma modalidade de 

extinção da relação contratual. 

Esta última espécie, ao contrário da primeira, não possui previsão específica no 

Código, mas aparece através do detalhamento de outros institutos que nele existem, 

como é o caso do arrendamento, por exemplo (artigos 1051º a 1056º). 

De acordo com Pedro Romano Martinez (2015, p. 45 e ss.), no que se refere aos 

contratos, a caducidade se verifica quando o negócio jurídico tem prestações que devem 

ser realizadas em um prazo de tempo determinado (seja por lei ou liberalidade das 

partes) e, passado o prazo, não for concluído seu objeto. 

Dessa forma, a caducidade opera, geralmente, quando o prazo estipulado em 

contrato decorre. Para tanto, pode-se falar que houve caducidade ipso iure 36 

(excluindo-se as hipóteses excepcionais de renovação automática). 

Para o autor, a caducidade opera igualmente quando for verificado fato ou 

efeito superveniente que obste o comprimento do contrato, não resultando outra 

hipótese senão a extinção da relação jurídica contratual (p. ex. morte de uma das 

partes). 

Por último, também há caducidade quando o termo final incerto a qual está 

sujeito o contrato vir a ocorrer.  

                                                           
36 Significado: “Por força da lei” ou “De acordo com o direito”. 
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Assim, analisa-se que as hipóteses de caducidade independem da vontade de 

atos das partes, elas se originam no decurso do tempo ou na inviabilidade de execução 

do acordado. 

 

1.2) Denúncia 

No ordenamento português, o termo denúncia pode ser usado tanto para fins 

de extinção do vínculo contratual quanto no sentido comunicar, informar, como 

demonstra o artigo 916º do Código Civil. 

Seu conceito se baseia na declaração feita por uma das partes da relação 

jurídica contratual que quer dar certa publicidade sobre sua intenção de romper o que 

fora pactuado. É, portanto, uma manifestação de vontade motivada por razões ou 

interesses do contraente. 

Tratam-se, geralmente, de contratos com prestações que se protelam no 

tempo, em que se visa a cessação da vigência de acordos por prazo indeterminado, o 

impedimento da renovação automática do pacto37 ou a “desistência” no adimplemento 

de certas obrigações, prevista na lei ou no próprio contrato, com base no artigo 406º do 

Código Civil.38 

A denúncia parte então do princípio de que nenhuma das partes é obrigada, 

por via contratual, a ficarem vinculadas indefinidamente contra seu desejo. É 

necessário, apenas, que se comunique com uma antecedência razoável (quando não 

prevista no contrato ou na lei), baseada no princípio da boa-fé, para que, por outro lado, 

a outra parte possa se planejar com a extinção do contrato. 

De acordo com o artigo 219º do Código Civil, não há forma especial para validar 

a declaração negocial, mas não se deve negar que é pertinente que o interessado na 

denúncia faça-a por escrito, a fim de evitar quaisquer problemas resultantes da falta de 

eventual prova do comunicado. 

                                                           
37 P. ex. o art. 1054, CC que prevê renovação automática do contrato de arrendamento caso “nenhuma das 
partes se tiver oposto à renovação no tempo e forma convencionados ou designados na lei”. 
38 P. ex. o art. 1229, CC, que permite que o dono da obra “desista” da empreitada a qualquer momento, 
mediante pagamento de indenização. 
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Desse modo, feita a dita declaração, vinculam-se as partes nos termos 

contratados até o fim do período estipulado, devendo cumprir normalmente com as 

obrigações de outrora. 

 

1.3) Resolução 

Conceituada por Mário Júlio de Almeida Costa (2006, p. 319), figura a resolução 

como um ato de um dos contraentes dirigido à dissolução do vínculo contratual, em 

plena vigência deste, e que tende a colocar as partes na situação que teriam caso o 

contrato não houvesse sido celebrado. 

Abordada também nos artigos 432º e seguintes do Código Civil, a tal figura 

curiosamente não faz parte do mesmo capítulo que trata das outras formas de extinção 

do contrato. 

Sem prejuízo, tem-se que o Direito Português admite esse instituto quando 

fundado na lei ou em convenção, realizada por meio de declaração unilateral à outra 

parte.  

Uma vez negado o direito à resolução contratual pelo outro contraente, a 

extinção do contrato deve ser feita por meio judicial, havendo divergência doutrinária 

sobre quando se efetiva o momento da resolução: se da comunição referida (LIMA; 

VARELA 1987, p. 412) ou da decisão transitada em julgado (MARTINEZ, 2015, p. 186). 

Fundada na distinção do referido artigo 432º do Código Civil, a resolução legal 

se conecta com o inadimplemento de prestações contratuais, sejam elas 

fundamentadas (quando há verdadeira motivação) ou imotivadas (quando não é preciso 

nenhum motivo para sua extinção). 

Pode ser também direta, como consequência de uma declaração de vontade, 

ou indireta, quando provoca dissolvência de outro vínculo como consequência do fato 

extintivo. 

Igualmente, prevê-se a forma escrita ou tácita, já abordada em assuntos 

anteriores. 

No tocante aos efeitos, o códice refere-se que, na ausência de disposição 

especial, a resolução será equiparada à nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico e 

terá força retroativa, salvo se não contrariar a vontade das partes ou finalidade da 
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própria resolução. Assim, os contraentes voltam ao status quo ante, como se nunca 

tivessem celebrado o contrato (sem prejuízo, é claro, do direito adquirido por terceiro 

ou da devolução do já recebido por força do acordo). 

 

1.3.1) Resolução a partir do incumprimento das obrigações 

De acordo com Antunes Varella (2006, p. 62), cumpre-se o obrigado quando se 

realiza voluntariamente aquilo a que se prestou. Além disso, o cumprimento está 

diretamente condicionado aos termos e prazos combinados, observando sempre o 

princípio contido no artigo 762º do Código Civil, que dispõe sobre a boa-fé. 

Acontece que, se o devedor não cumpre com a obrigação ou a cumpre 

parcialmente, estar-se-á diante de uma situação de incumprimento negocial do dever 

obrigacional ou de seu cumprimento defeituoso. 

Esse não-cumprimento só é considerado definitivo no momento em que for 

constatada que a prestação não foi realizada e que já não pode mais ser. Já no caso do 

cumprimento defeituoso, verifica-se que há uma disparidade entre o que era para ser 

prestado e o que de fato foi. 

Em qualquer dessas situações, poderá o credor requerer a resolução do 

contrato, desde que, contudo, na hipótese de incumprimento parcial, tenha a parte não 

prestada significativa importância (artigo 802º, n. 2, do Código Civil). 

O não-cumprimento definitivo por culpa exclusiva do devedor também 

possibilita ao credor, independentemente do direito à indenização, além da resolução 

anteriormente dita, a opção de prestação do quanto for possível realizar.  

Ressalta-se, ainda, que não há incumprimento definitivo quando o devedor 

incorrer em mora, vez que é necessário que ele a purgue ou que o credor perca o 

interesse na prestação acordada. 

Já na hipótese de cumprimento defeituoso, o credor (além da resolução) 

poderá exigir que a desproporcionalidade da prestação combinada e da realizada seja 

eliminada ou a que a própria obrigação seja substituída. 

Por fim, quando o incumprimento se der por razões alheias ao devedor, a 

obrigação extinguir-se-á de acordo com o artigo 790º, n. 1, do Código Civil. 
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1.3.2) Resolução a partir da mudança de circunstâncias 

Prevista no artigo 427º do Código Civil, esse tipo de resolução é possível quando 

houver alterações anormais das circunstâncias do contrato, admitindo-se, também, a 

mera modificação segundo juízos de equidade.  

Nesse caso, caberá ao julgador decidir se o negócio deverá ser resolvido ou 

modificado equitativamente (com base na boa-fé contratual), os próprios termos do 

contrato e o contexto da situação. 

Entretanto, se o tribunal assim entender pela resolução, certos requisitos 

devem ser observados, como: a) alteração anormal das circunstâncias na qual as partes 

fundaram a decisão de pactuar; b) que a obrigação à parte lesada não implique meros 

riscos do negócio e, portanto, afete o princípio da boa-fé; e c) que ainda existam 

prestações futuras. 

Ainda, em consonância com o artigo 438º do mesmo códice, a parte lesada 

apenas poderá exigir a resolução do contrato se não se encontrar em mora no momento 

em que houve a modificação da conjuntura. 

 

1.4) Revogação 

Trata-se da eliminação voluntária da relação contratual por declaração de um 

ou mais dos contraentes, exprimindo, em síntese, um poder discricionário das partes 

em não precisar de justificativa para fundamentar a extinção do contrato. 

Conhecido também como distrate (quando realizado de forma bilateral), 

baseia-se em um acordo entre os pactuantes com o objetivo de pôr fim à relação que os 

vincula39.  

Quando se referir à sua forma unilateral, só será admitida a revogação quando 

a lei ou o próprio contrato assim permitir (tendo como exemplo disso, o artigo 448º do 

Código Civil). 

No que se refere aos seus efeitos, a revogação, via de regra, produz efeito 

apenas ex nunc, ou seja, não retroage. Dessa forma, salvo exceções, não existe forma 

prescrita em lei para a realização da revogação. 

                                                           
39 É geralmente a forma mais comum de extinção do vínculo contratual. 
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Contudo, em observância ao princípio da liberdade negocial, poderão as partes 

estabelecer livremente a forma de extinção do contrato, admitindo que a revogação 

possa, até mesmo, produzir seus efeitos logo após sua celebração ou somente em 

momento ulterior, ou ainda, que o término dessa relação determine a constituição de 

outro contrato. 

 

2) O direito de arrependimento 

2.1) Conceito 

O arrependimento consiste, em suma, nas hipóteses em que a lei permite a um 

dos contraentes a permissão de, em um prazo determinado e sem contrapartida, 

desprender-se de um negócio através da mera declaração unilateral e imotivada (sendo 

certo que, em seu íntimo, o consumidor tem determinada razão para se desvincular do 

contrato, mas apenas não precisa exteriorizá-la) (RIZZATO, 2006, p. 612). 

Trata-se, pois, de um direito potestativo da parte mais frágil, que não exige 

indenização40, exercido em curto período de tempo (se contrário fosse, caracterizado 

estaria o abuso de direito) após a celebração do contrato (antes ou logo depois do início 

de sua execução), produzindo seus efeitos de forma retroativa. 

 

2.2) Fundamentos 

Inicialmente, o direito ao arrependimento foi previsto pela Diretiva do 

Parlamento Europeu nº 85/577/CEE, de 20 de dezembro41, e pautou-se a proteger os 

consumidores, seguindo o costume à época, dos contratos celebrados fora dos 

estabelecimentos comerciais (ou seja, os conhecidos como door to door, por telefone 

ou catálogos).  

Dessa forma, dispunha o consumidor de um direito de resolução por um 

período de pelo menos sete dias, a fim de que lhe fosse dada a oportunidade de avaliar 

as obrigações que decorrem do contrato e o produto em si. 

                                                           
40 Se houver cláusula nesse sentido, deve ser considerada abusiva e, portanto, nula de pleno direito. 
41 Revogada pela Diretiva 2011/83/UE, de 25 de outubro. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=PT>. Acesso em: 28 abr. 2018.  
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Nesse sentido, o legislador português sofreu influência também de outras 

posteriores e importantes Diretivas do Parlamento Europeu, destacando-se a Diretiva 

97/7/CE, de 20 de maio, a Diretiva 2002/65/CE, de 23 de setembro e a Diretiva 

2011/83/UE, de 25 de outubro de 2011. 

Com isso, tem-se que o arrependimento tem como principal propósito a 

proteção do consumidor contra precipitações ou pressões psicológicas, dando-lhe 

tempo a um consentimento refletido, bem como salvaguardar o mesmo que adquiriu 

produtos sem que fosse possível a análise destes fisicamente, como se em uma loja 

estivesse, gerando eventualmente desilusões e expectativas goradas. 

 

2.3) Sucinta referência à outras ordens jurídicas 

2.3.1) França 

Consagrado no Code de La Consommation, o direito de arrependimento se 

aplica a toda venda ou prestação de serviços consumado sem a presença na forma física 

dos contraentes, com o uso de uma ou mais técnicas de intercomunicação à distância. 

Para tanto, é estabelecido um prazo de sete dias para o exercício do direito de 

retratação, de forma discricionária e sem pagamento de eventuais multas, mas com o 

pagamento das custas para reembolso (como por exemplo, taxas de correio para 

devolução) a cargo do consumidor. 

Passado isso, tem o fornecedor o prazo de até 30 dias para reembolsar os 

valores pagos pelo cliente, sendo que, ultrapassado esse período, inicia-se a contagem 

de juros legais. 

Como a maioria das ordens europeias, a França estabeleceu uma série de 

restrições ao exercício desse direito, como a impossibilidade de se arguir o 

arrependimento quando renunciou-se à desistência do contrato no prazo legal, ou até 

mesmo nos casos das pactuações em leilões públicos. 

 

2.3.2) Espanha 
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Parecida com a legislação francesa, as normas espanholas presentes na Ley de 

Ordenación Del Comercio Minorista sobre essa questão atentam, também, para os 

deveres de informação que o fornecedor deve prestar. 

No caso de descumprimento dessa obrigação, o direito de resolução contratual 

por parte do consumidor será automaticamente gerado, tendo este o prazo de três 

meses para comunicar, contados da entrega da coisa. 

A ideia aqui presente, parece versar, em verdade, sobre um direito de 

resolução, e não de arrependimento, pois se trata de uma desobediência às obrigações 

pactuadas. 

 

2.3.3) Alemanha 

Previsto no Bûrgerliches Gesetzbuch (BGB), o direito de arrependimento do 

consumidor alemão pode ser exercido em até duas semanas da venda celebrada à 

distância ou porta a porta, iniciando esse prazo a partir da hora em que esse é 

informado, de forma clara, por texto, sobre esse direito que lhe corresponde (se essa 

informação for dada depois da celebração do contrato, então terá o consumidor um 

novo prazo de um mês para se arrepender, contado do momento em que foi 

cientificado). 

Quanto ao fornecedor, este arcará com os custos e riscos da devolução do bem, 

mas poderá o consumidor ser responsável por essas taxas quando este não ultrapassar 

o valor de 40 euros. 

 

2.4) Regime Jurídico 

No tocante ao regime jurídico do direito de arrependimento, tem-se que este 

ainda é um tema controvertido em Portugal, principalmente pela lei não tratar sobre 

esse assunto de forma uniforme. 

Dessa forma, diversos diplomas tratam da desistência do contrato pelo 

consumidor, em diferentes formas. Entre eles, notam-se: a) o Decreto-Lei 275/93, de 05 

de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 180/99, de 22 de maio, que trata sobre habitação 

periódica; b) Decreto-Lei 24/2014, de 14 de fevereiro, modificado pelo Decreto-Lei 

47/2014, de 28 de julho, que dispõe sobre os contratos celebrados à distância ou fora 
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do estabelecimento comercial; e c) Lei 24/96, que estabelece o regime legal aplicável à 

defesa dos consumidores. 

A doutrina portuguesa também não é assente quanto ao tema do 

arrependimento como forma de extinção contratual, sendo que muitos autores tentam 

classificar esse instituto em uma das formas já previstas, como revogação ou resolução. 

De fato, o melhor caminho não é o enquadramento do arrependimento em 

formas de extinção já existentes, vez que a natureza jurídica desse o difere, em algum 

ponto, dos institutos “comuns”. 

Deveria, portanto, o direito de arrependimento ser enquadrado como uma 

nova forma de extinção contratual, pois se trata de um direito discricionário, que 

prescinde de qualquer justificativa decorrente de lei, e que não pressupõe valor 

indenizatório à outra parte. Aparece-se então como mais uma maneira de proteção ao 

consumidor. 

 

2.5) Eficácia  

Outra questão muito debatida na doutrina refere-se à eficácia do contrato 

durante o prazo para o exercício do arrependimento. 

Nesse ponto, diferencia a doutrina alemã dois modelos: a) eficácia suspensa, 

que afirma que o contrato só tem efeito se, no decurso do período de reflexão, o 

arrependimento não foi invocado (o contrato começaria por ser ineficaz e se tornaria 

eficaz na medida em que não houvesse manifestação do consumidor); e b) eficácia 

resolúvel, que assevera que o contrato fica sem efeito se, no decorrer do período de 

reflexão, o arrependimento for praticado (seria, assim, eficaz de início e se tornaria 

ineficaz com a verificação de uma ação). 

Desse modo, analisando essas duas hipóteses, percebe-se que é possível falar 

até que, dependendo da interpretação adotada, o direito de arrependimento pode 

extinguir o próprio contrato ou somente uma declaração de vontade previamente 

firmada. 

Em análise à doutrina, parece que a maioria dos autores defendem a adoção 

do segundo modelo, pelo qual o contrato produz seus efeitos nos termos comuns, desde 
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sua celebração, podendo executar-se desde logo. Porém, no período de reflexão, o 

contrato pode cessar com eficácia retroativa (ex tunc). 

Com isso, o arrependimento equipara-se bem mais à uma condição resolutiva 

do que suspensiva, vez que o que foi pactuado não está subordinado a nenhum evento 

futuro e incerto. 

 

2.6) Dever de informação 

Estimado como um dos direitos mais importantes dos consumidores, é 

justamente a sua falta que determina a fragilidade da relação de consumo vez que, 

frequentemente, esses não têm conhecimento dos seus direitos e deveres, dos métodos 

de venda utilizados pelos fornecedores, etc. 

Considerado um dos meios de proteção do consumidor mais eficazes, o direito 

à informação está previsto até mesmo na Constituição da República Portuguesa, em seu 

artigo 60º, n. 1, e em caráter infraconstitucional, na Lei de Defesa do Consumidor, em 

seu artigo 7º e no Decreto-Lei 24/2014, em seu artigo 4º. 

Em suma, o consumidor deve ter a seu dispor, antes da celebração do contrato, 

informações ditas como pré contratuais, que não versem apenas sobre o produto em si, 

mas que se refiram, inclusive, à toda a contratação, prestada por sua vez de forma clara 

e precisa, através de qualquer meio de comunicação à distância, respeitando sempre os 

princípios gerais da boa-fé. 

Após a celebração, ou seja, no período pós contratual, deverá o fornecedor, 

igualmente, confirmar as mesmas informações anteriormente passadas ao consumidor, 

desde que não feitas em modo de suporte duradouro. 

Essa confirmação tem, de fato, grande relevância na relação de consumo, pois 

suscita uma atenção maior do consumidor, visto que ele fará uma análise mais 

minuciosa em outro momento que não o da celebração efetiva do negócio, além, 

inclusive, de deter um efeito persuasivo sobre esse, dado que incentiva o próprio 

fornecedor a cumprir o combinado. 

Ademais, a não confirmação dessas informações implica em alteração do prazo 

de arrependimento, que de 14 dias, vai para 12 meses a contar das hipóteses previstas 

no artigo 10º, n.1, do Decreto-Lei 24/2014. 



80 
 

Pode-se verificar, então, que o dever de informação além de objetivar a 

descrição completa dos produtos a serem comprados e acautelar o consumidor sobre 

seus direitos, também representa uma proteção dos consumidores nos casos de 

celebração do contrato à distância, como decorrência típica do princípio da boa-fé 

objetiva. 

 

2.7) Arrependimento e o princípio do Pacta Sunt Servanda 

Com a constante evolução da sociedade, é de se esperar que certos princípios 

também tenham sua interpretação modificada, a fim de que se adeque às novas 

exigências e situações. 

Nesse diapasão, ao longo dos anos, o princípio do pacta sunt servanda deu 

lugar a outros preceitos de maior importância na celebração e execução dos contratos, 

como por exemplo, o princípio da boa-fé e o da função social (GOMES, 2008, p. 38). 

Dessa forma, aos poucos, referido ideal foi tendo sua aplicação abrandada, de 

modo que as legislações, nesse mesmo sentido, começaram também a reger, de forma 

diversa, grupos considerados hipossuficientes. 

Inescusável que o direito de arrependimento configure, realmente, uma 

quebra à norma de força obrigatória dos contratos. Contudo, tal direito representa, da 

mesma forma, uma das maiores proteções que dispõe os consumidores que celebram 

contratos a distância, especialmente os eletrônicos, não importando, por outro lado, 

prejuízos aos fornecedores, mas justamente ao contrário. 

Destarte, admite a doutrina, já há algum tempo, a atenuação da aplicação desse 

princípio em situações excepcionais. 

 

3) Legislação 

Conforme já abordado, dispôs o legislador português de uma série de regras 

que cuidam da proteção do consumidor em contratos realizados à distância, sendo os 

mais importantes a própria Lei de Defesa do Consumidor e o Decreto-Lei 24/2014, mais 

específico ao tema. 

Assim, analisar-se-á o direito de arrependimento através dessa última previsão 

legal. 



81 
 

Consoante o artigo 5º dessa lei, considera-se contrato celebrado à distância:  

contrato celebrado entre o consumidor e o fornecedor de bens 
ou o prestador de serviços sem presença física simultânea de 
ambos, e integrado num sistema de venda ou prestação de 
serviços organizado para o comércio à distância mediante a 
utilização exclusiva de uma ou mais técnicas de comunicação à 
distância até à celebração do contrato, incluindo a própria 
celebração. 

E contrato celebrado fora do estabelecimento comercial: 

contrato que é celebrado na presença física simultânea do 
fornecedor de bens ou do prestador de serviços e do consumidor 
em local que não seja o estabelecimento comercial daquele, 
incluindo os casos em que é o consumidor a fazer uma proposta 
contratual, incluindo os contratos:  
i) Celebrados no estabelecimento comercial do profissional ou 
através de quaisquer meios de comunicação à distância 
imediatamente após o consumidor ter sido, pessoal e 
individualmente, contactado num local que não seja o 
estabelecimento comercial do fornecedor de bens ou prestador 
de serviços; 
ii) Celebrados no domicílio do consumidor;  
iii) Celebrados no local de trabalho do consumidor;  
iv) Celebrados em reuniões em que a oferta de bens ou de 
serviços seja promovida por demonstração perante um grupo de 
pessoas reunidas no domicílio de uma delas, a pedido do 
fornecedor ou do seu representante ou mandatário;  
v) Celebrados durante uma deslocação organizada pelo 
fornecedor de bens ou prestador de serviços ou por seu 
representante ou mandatário, fora do respetivo 
estabelecimento comercial;  
vi) Celebrados no local indicado pelo fornecedor de bens ou 
prestador de serviços, a que o consumidor se desloque, por sua 
conta e risco, na sequência de uma comunicação comercial feita 
pelo fornecedor de bens ou prestador de serviços ou pelo seu 
representante ou mandatário. 

Dessa forma, para esses tipos de contratação, ficou estabelecido um direito de 

arrependimento de no mínimo 14 dias (vez que citado prazo pode ser alargado pela 

autonomia privada das partes), que implica na extinção do contrato sem incorrer 

quaisquer custos e sem necessidade de justificação do motivo pelo qual deseja-se que  

finde tal celebração.  

A contagem desse tempo é feita a partir das hipóteses previstas no artigo 10º 

desse Decreto, variando conforme as especificidades do contrato. 
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No mais, a exemplo da maioria das legislações da Comunidade Europeia, a 

previsão portuguesa também decidiu por bem estabelecer certas restrições ao direito 

de arrependimento, indicando um rol exemplificativo de contratos em que não se 

aplicam as regras aqui tratadas. 

Tais restrições são necessárias na medida em que há certos casos em que o 

direito de arrependimento possa implicar em determinados prejuízos aos fornecedores, 

fora o fato de poder abrir um acesso para o abuso de direito por parte de consumidores 

conduzidos pela má-fé (OLIVEIRA, 2002, p. 92). 

Quanto às despesas referentes aos custos de entrega do bem, tem-se que fica 

a cargo do fornecedor de bens ou prestador de serviços o reembolso do valor 

despendido, através do mesmo meio de pagamento utilizado pelo consumidor na 

transação inicial, salvo acordo expresso em contrário ou que represente algum tipo de 

ônus ao consumidor. 

Contudo, tal solução não parece ser o melhor caminho. Por certo, o direito de 

arrependimento é justo e lícito, mas não se pode admitir que sobre o fornecedor recaia 

um ônus pela desistência do contrato por parte do consumidor. Esse direito deve ser 

entendido como uma proteção ao cliente, não como um fardo ao comerciante. 

Nessa lógica, pareceu o direito espanhol42 abordar melhor esse tipo de 

situação, prevendo que o ônus de pagamento dos valores de reenvio do produto recaia 

sobre o consumidor que invocou seu direito de arrependimento, sendo de forma 

diversa, porém, caso o fornecedor ofereça produto de qualidade e preço equivalente, 

transferindo-se assim a obrigatoriedade do custo de entrega. 

Por último, no que diz respeito à forma, considera-se exercido o direito de 

arrependimento quando o consumidor comunicar sua vontade de extinção do contrato 

através de palavras suas, por carta, contato telefônico, devolução do bem ou outro meio 

que seja suscetível de prova. Pode ser exercido, ainda, através do sítio eletrônico do 

fornecedor, desde que possível tal ação por esta via. 

Destaca-se, ademais, que a comprovação de execução do direito de 

arrependimento recai, obviamente, ao consumidor, na forma prevista por meio do 

Decreto.  

                                                           
42 Artigo 44, nº 3 da Ley de Ordenación Del Comercio Minorista. 
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Com isso, reputa-se exercido o livre direito de arrependimento quando for 

declarado, pelo consumidor, sua vontade em ver extinguido o contrato celebrado à 

distância ou fora do estabelecimento comercial, desde que exercida dentro do prazo 

que foi imposto a essa hipótese. 

 

Conclusão 

Da análise de todas as circunstâncias que permeiam o direito de 

arrependimento no ordenamento jurídico português, tem-se que, mesmo havendo 

certas incongruências, o legislador parece ter agido de forma justa e regular na 

abordagem dessa matéria. 

Por óbvio que há pontos em que não há de se concordar, mas em suma, pode-

se afirmar que há muita serventia nos dispositivos tratados pelo Decreto-Lei 24/2014, 

colocando Portugal à frente de diversos regimes jurídicos internacionais. 

Igualmente, esclarece-se que as problemáticas abordadas na presente pesquisa 

são puramente exemplificativas, vez que o arrependimento, como uma figura moderna, 

ainda gerará diferentes discussões acerca dos seus mais variados pontos. 

Isso se dá, em grande parte, por causa do comércio eletrônico, que é a principal 

via de compra à distância nos dias de hoje. Dessa forma, como ele se desenvolve de 

forma rápida e crescente, deverá o direito estar sempre atento à sua evolução, para que 

não se torne antiquado e sem aplicação. 

No mais, ressalta-se, ainda, que o direito de arrependimento surgiu, então, 

como uma importante ferramenta de defesa e proteção do consumidor, que aumentou 

sua confiança nos negócios à distância e, como resultado, acelerou a economia virtual. 

Por último, destaca-se o posicionamento de que o direito de arrependimento 

deve figurar como nova modalidade de extinção do negócio jurídico, pois sua natureza 

se difere, em certa medida, com todas as previsões abordadas anteriormente. 

Diante do exposto, espera-se que com este trabalho, alguns aspectos novos da 

discussão desse instituto tenham sido se não esclarecidos, pelo menos atentados 

quanto a sua relevância, de forma a que o debate e as ideias que surgirem sobre essa 

figura sejam fundamentados e de grande valia à construção do pensamento jurídico. 
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RESUMO 

O presente artigo busca analisar, através de um estudo sistemático da dogmática processual, a 

legitimidade passiva do Estado e das demais entidades públicas nas ações de responsabilidade 

civil extracontratual. Foi abordado, primeiramente, o Regime de Responsabilidade civil 

extracontratual do Estado, recorrendo-se à Lei n.º 67/2007. Em seguida, detalhou-se o polo 

passivo na figura das pessoas coletivas de direito público, dos titulares de órgãos, funcionários 

e agentes públicos e dos sujeitos privados individuais que atuam em nome do Estado. Por fim, 

buscou-se analisar alguns julgados do Supremo Tribunal Administrativo com o intuito de 

estabelecer, na prática, a forma como os tribunais vêm decidindo quando o Estado e seus entes 

públicos são réus em ação de responsabilidade civil. 

PALAVRAS-CHAVE: Estado; legitimidade passiva; responsabilidade civil. 

 

ABSTRACT 

The present article seeks to analyze, through a systematic study of civil procedural dogmatic, 

the passive legitimacy of the State and others public entities in extracontractual civil liability 

lawsuits. Firstly, the State's non-contractual civil liability regime was addressed, using Law no. 

67/2007. After that, it details the passive pole in the figure of public legal persons, Office-holders 

of a public body, public officials and agents and of the individual private individuals that act in 

the name of the State. lastly, it has also sought to analyze some Supreme Administrative Court 
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judgments with the intention of establishing, in practice, in which way this courts are deciding 

when the State and its public entities are defendants in civil liability lawsuits. 

KEYWORDS: State; passive legitimacy; civil liability. 

 

Introdução 

Se expandirmos a definição da expressão “responsabilidade” da linguagem jurídica 

para a ordinária, ou ao comparar a filosofia moral e a jurídica percebe-se que é vaga e confusa. 

Em linhas gerais, responsabilidade é o dever de responder pelas suas condutas ou de outrem 

ou, também, uma obrigação jurídica decorrente do descumprimento de um direito, por meio da 

prática de uma ação contrária ao ordenamento. Da mesma maneira, agente responsável é 

aquele que responde por suas próprias ações ou de outros. 

A fragilidade das normas positivadas atualmente e a sua exposição a riscos e ao 

ocasionamento de danos fazem imediata a resposta adequada à problemática da 

responsabilidade estatal (ANDRADE, 2013). 

Da mesma forma, Rui Medeiros (1992, p. 11) entende que a “multiplicação dos danos 

que o legislador pode causar, resultado das metamorfoses que atingiram a lei no moderno 

Estado de Direito, obriga a colocar o problema da responsabilidade civil do Estado”. 

Quando em sociedade, ou até mesmo sem ela, não se pode evitar a ocorrência de 

prejuízos às pessoas e/ou ao seu patrimônio. A progressiva complexidade da vida, incitada pela 

evolução da tecnologia, aumentou de forma exponencial essas probabilidades, de tal forma que 

se fala em uma “sociedade de risco”. Vigora no ordenamento jurídico o princípio de que os 

danos são aturados por quem os sofre. No entanto, esta conjectura pode mudar caso os 

prejuízos sejam causados a pessoas distintas daquela em cuja esfera jurídica ocorram. Tem-se, 

aí, a imposição do ressarcimento dos lesados por aqueles que o causaram (SOUSA; MATOS 2010, 

p. 11). 

Por mais que se considere normal hoje requerer e obter o ressarcimento do Estado 

por atos ilícitos e culposos dos que exercem o poder estatal e que resultam efeitos danosos a 

terceiros, foi considerado impossível durante muito tempo, justamente porque existia o 

conceito de soberania do Estado (também conhecida por soberania régia), visto que era 

inaceitável que o rei ou o próprio poder estatal cometessem erros, ocasionassem danos e 

tivessem o dever de indenizar quem os sofreu (GARCIA, 2010). 

A responsabilidade civil do Estado é o agrupamento de circunstâncias do qual surge 

para a Administração, seus titulares de órgãos, funcionários ou agentes o dever de indenizar os 

danos causados no exercício de suas atividades. Aqui, o termo “civil” não direciona o 
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entendimento para o direito privado, mas sim, elucida que a responsabilidade em análise não é 

política, penal, ou disciplinar. Isso porque estas formas de responsabilidade apresentam fins 

diversos da responsabilidade civil, haja vista que esta pretende a reparação dos prejuízos 

causados. Por sua vez, a responsabilidade política tende a efetivar o controle democrático do 

sistema de governo e as responsabilidades penal e disciplinar buscam a prevenção, seja ela geral 

ou específica, e de repressão de condutas antijurídicas (SOUSA; MATOS 2010, p. 11). 

O Regime de Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado (Lei n.º 67/2007) teve o 

escopo de romper o imobilismo no âmbito da regulação da responsabilidade civil pública que 

tinha como base um decreto-lei de 1967 e se limitava apenas à função administrativa. Os mais 

variados fatores contribuíram para a modificação do Regime, dentre as quais a necessidade de 

adequar a Lei n.º 67/07 às diretrizes constitucionais do artigo 22.º e, não menos importante, a 

pressão exercida pela jurisprudência comunitária a fim de responsabilizar seus Estados-

Membros por descumprimentos do Direito europeu. 

Em 2002, o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais inseriu as ações de 

responsabilidade das entidades públicas para a competência destes tribunais, o que se tornou 

um dos primeiros sinais desta mudança. Cerca de seis anos após essa modificação, consolidou-

se o Regime de Responsabilidade Civil do Estado, por meio de um processo legislativo 

conturbado em virtude de um veto presidencial. A citada Lei trouxe, além do dever de indenizar 

no âmbito das três funções do Estado, o estabelecimento da indenização por falta leve na função 

administrativa e um alargamento das situações que poderiam ser indenizáveis na 

responsabilidade administrativa pelo risco (GOMES, 2010, p. 237-238). 

Tem-se, portanto, que, num Estado de Direito, onde o princípio da responsabilidade 

da Administração Pública é uma de suas bases fundamentais, o nível de exigência do exercício 

de suas atividades deve ser altamente elevado para o melhor desempenho destas (MEDEIROS; 

ALMEIDA 2013, p. 401-402). 

 

1. Lei n.º 67/2007 – Regime de Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais 

entidades públicas 

 
A Lei em questão tem por finalidade explicar o regime jurídico que trata da 

responsabilidade civil extracontratual do Estado e das demais pessoas coletivas públicas por 

prejuízos causados no âmbito da função administrativa, legislativa e jurisdicional por intermédio 

do princípio geral da responsabilidade patrimonial dos entes públicos previsto no artigo 22.º da 

Constituição da República Portuguesa. 
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Dessa maneira, o presente Regime está esquematizado em cinco capítulos, iniciando 

pelas disposições gerais (artigos 1.º a 6.º), aplicadas para todas as formas de responsabilidade 

civil, além da sistematização dos capítulos seguintes que trazem dispositivos sobre a 

responsabilidade por função administrativa (artigos 7.º a 11.º), por função jurisdicional (artigos 

12.º a 14.º) e por função político-legislativa (artigo 15.º), e o derradeiro capítulo, que dispõe 

acerca da indenização por sacrifício (artigo 16.º). Este último foi separado dos demais tipos de 

responsabilidade por se referir a encargos ou prejuízos causados ou impostos para atender o 

interesse público, sem dependência com o tipo de atividade pública em causa (CADILHA, 2011, 

p. 26-28). 

O estatuto normativo mais desenvolvido da responsabilidade civil do Estado e o único 

a ser codificado versa a respeito da responsabilidade extracontratual por ato de gestão pública, 

esquematizado, como já visto no Regime de Responsabilidade Civil do Estado, regulando a 

responsabilidade delitual, por risco e por fato lícito. Por sua vez, a responsabilidade contratual 

por atos de gestão pública, bem como os atos de gestão privada são disciplinados pelo Código 

Civil (SOUSA; MATOS 2010, p. 484). 

A proteção aos direitos dos cidadãos, reforçado como garantia transconstitucional e 

constitucional inclui a indenização por prejuízos causados pela Administração Pública. Não se 

visualiza aqui qualquer tipo de exceção de responsabilidade, isso porque o Poder Público está 

sujeito à realização de critérios normativos que os tribunais têm competência para garantir as 

relações entre Estado e particulares lesados (ANDRADE, 2013). 

Importante ressaltar que antes mesmo do novo Regime, a doutrina e jurisprudência 

entendiam que ao tema aplicava-se o artigo 22.º da CRP, ao qual era atribuído o fundamento da 

responsabilidade do Estado. Era, para tanto, competência dos juízes nos tribunais aplicar o 

referido artigo da Constituição e também os princípios gerais da responsabilidade civil já que 

faltava à altura uma lei em relação ao assunto (ALMEIDA, 2008). 

Normal é, portanto, observar que a Parte I da CRP, destinada aos direitos e deveres 

fundamentais, ratifica o princípio da responsabilidade civil do Estado e dos demais entes 

públicos. Do supracitado artigo transcorre toda ação estatal, em verdade, a política, a legislativa, 

a judicial e a administrativa (GARCIA, 2010). 

Em relação ao âmbito normativo do artigo 22.º, deve-se fazer uma análise, ainda que 

geral. De começo, percebe-se que o artigo não especifica as funções do Estado. Ele traz, em seu 

texto, apenas às “ações ou omissões praticadas no exercício das suas funções e por causa desse 

exercício”. Por certo que a norma, desta forma escrita, pretende transpassar a responsabilidade 

por função administrativa, característica que predominava até antes da promulgação da 

Constituição de 1976 (VAZ; BOTELHO 2013, p. 46). 
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Medeiros e Almeida (2013, p. 379-380) afirmam que o artigo em discussão não deve 

ser analisado como uma coisa só, “como se contivesse apenas uma e uma só norma”. Ele contém 

uma multiplicidade de segmentos normativos, sendo um segmento para cada função do Estado, 

e, por essa razão, sua apreciação deve ser feita em partes, averiguando-se a natureza e o regime 

constitucional que se está examinando. Em partes, sim, mas observando cada um destes 

segmentos normativos vinculados com os demais fundamentos constitucionais que trazem 

aspectos exclusivos do regime de responsabilidade das diversas funções do Estado e seus 

agentes. 

Como já mencionado anteriormente, são três as esferas da responsabilidade civil 

extracontratual estadual positivadas pela Lei n.º 67/2007, quais sejam, a responsabilidade pelo 

exercício da função administrativa, a responsabilidade pela função legislativa e a 

responsabilidade pelo exercício da função jurisdicional (GARCIA, 2010). 

Assim, a norma regula, com consideráveis mudanças, o regime da responsabilidade do 

Estado, revogando e substituindo o antigo Decreto-Lei n.º 48.051 de 1967, juntamente com os 

artigos 96.º e 97.º da Lei n.º 169/99 que disciplinavam essa matéria e, de forma inovadora, 

estabelece a responsabilidade civil pelo exercício das funções político-legislativa e jurisdicional. 

O novo Regime de Responsabilidade Civil foi modificado também no campo 

processual, ao se unir a jurisdição dos variados tipos de responsabilidade civil do Estado, através 

da reforma do contencioso administrativo realizada em 2002. 

Frise-se que o artigo 4.º, n.º 1, alínea g) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais outorgou a competência das ações de responsabilidade estadual para os tribunais 

administrativos, atraindo agora, todas as violações causadas pelo Estado no exercício das suas 

funções, não sendo mais de competência dos tribunais comuns. 

Efetivamente, o Estatuto realizou um significativo aumento da competência dos 

tribunais administrativos no tocante à responsabilidade civil das pessoas coletivas de direito 

público (CADILHA, 2011, p. 27-29, p. 297). 

 
2. Legitimidade passiva no Regime de Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e 

demais entidades públicas 

 
Para identificar uma ação e o processo que se segue, a primeira medida a se tomar é 

apurar quem são as partes, ou seja, quem atua como autor, ao exercer o direito de ação e quem 

faz parte do polo passivo, em face de quem é proposta a ação. Procura-se conhecer os sujeitos 

da ação (WAMBIER; TALAMINI 2011, p. 156). 
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De forma simples, tratam-se de duas partes: a parte ativa, que é determinada pelo 

sujeito que age, que propõe a demanda, sendo ativa porque dá andamento ao processo; e, a 

parte passiva, o sujeito que responde ao processo e se defende, ou seja, sofre o processo (VIOLA, 

2013, p. 139). 

Entende-se, por isso, de acordo com Marinoni e Arenhart (2013, p. 86), como partes 

do processo, os sujeitos que se enfrentam na lide. 

Ainda, elucidam Aragoneses Alonso e Guasp Delgado (2005, p. 211), que parte é 

“quem pretende e frente a quem se pretende” algo. A pretensão da parte é a força motora da 

ação, no entanto, essa pretensão deve ser formulada contra um sujeito distinto. São chamadas 

de partes, pois o confronto entre ambas indica sua função no processo, oposta e parcial entre 

os mesmos. 

Essa definição tem que ser obtida pelo direito processual, sem que haja intervenção 

do direito material. Isto ocorre porque, ainda que o conceito de legitimidade dependa da 

dinâmica do direito material, não se pode negar a condição de parte àquele que, mesmo sem 

motivo, pleiteie em juízo a tutela jurisdicional do Estado. Por óbvio, a relação processual é 

constituída por três elementos: os sujeitos, o objeto e a forma. Os sujeitos do processo existem 

na qualidade de sujeitos da relação processual, sem se levar em consideração o que ocorre nas 

relações jurídicas materiais. Por esse motivo o conceito de parte é alheio a outras relações que 

não pertencentes ao direito processual (MARINONI; ARENHART, 2013, p. 161). 

Para que se entenda a legitimidade das partes, faz-se necessário determinar uma 

ligação entre o autor da demanda, o objeto requerido em juízo e o réu. Será, assim, averiguada 

a situação de conflito apresentada pelo autor. A priori, o critério da legitimidade das partes foi 

atendido, de forma que os que figuram nos polos opostos da demanda trazida pelo autor 

participem da lide como autor e réu. Cabe frisar que, para verificar a legitimidade, não interessa 

conhecer se procede ou não a pretensão trazida pelo autor, isto é, “não importa saber se é 

verdadeira ou não a descrição do conflito por ele apresentada”, mesmo porque essa avaliação 

será parte integrante do julgamento de mérito. A verificação da legitimidade processual é 

anterior à resolução do mérito da causa. 

Por outro meio, encara-se como legitimidade a interação entre um sujeito e um objeto, 

isto é, uma relação jurídica. Por isso, a legitimidade não pode ser analisada em abstrato, mas 

somente dentro de um contexto (WAMBIER; TALAMINI, 2011, p. 169, p. 282). 

Por fim, entende-se que o litisconsórcio voluntário passivo no contencioso 

administrativo que está previsto no n.º 7 do artigo 10.º do Código de Procedimento dos 

Tribunais Administrativos é admitido. Dessa forma, permite-se que particulares ou 
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concessionários sejam acionados conjuntamente com os entes de direito público e/ou outros 

particulares (CADILHA, 2011, p. 72). 

Sendo assim, o Estado e demais entes públicos (aqui abarcados todos os relacionados 

anteriormente) serão responsabilizados pelos prejuízos gerados por atos ilícitos e culposos dos 

seus órgãos, funcionários e agentes se os atos são praticados com culpa leve, demandando em 

face do Estado ou das entidades públicas. No entanto, conforme explica Garcia (2010, p. 319-

320), o Estado e os demais entes públicos responderão solidariamente com os titulares dos seus 

órgãos e agentes quando os atos forem eivados de dolo ou culpa grave. Aqui, o procedimento 

será instaurado contra todos ou apenas contra um deles. 

E, para isso, a classificação destes destinatários pode ser dividida em três categorias: 

as pessoas coletivas de direito público, os titulares de órgãos, funcionários e agentes públicos e 

as pessoas coletivas de direito privado. E ainda, uma outra categoria vinculada às anteriores, 

que são os particulares em função da administração. 

 
2.1.  Pessoas coletivas de direito público 

 
A primeira categoria a ser analisada diz respeito especificamente às pessoas coletivas 

de direito público. 

Em se tratando da Espanha e estabelecendo-se um paralelo com Portugal devido a sua 

aplicabilidade análoga em relação a estas pessoas, Alonso e Delgado (2005, p. 215) estabelecem: 

Entre los primeros, además del Estado, se encuentran las Comunidades 
Autónomas y las Entidades locales (municipio, provincia, entidad local menor, 
isla y comarca), las cuales gozan de autonomía para la gestión de sus 
respectivos intereses (art. 137 y ss. de la Constituición); entre las 
administraciones corporativas, se encuentran las Cámaras y los Colegios 
profesionales, que ajustarán su actuación a su legislación específica; entre las 
institucionales, se comprenden diversos entes que se agrupan en cuatro 
categorías: a) los organismos autónomos del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o de las Entidades locales, que actúan sujetándose a las normas 
del Derecho Administrativo; b) las sociedades estatales entre las que se 
incluyen las sociedades mercantiles mayoritariamente participadas por el 
Estado, sus organismos autónomos y demás entidades de derecho público, 
que se organizan y funcionan conforme al derecho público pero ajustan su 
actuación al derecho privado. 

Dessa forma, o regime jurídico da responsabilidade extracontratual é aplicável ao 

Estado e os demais entes públicos. Ou seja, além do Estado, no exercício das atividades 

administrativa, jurisdicional e legislativa, as Regiões Autônomas respondem pelos atos 

legislativos e administrativos, assim como, por atividade administrativa, os entes 

administrativos independentes, os institutos públicos, entidades públicas empresariais, 

municípios e freguesias, consórcios administrativos e órgãos de classe (CALVÃO, 2013, p. 65). 
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No tocante ao exercício da função administrativa, o Estado aqui responsabilizado é o 

Estado-Administração, com o Governo atuando como órgão central. Já as pessoas coletivas de 

direito público são as legalmente qualificadas, pertencentes à Administração indireta do Estado 

ou que integrem as administrações autônomas ou integrem entidades independentes 

(ANDRADE, 2008, p. 361). 

Certo é que, ao definir o Regime para o “Estado e demais entidades públicas”, o 

legislador teve o intuito de abarcar todos os entes públicos já citados anteriormente (VAZ; 

BOTELHO 2013, p. 47). 

Apesar de usar esse termo amplo, a Lei n.º 67/07 dispõe em seu artigo 1.º que se 

tratam de todas as pessoas coletivas de direito público, apresentando uma acepção dos 

destinatários-chave do Regime de Responsabilidade Civil (ANDRADE, 2008). 

 
2.2. Titulares de órgãos, funcionários e agentes públicos 

 
O segundo grupo evidencia os titulares de órgãos, funcionários ou agentes públicos 

quando desempenharem suas funções ou por causa delas. 

Assim, para imputar uma conduta que traga prejuízos aos entes públicos, faz-se 

necessário que esta conduta seja praticada por qualquer um destes agentes (CALVÃO, 2013, p. 

69). 

Da mesma forma, necessário enfatizar que a Lei em questão trata também da 

responsabilidade dos titulares de órgãos, funcionários, agentes e trabalhadores dos entes 

públicos nas relações com os particulares lesados ou com a pessoa coletiva a que pertencem, 

quando estes atuarem no exercício das suas funções e por causa delas (ANDRADE, 2008, p. 361). 

Titulares de órgãos, como elucida Cadilha (2011, 44-45), são as pessoas que 

desenvolvem atividades nos órgãos do Estado e desempenham a atividade administrativa de 

gestão pública. Os órgãos da Administração Pública são, de acordo com o disposto no artigo 2.º, 

n.º 4, do Código de Procedimento Administrativo: “Para efeitos do disposto no presente Código, 

integram a Administração Pública: a) Os órgãos do Estado e das regiões autónomas que exercem 

funções administrativas a título principal; b) As autarquias locais e suas associações e federações 

de direito público; c) As entidades administrativas independentes; d) Os institutos públicos e as 

associações públicas”. Ainda, os particulares a desempenhar atividades de interesse público 

estão sujeitos ao regime de responsabilidade civil do Estado. 

Tem-se, portanto, a responsabilidade direta dos titulares de órgãos, funcionários e 

agentes quando a conduta destes for praticada ao desempenhar as atividades administrativa e 

jurisdicional, averiguado o pressuposto de culpa. 
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Em se tratando da função administrativa – e também da atividade de administração 

judiciária –, os atos jurídicos que incorporam os sujeitos na organização do Estado têm diversas 

formas. Fazem parte destes atos que integram estes indivíduos à Administração a nomeação, o 

contrato de trabalho em funções públicas, a comissão de serviço. Não se pode esquecer o 

contrato individual de trabalho celebrado com os entes públicos. Os atos têm por finalidade 

fazer com que o indivíduo atue em nome da Administração Pública e dos seus entes e não como 

um mero cidadão (CALVÃO, 2013, p. 66-67). 

Consideram-se titulares de órgão, dessa forma, mesmo que não façam parte 

formalmente da Administração, mas que praticam atos administrativos e respondem civilmente 

por eles: Presidente da República; Presidente da Assembleia da República; Presidente do 

Tribunal Constitucional; Presidente do Supremo Tribunal Administrativo; Presidente do Tribunal 

de Contas; membros do Conselho Superior da Defesa Nacional. Atente-se para o fato de estes 

titulares exercerem atividades não administrativas, mas por comporem centros autônomos de 

poder podem realizar atos materialmente administrativos no campo das relações com os 

funcionários e agentes administrativos. 

Por autoridade administrativa independente, positivada o artigo 267.º, n.º 3 da 

Constituição, entende-se ser o Provedor de Justiça, a Comissão Nacional de Eleições, a Comissão 

Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a Comissão Nacional de Objecção de Consciência, a 

Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, a Comissão Eleitoral prevista no Estatuto 

do Ministério Público. 

Também incluídas neste hall estão os titulares que representam as autoridades 

reguladoras independentes ao intercederem num quadro jurídico de direito público quando 

existirem litígios entre o ente regulador e os operadores, entre o ente e os consumidores ou 

usuários ou até mesmo entre entes reguladores. Isso não ocorrerá quando a lei orgânica destes 

entes instituírem os tribunais comuns como competentes. 

Além do mais, quando se refere ao termo “trabalhadores da Administração Pública e 

demais agentes do Estado” está englobado neste conceito, do mesmo modo, os trabalhadores 

em regime de contrato de trabalho (CADILHA, 2011, p. 45-52). 

Difícil é precisar a responsabilidade dos sujeitos que atuam ao amparo de um contrato 

de prestação de serviços. Ocorre que estes indivíduos não estão enquadrados em uma relação 

jurídica de subordinação com a entidade pública, e consequentemente, gozando de certa 

autonomia de atuação, não faz parte do conceito de titular de órgãos ou funcionário do ente. 

Indispensável parece ser que as atividades que ele desenvolver satisfaçam ou contribuam para 

o interesse público (CALVÃO, 2013, p. 68). 
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Referente aos titulares de cargos políticos, o Regime não faz menção expressa, 

excluindo eventual responsabilização individual dos agentes públicos “que se enquadrem no 

exercício da função política ou governativa do Estado, bem como na função legislativa”. No 

entanto, não se pode olvidar que a própria Lei reconhece a responsabilidade civil do Estado por 

prejuízos causados no exercício da função legislativa. Sucede que esta modalidade de 

responsabilidade não apresenta a possibilidade de os agentes políticos serem demandados 

solidariamente com o Estado ou este ter direito de regresso, o que causa certo desconforto 

entre os doutrinadores (CADILHA, 2011, p. 50). 

Quando se fala no exercício da atividade jurisdicional, os sujeitos a serem 

responsabilizados são, por óbvio, os magistrados judiciais e do Ministério Público (CALVÃO, 

2013, p. 67). 

 
2.3.  Particulares que exerçam atividades da administração pública 

 
A última categoria a ser analisada no presente trabalho diz respeito aos particulares 

na função pública. 

Nestes casos a Lei n.º 67/07 é aplicada de forma idêntica às empresas privadas no 

exercício de prerrogativas do poder público ou que tutelados pelos princípios do direito 

administrativo, não se levando em consideração se são entidades administrativas privadas – de 

origem pública – ou de autêntico privado – atuantes na função pública (ANDRADE 2008, p. 361). 

O já tratado Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais expandiu, como 

mencionado, a competência para as ações de responsabilidade civil do Estado, incluindo-se aqui 

os sujeitos que não são entidades públicas, mas que, todavia, seja aplicado um regime de direito 

público (CALVÃO, 2013, p. 66). 

Importante salientar que o Regime empregado para os sujeitos privados quando no 

exercício das atividades da Administração “engloba não apenas a responsabilidade funcional, 

imputável à entidade privada enquanto tal, mas a responsabilidade pessoal dos respectivos 

trabalhadores, titulares de órgãos sociais, representantes legais ou auxiliares”. A 

responsabilização pessoal será feita quando agirem com dolo ou culpa grave, sendo solidária a 

pessoa coletiva de direito privado, conforme estabelecem os artigos 7.º e 8.º da Lei. Sendo 

assim, por dolo ou culpa grave conserva-se, com as modificações cruciais, a expectativa de a 

ação ser demandada somente contra a empresa privada – solidariamente – ou apenas contra o 

funcionário – como responsável direto – em face de ambos (CADILHA, 2011, p. 57). 

Entende-se, diante do exposto, que fazem parte deste grupo todas as pessoas coletivas 

de direito privado, sejam associações, fundações ou sociedades, mas que se verifique o traço 
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público, ou seja, seja desempenhada uma atividade com poderes de autoridade do poder 

público ou estejam regidas pelos princípios e regras do direito administrativo. 

Não se esquecendo, evidentemente que o que está em causa aqui são as atividades de 

gestão pública dos entes privados, visto que a responsabilidade por atos de gestão privada é 

regulada pelo direito privado e apreciada pelos tribunais comuns, como referido em outro 

momento. Por conseguinte, somente na atuação da atividade administrativa, ao exercerem atos 

administrativos é que as entidades privadas serão responsabilizadas nos parâmetros do Regime 

(CALVÃO, 2013, p. 71-72). 

Carlos Alberto Cadilha (2011, p. 54-58), da mesma forma, reforça que no tocante aos 

entes privados, serão responsabilizados quando no desempenhar dos poderes públicos ou se 

estiverem vinculados por normas e princípios de direito administrativo. 

Destacável apresentar as categorias dos entes privados que podem sofrer 

responsabilização por exercerem funções públicas. 

A princípio, as entidades administrativas privadas são definidas por apresentarem 

forma jurídica privada, mas originadas pelo Estado, que tem a maioria de seu capital e, por isso, 

o seu controle. Podem elas ter natureza de sociedade, chamadas de empresas públicas, as quais 

a lei “define como sociedades constituídas nos termos da lei comercial” e que apresentam 

algumas características da lei comercial, como maioria de capital e direito a voto; nomear ou 

destituir os membros. 

Ainda, há as empresas municipais, intermunicipais e metropolitanas, em que os 

municípios, associações de municípios ou as regiões metropolitanas de Portugal, em 

conformidade com a lei comercial, exercem direta ou indiretamente pela maioria de capital e 

direito a voto e o poder nomear ou destituir os membros podem ser consideradas entes 

administrativos privados. 

Os dois institutos trazidos apresentam duas características que as distinguem como 

organismo de direito público - personalidade jurídica e sujeição à influência dominante por parte 

das autarquias locais. E desde que não desempenhem atividades econômicas reguladas pelo 

mercado e de livre concorrência, ficam ao abrigo das diretivas comunitárias de contratação 

pública (CADILHA, 2011, p. 64-65). 

 
2.4.  Sujeitos privados individuais 

 
Por fim, a última “categoria”, que pode ser ligada às anteriores é de sujeitos privados 

que podem ser acionados a título individual no âmbito de um processo de contencioso 

administrativo. Fazem parte deste grupo, por exemplo, os concessionários, chamados a auxiliar 
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o Poder Público para executar tarefas administrativas por meio de um contrato administrativo 

de concessão de obras públicas ou de serviços públicos. 

Outros sujeitos privados são os particulares investidos em atividades administrativas 

por concessão legal, dependentes ou não de um ato de intermediação de uma autoridade 

pública. São eles: entes privados de certificação e controle dos setores agrícola, comercial e 

industrial – câmaras de comércio e indústria e confederações empresariais; sociedades de 

gestão de áreas de localização empresarial – para licenciamento industrial e fiscalização de 

empresas; sociedades de gestão de mercado de valores imobiliários – para regulação; a 

Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN) – para regulamentação de nomes de 

domínio; federações esportivas com estatuto de utilidade pública – com poderes de regulação 

e disciplinar; ligas profissionais de clubes – para regular o esporte; o Instituto de Portos e 

Transportes Marítimos (IPTM) – para inspecionar e certificar navios; e a Associação Certificadora 

de Instalações Eléctricas (CERTIEL) – com poderes de aprovação de projetos de instalações 

elétricas e emissão de certificados de instalação e exploração (CADILHA, 2011, p. 66-69). 

A aplicação do Regime aos sujeitos individuais que exercem poderes da Administração 

Pública é imputável aos agentes das pessoas coletivas públicas, mas, sem sombra de dúvidas, 

valem para os entes privados no exercício de poderes públicos (ANDRADE, 2008, p. 361-362). 

Lembre-se, os agentes de fato (pessoas sem ligação jurídica alguma com nenhuma 

instituição pública, mas que exercem funções no âmbito da Administração Pública como se dela 

pertencesse e que recebe ordens dos órgãos ou dos funcionários da pessoa coletiva de direito 

público) devem ser responsabilizados nos termos do Regime de Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado, observando-se a aparência funcional deste, para que o próprio ente 

público seja devidamente responsabilizado e tenha direito de regresso. 

Deve-se levar em consideração a questão dos agentes que prestam serviços para uma 

pessoa coletiva pública, e que não possuem vínculo jurídico direto com o ente. Para elucidar o 

tema, Filipa Calvão (2013, p. 68-69) exemplifica: 

Pense-se num médico que preste serviços num Hospital, E.P.E., mas em 
execução de um contrato de prestação de serviços. Ora, na perspectiva do 
utente que acorre ao hospital para receber cuidados de saúde, perante a 
aparência de relação jurídica externa, os danos decorrentes da ação ou 
omissão do médico são produzidos no exercício da função administrativa, por 
eles devendo responder o Hospital como se de um seu trabalhador tratasse. 

O mesmo raciocínio diz respeito aos trabalhadores, titulares de órgãos sociais, 

representantes legais ou auxiliares das pessoas coletivas de direito privado. Aqui, não 

se leva em consideração somente o fato de submeter as relações jurídicas externas (ente 

privado e cidadãos) ao Regime de Responsabilidade Extracontratual do Estado, como 

também as relações jurídicas internas (ente privado seus trabalhadores). Certo é que a 
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responsabilidade dos seus trabalhadores ou auxiliares será verificada pela Lei n.º 

67/2007 quando os prejuízos causados sejam gerados no exercício de poderes de 

autoridade pública (CALVÃO, 2013, p. 73). 

Em relação aos indivíduos singulares, aqui representados pelos juízes e 

magistrados do Ministério Público, bem como pelos titulares de órgãos, funcionários e 

agentes públicos, funcionários de entidades privadas com poder de autoridade, a forma 

de responsabilização destes será pessoal. Enquadra-se neste domínio os entes públicos 

atuantes no direito privado e as entidades privadas atuantes do direito público com 

poderes de autoridade (VAZ; BOTELHO 2013, p. 47-48). 

 
2.5. Análise de jurisprudência 

 
Após pesquisa jurisprudencial realizada no Supremo Tribunal Administrativo, 

constata-se que a matéria não tem sido, recentemente, analisada, sendo todos os 

acórdãos aqui apresentados iniciados antes da entrada em vigor da nova Lei n.º 

67/2007, o que, pela leitura de alguns julgados e da apresentação dos seguintes, não se 

nota contradição entre o aplicado ulteriormente e o que foi trazido pela doutrina com o 

novo Regime. Passa-se, assim, à análise destes acórdãos. 

Ainda que o presente acórdão seja anterior à promulgação da Lei n.º 67/07, são 

trazidos alguns conceitos que ajudam a entender a parte teórica até agora exposta, 

conforme o sumário do acórdão do processo n.º 0680/04 (I SUBSECÇÃO DO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, 2005): 

I - De acordo com o estabelecido no art. 212º, nº 3 da CRP, cabe aos tribunais 
administrativos a competência para dirimir litígios emergentes de relações 
jurídicas administrativas, ou seja, as regidas por normas que regulam as 
relações estabelecidas entre a Administração e os particulares no 
desempenho da actividade administrativa de gestão pública. 
II - São actos de gestão pública os praticados pelos órgãos ou agentes da 
Administração no exercício de um poder público, sob domínio de normas de 
direito público, ainda que não envolvam ou representem o exercício de meios 
de coacção, sendo certo que o que especificamente interessa à qualificação 
é a actividade da pessoa colectiva que os actos praticados integram. 
III - A legitimidade processual passiva afere-se, nos termos do disposto no art. 
26º, nº 1 do CPCivil, pelo interesse directo em contradizer o pedido. 
IV - Em acção de responsabilidade civil extracontratual para ressarcimento de 
prejuízos resultantes das obras de ampliação do Aeroporto da Madeira, 
assiste legitimidade passiva à Ré “ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da 
Madeira, SA”, na sua qualidade de dona da obra, em regime de concessão. 
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 O presente acórdão traz diversas informações acerca do tema. Inicialmente, declara 

o tribunal administrativo como competente para a lide, visto que se trata de relação jurídica 

entre particulares e o Estado. O segundo ponto do sumário explicita o que são os atos de gestão 

pública, sendo regidos, dessa forma, pelo direito público. 

Cabe, no momento, fazer uma análise mais detalhada no que diz respeito à 

legitimidade passiva. 

Na presente lide foi alegada a ilegitimidade da recorrente (ANAM) por esta ser apenas 

a dona da obra e que o empreiteiro é o verdadeiro legitimado para contestar a ação.  

No entanto, entendeu o Supremo Tribunal Administrativo que o empreiteiro é o 

concessionário da obra, e que isto, por si só, não gera o afastamento da recorrente, posto que, 

“enquanto responsáveis, perante a colectividade, pela garantia do interesse público do bem 

estar das populações, não ficam desobrigados dessa responsabilidade pelo facto de as obras 

serem executadas na sequência de um contrato de empreitada”. Por esse fato, constata-se a 

legitimidade passiva voluntária da entidade pública devido à responsabilidade solidária 

existente. 

Decidiu-se, ao fim do acórdão, negar provimento à recorrente ANAM, mantendo a 

decisão anterior que a declarava parte passiva na demanda. 

Na jurisprudência seguinte não se obteve resultado distinto: 

I - De acordo com o que se disciplina no artºs 2.º e 3.º do DL 48.051 se a 
indemnização reclamada tiver por fundamento a prática de actos culposos 
por parte do órgão ou agente do Estado só este último é responsável, pelo 
que a acção tendente a concretizá-la terá de ser proposta unicamente contra 
ele, o qual, sendo condenado, terá direito de regresso contra o seu servidor. 
II - Se, pelo contrário, o que estiver em causa for um pedido indemnizatório 
com base na prática de actos dolosos a responsabilidade pelo seu pagamento 
é solidária, pelo que esse pedido deverá ser dirigido, conjuntamente, contra 
o Estado e contra o agente que os praticou. 
III - Deste modo, dirigida aquela acção apenas contra o agente 
do Estado ocorrerá uma situação de ilegitimidade, que poderá ser suprida 
oficiosamente nos termos dos artºs 265.º e 508.º do CPC. 
IV - Na hipótese da causa de pedir ser a prática de actos dolosos cumprirá ao 
Autor alegar que o órgão ou agente do Estado, no exercício das suas funções 
e por causa destas, agiu com a vontade livre e consciente de o prejudicar e 
que o fizera por meios ilícitos e censuráveis. 

O acórdão do processo n.º 047865 (3ª SUBSECÇÃO DO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, 2002) em causa, da mesma forma 

que os demais, foi julgado antes do atual Regime entrar em vigor, fato que não prejudica, de 

todo, a matéria analisada. 

Em suma, o autor intentou uma ação declarativa contra o conservador do Registo 

Comercial de Coimbra, pedindo a condenação no pagamento de indenização pelo fato de o 

autor ser proprietário de um jornal que publicava atos de registro comercial. Contudo, após 
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algum tempo, o réu proibiu o autor de publicar referidos atos, gerando prejuízos na receita do 

jornal. 

Em contestação, o réu alegou sua ilegitimidade por agir no exercício de suas funções e 

por causa delas e, por isso, eventual responsabilidade seria do Estado. Fato que foi julgado 

procedente pelo juiz a quo. 

Fundamentou o juiz que prolatou a sentença, afirmando que os atos praticados pelo 

réu não extrapolam o exercício das funções e que estes não são dolosos ou de culpa grave e, 

portanto, não passam de atos funcionais. 

Estabelece o acórdão que atos funcionais são “todos aqueles que, embora ilícitos, 

sejam praticados durante o exercício das funções do seu autor e por causa desse exercício”, 

enquanto atos pessoais são “todos os outros, isto é, os que forem praticados fora do exercício 

das funções do seu autor ou que, mesmo praticados durante tal exercício e por ocasião dele, 

não forem, todavia, praticados por causa desse exercício”. 

Esclarece ainda o relator, que eventuais prejuízos causados quando no primeiro caso 

é responsabilizado a entidade pública a que pertença o órgão ou agente, funcionário público ou 

titular do órgão e, no segundo caso, a responsabilidade é exclusivamente de quem praticou o 

ato. 

Tendo em vista que os atos são, realmente por razão do desempenho das suas 

atividades, o Estado responderá sempre. Se doloso, a Administração Pública responde 

solidariamente. Caso haja culpa grave, a Administração Pública responderá exclusivamente 

pelos danos causados. 

Sendo assim, entendeu-se que a demanda devia ter sido dirigida contra o Estado e que 

este, poderia intentar o seu direito de regresso, se os atos praticados forem no exercício das 

suas atividades e por causa delas. 

Outro acórdão a tratar do tema da legitimidade passiva do Estado e dos demais entes 

públicos permanece na mesma linha de raciocínio, como se depreende do acórdão n.º 0226/11 

(1ª SECÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, 2014): 

I – Nos termos da al. i) do n.º 1 do art.º 4.º do ETAF, a competência dos 
tribunais administrativos para apreciar pedidos emergentes 
de responsabilidade civil extracontratual de entidades privadas por acções ou 
omissões que adoptem no exercício de prerrogativas de poder público ou que 
sejam reguladas por disposições ou princípios de direito administrativo 
depende da existência de lei que lhes mande aplicar “o regime específico 
de responsabilidade do Estado e demais pessoas colectivas de direito 
público.” 
II – Até à emergência do novo regime 
da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidades 
públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31/12, não existiu qualquer 
preceito geral que, a propósito da responsabilidade civil extracontratual, 



101 
 

aplicasse a sujeitos privados o regime pensado para o Estado e os demais 
entes públicos – mesmo que a actuação desses sujeitos parecesse integrar 
«relações jurídicas administrativas». 
III – A absolvição da instância quanto ao pedido indemnizatório, resultante da 
incompetência em razão da matéria, não tem efeitos no decidido a propósito 
das excepções ou questões prévias relativas ao pedido impugnatório ou de 
reintegração da legalidade. 
IV – O recurso excepcional de revista não é restrito às decisões que conheçam 
do mérito da causa. 

Neste acórdão, apesar de ter sido julgado muito após o Regime de Responsabilidade 

Civil do Estado ser criado, o início do processo foi anterior a este. No corpo da decisão, expôs-

se, como já mencionado no presente trabalho a modificação trazida pelo Estatuto dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, alterando a competência das ações de responsabilidade civil 

extracontratual do Estado para os tribunais administrativos, mesmo que praticados por 

entidades de direito privado. 

 
Conclusão 

 
Após a exposição do conteúdo, percebe-se que todas as pessoas coletivas de direito 

público responderão pelos atos (positivos ou negativos) que seus funcionários, agentes ou 

titulares de órgãos possam cometer quando estiverem no exercício das suas funções ou por 

causa dela.  

Pelo mesmo viés, também responderão civilmente as pessoas coletivas de direito 

privado, mas se, e somente se, estiverem a desempenhar atividades de cunho público, ou seja, 

estiverem exercendo poderes de autoridade pública. 

Da mesma forma, os particulares que atuem em nome do Estado e seus entes, não 

havendo a necessidade da presença de vínculo entre ambos. 

Ao final, através da pesquisa realizada, pouco é retratado no Direito Administrativo, 

faltando à doutrina dedicar-se ao estudo processual deste ramo, visto a importância prática nos 

tribunais administrativos, sanando qualquer eventual problemática que surja, garantindo, 

assim, a uniformização da jurisprudência através do respaldo teórico. 
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RESUMO 

Essa dissertação realizou um estudo acerca da incidência da boa-fé objetiva na fase pré-

contratual, buscou, assim, demonstrar a aplicação do instituto nos contratos de trabalho.  Seu  

objetivo  foi  demonstrar  a  importância  da  boa-fé  antes  mesmo  da formação da relação 

obrigacional, chamando a atenção para uma fase que precede o contrato de trabalho, fase em 

que se desenvolvem as tratativas ou negociações. Foi  realizado  um  estudo  da  boa-fé  no 

direito brasileiro e  a  sua  codificação, tendo em seguida apresentado a sua aplicação de acordo 

com as diferentes funções que possui.   Os resultados mostram que a boa-fé transformou todo 

o entendimento acerca dos contratos, possibilitando a sua interpretação segundo a real 

finalidade, funcionando como verdadeira diretriz constitucional da solidariedade social. Por 

fim, encara sob o ponto de vista da boa-fé objetiva, a hipótese do empregador usar da sua  

liberdade  de  não  contratar,  prejudicando  a  confiança  legítima  do  empregado. Conclui, 

portanto, que a boa-fé objetiva deve ser aplicada com vistas a evitar abusos de direito. 

PALAVRAS CHAVE: Boa-fé objetiva. Contrato de trabalho. Fase pré-contratual. 

 

ABSTRACT 

This dissertation carried out a study about the incidence of objective good faith in the pre-
contractual phase, in order to demonstrate the application of the institute in work contracts. 
Its purpose was to demonstrate the importance of good faith even before the formation of 
the obligatory relationship, calling attention to a phase that precedes the work contract, the 
stage in which the negotiations or negotiations are developed. A study of  good  faith  in the 
brasilian law and their  codification,  and  then presented its application according to the 
different functions that it possesses. The results  show  that  good  faith  has  transformed  all  
the  understanding  about  the contracts, allowing their interpretation according to the real 
purpose, functioning as a true constitutional guideline of social solidarity. Finally, it views from 
the point of view of objective good faith, the hypothesis of the employer to use his freedom 
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not to hire, damaging the legitimate trust of the employee. It concludes, therefore, that 
objective good faith must be applied with a view to avoiding abuse of rights. 

 

KEYWORDS: Objective good faith. Contract of work. Pre-contractual phase. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O  presente  trabalho  tem  por  fito  apresentar  o  tema  da  boa-fé  objetiva  nos 

contratos   de   trabalho,   mais   especificamente,   na   fase   das   negociações   (pré- contratual) 

em que ainda não houve a manifestação da proposta nem a aceitação, busca  estudar,  

portanto,  a  relação  de  trato  e,  por  consequência,  o  surgimento  de responsabilidades 

quando a boa-fé não é observada. 

Como ponto de partida, em razão da cultura positivista na qual predominava a busca 

pela  segurança  jurídica,  a  boa-fé  será  apresentada  no  direito  brasileiro  como cláusula  

ou  princípio  geral,  despida  de  força  e  efetividade,  para  somente  ser eficientemente    

inserida    no    ordenamento    jurídico    posteriormente    quando, empregando  menor  

importância  a  valores  formais  abstratos,  conferiu-se  maiores poderes  de  interpretação  

ao  juiz,  em  um  sistema  jurídico  aberto  e  flexibilizado. Outrossim, destaca-se a presença 

da boa-fé em alguns dispositivos legais como os arts. 422, 113, 112, todos do Código Civil de 

2002. 

Posteriormente, para que se possa entender as diferentes formas que boa-fé opera  

dentro  do  sistema  jurídico,  desdobra-se  sobre  suas  diferentes  funções  nos direitos  das  

obrigações,  sendo  elas:  a  boa-fé  na  função  de  cânone  hermenêutico- integrativo;  a  boa-

fé  na  função  criadora  de  deveres,  e  a  boa-fé  como  limite  ao exercício de direitos. 

Por fim, será tratada a boa-fé na fase pré-contratual, com vistas a demonstrar a   sua  

absoluta   aplicabilidade   as   negociações,   bem   como   a  possibilidade   do surgimento  de  

responsabilidade  para  um  dos  contratantes  que  age  de  maneira desleal.  Assim,  será  

elucidada  a  sua  aplicação  aos  contratos  de  trabalho  em situações de abuso de direito, 

como quando o empregador usa da sua liberdade de não contratar, porém, ao fazê-lo 

prejudica a confiança legítima do empregado. 

Destarte, entende-se a relação obrigacional como um processo dinâmico, que 

quando apoiada sobre a boa-fé objetiva, permite a adequação dos institutos jurídicos às  



106 
 

necessidades  sociais.  Isto  porque  as  necessidades  sociais  podem existir antes mesmo da 

celebração do contrato (fase pré-contratual), sendo necessário o auxílio do  principio  da  boa-

fé  objetiva  na  criação  de  deveres  e  direitos  aos  contratantes, com vistas a coibir condutas 

desleais. 

Nesse  sentir,  percebe-se  que  ainda  que  não  totalmente  solvido  pelo  direito 

brasileiro,  a  aplicação  da  boa-fé  ao  instituto  da  responsabilidade  pré-contratual  se faz 

necessária em um sistema aberto. 

 

2 A BOA-FÉ NO DIREITO BRASILEIRO 

 

2.1 A boa-fé como cláusula/princípio geral 

 

A princípio,  insta  asseverar  que,  em  1804  vigorava  uma  visão  individualista que  

pregava  a  autonomia  da  vontade,  sendo  o  juiz  mero  aplicador  da  lei,  que deveria ser 

absoluta, sem contradições ou lacunas. Foi nesse cenário que a boa-fé foi codificada no Código 

Civil de Napoleão. (MARTINS-COSTA, 2000). 

Somente  no  Código  Civil  alemão  (Bürgerliches  Gesetzbuch–BGB),  a  boa-fé adquiriu  

relevância,  vindo  a  influenciar  diversas  codificações,  por  todo  o  mundo, como a italiana, 

portuguesa e espanhola (MARTINS-COSTA, 2000). 

Em  assim  sendo,  como  no  ordenamento  jurídico  brasileiro  não  poderia  ser 

diferente,  a  positivação  da  boa-fé  se  deu  em  1850  através  do  Código  Comercial, 

entretanto,   limitava-se   a   cumprir   função   meramente   de   interpretação,   não alcançando 

qualquer efetividade. Mais tarde, Clóvis Beviláqua, autor do projeto do Código  Civil  de  1916, 

seguindo na mesma linha, conferiu pequena  importância ao princípio,  tendo  em  vista  

priorizar  a  segurança,  certeza  e  clareza,  inviabilizando  a formulação de cláusulas abertas 

(MARTINS-COSTA, 2000).  

Vê-se  que  até  então  vigorava  o  positivismo  exacerbado,  que  construía modelos     

rígidos,     objetivando     a     completude     e     congruência,     levando, necessariamente,  a  

segurança  jurídica.  Aludido  pensamento  modificou-se  após  o término  da  Segunda  Guerra  

Mundial,  quando  os  critérios  de  composição  dos ordenamentos normativos foram 

reavaliados, ganhando relevância além das regras, os  Princípios,  construindo  um  complexo  
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de  normas  que  pudessem  estar  em constante evolução, potencializando a justiça das 

decisões. 

Logo, o juiz deixa de ser mero intérprete da lei e passa a deter liberdade para 

apoiando-se em princípios– como legítima fonte do direito – tornar-se um verdadeiro 

construtor do sentido das normas. 

Judith  Martins-Costa  e  Gerson  Luiz  Carlos  Branco,  em  sua  obra  intitulada Diretrizes 

Teóricas do Novo Código Civil Brasileiro, perfazem estudo acerca da boa- fé no Direito 

Brasileiro, oportunidade na qual afirmam que a boa-fé, seguindo a linha internacional,  foi  

introduzida  no  cenário  nacional  sob  a  forma  de  cláusula  geral. (MARTINS-COSTA; BRANCO, 

2002). 

Cumpre  ressaltar  que  as  cláusulas  gerais,  exatamente  por  assim  o  serem, não 

oferecem regulamentos completos e exaustivos, mas metanormas, pretendendo remeter  o  

juiz  a  critérios  aplicativos  determináveis,  aos  usos  e  costumes  que vigoram  em  

determinado  seio  social.  Em  contrapartida,  essa  técnica  abarca  a competência de capturar, 

em uma mesma hipótese, uma ampla variedade de casos, cuja especificidade será considerada 

na via jurisprudencial, e não legal (MARTINS- COSTA; BRANCO, 2002). 

Nesse sentir, observa-se que cabe ao juiz, a fim de motivar suas decisões, o dever  e  a  

responsabilidade  de  analisar  juntamente  com  o  caso  concreto,  outras normas  do  sistema 

ou  valores  e  padrões  extra  sistemáticos,  isto é,  sopesando  os elementos que 

complementem os mandamentos expressos nas cláusulas gerais. 

 

2.2 Boa-fé subjetiva X Boa-fé objetiva 

 

Antes de adentrar no tema da boa-fé como foi codificada no direito brasileiro, é  

necessário  que  sejam  devidamente  diferenciadas  a  boa-fé  subjetiva  da  boa-fé objetiva. 

Por  boa-fé  subjetiva,  tem-se  o  estado  de  consciência  ou  o  convencimento 

individual  do  sujeito  em  atuar  conforme  o  direito,  devendo  o  intérprete  valorar  a 

intenção subjetiva do agente, o seu estado psicológico, sua íntima convicção. Nas palavras de 

Martins-Costa: 
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[...]  a  boa-fé  subjetiva  tem  o  sentido  de  uma  condição  psicológica  
que normalmente  se  concretiza  no  convencimento  do  próprio  
direito,  ou  na ignorância de se estar lesando direito alheio, ou na 
adstrição “egoística” à literalidade do pactuado (MARTINS-COSTA, 
2000, p. 412). 

 

Desta  feita,  na  atuação  segundo  a  boa-fé  objetiva  segue-se  um  modelo  de 

conduta  social,  uma  espécie  de  standart  jurídico,  no  qual  os  sujeitos  pautam  sua conduta 

em parâmetros  de honestidade,  lealdade  e probidade de  um  homem  reto (MARTINS-

COSTA, 2000). 

Ademais,  importa  lembrar  que  de  acordo  com  esse  modelo  objetivo  de conduta,  

são  considerados  os  casos  concretos,  as  características  dos  envolvidos, diferente de uma 

aplicação mecanizada e meramente subjuntiva (MARTINS-COSTA, 

2000). 

 

Nesse pensar, a boa-fé objetiva possui a capacidade de se revestir de várias formas  e  

concreções  sem  se  transformar  em  um  panaceia  de  cunho  moral  que incide da mesma 

maneira em qualquer tipo de situação. Explica-se: à boa-fé não é viável estabelecer significado 

ou valoração prévios, vez que consiste em norma cujo conteúdo não pode ser rigidamente 

fixado, pois depende das circunstancias do caso concreto para ser definida (MARTINS-COSTA, 

2000). 

Em  resumo, a boa-fé objetiva  não  se  reveste  de  cunho moral, ao contrário, submete  

a  solução  do  caso  concreto  à  estrutura,  às  normas  e  aos  modelos  do sistema, considerado 

este de modo aberto (MARTINS-COSTA, 2000).  

 

2.3 A boa-fé codificada 

 

Como se viu, a nova codificação civil, diferentemente da anterior, surgiu num 

momento  em  que  o  ordenamento  jurídico  buscava  a  flexibilização,  em  que  se considerava 

relevantes os direitos de solidariedade, o que somente era possível em um sistema jurídico 

aberto. 

Em  assim  sendo,  Miguel  Reale,  em  1975,  ao  encaminhar  o Anteprojeto  de Código   

Civil   à   apreciação   governamental,   destacava   a   necessidade   de   uma codificação  que  
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se  apresentaria  metodologicamente  mediante  modelos  abertos, expressos  mediante  uma  

estruturação  concreta,  porém,  sem  apego  a  valores formais abstratos, dando abertura a  

conceitos  integradores da  compreensão ética, como  a  boa-fé,  equidade,  probidade,  

finalidade  social  do  direito,  etc  (MARTINS- COSTA; BRANCO, 2002). 

Martins-Costa e Branco conferem destaque ao que chamam de “mais saliente 

característica”  do  novo  Texto  Civil:  a  valorização  dos  pressupostos  éticos  nas condutas 

dos sujeitos seja em razão da proteção da confiança – condição sine qua non da vida civil –, 

seja como mandamento de equidade, ou ainda como dever de proporcionalidade.  E  explicam:  

os  princípios  da  lealdade  e  da  boa-fé  objetiva constituem a dupla face da confiança, cuja 

razão de ser é a construção de normas de  conduta  que  impõe  deveres  àqueles  que  

estabelecem  contato  social  relevante juridicamente, deveres de conduta como os de 

informação e proteção aos legítimos interesses do alter (MARTINS-COSTA; BRANCO, 2002). 

Estabelecem  assim,  uma  correlação  entre  lealdade  e  boa-fé  objetiva  que pode  

ser  assim  explicada  como  um  arquétipo  ou  standart  jurídico  que  leva  os sujeitos  a  agir  

com  honestidade,  lealdade,  probidade,  ou  seja,  agindo  como  um homem  reto,  de modo 

a  ajustar-se a  esse arquétipo, o  que faz da  boa-fé objetiva uma norma de comportamento 

leal. Em suma: 

 

A boa-fé objetiva vem posta como princípio cardeal do moderno 
Direito das Obrigações, sejam estas civis ou comerciais, como 
emanação da confiança que  deve  presidir  o  tráfico  jurídico,  
entendendo  Mário  Júlio  de  Almeida Costa  que  “as  exigências  
pragmáticas  do  tráfico  jurídico  e  uma  legítima aspiração  a  um  
direito  objectivamente  justo  postulam  que  não  se  atenda apenas 
à intenção ou vontade do declarante, mas também à sua conduta e 
à  confiança  do  destinatário”.  (MARTINS-COSTA;  BRANCO,  2002,  
p.133-134). 

Nesse  pensar,  indo  além  da  sua  função  de  norma  de  conduta,  a  boa-fé objetiva 

fornece, também, um critério de interpretação dos negócios jurídicos, e uma norma  

impositiva e  limites  ao  exercício  de  direitos  subjetivos. Assim,  partindo  da necessidade de 

confiança no domínio das obrigações, de grande relevo nos deveres de  lealdade  e  boa-fé  

objetiva  é  o  fato  da  norma  de  conduta  operar  defensiva  e ativamente,  impedindo  o  

exercício  de  pretensões  e  criando  deveres  específicos decorrentes   do   dever   geral   de   

colaboração   que   domina   todo   o   Direito   das Obrigações (MARTINS-COSTA; BRANCO, 

2002).  
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Observa-se  que,  nas  relações  contratuais  exige-se  uma  atitude  positiva  de 

cooperação,  sendo  a  boa-fé  fonte  normativa  de  deveres  de  comportamento  que reveste   

todas   as   fases   do   contrato.   Logo,   seja   na   fase   de   sua   conclusão (abrangendo a fase 

das tratativas, uma vez que se considera a obrigação como um processo),  seja  na  sua  

execução.  (MARTINS-COSTA;  BRANCO,  2002).  Senão, veja-se: 

 

Assim, conquanto não esteja expresso na littera do Código o dever 
de ser observada  a  conduta  segundo  a  boa-fé  também  na  fase  
das  tratativas negociais,  e,  quando  for  o  caso,  no  período  pós-
contratual,  há  de  ser compreendida  a  sua  extensão  também  a  
esses  períodos,  em  razão  da própria  natureza  de  cláusula  geral  
que  reveste  o  art.  422  e  do  cunho eminentemente  prospectivo  
que  está  no  cerne  desta  técnica  legislativa. (MARTINS-COSTA; 
BRANCO, 2002, p. 135).  

 

Nesse escólio, a doutrina concorda que, em desdobramento ao princípio da boa-fé, 

como será melhor exposto no capítulo seguinte, há que se observar também a presença no 

art. 422 do princípio do venire contra factum proprium. Sendo certo da sua incidência tanto 

na fase da execução, como também na fase pré-contratual no qual    ocorrem    as    chamadas    

“negociações    preliminares”    (MARTINS-COSTA; BRANCO, 2002, p.135).  

Seguem os autores consagrando o instituto do venire contra factum proprium como  

de  particular  relevância  às  obrigações  contratuais,  uma  vez  que  traduz  o mandamento 

geral de que é injurídico o aproveitamento de situações prejudiciais ao alter. 

Explicam  que  o  fundamento  do  venire  consiste  em  proibir  comportamentos que, 

tendo seguindo em determinada direção, altere-se, posteriormente, em prejuízo alheio,  

servindo  como  um  freio  àquele  que  age  em  contradição  com  o  que  havia anteriormente 

aceitado (MARTINS-COSTA; BRANCO, 2002, p. 137). 

Abarca ainda o venire casos nos quais verifica-se a omissão, por parte de um parceiro  

contratual  ou  pré-contratual,  em  informar  adequadamente  a  contraparte acerca de postos 

que seriam essenciais à perfeita formação do consentimento, para vir  o  autor do  ato, 

posteriormente, buscar  esquivar-se  à  realização  do  combinado, “justificando”  o  eventual  

pedido  anulatório,  ou  resolutório,  ou  a  sua  retirada  das negociações  justamente  pela  

ausência  de  providências  que  teriam  sido  adotadas pela contraparte, se devidamente 

informada. (MARTINS-COSTA; BRANCO, 2002, p.137). 
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Concluem  os  aludidos  doutrinadores  que  no  novo  Código  Civil  brasileiro  a 

equidade   torna-se   efetivamente,   direito   positivo   sendo   cabível,   portanto,   à 

jurisprudência ampliar o seu conteúdo e efetuar sua aplicação. Ante a função social e a boa-

fé, resta consagrado, portanto, no novo Código a diretriz constitucional da solidariedade   

social,   como   um   dos   “objetivos   fundamentais   da   República”. (MARTINS-COSTA; 

BRANCO, 2002).  

A função social do contrato, que sem dúvida, resta próxima do sentido de boa- fé  

ganha,  assim,  uma  nova  concepção  que  não  se  restringe  mais  a  entender  a liberdade  

como  uma  “exceção”  a  um  direito  absoluto,  mas  como  integrativa  do próprio  direito,  

como  um  valor  operativo,  que  não  só  visa  interpretar  os  contratos, mas integrar a sua 

essência (MARTINS-COSTA; BRANCO, 2002). 

Destaca-se, também, a presença da boa-fé em outros dispositivos do Código Civil, 

como, por exemplo, o art. 113 que ensina que os negócios jurídicos devem ser interpretados 

conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. 

Em outras palavras, o dispositivo coloca que a boa-fé deve ser interpretada no  sentido  

objetivo  da  declaração,  no  qual  os  contratantes  estão  dentro  de  uma regra de lealdade 

e correção, devendo a interpretação se concentrar naquilo que o destinatário  da  declaração  

pode  honestamente  compreender  em  face  do  contexto negocial. 

Da aludida regra, percebe-se, portanto, que não se admite que alguém venha a  negar  

seus  próprios  atos,  sendo  a  melhor  interpretação  da  boa  fé,  a  conduta  e comportamento 

das partes na observância ao negócio jurídico. 

No  mesmo  sentido  é  o  art.  112,  ao  destacar  que  a  intenção  das  partes  no 

momento das declarações de vontade possuem demasiado valor se comparadas ao sentido  

literal  da  linguagem,  revelando  a  intenção  do  legislador  em  buscar  a  real interpretação 

do contrato, buscando sua essência. 

 

3 AS FUNÇÕES DA BOA-FÉ OBJETIVA NOS DIREITOS DAS OBRIGAÇÕES 

 

3.1 A boa-fé como cânone hermenêutico- integrativo 
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À priori, cumpre esclarecer que a boa-fé são, tradicionalmente, imputadas três 

diferentes funções: a) função cânone hermenêutico-integrativo do contrato; b) função de  

norma  de  criação  de  deveres  jurídicos  e  c)  função  de  norma  de  limitação  ao exercício 

de direitos subjetivos. 

A primeira dessas funções, a de cânone hermenêutico-integrativo é dentre as três  

funções  da  boa-fé,  a mais  conhecida, isso  se  justifica,  pois atua a  boa-fé  em muitos casos 

como kanon eficiente no preenchimento de lacunas das mais variadas espécies,  uma  vez  que  

a  relação  contratual  é  rodeada  de  acontecimentos  nem sempre previstos ou previsíveis 

pelos contratantes (MARTINS-COSTA, 2000). 

A    função    integradora    resulta    na    exigência    às    partes    de    certos 

comportamentos   que,   ainda   que   não   retirados   de   disposições   legais   ou   das cláusulas   

pactuadas,  passam   a   ser   exigíveis   a   partir   da   boa-fé,   tornando-se essenciais ao próprio 

contrato com vistas à plena produção dos efeitos esperados. A doutrina assim coloca: 

 

Como  mandamentos  de  cooperação  intrasubjetiva  e  de  
consideração  aos interesses   do   parceiro   contratual   a   boa-fé   
provoca   um   aumento   dos deveres,  isto  é,  a  sua  “otimização”  
[...]  a  concreção  que  deve  presidir  a aplicação  da  boa-fé  como  
mandamento  de  consideração,  pois  o  relativo “peso” dos deveres 
ata-se, de modo incindível, à natureza do contrato e às concretas  
circunstancias  no  qual  é  concluído  e  desenvolvido.  (MARTINS- 
COSTA, 2002, p. 202). 

 

A atuação  da  boa-fé  nesses  moldes  ocorre  de  forma  a  propiciar  um  “plano legal  

de  ordenação  do  contrato”,  isto  é,  possibilita  ao  juiz  um  molde  de  apoio  ao interpretar  

a  intenção  do  legislador.  Logo,  a  boa-fé  apresenta-se  como  uma  regra objetiva que 

concorre para determinar o comportamento devido tanto as partes que devem  considerar  os  

interesses  da  contraparte  nas  negociações,  comportando-se com vistas a otimizar a sua 

concretização, bem como ao juiz que deve se atentar as circunstâncias  relevantes  para  o  

contrato,  buscando  o  seu  fim  social.  Em  outras palavras,  o  julgador  deve  interpretar  as  

normas  jurídicas  positivas,  bem  como  as contratuais sempre sob a ótica da boa-fé objetiva 

(MARTINS-COSTA, 2000). 

Lado  outro,  a  doutrina  pontua  como  relevante  considerar  que  se  a  função 

otimizadora da boa-fé opera sob interpretação e integração de lacunas do contrato, esta  deve  

ser  compatível  com  os  fatos  e  as  demais  normas  do  sistema,  isto  é,  o conjunto do 
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sistema, sob pena de acabar por esquecida a verdadeira finalidade do contrato. (MARTINS-

COSTA, 2002, p. 209). 

Nesse  pensar,  o  sucesso  da  aludida  técnica  depende  da  interpretação  das normas 

contratuais em seu  conjunto significativo, considerando o juiz os direitos e deveres  colocados  

para  a  consecução  de  certa  finalidade  e  da  função  social  que lhes é posta. 

Martins-Costa  destaca  a  responsabilidade  do  juiz  em  considerar  todas  as 

circunstancias  envolvidas  na  relação  contratual,  ou  seja,  o  complexo  de  normas 

contratuais, bem como os módulos valorativos do sistema, expressos em princípios 

–  auto-vinculação,  auto-responsabilidade,  função  social,  equilíbrio  e  boa-fé  –,  de modo  

a  não  permitir  que  o  contrato  acabe  por  atingir  finalidade  oposta  ao  fim econômico-

social  que  se  vincula.  Em  consequência,  são  criados  os  chamados deveres secundários de 

prestação (MARTINS-COSTA, 2000, p. 432). 

Ademais, frisa-se que a função integradora da boa-fé funciona, igualmente, a permitir  

a  sistematização  das  decisões  judiciais,  quando  substitui  a  utilização  de outros princípios 

ou noções como a vedação ao enriquecimento sem causa, o abuso de  direito,  o  principio  da  

solidariedade  social,  a  equidade,  dentre  outros,  cuja característica  familiar  a  todos  é  a  

generalidade  que,  na  boa-fé  objetiva  assume  a “exigência  de  encontrar  uma  noção  

operativa  dotada  de  um  real  valor  prático” (MARTINS-COSTA, 2000). 

Em resumo, a doutrinadora conclui que a utilização da boa-fé como simples 

manifestação  da  ética  seria  de  pouca  utilidade,  vez  que  revelaria  somente  a extensão   

dos   poderes   conferidos   ao   juiz,   não   fornecendo   qualquer   conteúdo substancial. Assim, 

a autora tem-se referido à boa-fé como: 

 

mais do que apelo à ética, é noção técnico-operativa que se 
especifica, no campo de função ora examinado, como o dever do juiz 
de tornar concreto o mandamento  de  respeito  à  recíproca  
confiança  incumbente  às  partes contratantes, por forma a não 
permitir que o contrato atinja finalidade oposta ou divergente 
daquela para o qual foi criado (grifo do original) (MARTINS- COSTA, 
2000, p. 437). 

 

Conclui-se, portanto, que a boa-fé como cânone hermenêutico-integrativo se presta  

a  oferecer  suporte  ao  juiz  quando  este  não  encontra  amparo  na  lei  ou  no contrato,  
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autorizando-o  a  fazer  uso  de  valores  outros  a  fim  de  otimizar  a  relação contratual  

visualizada  em  sua  totalidade,  buscando  a  satisfação  dos  interesses globais envolvidos. 

No sentido interpretativo, por sua vez, visa-se determinar o conteúdo de uma 

cláusula, esclarecer o sentido de um termo ou expressão vagos, de modo a delimitar os 

direitos e deveres de cada contratante, podendo, igualmente, ser aplicada pelo julgador 

quando do contrato tiver origem algum litígio.  

Nesse pensar, ultrapassa-se a noção de mera subsunção do fato à norma, e passa o 

julgador a identificar e interpretar as características do caso concreto para, em seguida, 

construir o conteúdo da norma aplicável ao caso em particular. 

Cumpre  ressaltar,  entretanto,  que  o  juiz  não  o  fará  de  modo  a  modificar  a 

essência da relação obrigacional, mas com vistas a valorizar o significado objetivo das 

expressões e estipulações dos contratantes. 

No que diz respeito ao contrato individual de trabalho, mais especificamente, a função 

interpretativa considera que o trabalho, fazendo parte dos fundamentos da ordem 

econômica, deve ir além da vontade dos contratantes, uma vez que repercute no âmbito 

social. Nesse sentido pontua Baracat: 

 

O fim social do contrato de trabalho tem como núcleo a ordem 
econômica fundada  na  valorização  do  trabalho  humano  e  na  livre  
iniciativa,  cujo objetivo  é  assegurar  a  todos  a  existência  digna,  
conforme  os  ditames  da justiça social, observados, dentre outros, 
os princípios da função social da propriedade, livre concorrência e 
busca pelo pleno emprego (Constituição, art.  170).  Em  outras  
palavras,  aquele  que,  para  desenvolver  a  atividade econômica   
beneficia-se   do   labor   do   trabalhador,   forma   com   este  um 
contrato de trabalho, já que a ordem  econômica é fundada na 
valorização do trabalho humano, observado  o princípio da busca  
pelo pleno emprego. Acresça-se,  ainda,  [...]  que  aquele  que  
desenvolve  atividade  econômica, assume  o  risco  do  
empreendimento; ou seja,  atividade  econômica  e  risco estão 
umbilicalmente  ligados, sendo que a função hermenêutico-
integrativa da  boa-fé  permite, conforme  o  caso  concreto,  
organizar  esses  elementos, de  modo  a  concluir  que  aquele   que   
desenvolve  atividade  econômica assume  o  risco  desta,  e,  ao  
beneficiar-se  do  trabalho  do  ser  humano,  de forma  pessoal  e  
permanente,  para  a  consecução  desta  atividade,  celebra com este 
contrato de trabalho, pois, por intermédio da atividade econômica 
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deve-se  buscar  o  pleno  emprego  e  valorizar  o  trabalho  humano.  
Observe que  a  função  hermenêutico-integrativa  da  boa-fé,  no  
âmbito  do  Direito  do Trabalho,   prescinde   absolutamente   da   
vontade   individual   das   partes, buscando,   em   verdade,   a   
vontade   social,   espelhada   nos   princípios, sobretudo 
constitucionais (BARACAT, 2003, p. 184). 

 

Em  conclusão,  a  interpretação  e  integração  do  contrato  de  trabalho,  de acordo 

com a boa-fé significa nortear o comportamento das partes de acordo com a finalidade e 

função  social  da  corespondente relação jurídica,  considerada além da dialética  crédito  –  

direito  do  empregador  de  dispor  da  mão  de  obra  –  e  débito  – dever do empregado de 

prestar o trabalho  –, mas como um conjunto de direitos e deveres no qual os contratantes 

visam uma finalidade comum. Senão: 

 

A função interpretativa- integrativa da boa-fé auxilia o operador do 
Direito do Trabalho a, diante do fato concreto, qualificar a natureza 
da relação jurídica existente,  como  também  preencher  as  lacunas  
existentes  desse  mesmo vínculo (BARACAT, 2003, p. 183). 

 

Assim,  ambas  as  funções  determinam  que  as  partes  ajam  com  lisura, lealdade,  

cooperando  mutuamente  para  a  finalidade  do  pacto  que  firmaram,  bem como para que 

se atinja a finalidade maior do contrato, buscando o seu fim social. 

 

3.2 A boa-fé na função criadora de deveres 

 

Conforme se analisou em tópico anterior, a função integradora da boa-fé, com vistas 

a proporcionar o fiel atendimento à finalidade dos contratos, autoriza o juiz a fazer cumprir o 

dever de respeito à confiança recíproca. Por conseguinte, conduz à outra  função  da  boa-fé,  

qual  seja,  aquela  na  qual  imputa-se  às  partes  deveres outros, que não as obrigações 

principais ou acessórias, mas deveres não expressos nos contratos: os deveres instrumentais. 

Em primeiro, importa esclarecer que aludidos deveres possuem três possíveis origens:  

a)  a  cláusula  contratual;  b)  a  lei  ad  hoc  ou  c)  a  boa-fé  objetiva.  Esses deveres podem 

ser autônomos a relação principal, como “deveres de cooperação” e “proteção  dos  recíprocos  

interesses”,  ou  se  dirigirem  a  ambos  os  envolvidos  no contrato,  como,  por  exemplo,  os  
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deveres  de  cuidado,  previdência  e  segurança; deveres de aviso e esclarecimento; deveres 

de informação; deveres de proteção e cuidado com a pessoa e o patrimônio da contraparte 

ou deveres de omissão e  de segredo (MARTINS-COSTA, 2002). Nas palavras de Araújo: 

 

As  partes  devem  corresponder  à  expectativa  de  probidade,  
confiança  e lealdade também no que se refere às obrigações 
acessórias, caracterizados da seguinte forma: “quem dá os fins 
fornece os meios”. (ARAÚJO, 1996, p.37) 

 

Como  se  pode  perceber,  os  deveres  instrumentais  se  prestam  a  colaborar para 

a realização positiva do fim contratual, de modo a proteger ambas as partes de riscos de 

danos. Senão, veja-se: 

 

Trata-se,     portanto,     de     “deveres     de     adoção     de     
determinados comportamentos, impostos pela boa-fé em vista do 
fim do contrato (...) dada a   relação   de   confiança   que   o   contrato   
fundamenta,   comportamentos variáveis  com  as  circunstancias  
concretas  da  situação”.  Ao  ensejar  a criação  desses  deveres,   a  
boa-fé  atua  como  fonte  de  integração  do conteúdo  contratual,  
determinando  a  sua  otimização,  independentemente da regulação 
voluntaristicamente estabelecida (MARTINS-COSTA, 2002, p.440). 

 

Tratam,  pois,  os  deveres  de  correção  e  de  boa-fé  como  cerne  da  relação 

obrigacional,   funcionando   como   requisitos   de   conduta,   seja   nas   obrigações principais, 

seja nas obrigações colaterais de cooperação e proteção dos recíprocos interesses 

econômicos. Mencionada afirmação faz concluir, que a boa-fé, ensejando a criação de deveres 

instrumentais, torna exigíveis não só os direitos que derivam do  contrato,  mas  também  

outros  que  visam  a  otimização  da  relação  obrigacional, independente da vontade das 

partes (MARTINS-COSTA, 2002). 

Por   fim,   resta   claro   que   os   deveres   instrumentais   garantem   a   plena 

observação  da  relação  contratual,  mas  não  exclusivamente,  uma  vez  incidirem também   

na   fase   pré-contratual,   como   será   apresentado   no   próximo   capítulo. Prestam-se, 

enfim, a atingir a finalidade do contrato através da adoção de deveres de comportamento. 
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Lado outro, importa destacar que os deveres instrumentais não são dotados de 

conteúdo fixo, mas concretizam-se a partir de pressupostos verificáveis no caso concreto,  de  

maneira  a  empenhar  a  eficácia  do  contrato,  e  não  apenas  a  sua existência: “Daí seu já 

aludido caráter proteifórmico e transformista, dependendo o seu surgimento e a sua 

superação “da situação material concreta, com emanações do princípio da boa-fé” [...]” 

(MARTINS-COSTA, 2000, p.450). 

Nesse sentido, a doutrina firma posição concluindo que a simples inexistência de  

artigo  expresso  da  boa-fé  no  nosso  direito  das  obrigações,  diferente  do  que ocorre   no   

BGB   alemão,   não   prejudica   a   sua   aplicação,   já   que   a   boa-fé consubstancia  

“proposição  jurídica  com  significado  de  regra  de  conduta”,  sendo aplicada  diante  de  

“necessidades  éticas  essências  ainda  quando  falte  disposição legislativa expressa” 

(MARTINS-COSTA, 2002, p. 446). 

Em   resumo,   os   deveres   secundários   por   não   significarem   prestações 

específicas,  não  identificáveis  com  antecedência,  e,  portanto,  impossível  que  o credor 

exija o seu cumprimento, tendo como fundamento único o princípio da boa-fé e, por isso, só 

são identificáveis diante do caso concreto. Ademais, é pelo mesmo motivo, que não há a 

necessidade dos aludidos deveres constem expressamente da lei    ou    do    contrato,    pois    

decorrem    do    princípio    da    boa-fé    objetiva    e independentemente da regulação 

voluntariamente estabelecida, pois busca-se aqui não  somente  o  adimplemento,  mas  exige-

se  uma  relação  de  cooperação  mútua entre as partes (BARACAT, 2003). 

 

3.3 A boa-fé como limite ao exercício de direitos 

 

Discorreu-se até então, acerca da função de cânone hermenêutico-integrativo e  a  

função  de  criação  de  deveres  de  conduta,  por  suposto  assim,  partir-se-à  a exposição  da  

ultima  das  funções  da  boa-fé,  qual  seja,  a  função  limitadora  ao exercício de direitos. 

Pois bem, é evidente que a criação deveres para uma ou ambas as partes da relação  

obrigacional,  poderá  do  mesmo  modo,  fazer  surgir  uma  limitação  ou restrição  a  algum  

direito,  motivo  pelo  qual  figuras  como  o  abuso  de  direito  e  a exceptio   doli   são   

conhecidas.   Contudo,   em   que   pese   sistematizar   casos   de inadmissibilidade  do  exercício  

de  direitos,  são  ainda  marcadas  pela  característica subjetivista que carregam. É por esse 
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motivo que a tendência em utilizar-se da boa- fé em tais situações, tornam o principio menos 

fluido e de acentuado caráter técnico (MARTINS-COSTA, 2000). 

Mais  uma  vez,  a  doutrina  faz  questão  de  ressaltar  que  a  tendência  acima tratada 

persegue a necessidade de isolar a boa-fé como norma técnica dotada de um específico 

domínio de aplicação. Explica que se assim não fosse, a boa-fé seria apenas  norma  de  padrão  

ético,  aproximada  da  noção  de  equidade  ou  abuso  de direito,  cláusula  geral  esvaziada  

de  conteúdo  substancial  e  especifico  (MARTINS- COSTA, 2000, p. 456). 

Por assim ser, importa a demonstração da constatação de que o contrato já não  mais  

é  entendido  sob  a  ótica  única  da  autonomia  da  vontade,  traduz,  ainda, relação de 

cooperação entre as partes, guiado pela sua função social.  

Nesse  escopo,  a  consideração  do  principio  da  boa-fé  como  máxima  de conduta 

ético-jurídica, remete a teoria dos atos próprios que consiste na premissa de que não é licito 

pretender fazer um direito que interpretado objetivamente segundo a conduta anterior 

contrarie a lei, os bons costumes ou a boa-fé (ARAÚJO, 1996). 

Desdobrando-se  em  duas  vertentes,  a  teoria  dos  atos  próprios,  contém  a regra   

tu   quoque   que   caracteriza-se   pela   impossibilidade   de   exigência   do cumprimento 

integral da obrigação pela parte que se encontra em posição jurídica criada mediante uma 

conduta ilegal (ARAÚJO, 1996). Menezes Cordeiro considera essa fórmula uma expressão da 

boa-fé objetiva, veja-se: 

 

A  materialização  da  regra  tu  quoque  decorre  do  fato  de  que  
“fere  as sensibilidades   primárias,   ética   e   jurídica,   que   uma   
pessoa   possa desrespeitar um comando e, depois, vir a exigir a 
outrem o seu acatamento” (MARTINS-COSTA, 2000, p. 461). 

 

O   que   se   percebe   é   a   existência   de   uma   coibição   do   abuso,   da 

contraditoriedade, do aproveitamento da própria torpeza ou ilicitude, levando ao um 

sinalagma, que indica a existência “de uma estrutura final imanente ao contrato, com 

dependência genética, condicional e funcional de dois deveres de prestar primários 

interligados”, compondo um conjunto de equilíbrios recíprocos que deve ser mantido, não se 

permitindo atos que o desequilibram (MARTINS-COSTA, 2000). 
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Ademais, o sinalagma e a regra do tu quoque se relacionam na medida em que o 

primeiro ao traduzir a exigência de deveres contrapostos que devem coexistir em  equilíbrio,  

a  violação  a  um  desses  deveres,  significa  violação  ao  sinalagma, estrutura importante 

nos contratos bilaterais. 

Lado  outro,  a  partir  da  noção  de  confiança,  compreende-se  como  segunda 

vertente  da  teoria  dos  atos  próprios,  a  violação  do  venire  contra  factum  proprium: 

instituto  que  consiste  na  proibição  ao  exercício  de  uma  posição  que  confronte 

diretamente  com  um  comportamento  anteriormente  formulado.  A  doutrina  então observa 

que na aplicação do  venire a tarefa de delimitar o âmbito de proibição do princípio   é   

complexa,   uma   vez   que   não   se   pode   vedar   absolutamente   as contradições humanas, 

sendo, portanto, exequível proibir apenas o comportamento contraditório  a  algum  interesse  

digno  de  tutela  jurídica  que  proteja  a  relação  de confiança recíproca necessária ao 

desenvolvimento do negócio (MARTINS-COSTA, 

2000, p. 470). 

 

Percebe-se que o fundamento do instituto é a manutenção da palavra dada, ligada a 

concepção de lealdade e confiança, que não significa somente obrigar-se subjetivamente,  mas  

vincular  uma  conduta  com  o  significado  que  ela  produz  na contraparte. 

Em  assim  sendo,  o  venire  contra  factum  proprium  serve  de  molde  a  certos 

requisitos  de  conduta  que  serão  revelados  diante  do  caso  concreto,  em  certas 

circunstancias,  e  pela  finalidade  do  contrato,  incidindo,  portanto,  quando  existindo um  

factum  proprium,  do  qual  decorre  um  benefício,  ou  a  sua  expectativa,  para  a contraparte, 

ocorrendo em seguida uma contradição pelo autor do factum proprium. A doutrina explica 

que dá-se quando uma parte manifesta a intenção, em termos que não a vinculem, de praticar 

determinado ato, e posteriormente, não o faz, incidindo o venire  contra  factum  proprium  

não  com  vistas  a  preservar  a  conduta  inicial,  mas sancionar  a  violação  objetiva  do  dever  

de  lealdade  para  com  outrem  (MARTINS- COSTA, 2000, p. 471). 

Segundo Menezes Cordeiro: “um comportamento não pode ser contraditado quando 

ele seja de molde a suscitar a confiança das pessoas.” (CORDEIRO, 2013 p.756). 

Em conclusão, importa destacar que o fundamento técnico-jurídico do venire consiste 

na proteção da confiança do outro sujeito da obrigação, vindo a concretizar- se pelos seguintes 

elementos: a) a atuação de um fato gerador de confiança; b) a adesão da contraparte  – 
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confiança; c) o fato da contraparte exercer algum ato em razão dessa confiança e d) prejuízo 

para quem confia, em razão de comportamento contraditório (MARTINS-COSTA, 2000). 

No  fundo,  todos  os  desdobramentos  da  teoria  do  abuso  de  direito  são abrangidos 

pelo princípio da boa-fé, exercendo seu papel e revelando seu alcance no caso concreto, 

funcionando como norma diretiva de conduta. 

 

4 A BOA-FÉ NA FASE PRÉ-CONTRATUAL E SUA APLICAÇÃO À RELAÇÃO DE EMPREGO 

 

4.1 A boa-fé na fase pré-contratual 

 

Depois   de   esclarecido   os   diferentes   papéis   da   boa-fé,   e   o   seu   papel 

fundamental à execução do contrato, cumpre observar a sua aplicação à fase pré- contratual. 

Entende a doutrina que a boa-fé na fase pré-contratual atua em um espaço que  pode  

ser  denominado  de  “ainda-não-contrato”,  uma  vez  que  inexiste,  ainda, vinculação 

contratual entre as partes, mas apenas “trato”. Logo, por certo, ainda não há vinculação 

contratual, contudo, pode haver vinculação obrigacional, se reunidas algumas condições 

(MARTINS-COSTA, 2000, p. 481). Nas palavras de Costa: 

 

Antes da soldagem dos negócios jurídicos da proposta e da aceitação, 
a ser realizada  nos  termos  postos  pela  lei  –  e  o  elemento  
“recepção”  sendo essencial à eficácia da declaração, porque é 
justamente o que vai colar as duas declarações unilaterais, 
transformando-as em bilaterais -, não há, pois, contrato.  Pode  
haver,  isto  sim,  relação  de  trato,  pode  haver  “proposta  a receber  
proposta”,  que  é  negócio  jurídico  unilateral  (MARTINS-
COSTA,2000, p. 483). 

 

Com  vistas  a  delimitar  o  que  se  chama  de  vinculação  obrigacional,  cumpre 

apontar  a  proposta  e  a  aceitação  como  pontos  de  partida.  Pois  bem,  a  proposta deve  

conter  os  atributos  da  firmeza,  seriedade  e  completude,  isto  é  todos  os elementos 

essenciais à formação do negócio: preço, objeto, condições. Por sua vez, a  aceitação  consiste 

em  uma declaração receptícia dirigida  ao proponente, ou em atos  de  cumprimento  e  de  
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utilização.  Importa  destacar,  ademais,  que  tanto  a proposta,  quanto  a  aceitação  são  

negócios  jurídicos  unilaterais  e  essenciais  à formação do negócio (MARTINS-COSTA, 2000). 

Nesse ponto explica a doutrina que, ao iniciar uma negociação contratual, as partes  o  

fazem  de  modo  voluntário  e  consciente  de  que  tal  atuação  levará  a  um contrato, 

estando, portanto, em uma situação desejada por ambos, fazendo sentido, por ser recíproca, 

sendo a ideia de contrato algo possível, não permitindo atitudes estranhas ou nocivas à sua 

formação (CORDEIRO, 2013, p.538). 

Ocorre que, antecedente aos momentos da proposta e aceitação, é possível verificar-

se um período de tempo que revela uma fase negociatória antecedente – a fase formativa do 

contrato –, na qual há que se falar em dois diferentes momentos: a formação progressiva do 

acordo; e a fusão das declarações negociais (MARTINS- COSTA, 2000). 

De fato, as relações contratuais podem se formar através dos contatos sociais  relações  

que  se  estabelecem  no  mundo  jurídico  entre  pessoas  que  objetivam  o mesmo   fim,   sem   

integrar   relações   contratuais   –   chegando-se   a   situações obrigacionais sem que ainda 

sejam postas a proposta e a aceitação (CORDEIRO,2013). 

Destaca  a  doutrina  que  o  mandamento  de  que  credor  e  devedor  procedam com  

a  boa-fé  deriva  de  dois  importantes  pontos,  a  saber:  a  complexidade  intra- obrigacional 

e a violação positiva do contrato. O primeiro ponto traduz a ideia de que o  vinculo  

obrigacional  não  se  resume  a  cumprir  os  deveres  de  uma  pretensão creditícia,  mais  do  

que  isso,  possui  elementos  jurídicos  dotados  de  autonomia pertencentes a uma realidade 

composta (CORDEIRO, 2013, p. 586). 

Entende,  portanto,  o  vínculo  obrigacional  como  um  “organismo”  porque abrange  

inúmeras  pretensões,  presentes  ou  possíveis  para  o  futuro,  tendo  um sentido global, não 

se resumindo aos elementos que a compõe, mas transcendendo- os (CORDEIRO, 2013, p. 587). 

O segundo ponto, por sua vez, compreenderia todas as violações culposas de uma 

vinculação que não pudessem integrar nem a impossibilidade, nem a mora do devedor,  ou  

seja,  revela  uma  aproximação  com  a  teoria  dos  deveres  acessórios, sendo assim a boa-fé 

chamada a determinar as prestações secundárias, bem como delimitar a própria prestação 

principal (CORDEIRO, 2013). 

A partir de  então  dá-se  inicio à fase formativa  do  contrato  à qual, é  cabível atenção,  

pois  é  nesse  momento  que  ocorre  a  troca  de  acordos  parciais,  minutas, consentimentos  
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e  propostas  ainda  não  definidas  e  aceitas,  pactos  de  preferência, cartas de intenção, 

sendo necessário investigar se tais atos são dotados de eficácia negocial  típica,  eficácia  

obrigacional  somente,  ou  de  nenhuma  eficácia  jurídica,  já que os fatos indutores da 

responsabilidade pré-contratual situam-se nessa fase que antecede a celebração do contrato 

(MARTINS-COSTA, 2000). 

Nesse  sentir,  percebe-se  que  o  período  de  formação  do  contrato  envolve 

interesses que se colocam em conflito, estando de um lado o interesse da liberdade negocial,  

consubstanciado  na  vantagem  dos  negociadores  conservarem  a  sua autonomia até a 

formação do contrato, e de outro o interesse de fomento da boa-fé e da  proteção  da  

confiança  manifestado  através  das  expectativas  criadas  durante  a fase pré-contratual 

(MARTINS-COSTA, 2000). 

É nesse cenário que se vislumbra a responsabilidade derivada da ruptura das 

negociações,  momento  no  qual  a  ruptura  injustificada  e  a  confiança  legítima  se 

contrapõe. De acordo com Martins-Costa, ocorre a ruptura injustificada quando um dos 

sujeitos do negócio age de modo  desleal de um ponto de vista objetivamente averiguável,  

frustrando  negociação  que  se  desenrolava  normalmente.  Lado  outro, por  confiança  

legítima  tem-se  a  expectativa  de  que  a  negociação  seja  conduzida seguindo parâmetros 

de probidade e seriedade, devendo, para ser legítima, funda- se  em  dados  objetivamente  

concretos  e  inequívocos  (MARTINS-COSTA,  2000,  p.484). 

Vale asseverar que a análise deve ser minuciosa nesses casos, de modo a tornar claro 

se aplicável à responsabilidade pré-contratual. Senão: 

 

Como   se   vê,   é   somente   da   análise   do   caso,   de   suas   
concretas circunstancias, e à vista dos particulares elementos, 
objetivos e subjetivos, que  o  compõem  é  que  se  poderá  
determinar  se  é  caso,  ou  não  de responsabilidade.  Além  do  mais,  
para  saber  se  esta  já  é  propriamente contratual,   ou   ainda   pré-
contratual,   o   esforço   doutrinário   inclina-se   à percepção de suas 
“fases”, as quais são detectáveis “atendendo ao alcance ou  conteúdo  
dos  actos  que  o  integram  e,  consequentemente,  ao  diverso 
significado  de  que  se  revestem  na  ponderação  dos  interesses  há  
pouco equacionados”,  o  que  equivale  a  dizer  que  os  atos  em  
exame  devem  ser equiparados   a   atos   dotados   de   eficácia   
negocial   típica,   ou   eficácia obrigacional, ou, ainda, dissociados de 
toda a eficácia jurídica, “ em função da  confiança  que  criam  na  
contraparte  e  do  correspondente  grau  de autonomia   da   vontade   
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que   se   justifica   reconhecer   aos   seus   autores (MARTINS-COSTA, 
2000, p. 484). 

 

Cumpre atentar para o fato de que a responsabilidade nessa fase deve ser bem 

aplicada, de modo a incidir quando há a ocorrência de dano comprovado e a presença de nexo 

de causalidade entre o dano e a conduta do agente, elementos inerentes à responsabilidade 

civil, sendo imprescindível que determinado ato tenha sido capaz de gerar confiança legítima 

na outra parte, explica Martins-Costa:  

 

A existência de negociações, qualquer que seja a sua forma, 
antecedentes a  um  contrato;  a  prática  de  atos  tendentes  a  
despertar,  na  contraparte,  a confiança legítima de que o contrato 
seria concluído; a efetiva confiança, da contraparte; a existência de 
dano decorrente da quebra desta confiança, por terem diso 
infringidos deveres jurídicos que a tutelam; e, no caso da ruptura das  
negociações,  que  esta  tenha  sido  injusta,  ou  injustificada  –  aí  
estão, sinteticamente   postas,   as   condições   da   responsabilidade   
pré-negocial (MARTINS-COSTA, 2000, p. 485). 

 

É  desse  modo  que,  segundo  Menezes  Cordeiro,  os  deveres  prévios  a celebração  

do  contrato  ganham  uma  pré-eficácia  contratual,  pois  tendo  havido contrato, têm eles 

natureza contratual também (CORDEIRO, 2013). 

 

4.2 A boa-fé na fase pré-contratual aplicada a relação de emprego 

 

Como  visto  no  capítulo  antecedente,  com  prudência,  aplica-se  a  boa-fé objetiva 

à fase pré-contratual, tendo em vista o princípio da confiança que permeia as relações 

obrigacionais. 

Nesse sentir, ao entender o contrato como um conjunto de atos coordenados que 

expressam a livre vontade das partes em contratar para algum fim específico e determinado,  

há  que  se  considerar  que  na  fase  pré-contratual  do  contrato  de trabalho, da mesma 

forma que nos contratos da seara civilista, existe uma fase que antecede a formação do 

contrato, sendo composta pela apresentação das condições gerais da vaga de emprego; o 

convite da empresa ao candidato para participar do processo  seletivo  e  o  próprio  processo  
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seletivo,  representando  fases  de  uma negociação que tem por objeto realizar um contrato 

de emprego. Logo, na fase das tratativas, os contraentes inauguram expectativas de efetivação 

contratual. 

Nesse  sentido,  quando  for  possível  verificar  que  uma  das  partes  nutre  a certeza  

ou  a  confiança  legítima  na  conclusão  do  contrato  em  razão  de  atos praticados  pela  

outra  parte  que  age  explicitamente  de  modo  a  permitir  que  essa confiança se forme, 

haverá significativas implicações. É nesse ponto que encontra- se  a  responsabilidade  pela  

ruptura  das  negociações,  ponto  que  passa-se  agora  a discutir. 

Nessa via, haverá responsabilidade pela ruptura do negócio quando uma das partes  

dá  ensejo  à  ruptura  do  trato  sem  justo  motivo,  ou  seja,  não  expõe  razão legítima para 

a dissolução do negócio, ocorrendo a simples ruptura do contrato sem a ocorrência de 

nenhum fato extraordinário que motive os contratantes a romper o negócio, configurando 

verdadeira violação do dever de confiança e de certeza que os contraentes depositam na 

realização do contrato (SOARES, 2010). 

Aduz  a  doutrina  que  para  ocorrer  a  responsabilidade  pela  ruptura  das tratativas  

é necessário  que os contratantes tenham  estabelecido discussões sobre elementos essenciais 

do contrato (SOARES, 2010, p. 313). 

Em suma, há um estágio formativo que precede ao contrato, sendo possível a partir  

da  análise  do  caso  concreto,  observar  o  nível  de  envolvimento  negocial ocorrido entre 

as partes com vistas a caracterizar o abuso de direito. 

Pois  bem,  em  primeiro,  importa  destacar  que  a  ruptura  injustificada  das 

negociações para implicar em responsabilidade pré-contratual precisa ser ilegítima, arbitrária, 

intempestiva, sem justa causa, como um comportamento desleal. 

Nesse  cenário,  aduz  Mário  Júlio  de Almeida  Costa  que  o  dano sofrido  pela 

contraparte,  em  função  do  rompimento  arbitrário,  deve  ser  reparado,  desde  que 

presentes    alguns    requisitos    essenciais    para    que    fique    caracterizada    tal 

responsabilidade,  quais  sejam:  i)  a  existência  de  negociações;  ii)  a  certeza  ou confiança 

legítima na conclusão do contrato; e, iii) a violação da boa-fé objetiva por meio do rompimento 

injustificado das negociações (COSTA, 1984). 

De   fato,   nesses   casos,   essa   confiança   tem   origem   em   atos   e   fatos 

externalizados de modo induzir o prosseguimento do contrato como, por exemplo, o incentivo  
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à  realização  pelo  outro  pactuante  de  gastos  extraordinários  para  dar continuidade ao 

negócio, ou ainda, a dispensa de outras propostas sobre o objeto negociado.  Tais   

acontecimentos   são   prova   da   responsabilização   pela   simples desistência  do  contrato,  

tendo  em  vista  que  o  em  que  pese  haver  o  direito potestativo de romper com as tratativas, 

esse direito deve ser acompanhado de justo motivo,  devendo,  portanto,  apresentar  uma  

justificativa  razoável,  caso  contrário poderá  ser  responsabilizado  a  arcar  com  os  prejuízos  

suportados  pela  parte  que agiu de boa-fé. Nas palavras de Soares: 

 

Cabe observar, que mesmo nas hipóteses em que o agente 
previamente dá conhecimento  que  despenderá  de  um  gasto  
extraordinário  ou  que  haverá desistência    de    outros    negócios;    
para    ensejar    a    responsabilização dependerá de acontecimentos 
que certifiquem a presença da confiança na realização do negócio 
(COSTA, 1994: 56). A responsabilização pela ruptura será  devida  se  
comprovada  que  um  dos  contraentes  consultou  o  outro sobre  a  
sua  disposição  efetiva  de  realizar  o  negócio  em  momento  que 
antecedeu   ao   seu   ato   de   empreender   uma   despesa   relevante   
e extraordinária.    É    preciso    que    haja    uma    justificativa    para    
que, posteriormente,  se  rompa  o  negócio  sem  haver  
responsabilização  pelos prejuízos causados ao outro pactuante 
(SOARES, 2010, p. 314). 

 

Em resumo, na medida em que se verifica que uma das partes empreendeu seu  tempo  

e dinheiro no  desenrolar  das negociações  empreendidas,  em  razão  da confiança  incutida  

pela  outra  parte,  esta  última  deverá  essa  ser  responsabilizada quando  causar  prejuízos,  

não  significando  de  modo  algum  que  a  liberdade  e  a faculdade de não contratar restaram 

suprimidas. 

Ad argumentandum tantum, é preciso ressaltar que a celebração do contrato de 

emprego continua totalmente livre, podendo as partes interromper as tratativas, contudo,  é  

imposto  limite  a  esse  direito,  com  vistas  a  evitar  prejuízos  e  danos, decorrente  de  falsas  

expectativas  ou  comportamento  duvidoso,  ou  fraudulento (ARAÚJO, 1996). 

Desse  modo,  não  há  duvidas  que  a  ruptura  encontra  respaldo  no  direito 

potestativo  da  liberdade  contratual,  entretanto,    quando  o  exercício  desse  direito viola  

de  algum  modo  outro  dever  jurídico  do  seu  titular,  faz  surgir  para  ele  outras 

consequências  jurídicas.  Isso  porque  o  empregado  pode  deixar  um  bom  emprego anterior 
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para assumir, com fundada expectativa, novo emprego, mediante promessa de outro 

empregador. Segundo Araújo: “Entende-se cabível a indenização por danos efetivamente  

comprovados,  por  quebra  de  confiança  decorrente  dos  chamados comportamentos 

concludentes” (ARAÚJO, 1996, p. 253). 

Fazendo uma análise acerca da liberdade de contratação, verifica-se que esta decorre  

do  direito  à  propriedade  privada,  do  Princípio  da  Livre  Iniciativa  e  da Dignidade  da  

Pessoa  Humana.  Ocorre  que  princípios  colidentes  como  o  do  fim social  da  propriedade, 

da  isonomia,  da  boa-fé,  atuam  como  limites  à  liberdade  de contratação. Nesse ponto, 

Chaves, citando a doutrina esclarece: “a liberdade de não contratar é completa, degenerando 

todavia em culpa quando não se relaciona a uma atitude lícita” (CHAVES, 1956, p. 17). 

Nesse diapasão, o rompimento das tratativas tendentes à celebração de um contrato 

de trabalho, significa o rompimento de uma expectativa legítima que caso não possua 

respaldo em justo motivo pode ensejar à responsabilização da empresa. Veja-se: 

 

A  importância  da  celebração  de  um  contrato  de  trabalho,  nesse  
sentido, ressalta ainda mais, já que está  em  jogo o direito 
fundamental da pessoa humana ao trabalho, que se encontra 
indissociavelmente ligado à vida e à dignidade, porquanto sem 
trabalho é impossível propiciar vida digna para si e  sua  família.  (...)  
Dessa  feita,  o  rompimento  injustificado  das  tratativas prévias  à  
celebração  final  de  contrato  de  trabalho  pode  gerar  uma  vasta 
ordem  de  prejuízos  ao  trabalhador,  parte  notoriamente  
hipossuficiente  na relação de trabalho (LEAL JÚNIOR; MARTINS, 
2010, p. 19). 

 

Cumpre  destacar  que  em  que  pese  o  empregador  possuir  o  direito  de retratação 

da proposta  de emprego, não  há  que se falar em direito absoluto, uma vez que este deve ser 

motivado, apoiando-se em uma causa legítima, sob pena de torna-se geradora da 

responsabilidade, por ser abusiva (CHAVES, 1956). 

Isso   porque,  ainda  que   a   liberdade  e  a   autonomia  privada   confira   ao 

empregador  o  direito  de  não  contratar,  esse  direito  não  pode  ser  exercido  com abuso, 

ferindo o dever de boa-fé e lealdade contratuais, vez que pela boa-fé objetiva incumbe  às  

partes  manter  uma  conduta  honesta  e  transparente  nas  relações contratuais. Senão: 
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No  contrato  de  trabalho,  como  nos  demais  contratos,  pode  haver  
um período  pré-contratual.  (...)  se  os  entendimentos  preliminares  
chegaram  a um  ponto  que  faça  prever  a  conclusão  do  contrato  
e  uma  das  partes  os rompe sem um motivo justo e razoável (“culpa 
in contrahendo”), a outra terá o direito ao ressarcimento do dano 
causado por esse rompimento (interesse contratual  negativo),  
quando  possa  provar  que,  confiando  na  previsível conclusão do 
contrato, fez despesas em virtude de tais entendimentos, ou deixou 
de aceitar outra oferta tanto ou mais vantajosa (MARANHÃO, 1987, 
p. 219). 

 

Fritz    corrobora    do    mesmo    entendimento    ao    afirmar    que    ocorre    a 

responsabilidade  pré-contratual  pelo  rompimento  imotivado  das  negociações  em situações  

em  que  uma  das  partes  após  despertar  na  outra  a  certeza  de  que  o negócio  será  

concluído,  em  momento  seguinte,  rompe  com  a  negociação  sem motivo  justo,  de  modo  

desleal,  contrariando  obviamente  o  dever  de  lealdade  e consideração  pelos  bens  e  

interesses  de  outrem,  ideia  própria  da  boa-fé  objetiva (FRITZ, 2009, p. 11). 

Importante  destacar  que  o  contrato  de  trabalho  possui  um  viés  existencial, uma 

vez que parte de uma realidade social, qual seja: a situação em que alguém busca por meio 

lícito obter os meios necessários para o sustento próprio e de sua família.   Assim,   das   

negociações   próprias   desse   contrato   surge,   através   do comportamento objetivo das 

partes, a confiança de que o contrato será celebrado, criando,  portanto,  deveres  para  as  

partes,  sujeitando-as  a  responsabilidade  pelos prejuízos que possa causar à parte que 

confiou de boa-fé. 

Posto isso, acertada é a conclusão de que a responsabilidade pré-contratual não se 

vincula à existência ou não de um contrato, uma vez que se aplica a fase das tratativas,  vez  

que  o  dano  pode  decorrer,  justamente,  da  não-contratação  do trabalhador. 

O que ocorre é a reprovação pelo fato de um dos contratantes ter feito nascer no  

outro  uma  legítima  expectativa  de  que  o  contrato   seria  concluído,  e  não simplesmente 

do fato da tratativa ter sido rompida. Pontua Martins-Costa: “O que se indeniza, é bom 

reiterar, é a confiança iludida” (MARTINS-COSTA, 2000, p. 495). 

Tem-se,  assim,  que  o  agir  com  base  na  boa-fé  comporta-se  como  fonte  de 

obrigação,  a  partir  do  momento  que  surge  para  as  partes  confiança  objetiva  na outra. 

Para a doutrina, no próprio conceito de boa-fé objetiva há a confiança como elemento 
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essencial, exigindo a lealdade, probidade e correção daquele que entrou em relações 

negociais. 

Em resumo, se é verdade que as funções da boa-fé objetiva apresentam-se aptas a 

municiar as relações jurídicas de instrumentos de proteção que impeçam o abuso  do  direito  

de  não  contratar,  não  é  menos  verdade  que  sua  efetividade imediata, no mundo fático, 

continua subjugada à vontade ou, como pugna a boa-fé objetiva,  à  retidão  do  empregador.  

Esta  efetividade  depende  da  adoção  de  uma cultura  de  respeito  à pessoa  humana, de  

parceria  contratual  e de  preservação  da confiança. 

Nesse  diapasão,  com  vistas  a  salientar  demais  possibilidades  de  incidência da 

boa-fé na fase pré-contratual, passa-se agora a descrever diversas situações que podem 

ocorrer na fase pré-contratual, fazendo incidir a boa-fé. 

Em primeiro, há que se falar na hipótese de dois contratantes encontrarem-se na  fase  

das  tratativas,  e  o  contrato  vir  a  ser  celebrado  com  terceiro  alheio  as negociações.  

Nesse  caso  questiona-se  se  haveria  para  a  parte  que  está  em negociação um direito de 

preferência na realização do contrato. 

A  resposta   a   essa   indagação   se   vislumbrada   sob   o   enfoque   legalista, 

certamente  concluiria  que  não  há  previsão  de  direito  de  preferência  durante  as tratativas,  

contudo,  sob  o  enfoque  do  princípio  da  boa  fé,  em  virtude  do  dever  de lealdade, o 

negociante, durante a celebração das tratativas,  deve  informar  a outra parte  acerca  da  

existência  de  terceiro  interessado,  com  vistas  a  proporcionar  o direito  de  preferência  ao  

contraente  que  entabulou  as  primeiras  negociações, oferecendo-lhe as mesmas condições 

(SOARES, 2010). 

Em resumo, cumpre a qualquer dos contratantes informar ao outro que está de  boa-

fé  e  nutre  expectativas  durante  as  tratativas,  da  existência  de  um  terceiro ofertando 

uma proposta com melhores condições, para que este possa oferecer as mesmas condições 

ou então facultar o seu rompimento. 

Podem  ocorrer  ainda,  tratativas  paralelas  e  simultâneas,  contudo,  nesses casos  

devem  todos  os  negociantes  estar  cientes  de  que  estão  sendo  realizadas negociações  

simultâneas,  ou  seja,  que  não  há  exclusividade  entre  eles.  Isso  se justifica,  pois  as  partes  

podem  despender  gastos  extraordinários  com  vistas  à concretização   do   negócio,   e   

somente   agindo   assim   estará  o   contratante   em conformidade  com  o dever  de  lealdade  

advindo  do  princípio  de  boa fé  (SOARES,2010). 



129 
 

Importante  destacar,  dessa forma,  que  há sempre  de  se  verificar  o  grau  de 

complexidade  em  que  se  encontram  as  negociações,  bem  como  a  expectativa  já criada  

no  outro  contraente  em  concretizar  o  negócio.  Para  tanto,  considera-se  a noção de 

espaço-tempo e a realização de despesas efetuadas durante a negociação do acordo, sendo 

responsabilizado aquele que inseriu a confiança na realização do contrato e sem justo motivo 

o rompe. 

Lado   outro,   o   direito   à   informação,   também   constitui   possibilidade   de 

incidência  da  boa-fé  objetiva,  porquanto  se  tem  o  dever  de  informar  como  uma 

obrigação legal, baseando-se no dever de cooperar, desde a etapa das tratativas. 

Vê-se   que   o   dever   de   informar   encontra-se   presente   nas   relações 

obrigacionais,  traduzindo-se  no  conhecimento  prévio  do  teor  contratual,  de  modo que  

toda  a  informação  deve  ser  clara,  adequada  e  veraz  com  vistas  a  atender  a dever  

contratual  que  enseja  expectativas  recíprocas  para  o  seu  aperfeiçoamento (SOARES, 2010). 

Assim,  quando  qualquer  dos  contratantes  informa  um  conteúdo  que  não 

corresponde à  realidade fática  viola  o  dever  de  informar  que é  um  dos  elementos 

afirmadores do princípio da boa-fé. 

Vale  ressaltar  que  a  espécie  de  dados  fornecidos  por  um  dos  contraentes deve 

não corresponder à realidade sob a ótica substancial do negócio, ou seja, caso as informações 

correspondam a fatos secundários, que não sejam importantes para as  tratativas  e  a  

ratificação  do  objeto  contratual,  não  haverá  violação  relevante (SOARES, 2010). 

Nesse pensar, há que se atentar também, ao direito à informação, como outra 

hipótese de incidência da boa-fé na fase pré-contratual, tendo em vista que podem existir 

contratos em que as cláusulas e condições estabelecidas devem permanecer em sigilo devido 

a sua complexidade e sistemática. 

Em assim sendo, a violação do dever de sigilo nesses casos prejudica um dos 

contratantes, pois permite a terceiros ter conhecimento de informações que apenas os  

contratantes  teriam  acesso,  podendo,  ainda,  ser  o  sigilo  condição  para  a formação do 

próprio contrato e sua violação criar o  dever de responsabilizar pelos prejuízos  suportados  

pela  parte  contrária,  vez  que  o  dever  de  sigilo  durante  as tratativas  seria  condição  para  

o  próprio  estabelecimento  do  contrato  (SOARES,2010). 
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Ante  ao  exposto,  conclui-se  que  a  boa-fé  objetiva  pode  ser  invocada  em várias 

situações na fase pré-contratual, servindo como parâmetro para a conduta de ambos os 

contratantes, criando deveres de lealdade, tudo com o fito de possibilitar a concretização do 

contrato. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Como destacado ao longo desse estudo, o princípio da boa fé objetiva insere- se  nas  

relações  jurídicas  obrigacionais  determinado  um  comportamento  padrão entre os atores 

privados que estão em fase negocial para aceitação da proposta. 

Sendo certo que é característica própria da fase das tratativas contratuais a incerteza  

quanto  ao  resultado  das  atividades  praticadas  pelas  partes,  aquele  que inicia negociações 

com vistas a conceber um contrato não o faz com a certeza de que a seus esforços trará 

resultados, assume, portanto, o risco de despender tempo e dinheiro sem obter qualquer 

resultado. 

Isso se deve ao fato de que não haver qualquer normal legal que estabeleça o  dever  

daquele  que  encerra  as  negociações,  de  indenizar  as  despesas  em  que incorreu  a  parte  

contrária,  não  estando  a  fase  das  negociações  contratuais  sob tutela.  Desta  feita,  aqueles  

que  negociam  só  tem  uma  certeza:  que  é  incerta  a utilidade das despesas efetuadas. 

Nesse  sentir,  não  há  no  mundo  jurídico  uma  obrigação  de  contratar,  que decorre  

do  simples  fato  de  se  ter  dado  início  às  tratativas.  Ademais,  caso  tal obrigação  existisse,  

sem  dúvida  representaria  grave  limitação  à  circulação  da riqueza  e  ao  estabelecimento  

de  relações  econômicas,  tendo  em  vista  que  a liberdade para negociar – sem que das 

negociações surja a obrigação de contratar – é fundamental para o incremento e 

desenvolvimento das relações econômicas. 

Nessa via, é inconcebível a consideração da certeza no estabelecimento do contrato  

como  requisito  para  o  início  dos  pactos,  já  que  dúvidas  e  incertezas  são inerentes aos 

contraentes no estabelecimento da relação jurídica contratual.  

Frisa-se  que  considerações  dessa  natureza  é  que  levaram  a  doutrina  e  a 

jurisprudência,  tanto  brasileira  como  estrangeira,  a  negar,  durante  muito  tempo,  e alguns  

autores  até  hoje,  qualquer  tipo  de  responsabilidade  pelo  fato  de  um  dos contraentes  



131 
 

ter  interrompido  as  negociações  entabuladas  pelas  partes  com  a finalidade de 

estabelecerem relação jurídica contratual. 

Em  conclusão,  é  perfeitamente  concebível  considerar  o  princípio  da  boa  fé como 

princípio fundamental no estabelecimento e no adimplemento da obrigação, e por  essa  

razão,  não  poderia  operar  somente  após  formado  o  contrato,  vez  que somente por 

estarem negociando, os contratantes já têm estabelecida uma relação social especial, o que 

em potencial permite que um indivíduo cause danos ao outro. 

Assim   é   evocada   a   responsabilidade   pré-contratual   pela   ruptura   de 

negociações  contratuais  com  o  fundamento  na  teoria  da  inobservância  da  boa  fé durante 

as tratativas, sendo reconhecida a existência de deveres jurídicos especiais para  as  partes  

durante  a  fase  das  negociações  contratuais,  a  fim  de  que  alguns comportamentos 

pudessem ser exigidos, como o agir com lealdade e correção. 

Conclui-se, portanto, que o principio da boa-fé objetiva funciona, para o direito 

obrigacional, e o direito contratual, como via de concretização da chamada diretriz 

constitucional da solidariedade social. Nela, a boa-fé objetiva preza pela colaboração recíproca  

entre  os  contratantes,  em  condições  de  paridade,  tudo  em  razão  da realização da pessoa 

humana e de seu pleno e igual desenvolvimento. 

Na seara trabalhista não é diferente, e é nesse contexto que foi abordado o tema  da  

boa-fé  objetiva  no  contrato  de  trabalho,  mas  especificamente,  buscou-se demonstrar que 

a boa-fé deve guiar todo o contrato, desde a sua fase prévia, até o momento  posterior  a  sua  

conclusão,  de  modo  que  atitudes  desleais  não  são toleradas,  uma  vez  que  a  criação  da  

confiança  legítima  na  contraparte  gera responsabilidade  para  aquela  que,  de  acordo  com  

as  circunstancias,  permitiu  que essa se formasse. 

No que tange a ao rompimento injustificado das negociações, mostrou-se que em que 

pese a autonomia da vontade, no caso do empregador, a liberdade em não contratar, há que 

se atentar para o fato de que a confiança legítima nutrida por uma das partes, no caso o 

empregado, deve ser respeitada.  

Em   assim   sendo,   caso   o   empregador   faça   surgir   no   empregado   uma 

confiança legítima de contratação, e posteriormente venha a ser quebrada sem justo motivo,  

certamente,  deve-se  invocar  parâmetros  de boa-fé  objetiva  a  fim  de evitar aludidos abusos 

de direito.  
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo demonstrar os vários aspectos em que 
o Direito Internacional do Trabalho e a OIT contribuem para a afirmação e consolidação 
de uma governança multi-nível, no contexto atual de globalização e reestudo da 
soberania dos Estados. Serão abordados aspectos conceituais e legais, caracterizando-
se a OIT enquanto entidade internacional e seu modo de funcionamento, além de serem 
analisadas suas convenções e recomendações, bem como os seus mecanismos de 
implementação. Assim, o que se pretende explanar são os meios de vinculação de que 
se vale o Direito Internacional do Trabalho, que decorrem da própria Constituição da 
OIT, bem como dos princípios que as convenções e recomendações corporizam, tendo 
em vista a fundamentalidade dos direitos sociais. Como consequência, admite-se a 
existência de fontes legiferantes que sujeitam os Estados, para além do território deles, 
o que leva a uma reinterpretação da concepção de soberania, que passa a pressupor a 
inserção do Estado numa comunidade internacional e encontra legitimidade na garantia 
dos direitos básicos aos cidadãos. 
PALAVRAS-CHAVE: Direito Internacional do Trabalho; OIT; globalização; governança 
multi-nível. 
 
ABSTRACT: This paper aims to demonstrate the various aspects in which International 
Labor Law and the ILO contribute to the affirmation and consolidation of multilevel 
governance, in the current context of globalization and re-examination of the 
sovereignty of States. Conceptual and legal aspects will be addressed, characterizing the 
ILO as an international entity and its mode of operation, as well as analyzing its 
conventions and recommendations, as well as its implementation mechanisms. Thus, 
what is meant is the means of linkage that International Labor Law derives from the ILO 
Constitution itself, as well as the principles that the conventions and recommendations 
embody, in view of the fundamentality of social rights. As a consequence, the existence 
of legifi- cant sources that subject States, beyond their territory, is admitted, which leads 
to a reinterpretation of the concept of sovereignty, which presupposes the insertion of 
the State in an international community and finds legitimacy in the rights to citizens. 
KEYWORDS: International Labor Law; ILO; globalization; multilevel governance. 
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1. Direito do Trabalho e Direitos Humanos/Fundamentais 

 

 Uma definição de Direitos Humanos bastante consagrada na doutrina 
nacional e internacional atualmente é a de Antonio Peres Luño, segundo a 
qual eles constituem um conjunto de faculdades e instituições que, em cada 
momento histórico, concretizam as exigências de dignidade, liberdade e 
igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos 
ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional. (PERES LUNO, 
1995, p. 48) 

 

Afirma a doutrina, portanto, que a base dos Direitos Humanos é a dignidade da 

pessoa. Dessa forma, de suma importância também se torna o conhecimento do 

conceito de dignidade, que é a convicção de que todos os seres humanos têm direito a 

ser igualmente respeitados, pelo simples fato de sua humanidade. (COMPARATO, 2010, 

p. 13) 

Com o fito de evitar confusões terminológicas, cabe-nos apresentar a distinção 

- meramente teórica - entre Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. Enquanto os 

Direitos Humanos referem-se aos direitos universalmente aceitos na ordem 

internacional, os Direitos Fundamentais constituem o conjunto de direitos positivados 

na ordem interna de determinado Estado. 

Nessa aspecto, apesar da variação de plano de positivação, não há, em verdade, 

diferença de conteúdo entre os Direitos Humanos e os Direitos Fundamentais, eis que 

os direitos são os mesmos e objetivam a proteção da dignidade da pessoa. (BARRETTO, 

2012, p. 25) 

Esses direitos, normalmente são divididos em dimensões (ou gerações) pela 

doutrina. Essas expressões são costumeiramente utilizadas para referir-se a 

determinado grupo de direitos, surgidos numa determinada época histórica, com 

características bem peculiares. Isto busca demonstrar que esse rol de direitos não surgiu 

todo em um mesmo momento, mas foram fruto de uma evolução histórico-social, de 

conquistas progressivas da humanidade. 

A expressão “geração de direitos” é criticada por vários autores, que 

argumentam que ela transmite a ideia de que os direitos de uma geração seriam 

substituídos pelos direitos da próxima geração, o que não é verdade. O que ocorre é que 
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os direitos de uma geração seguinte se acumulam aos das gerações anteriores. Em 

virtude disso, é preferível o uso da expressão “dimensões de direitos”. 

A primeira dimensão dos Direitos Humanos compreende os direitos da 

liberdade, que são os direitos civis e políticos, decorrentes das revoluções liberais e da 

transição do Estado Absolutista para o Estado de Direito. Caracterizam-se por impor 

uma abstenção estatal, limitando a atuação do Estado em defesa dos direitos das 

pessoas.  

Em razão disso, diz-se que essa dimensão representa direitos de caráter 

negativo. Essa característica faz total sentido quando se leva em consideração o 

momento histórico de superação do Absolutismo, que consistia em um governo 

concentrado nas mãos dos reis. Como forma de frear o poder do soberano, foram 

criadas limitações legais a atuação estatal, que impõem a obrigação de o Estado não 

intervir nos direitos de liberdade e de propriedade. 

Os grandes marcos históricos do surgimento dessa dimensão de direitos são a 

Revolução Gloriosa na Inglaterra, em 1688, a Independência dos Estados Unidos, em 

1777, e a Revolução Francesa de 1789. Os dois últimos eventos trouxeram em seu bojo 

contribuições jurídicas definitivas à afirmação desses direitos, quais sejam, a 

Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787 e a Declaração de Direitos do 

Homem e do Cidadão, de 1789. 

A segunda dimensão dos Direitos Humanos compreende os direitos 

relacionados à  igualdade, abrangendo os direitos sociais, direitos econômicos e direitos 

culturais, em razão da evolução do Estado Liberal para o Estado Social. Ao contrário da 

dimensão anterior, os direitos de segunda dimensão são notadamente prestacionais. 

Vale dizer, os Estados passaram a ser obrigados a atuar positivamente para assegurá-

los. 

Em termos políticos, o que se percebeu à época em que tais direitos foram 

reclamados, é que apenas a liberdade formal não era suficiente para garantir a 

dignidade das pessoas. Era necessária, também, uma efetiva atuação estatal para 

corrigir eventuais distorções ocorridas na sociedade em razão, principalmente, da 

primazia do poderio econômico. 

Dois são os marcos históricos mais relevantes deste período: a Revolução 

Mexicana, em 1910, e a Revolução Russa, em 1917, que culminou com o comunismo na 
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União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os marcos teóricos são a Encíclica do Papa 

Leão XIII, de 1891, e o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, de 1948. 

Ambos os documentos indicaram a necessidade de dar mais atenção às questões sociais 

e uma melhor distribuição de riquezas. Em relação aos marcos jurídicos, a doutrina 

aponta a Constituição Mexicana, de 1917, considerada o primeiro texto constitucional a 

proclamar direitos sociais, e a Constituição de Weimar na Alemanha, de 1919. 

A terceira dimensão dos Direitos Humanos envolve os direitos de solidariedade 

(ou fraternidade), abrangendo os direitos difusos e coletivos. Constituem, na realidade, 

uma evolução de entendimento acerca dos direitos de segunda dimensão, não 

apresentando, em relação a eles, uma distinção de natureza, mas apenas de momento 

histórico. Ao final da 2ª Guerra Mundial, as discussões acerca da própria compreensão 

do ser humano se modificaram. Em razão das atrocidades decorrentes dela e dos 

regimes autoritários instalados no período, a sociedade passou a compreender a 

necessidade se assegurar ao máximo a proteção da dignidade da pessoa.  

Assim, os direitos de terceira dimensão englobam, por exemplo, os direitos 

relacionados ao meio ambiente e a proteção jurídica ao consumidor. Percebe-se uma 

preocupação em destinar proteção à coletividade de maneira geral, e não somente a 

pessoas individualmente consideradas.  

Portanto, o marco histórico desta dimensão de direitos é o pós 2ª Guerra 

Mundial e o surgimento da Organização das Nações Unidas, em 1945, destacando a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, como principal marco jurídico. 

Alguns doutrinadores de relevo no estudo da matéria afirmam existir, ainda, a 

quarta e quinta dimensões dos Direitos Humanos. No entanto, elas não constituem 

consenso na doutrina e nem apresentam aplicabilidade para o presente estudo.  

O Direito do Trabalho, por sua vez, surgiu como um instrumento regulador da 

exploração da força humana, no contexto da sempre conflituosa relação entre os donos 

dos meios de produção e os trabalhadores. Assim, ele assumiu a relevante incumbência 

de promover condições dignas de trabalho, equilibrando relações jurídicas 

desequilibradas por natureza. 

Assim, esse ramo do direito consiste em instrumento jurídico de promoção da 

dignidade, na medida em que contribui para a afirmação da identidade individual do 

trabalhador, de sua emancipação coletiva, além de promover a sua inclusão regulada e 
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protegida no mercado de trabalho. Por meio de contínuo aperfeiçoamento, o Direito do 

Trabalho promove os ideais de justiça social e cidadania, ambos relacionados à 

salvaguarda da dignidade humana - diretriz norteadora dos Direitos Humanos. 

 Essa intrínseca conexão entre o Direito do Trabalho e a dignidade humana 
revela-se pela necessidade de tutela jurídica das relações de trabalho, de 
modo a garantir a subsistência e a integração social do trabalhador, 
normatizando a sua proteção como sujeito de direitos e proibindo a 
mercantilização do trabalho humano. Por meio de sua concretização, o 
Direito do Trabalho também favorece a distribuição de renda na sociedade, 
fomentando a economia e complementando o progresso material, 
tecnológico e social dos povos. (DELGADO; RIBEIRO, 2013) 
 

O direito ao trabalho foi reconhecido como direito inalienável já na Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789:  

“XVIII 
Todo homem pode empenhar seus serviços, seu tempo; mas não pode vender-
se nem ser vendido. Sua pessoa não é propriedade alheia. A lei não reconhece 
domesticidade; só pode existir um penhor de cuidados e de reconhecimento 
entre o homem que trabalha e aquele que o emprega.” 

 
Também foi previsto como um direito fundamental na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU, em 1948: 

"Artigo 23 
I) Todo o homem tem direito ao trabalho, a livre escolha de emprego, a 

condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o 
desemprego. 

II) Todo o homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração 
por igual trabalho. 

III) Todo o homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e 
satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência 
compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentaram, se 
necessário, outros meios de proteção social. 

IV) Todo o homem tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para 
a proteção de seus interesses.” 

 
Esses textos basilares de Direitos Humanos têm o condão, juntamente ao alto 

grau de consensualidade e de institucionalização interna do Direito do Trabalho pelos 

Estados, de conferir a esse ramo o status de direito fundamental, fazendo parte da 

segunda dimensão de Direitos Humanos. Sua inserção em cartas de direitos 

fundamentais de reconhecimento global, como as acima citadas, demonstram a 

importância que o trabalho possui para a concretização dos Direitos Humanos e, em 

ultima análise, da própria dignidade da pessoa. 

Atualmente, a maioria dos países ocidentais tem Constituições nas quais estão 

presentes o direitos sociais e econômicos, com destaque para o direito do trabalhador. 
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Em especial, a Constituição da República Portuguesa, nas palavras de Gomes Canotilho, 

erigiu o "trabalho", os "direitos dos trabalhadores" e a "intervenção democrática de 

trabalhadores" em elemento constitutivo da própria ordem constitucional global e em 

instrumento privilegiado de realização do principio da democracia econômica e social. 

(CANOTILHO, 2003, p. 347) 

Assim como os Direitos Humanos são inerentes a todas as pessoas, eles devem 

também ser garantidos em todas as esferas: doméstica, social e pública. Sendo o 

trabalho um importante elemento de autorreconhecimento do homem em sociedade e 

instrumento hábil para a garantia de seu mínimo existencial, não restam dúvidas de que 

a proteção dessa esfera tem uma íntima relação com a proteção da dignidade da pessoa 

humana. Dessa forma, conclui-se pela classificação dos direitos trabalhistas como 

Direitos Humanos, em sua vertente social, ou de segunda dimensão.  

 

2. A OIT e o Direito Internacional do Trabalho 

A Organização Internacional do Trabalho foi criada em 1919, na Conferência da 

Paz, por intermédio do Tratado de Versalhes, que ocorreu logo após a 1ª Guerra 

Mundial. O contexto de criação da OIT foi bastante desfavorável, em razão das 

dificuldades enfrentadas após a guerra, bem como em decorrência da Grande 

Depressão, evidenciada a partir de 1929. Em que pesem todas as dificuldades, foram 

adotadas diversas convenções a época, sendo algumas delas aplicadas até os dias atuais.  

A criação da OIT é considerada por grande parte da doutrina um dos 

precedentes históricos da internacionalização dos Direitos Humanos, uma vez que 

constituiu importante passo dado pela comunidade internacional no sentido de criar um 

mecanismo voltado à proteção da dignidade. 

 Antes desse período, o debate sobre Direitos Humanos era apenas 
embrionário, começando a ocupar a pauta das discussões internacionais; 
depois, a ideia de afirmação dos Direitos Humanos passou a dominar as 
discussões e ocasionou o surgimento de diversas entidades - estatais e 
privadas - e de diversos atos normativos voltados à proteção dos Direitos 
Humanos. (BARRETTO, 2012, p. 101)  

 
Com a propagação da preocupação contra violações de Direitos Humanos, 

vários compromissos foram assumidos. Em razão disso, tratados internacionais foram 

assinados com o objetivo de instrumentalizar e vincular a vontade dos signatários.  
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Em termos bem simples, pode-se dizer que a internacionalização dos Direitos 

Humanos nada mais foi do que a expansão, para além das fronteiras nacionais, dos 

direitos fundamentais da pessoa humana.  

A criação da OIT, nesse contexto, baseou-se em dois argumentos: humanitário 

e político. Melhor explicando: a Revolução Industrial resultou em condições de trabalho 

deploráveis e injustas, em razão da defesa desenfreada da plena liberdade contratual e 

do modelo político do Estado Liberal. Essa situação foi responsável pela consolidação do 

sistema capitalista de produção. Contudo, a comunidade, em especial o proletariado, 

estava insatisfeita com as condições de trabalho da época, o que implicou em diversos 

confrontos e revoluções. Como resultado, passou-se a pensar em outro modelo de 

Estado, o Estado do Bem Estar Social, fundado na ideia de direitos prestacionais e 

intervenção estatal para regular determinadas relações desiguais entre os privados, a 

exemplo da relação de trabalho. Com a interferência do Estado, criou-se uma proteção 

social aos indivíduos no mercado de trabalho, o que resultou na consolidação do ramo 

jurídico laboral, direito humano de segunda dimensão.  

Nesse diapasão, a OIT surgiu com fundamento no princípio da paz universal 

permanente e no princípio da universalização dos ideais de justiça social e de proteção 

ao trabalhador no mundo internacional do trabalho. O Direito do Trabalho, na seara 

internacional, objetiva o reconhecimento e aperfeiçoamento da condição humana nas 

relações de emprego, de modo que qualquer forma de precarização de direitos 

trabalhistas pode implicar violações a Direitos Humanos. 

Dessa forma, a OIT objetiva criar normas internacionais para serem integradas 

às legislações dos Estados, como forma de proteger os trabalhadores de práticas 

atentatórias a sua dignidade, favorecendo a paz e a estabilidade internacionais. 

A OIT é considerada a organização mais promissora e bem-sucedida dentro do 

cenário atual do Direito Internacional, constituindo referência mundial em matéria de 

emprego e trabalho, em razão de suas particularidades de organização e estrutura. Ela 

é composta por três órgãos: o Conselho de Administração, a Assembleia Geral e a 

Repartição Internacional do Trabalho.  

O primeiro é o órgão supremo da OIT, responsável por elaborar as convenções 

e recomendações, dirigir a organização, elaborar e controlar a execução de políticas e 
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programas. É composto por 56 pessoas (28 representantes dos governos, 14 

representantes de empregadores e 14 representantes de trabalhadores. 

A Assembleia Geral por sua vez é formada por 4 representantes de cada Estado-

membro: 2 delegados o governo, 1 delegado dos trabalhadores e 1 delegado do 

empregador. Sua principal atribuição é a votação final das convenções e 

recomendações.  

A Repartição Internacional do Trabalho constitui o secretariado técnico-

administrativo da OIT, formado por vários setores e departamentos voltados à 

realização dos objetivos da organização. É coordenada por um diretor geral, designado 

pelo Conselho de Administração.  

Assim, nota-se que os principais órgãos da OIT possuem estrutura tripartite 

(governo, trabalhadores e empregadores), com o intuito de fortalecer o diálogo social e 

a formulação de normas internacionais. Essa estrutura é o traço distintivo da 

organização em relação aos demais organismos que compõem a Organização das 

Nações Unidas. 

Quanto à competência, o entendimento atual é no sentido de que o rol não é 

limitado pelas disposições da Constituição da OIT. Dessa forma, trata-se de uma 

competência aberta, o que permite que todas as demandas trabalhistas possam ser 

reguladas pela OIT. 

As convenções da OIT são tratados internacionais multilaterais, de caráter 

normativo, que estão abertos à assinatura e ratificação por qualquer Estado 

interessado. Após a assinatura internacional da convenção, o Estado-parte deverá 

submeter o texto convencionado à aprovação pelo órgão interno competente, para os 

trâmites cabíveis à sua entrada em vigor no respectivo ordenamento jurídico.  

 Existe ainda um outro ponto peculiar no sistema da OIT: as convenções não 
podem ser assinadas pelo plenipotenciário, mas apenas pelo presidente da 
reunião na Assembleia que as aprovou e pelo Diretor Geral da RIT. Isto ocorre 
exatamente porque as convenções da OIT não são tratados internacionais 
fechados, mas sim tratados de adesão. Mais correto, por isso, seria dizer que 
os Estados aderem a um tratado multilateral aberto, tal como resulta da 
terminologia empregada pela Convenção de Viena sobre o Direito dos 
Tratados. (SUSSEKIND, 2000, p. 224) 

 
Internacionalmente, um Estado-parte será vinculado à convenção 12 meses 

após a sua ratificação. O texto da convenção vigerá por 10 anos. Decorrido esse período, 

o Estado-parte terá 12 meses para denunciar o texto da convenção. Se não o fizer nesse 
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prazo, renova-se a ratificação por mais 10 anos. (Disponível em: 

<http://www.dgert.gov.pt/constituicao-da-organizacao-internacional-do-trabalho>, 

acesso em 10/01/2018) 

Além das convenções, a OIT edita também recomendações, que têm por 

objetivo auxiliar e orientar os Estados nas políticas e práticas nacionais protetivas ao 

trabalhador. Em razão disso, as recomendações não possuem natureza imperativa e não 

necessitam de ratificação. 

A aplicação das normas internacionais do trabalho é objeto de um permanente 

controle por parte da OIT. Cada Estado-membro é obrigado a apresentar 

periodicamente um relatório sobre as medidas adotadas, no plano jurídico e na prática, 

com vistas a aplicar cada uma das convenções por si ratificadas. Simultaneamente, 

deverá enviar cópias deste relatório às organizações de empregadores e de 

trabalhadores, que têm também o direito de apresentar informações. Os relatórios dos 

governos são inicialmente examinados pela Comissão de Peritos para a Aplicação das 

Convenções e Recomendações, um órgão constituído por vinte personalidades 

eminentes nos campos jurídico e social, que são independentes dos respectivos 

governos e nomeadas a título pessoal. A Comissão apresenta um relatório anual à 

Conferência Internacional do Trabalho, que é atentamente examinado pela Comissão 

da Conferência para a Aplicação das Convenções e Recomendações, um órgão tripartido 

constituído por representantes dos governos, dos empregadores e dos trabalhadores.  

Paralelamente a estes mecanismos de controle regulares, as organizações de 

empregadores e de trabalhadores podem instaurar processos contenciosos, designados 

Reclamações, contra um Estado-membro, com fundamento na não aplicação de uma 

convenção por este ratificada. Se a reclamação for considerada admissível pelo 

Conselho da Administração da OIT, este nomeia um comité tripartido para examinar a 

questão, que apresentará posteriormente um relatório ao Conselho de Administração 

com as suas conclusões e recomendações.  

Além disso, qualquer Estado-membro pode apresentar uma queixa junto da 

Repartição Internacional do Trabalho contra qualquer outro Estado-membro que, em 

sua opinião, não tenha assegurado, de forma satisfatória, a aplicação de uma convenção 

que ambos tenham ratificado. Neste caso, o Conselho de Administração pode criar uma 

Comissão de Inquérito para analisar a questão e apresentar um relatório sobre o 

http://www.dgert.gov.pt/constituicao-da-organizacao-internacional-do-trabalho
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assunto. Este processo pode ser igualmente iniciado oficiosamente pelo próprio 

Conselho de Administração ou no seguimento de uma queixa apresentada por um 

delegado à Conferência Internacional do Trabalho. Se necessário, a Comissão de 

Inquérito formula recomendações sobre as medidas a adotar. Se os governos não 

aceitarem estas recomendações, podem submeter o caso ao Tribunal Internacional de 

Justiça. (Disponível em: 

<http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/html/portugal_visita_guia

da_03b_pt.htm>, acesso em 11/01/2018) 

 Válido se torna no presente estudo trazer a classificação que é encontrada no 
sítio eletrônico da OIT e que divide as convenções em três tipos: as 
convenções fundamentais, as quais integram a Declaração de Princípios 
Fundamentais e Direitos no Trabalho da OIT (1998); outras quatro 
convenções referem-se a assuntos de especial importância e foram 
consideradas como prioritárias; e, por fim, as demais convenções que, por sua 
vez, foram classificadas em 12 categorias agrupadas por temas. (ARIOSI, 
2004) 

 
As convenções fundamentais são: Nº 29 - Trabalho Forçado (1930), Nº 87 - 

Liberdade Sindical e Proteção do Direito de Sindicalização (1948), Nº 98 - Direito de 

Sindicalização e de Negociação Coletiva (1949), Nº 100 - Igualdade de Remuneração 

(1951), Nº 105 - Abolição do Trabalho Forçado (1957), Nº 111 - Discriminação em razão 

do emprego e da ocupação (1958), Nº 138 - Idade Mínima (1973) e Nº 182 - Piores 

Formas de Trabalho Infantil (1999). 

As convenções prioritárias são quatro: Nº 144 - Consulta Tripartite (1976), Nº 

81 - Inspeção do Trabalho (1947), Nº 129 - Inspeção do Trabalho na Agricultura (1969) e 

Nº 122 - Política de Emprego (1964). 

As demais convenções são classificadas em doze categorias diferentes, a saber: 

1. Direitos Humanos básicos; 2. Emprego; 3. Políticas sociais; 4. Administração do 

trabalho; 5. Relações industriais; 6. Condições de trabalho; 7. Segurança social; 8. 

Emprego de mulheres; 9. Emprego de crianças e jovens; 10. Trabalhadores migrantes; 

11. Trabalhadores indígenas; 12. Outras categorias especiais. (Disponível em: 

<www.ilo.org>, acesso em 10/01/2018) 

Através da Declaração da OIT de 1998, os países membros da Organização 

reafirmaram o seu compromisso de "respeitar, promover e realizar, de boa fé” os 

princípios relativos aos direitos fundamentais no trabalho, ou seja, os temas relacionas 

as convenções fundamentais. Esta Declaração sublinha que todos os Estados-membros 

http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/html/portugal_visita_guiada_03b_pt.htm
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/html/portugal_visita_guiada_03b_pt.htm
http://www.ilo.org/
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têm a obrigação de respeitar os princípios fundamentais nela consagrados, quer tenham 

ou não ratificado as convenções da OIT correspondentes. 

Dando seguimento à análise, há outra peculiaridade no que diz respeito às 

convenções da OIT. Elas devem ser diferenciadas entre auto-aplicáveis - aquelas que 

têm aplicação imediata no ordenamento do Estado após a devida internalização -, e 

aquelas que não são auto-aplicáveis, chamadas também de convenções de princípios. 

Estas últimas, por não estabelecerem regras definidas, dependem de uma 

complementação interna que pode ocorrer por meio de qualquer espécie normativa. 

Assim, os Estados ficam à vontade para estabelecerem a normatização do direito 

disposto na convenção, de acordo com sua ordem jurídica interna.  

Não se deve deixar de comentar a observação de Sussekind sobre as 

convenções auto-aplicáveis e não auto-aplicáveis. Segundo ele, a década de 1960 foi 

alcunhada pela ONU como a "década da descolonização". Com efeito, um dos objetivos 

já pautados na Carta de Sao Francisco foi a criação de uma ordem internacional formada 

por Estados, todos soberanos, sob um único Direito Internacional. A grande quantidade 

de novos Estados surgida a partir desse período fez também com que a nova ordem 

internacional do pós 2ª Guerra Mundial aprofundasse a heterogeneidade já existente. 

Assim, a OIT, ao considerar essas distinções, iniciou uma produção de normas mais 

gerais, que são as convenções de princípios. Dessa forma, cada Estado, à sua moda e ao 

seu tempo, pode estabelecer a complementação dos direitos consagrados nas 

convenções de acordo com seu contexto social, respeitadas as características internas 

de cada sociedade. Pretender estabelecer um código de princípios comum a todos os 

Estados é respeitar a diversidade econômica e cultural entre os Estados e, apenas assim, 

se pode edificar uma efetiva harmonização dos objetivos da OIT. (SUSSEKIND, 2000, p. 

203)  

Com o advento das convenções de princípios, a OIT possibilitou que os 
Estados-membros elaborassem normas internas compatíveis com suas 
respectivas realidades sociais. Assim, ela tem conseguido estabelecer um 
Direito do Trabalho verdadeiramente universal, visto que adaptado à feição 
de cada Estado-membro. (ARIOSI, 2004) 

 
O Direito Internacional do Trabalho, de acordo com a doutrina majoritária, 

integra segmento do Direito Internacional Público. Em essencial, as suas regras são fruto 

do trabalho legiferante dos órgãos e membros da OIT (convenções e recomendações), 
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que disciplinam normas com o objetivo de promover os Direitos Humanos dos mais 

diversos trabalhadores.  

Três são os fundamentos trazidos pela doutrina para justificar o ramo Direito 

Internacional do Trabalho. O primeiro, de ordem econômica, afirma que as medidas 

sociais de proteção ao Direito do Trabalho devem ser niveladas, de modo a propiciar 

uma concorrência leal no mercado capitalista global.  

Sobre o tema, Sussekind afirma que os Estados que adotam normas de 
proteção ao trabalho não sofreriam prejuízos no comércio internacional por 
parte daqueles que, não as tendo adotado, conseguem vender seus produtos 
a preços bem menores, exatamente por não sofrerem os ônus decorrentes 
de encargos sociais. (SUSSEKIND, 2000, p. 243) 
 

O segundo fundamento, de ordem social, é o de que o Direito Internacional do 

Trabalho constitui instrumento para unificação e universalização dos princípios de 

justiça social aliada à dignificação do trabalhador.  

O terceiro, de natureza técnica, trata de exigibilidade formal e material das 

normas de Direito Internacional do Trabalho, uma vez que as convenções e 

recomendações da OIT constituem um conjunto de regras e princípios juridicamente 

vinculantes, especialmente no caso das convenções já internalizadas pelos Estados.  

Em síntese, temos que os objetivos da OIT e do Direito Internacional do 

Trabalho são os seguintes: universalizar os princípios e normas trabalhistas, a fim de 

garantir maior uniformidade em sua aplicação; difundir em âmbito global as regras de 

justiça social, fomentando a justiça e a paz nas relações de trabalho; impedir que razões 

econômicas privem os Estados de aplicar as normas internacionais de proteção ao 

trabalhador; estabelecer regras claras de reciprocidade dos Estados na aplicação das 

regras de trabalho entre seus cidadãos; e proteger os direitos dos trabalhadores 

imigrantes, inclusive no que tange à conservação das garantias trabalhistas adquiridas 

no país de origem. 

 

3. Contribuição do Direito Internacional do Trabalho à governança multi-nível 

Inicialmente, cabe ressaltar que a globalização teve suas origens no plano 

econômico, com a passagem das economias nacionais para as economias 

transnacionais. No entanto, a extensão e a intensidade das interações transfronteiriças, 

de capitais, povos, mercadorias, serviços, informação, símbolos e ideias, especialmente 
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após a era da informática, geraram por toda parte padrões normativos e de 

comportamento que ultrapassam em muito a dimensão econômica das relações para 

além das fronteiras do Estado.  

 Do ponto de vista do Direito Constitucional, o conceito de globalização indica 
que a autoridade política não mais se encontra representada unicamente 
pelo Estado central, antes o que se assiste é a um processo de “desagregação" 
ou “fragmentação" do Estado em favor de diferentes grupos e organizações. 
É o que os comentadores designam de “governo" e/ou "governança multi-
nível”. (QUEIROZ, 2016, p. 43) 

 
 Mas o termo globalização denota ainda um outro sentido se interpretado do 

ponto de vista do Direito Internacional. O termo refere-se agora ao fenômeno 
da proliferação das organizações internacionais e a crescente autonomia e 
expansão do seu “direito" (e a fortiori do próprio Direito Internacional) face 
às preferencias políticas dos Estados individualmente considerados. 
(QUEIROZ, 2016, p. 45) 

 
É diante dessa perspectiva - do Direito Constitucional e Internacional - que se 

encaixa o atual Direito Internacional do Trabalho. As convenções e recomendações, bem 

como os mecanismos de implementação previstos na Constituição da OIT, apresentam 

um complexo esquema de vinculação dos Estados-membros, o que mostra certa 

submissão da ordem jurídica interna desses Estados à ordem internacional, em especial 

aos direitos sociais trabalhistas consagrados por esta organização. Dessa forma, a OIT e 

as normas jurídicas decorrentes de seu funcionamento contribuem de forma direta e 

imediata a essa “governança multi-nível”, que se afigura por meio da vinculação de 

Estados soberanos a normas criadas fora de seu território, por organizações que não 

fazem parte da tradicional estrutura democrática interna e nem possuem legitimidade 

popular direta.  

 O estudo da limitação internacional da proteção aos Direitos Humanos, em 
especial ao Direito Internacional do Trabalho, passa pela análise da soberania 
dos Estados. Jean Bodin, tradicionalmente, definiu soberania como o poder 
que o Estado detém de impor, dentro de seu território, seus decisões, 
editando leis e executando-as; e, externamente, a não subordinação a 
nenhum outro Estado. (BARROS, 1996) 

 
Partindo deste conceito, não seria possível que Estados ou organismos 

internacionais impusessem limitações a outros Estados, ainda que a título de proteção 

aos Direitos Humanos e Fundamentais. Contudo, com o desenvolvimento e 

institucionalização deste ramo, a preocupação da comunidade internacional em relação 

à dignidade da pessoa tornou-se consenso. Os países reuniram-se em organismos 

internacionais globais e, posteriormente, locais, para criarem regras e mecanismos de 
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proteção a dignidade humana. Os indivíduos passaram à posição central, de sujeitos de 

Direito Internacional, obrigando todos os Estados à observância de regras mínimas de 

proteção. 

Em razão disso, impõe-se um reestudo do conceito originário de soberania, 

uma vez que os Estados atualmente encontram limitações a esse poder dito "supremo" 

na comunidade internacional, qual seja, a proteção aos Direitos Humanos.  

Na realidade, a soberania é exercida em sua plenitude no momento em que o 

Estado decide firmar um pacto internacional. A partir desse momento, ao menos o 

signatário abre mão de uma parcela de soberania em prol do bem comum. Contudo, a 

soberania não deve ser encarada apenas como mitigável quando de trata de Estamos 

signatários de tratados. Existem atualmente normas imperativas de Direitos Humanos - 

jus cogens  -, que são aplicáveis a todos, independentemente de terem ou não 

participado do processo de elaboração do tratado internacional, por serem 

consideradas interesses humanos universais. 

Consequentemente, alguns doutrinadores até mesmo negam a existência de 

soberania, afirmando que ela consiste tão somente em uma delegação de competência 

pela comunidade internacional, que pressupõe a observância das regras protetivas de 

Direitos Humanos.  

 No quadro das constituições democráticas atuais, a soberania não reside já 
no Estado, mas no povo. É, numa palavra, uma soberania popular. E este 
conceito de soberania popular nada mais é do que a realização da democracia 
na qual radica, em último termo, a legitimidade de todo o poder político. 
(QUEIROZ, 2016, p. 66)  

 
Um dos pontos de vista que explicam essa mudança nas características da 
soberania parte do pressuposto de que a democracia se funda nos direitos 
fundamentais e, mais precisamente, no principio da autodeterminação 
coletiva. Portanto, essa democracia se estende ao espaço transnacional e 
global, e o Direito Internacional ganha projeção e legitimidade ao proteger 
“interesses humanos universais”. (QUEIROZ, 2016, p. 70) 

 
Mais uma vez se depreende a contribuição do Direito Internacional do 

Trabalho, entendido como uma das dimensões dos Direitos Humanos ou Fundamentais, 

tendo em vista que sua afirmação e garantia constituem, ao menos em parte, garantia 

de legitimidade democrática ao sistema de governança multi-nível, de acordo com o 

entendimento acima explanado. 
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Além disso, vale ressaltar novamente neste momento a estrutura tripartite dos 

principais órgãos decisórios da OIT - com representações do governo, dos trabalhadores 

e dos empregadores de cada Estado-membro. Tal estrutura confere maior 

representatividade popular e diálogo com a sociedade no âmbito desta organização 

internacional, se comparada às demais. Dessa maneira, é possível enxergar uma forma 

de legitimidade popular mais direta na seara trabalhista do que nos outros âmbitos de 

atividade legiferante do plano internacional.  

Assim, a conclusão a que se pode chegar é a de que as atuais relações 

internacionais não aceitam o tradicional conceito de soberania e pretendem afastá-lo, 

com a finalidade de tornar mais viável a relação entre os Estados, conferindo direitos, 

porém, exigindo uma série de deveres. Um conceito atual de soberania pressupõe a 

inserção do Estado numa comunidade internacional, com fundamentos no texto 

constitucional de garantia e defesa dos Direitos Humanos - aí incluídos os direitos sociais 

trabalhistas.  

Em que pese a força da globalização econômica, ao lado do seu 

desenvolvimento, a afirmação da dignidade humana obteve, também, destaque na 

comunidade internacional, de modo que, à luz da progressividade, espera-se que cada 

vez mais a soberania estatal seja pensada a partir dos direitos básicos do cidadão. 

 

4. Conclusões 

Sob a ótica de classificação dos direitos do trabalhador como dimensão social 

dos Direitos Humanos, somada aos mecanismos de implementação do Direito 

Internacional do Trabalho de que dispõe a OIT, torna-se clara a contribuição que este 

ramo concede à consolidação de uma governança multi-nível, na ordem interna e 

internacional. 

Em um cenário de globalização e precarização de direitos trabalhistas, 

necessária se faz a busca por salvaguardar direitos mínimos ao trabalhador, a fim de 

respeitar a sua dignidade como ser humano. Isto, pois, de posse de novas tecnologias e 

ávidas por minimizar os custos de produção, as empresas organizam seus investimentos, 

em escala mundial, adotando estratégias redutoras de custo, com o deslocamento da 

produção e de postos de trabalho de um país para outro, em busca da relação 

custo/produtividade mais favorável, fragmentando o processo produtivo. No entanto, 
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os direitos sociotrabalhistas são considerados direitos humanos de segunda dimensão, 

e têm sua aplicabilidade prejudicada devido a essa dinâmica do capital. 

Assim, constata-se que o fenômeno da globalização, em uma perspectiva 

dinâmica, inclui elementos de supranacionalidade no contexto interno dos Estados, 

acarretando uma transformação da comunidade política. O núcleo jurídico essencial da 

soberania mantém-se, mas o seu conteúdo resulta necessariamente alterado em 

medida considerável. Isso implica em uma necessidade de revisitação de conceitos 

jurídicos básicos, tendo em vista a emergência de um novo sistema político à escala 

global.  

Além disso, o que se projeta ao futuro é uma tendência cada vez maior de 

afirmação e garantia de direitos fundamentais - dentre eles os sociotrabalhistas - como 

uma forma de legitimar novas fontes normativas para além das fronteiras dos Estados e 

de colocar o ser humano e sua dignidade cada vez mais no plano central das discussões 

jurídicas internacionais.  

A importância e visibilidade que se deve dar aos Direitos Humanos de segunda 

dimensão se devem à constatação de que a igualdade não é devidamente garantida 

somente pelo seu aspecto formal. Ao contrário, deve-se ter em atenção que, 

especialmente em relações desequilibradas por natureza, como é o caso das relações 

de trabalho, a igualdade material depende de uma efetiva atuação, quer por parte do 

Estado, quer por parte dos demais sujeitos do cenário internacional. 

Este sucinto trabalho não teve a pretensão de esgotar o tema, mas antes de 

lançar luz sobre a discussão do assunto. 
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RESUMO: A Declaração Universal dos Direitos Humanos completará, em 2018, 70 anos desde a 

sua instituição pelos 58 Estados que à época compunham a Organização das Nações Unidas e 

que objetivavam, por meio deste instrumento, definir direitos básicos a todo ser humano, 

servindo de diretriz para os demais instrumentos jurídicos relacionados ao desenvolvimento e 

proteção dos direitos fundamentais no mundo, dentre os quais o direito social à moradia, 

incluído no texto constitucional brasileiro pela EC 26/2000, após reconhecimento deste como 

um direito humano pela Conferência das Nações Unidas, Assentamentos Humanos - Habitat II, 

realizada em Istambul em 1996. Assim, como forma de efetivação dessa proteção jurídica, surgiu 

o instituto do bem de família, previsto no ordenamento jurídico brasileiro, mais precisamente 

na Lei 8009/90, com o objetivo de proteger o direito social à moradia e o princípio da dignidade 

da pessoa humana, dispostos na Carta Magna brasileira de 1988, enquanto em Portugal embora 

também devidamente positivado na Constituição da República Portuguesa, em seu artigo 65, o 

sistema é diferente do brasileiro, protegendo o instituto em alguns casos. A proteção da casa 

muito contribui para o desenvolvimento sadio deste núcleo familiar, no entanto, o direito 

lusitano preferiu o fazer de forma mais reservada, tendo sido promulgada legislação pertinente 

de proteção efetiva apenas no âmbito de dívidas fiscais.   

 

PALAVRAS CHAVE: direito à moradia; bem de família; casa de morada de família; direito 

comparado; Brasil e Portugal 
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ABSTRACT: The Universal Declaration of Human Rights will complete, in 2018, 70 years since its 

establishment by the 58 States that at the time composed the United Nations Organization and 

which, through this instrument, set basic rights for every human being, serving as a guideline for 

the other legal instruments related to the development and protection of fundamental rights in 

the world, such as the social right to housing, included in the Brazilian constitutional text by 

Constitutional Amendment N. 26 in 2000 (EC 26/2000), after recognition of this as a human right 

by the United Nations Conference on Human Settlements - Habitat II, held in Istanbul in 1996. 

Thus, as an effective form of this legal protection, the institute for the welfare of the family, 

provided by Brazilian Law, more specifically with Federal Law N. 8009 of 1990, was created with 

the purpose of protecting social rights to the dwelling and the principle of the dignity of the 

human being, disposed in the Brazilian Federal  Constitution of 1988. In Portugal, on the other 

hand, although also duly expressed in the Constitution of the Portuguese Republic, in its article 

65, the system is different from Brazil, protecting the institute only in some cases. The 

homestead greatly contributes to the healthy development of families. However, Portuguese 

Law preferred to do in a narrower approach, and pertinent protection legislation was enacted 

only in the context of tax debts. 

 

KEYWORDS: right to housing; Homestead Exemption Act; house of family dwelling; comparative 

law; Brazil and Portugal 

 

 

Introdução  

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos promulgada pela Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas em Paris, no dia 10 de dezembro de 1948, completará setenta 

anos de existência, apesar de muitos dos direitos instituídos naquela ocasião ainda se 

encontrarem pendentes de efetivação plena. 

Dentro deste contexto, o presente artigo objetiva analisar e demonstrar como os 

institutos: do Bem de Família, previsto na legislação brasileira, e a casa de morada de família, na 

portuguesa, são, de alguma forma, capazes de servir como instrumentos jurídicos de efetivação 

e proteção do direito social à moradia, um dos direitos humanos reconhecidos pela Sociedade 

Internacional como essencial para o alcance da dignidade da pessoa humana e efetivação de 

outros direitos humanos fundamentais.  
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No atual contexto, o presente trabalho analisará e comparará a aplicação de tais 

institutos aos casos concretos apreciados pelos Tribunais Brasileiros e Portugueses. 

A relevância do tema deve-se, sobretudo, à problemática social que existe, 

principalmente, em momentos de crise econômica, acentuada no Brasil, uma vez que estes 

momentos de instabilidade econômica tem como resultado mediato e imediato o aumento do 

desemprego e do endividamento dos cidadãos, bem como o aumento de processos, cobranças 

judiciais e a penhora de bens imóveis das famílias inadimplentes com o comprometimento da 

própria sociedade. 

 Desta forma, o desafio desse texto científico é identificar e comparar o tratamento 

dado ao direito social à moradia na legislação brasileira e portuguesa, sob o prisma dos institutos 

Bem de Família e casa de morada de família. E, a partir de então, se é possível garantir o princípio 

da dignidade da pessoa humana, já que é um dos princípios que norteiam os direitos humanos. 

Para o alcance dos objetivos do presente artigo, pretende-se, por meio de pesquisa 

doutrinária, legislativa e jurisprudencial, primeiramente, demonstrar a origem e construção do 

direito social à moradia, bem como a sua importância na efetivação do princípio da dignidade 

da pessoa humana, para no capítulo seguinte, tratar da origem e previsão legal do instituto do 

Bem de Família no ordenamento jurídico brasileiro, bem como a sua aplicabilidade pelos 

Tribunais Superiores no Brasil. Por fim, comparar a previsão legal e aplicação da casa de morada 

de família no ordenamento jurídico Português. 

 

O direito social à moradia e a sua importância na proteção dos direitos humanos 

fundamentais 

 

Os direitos sociais compreendem um conjunto de direitos fundamentais, considerados 

de segunda dimensão e caracterizados pela necessidade de uma prestação positiva do Estado 

para serem efetivados. (BOBBIO, 2004, p. 32). Tais direitos surgiram nos textos constitucionais 

a partir das Constituições: Mexicana de 1917 e Alemã de Weimar de 1919; ambas foram 

percursoras na introdução destes direitos fundamentais nos textos constitucionais, que na 

época, se restringiam apenas a dispor sobre os direitos fundamentais de 1ª dimensão, 

relacionados com as liberdades públicas originadas da necessidade do afastamento do Estado, 

pós queda das Monarquias Absolutistas na Europa Central. (BONAVIDES, 2008, p. 562-593)  

As duas constituições pioneiras na introdução dos direitos sociais, inicialmente, 

incluíram apenas os direitos trabalhistas. Posteriormente, o rol dos direitos sociais foi ampliado 

a partir da inclusão de outros direitos sociais, diante da necessidade de uma atuação mais 
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positiva do Estado em determinadas áreas sensíveis e necessárias para assegurar condições 

materiais mínimas que estimulasse a igualdade social dos hipossuficientes. (TAVARES, 2016, p. 

705). Assim, as duas Constituições, anteriormente mencionadas, influenciaram outras, que até 

então previam em seus textos apenas os direitos fundamentais de primeira dimensão, também 

conhecidos como liberdades públicas, por compreenderem apenas, as várias formas de 

liberdade, característica marcante dos Estados Liberais de Direito. 

No Brasil, a primeira constituição a introduzir os direitos sociais, influenciada pelas 

Constituições Mexicana e Alemã, foi a de 1934, que se tornou no marco inicial dos direitos 

sociais nos textos constitucionais brasileiros e que ganhou ênfase com a Constituição Federal 

Brasileira de 1988, que destinou um capítulo específico para tratar e dispor sobre estes direitos. 

(TUTIKIAN, 2011, p. 117-118) 

Assim, apesar da Constituição Brasileira de 1934 ter sido a primeira a introduzir os 

direitos sociais, apenas na Constituição de 1988, por meio de emenda constitucional nº 26/2000, 

é que o direito à moradia foi incluído no artigo 6º como um dos direitos sociais, com o objetivo 

de declarar este direito como um direito fundamental, de acordo com a importância 

reconhecida internacionalmente pela Agenda Habitat, organizada pela Conferência das Nações 

Unidas sobre Assentamentos Humanos – Habitat II, realizada em Istambul, em 1996. 

Diferentemente dos direitos fundamentais de primeira dimensão, que compreendem 

as diversas formas de liberdades, os direitos fundamentais de segunda dimensão, ou seja, os 

direitos sociais são dispostos em normas constitucionais de eficácia limitada programática, 

(SILVA, 2009, p.286-287), caracterizadas por serem normas de aplicabilidade mediata, isto é, 

normas que dependem de regulamentação posterior por normas infraconstitucionais e que 

exigem do Poder Legislativo maior atuação, a fim de possibilitar a efetividade dos direitos 

sociais. (SILVA, 1998, p.266). 

No atual contexto, observa-se a existência de uma crescente preocupação da 

Sociedade Internacional com o aumento significativo da população mundial e a efetivação do 

direito social à moradia, tendo em vista que tal direito é considerado essencial para o 

desenvolvimento do ser humano, bem como efetivação e proteção do princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

Nelson Saule observa que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito à 

moradia tem a sua origem no artigo XXV, ao dispor sobre o direito a um padrão de vida 

adequado com a seguinte redação: “1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de 

assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis, direito à segurança em caso de desemprego, 
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doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em 

circunstâncias fora de seu controle”.(SAULE JUNIOR, 2004. p.90) 

Dessa forma, a origem do direito à moradia, presente no ordenamento jurídico 

brasileiro, decorre de um Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos e é previsto por 

diversos instrumentos normativos internacionais de direitos humanos, tendo a sua origem 

mediata no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ambos ratificados pelo Brasil43 por meio dos Decretos 

591 de 6 de julho de 1992 e 592 de 6 de julho de 1992, respectivamente.  

Nota-se que o artigo 11 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais estabelece que: “Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda 

pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, 

vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria contínua de suas condições de 

vida”44, contendo, assim, tal dispositivo o principal fundamento do reconhecimento do direito à 

moradia como um direito humano, gerando aos Estados-partes signatários a obrigação legal de 

promover e proteger esse direito, dispositivo que deu origem e fundamento para que o Estado 

brasileiro, como um dos Estados signatários do Pacto, assuma a responsabilidade pela 

efetivação deste direito. 

Deve-se ressaltar que o direito à moradia é meio para garantir outros direitos sociais 

e fundamentais ao cidadão, como por exemplo: o direito à saúde, à segurança, à liberdade de 

locomoção e outros que fazem parte do complexo ordenamento jurídico que tem como fonte a 

preocupação com o desenvolvimento humano, a proteção aos seus direitos fundamentais e 

consequente melhora do bem-estar dos cidadãos. 

Assim, depreende-se que a moradia é um parâmetro de mensuração da qualidade e 

padrão de vida de um indivíduo, considerado como necessidade básica para determinar se um 

indivíduo possui ou não uma vida digna, conforme entendimento da Agenda Habitat II. 

Neste sentido, Saule Junior explica, ainda, que a partir da Agenda Habitat II, a moradia 

foi considerada uma necessidade de toda pessoa humana, um parâmetro para identificar se as 

pessoas vivem ou não com dignidade e com um padrão de vida adequado em conformidade 

com as normas internacionais de direitos humanos, cujo fundamento encontra-se no princípio 

da dignidade da pessoa humana, sendo o direito social à moradia constituído a partir de três 

elementos – viver com segurança, viver com paz e viver com dignidade – portanto, o núcleo 

                                                           
43 Existem outras Convenções e Pactos Internacionais ratificados pelo Brasil e que tratam de direitos 
sociais, dos quais o direito à moradia encontra-se protegido, entretanto, o presente trabalho optou por 
não abordá-los, uma vez que se pretende, apenas, demonstrar a origem do direito à moradia no nosso 
ordenamento jurídico. 
44 Artigo 11 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966. 
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básico deste direito para mensuração da qualidade de vida de um ser humano seria composto 

pela segurança, pela paz e pela dignidade. (SAULE, 2004, p. 132-133) 

Assim, com o objetivo de proteger o direito social à moradia, o legislador brasileiro por 

meio da Lei 8.009 de 1990, mais conhecida como a Lei do Bem de Família reproduziu um instituto 

originado no ordenamento jurídico norte-americano, se tornando em um dos instrumentos 

jurídicos de efetivação deste direito social.  

Em relação à expressão dignidade da pessoa humana, esta é entendida como uma 

qualidade intrínseca e que distingue cada ser humano de seu semelhante, devendo ser 

protegido contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, assegurando condições 

materiais mínimas para a sua sobrevivência. (RAMOS, 2016, p.77) 

Assim, originado da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos demais 

instrumentos normativos do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, o direito social 

à moradia e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, ambas preconizadas na atual 

Constituição Federal Brasileira, se tornaram a base jurídica orientadora para a aplicação do 

instituto do Bem de Família aos casos concretos nos Tribunais brasileiros. 

 

A proteção jurídica do direito à moradia pelo instituto do Bem de Família  

 

O instituto do bem de família surgiu em 1839 na República do Texas, antes de sua 

incorporação aos Estados Unidos da América que se deu em 1845, por meio do que na época 

chamaram de Homestead Exemption Act. Tal instituto jurídico na época objetivava proteger as 

terras dos trabalhadores agrícolas da região que moravam em suas terras, mas que tinham 

dívidas com os bancos europeus que haviam se fixado na região nos anos anteriores e que 

haviam emprestado dinheiro para os produtores locais, após o fim da colonização inglesa. 

(AZEVEDO, 1999, pág. 26-27) 

Na época do surgimento dessa forma embrionária do que viria se tornar atualmente o 

instituto do bem de família, os bancos europeus tinham fixado sede nos Estados Unidos com a 

finalidade de ampliarem seus lucros, uma vez que acreditavam no potencial desenvolvimento 

da região, fornecendo crédito facilitado para todos os trabalhadores rurais sem a exigência de 

uma garantia para o cumprimento da obrigação. Assim, com um crédito fácil e sem exigência de 

garantia, os trabalhadores acabaram se endividando e gerando uma atividade especulativa que 

resultaria, posteriormente, com a falência e fechamento destes bancos e a penhora dos bens 

dos trabalhadores rurais que moravam na região.  

Assim, diante da ameaça de iminente crise que poderia levar a miséria dos moradores 

da República do Texas, foi concebida a Lei do Homestead Exemption Act, tornando 
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impenhorável, por qualquer execução judicial, os imóveis rurais destinados à moradia familiar, 

nos termos do Digest of the Laws of Texas parágrafo 3.798, abaixo transcrito: 

De e após a passagem desta lei, será reservado a todo cidadão ou chefe de 
uma família, nesta República, livre e independente do poder de um mandado 
de fieri facias ou outra execução, emitido de qualquer Corte de jurisdição 
competente, 50 acres de terra, ou um terreno na cidade, incluindo o bem de 
família dele ou dela, e melhorias que não excedam a 500 dólares, em valor, 
todo mobiliário e utensílios domésticos, provendo para que não excedam o 
valor de 200 dólares, todos os instrumentos (utensílios, ferramentas) de 
lavoura (providenciando para que não excedam a 50 dólares), todas as 
ferramentas, aparatos e livros pertencentes ao comércio ou profissão de 
qualquer cidadão, cinco vacas de leite, uma junta de bois para o trabalho ou 
um cavalo, 20 porcos e provisões para um ano; e todas as leis ou partes delas 
que contradigam ou se oponham aos preceitos deste ato são ineficazes 
perante ele. Que seja providenciado que a edição deste ato não interfira com 
os contratos entre as partes, feitos até agora”.(AZEVEDO, 1999, p. 30) 
 

Observa-se que a Lei da República Texana trouxe uma enorme noção da atual 

concepção dos direitos sociais, uma vez que entendia desde aquela época que a moradia era 

essencial para o alcance de uma vida digna pelo ser humano e, consequentemente, da entidade 

familiar, considerada núcleo da sociedade, e que, portanto, deveria ser protegida em face do 

poder econômico, evitando o comprometimento da própria sociedade e Estado. 

Posteriormente, com a anexação do Texas aos Estados Unidos da América, o instituto 

do bem de família acabou sendo incorporado pelas legislações dos demais estados norte-

americanos e influenciando diversas legislações até chegar no Brasil. 

No direito brasileiro, o Código Civil de 1916 previa nos seus artigos 70 a 73 o instituto 

do bem de família, mas dava tratamento precário ao instituto, uma vez que a proteção do bem 

de família era conferida apenas mediante registro de instrumento público instituída pelo Chefe 

de Família, poder este, que pelos valores da época se restringia apenas ao marido, sendo 

permitido, de forma excepcional, a esposa quando esta se tornasse viúva e assumisse a chefia 

da família em razão do falecimento do marido. 

Ainda durante a vigência do Código Civil de 1916, a Constituição Federal de 1988 foi 

promulgada, trazendo em seu texto constitucional uma nítida incorporação dos princípios de 

direitos humanos e uma evolução dos direitos fundamentais, dentre os quais consagrou a 

igualdade formal entre homens e mulheres e, consequentemente, o entendimento de que a 

chefia da família era compartilhada entre marido e mulher, possibilitando na prática que 

qualquer um dos cônjuges pudessem instituir o bem de família. 

Naquele contexto histórico brasileiro, pós-promulgação da Carta Magna de 1988, a 

inflação descontrolada e a vulnerabilidade das famílias brasileiras, resultou na edição da Medida 

Provisória nº 143, com o objetivo de regulamentar a impenhorabilidade do imóvel residencial 

do casal ou entidade familiar, para evitar que o bem imóvel da família pudesse ser alvo das 
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execuções por dívidas. Tal medida acabou sendo convertida pelo Congresso Nacional da época, 

na atual Lei do Bem de Família – Lei nº 8.009 de 1990 que dentre outras inovações destacou-se 

a possibilidade de instituir o bem de família em imóveis que não haviam sido gravados por meio 

do registro competente. 

Assim, com a Lei do Bem de Família de 1990, surgiu a modalidade do Bem de Família 

Legal, além da modalidade Convencional que já era existente.45 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 e da Lei 8.009 de 1990, o Código Civil 

brasileiro de 2002, também, trouxe evoluções em relação à matéria, regulamentando-a nos seus 

artigos 1.711 a 1.722, tratados em um subtítulo, inserido no Título II – Direito Patrimonial. 

Desde o surgimento e de sua previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro, o 

instituto do bem de família tem sido objeto de grandes debates nos Tribunais Superiores, a fim 

de esclarecer e pacificar os entendimentos sobre a extensão da proteção dada à entidade 

familiar do devedor com o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel que serve de 

residência para a sua família. 

Tal debate ganha relevância em momentos de crise econômica, uma vez que nestes 

momentos de instabilidade, é indiscutível que o aumento do desemprego resulta no 

endividamento do indivíduo e na consequente cobrança que na maioria das vezes ocorre pelas 

vias do Poder Judiciário que como medida de satisfazer a pretensão do credor ou do exequente, 

determina a penhora dos bens imóveis do devedor. 

 

O entendimento dos Tribunais Brasileiros 

 

Em relação aos entendimentos recentes dos Tribunais Superiores brasileiros46, 

observa-se que todos têm orientado seus entendimentos na necessidade de proteger o imóvel 

que serve de abrigo à família do devedor, uma vez que o objetivo deste instituto não é o de 

tornar impune da dívida, o devedor, mas o de proteger a entidade familiar, a partir do 

entendimento de que a família é o núcleo de uma sociedade e, portanto, de que a instabilidade 

de uma família pode resultar na instabilidade da própria sociedade. 

                                                           
45 O bem de família legal não necessita de prévia averbação da impenhorabilidade na matrícula do imóvel, 
enquanto na modalidade voluntária, inicialmente prevista pelo código civil de 1916, cabia ao chefe da 
família, que na época se restringia a figura do marido, eleger qual dos bens da família, seria gravado com 
tal proteção. 
46 No Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF) é a Corte Constitucional que foi criada pela Constituição 
Republicana de 1891, enquanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi criado pela Constituição de 1988, 
sendo a Corte  responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, seguindo os 
princípios constitucionais e a garantia e defesa do Estado de Direito. 
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Assim, o Superior Tribunal de Justiça, tem se pronunciado em várias questões 

pertinentes aos casos concretos julgados pela Corte, firmando entendimento em temas 

sensíveis que orbitam a aplicação do próprio instituto, como por exemplo: a questão da 

penhorabilidade do bem de família oferecido em execução ou nos casos em que o devedor 

possui mais de um bem imóvel e com valores diferentes.  

Em primeiro lugar, uma das questões que mereceu a apreciação e pronunciamento 

tanto do Supremo Tribunal Federal (STF) como do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi em 

relação à extensão da definição de entidade familiar. Ambos Tribunais firmaram entendimento 

de que a proteção deve ser extensiva aos solteiros, viúvos e divorciados, afastando aquela 

interpretação singular de que entidade familiar se restringiria ao conceito de família oriundo 

apenas do casamento civil. Nesse sentido o STF, em decisão de 2000, reconheceu que as 

expressões “casal” e “entidade familiar”, constantes no artigo 1º da Lei 8.009/90, devem ser 

interpretadas de acordo com o sentido social da norma, isto é, como instituição social de 

pessoas que se agrupam por laços de casamento, união estável ou descendência, concluindo 

que se a lei não se dirige a um grupo de pessoas, mas permite que se proteja cada indivíduo 

como membro da instituição familiar, é necessário estender seus benefícios a qualquer pessoa 

integrante da entidade familiar, seja ela casada, solteira, viúva ou divorciada, uma vez que o 

amparo legal deve ser dado para que seja assegurado a esses indivíduos um lugar para morar. 

(Agravo de instrumento 240.297-SP-DJU, de 24/10/2000). 

Nesse sentido, em 2008, após vários julgados do STJ no sentido de estender a 

impenhorabilidade do bem da família às pessoas solteiras, separadas e viúvas, a Corte brasileira 

firmou entendimento sobre o assunto, por meio da súmula 364: “O conceito de 

impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas 

solteiras, separadas e viúvas.”, respaldando o entendimento no artigo 226, §§ 4º e 5º da 

Constituição Federal de 1988, no artigo 1º da Lei n. 8.009/1990 e em muitos precedentes da 

Corte47.:  

Outra questão bastante relevante foi se o filho casado do devedor, mesmo após seu 

casamento, seria incluído dentro da concepção de entidade familiar se dividisse a mesma 

                                                           
47 STJ: AgRg no REsp 672.829-GO (4ª T, 14.11.2006 – DJ 04.12.2006) EDcl no REsp 276.004-SP (3ª T, 
19.06.2001 – DJ 27.08.2001) EREsp 182.223-SP (CE, 06.02.2002 – DJ 07.04.2003) REsp 57.606-MG (4ª T, 
11.04.1995 – DJ 15.05.1995) REsp 139.012-SP (3ª T, 11.06.2002 – DJ 05.08.2002) REsp 159.851-SP (4ª T, 
19.03.1998 – DJ 22.06.1998) REsp 182.223-SP (6ª T, 19.08.1999 – DJ 20.09.1999) REsp 205.170-SP (5ª T, 
07.12.1999 – DJ 07.02.2000) REsp 253.854-SP (3ª T, 21.09.2000 – DJ 06.11.2000) REsp 403.314-DF (4ª T, 
21.03.2002 – DJ 09.09.2002) REsp 450.989-RJ (3ª T, 13.04.2004 – DJ 07.06.2004) REsp 759.962-DF (4ª T, 
22.08.2006 – DJ 18.09.2006) REsp 859.937-SP (1ª T, 04.12.2007 – DJ 28.02.2008) 
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residência com o pai devedor. Mais uma vez o STJ entendeu que sim, a partir do entendimento 

extensivo de entidade familiar. 

Nesse sentido, em 2014, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça negou provimento 

aos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.216.187 – SC, interposto pela Fazenda 

Nacional em razão de cobrança de dívida fiscal, por entender ser insuscetível de penhora, o 

único imóvel residencial do devedor em que resida seu filho ou demais familiares. No caso 

concreto, a Corte entendeu que apesar do devedor não residir no imóvel, o bem se encontrava 

cedido a familiares e, portanto, não constituía óbice ao reconhecimento do favor legal, com base 

nos artigos 1º e 5º da Lei 8.009/90, extraindo entendimento de que o artigo 1º da referida Lei 

dispõe que: "o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, é impenhorável e não 

responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra 

natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele 

residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei."  

No mencionado acórdão, a Corte ainda ressaltou que possui entendimento firmado: 

de que o fato de a entidade familiar não utilizar o único imóvel como residência não o 

descaracteriza automaticamente como bem de família, sendo suficiente à proteção legal desde 

que utilizado em proveito da família, como por exemplo, na locação para garantir a subsistência 

da entidade familiar, a partir do entendimento de que a família é a célula mater da sociedade, 

devendo ser protegida como forma de proteção da própria espécie humana e, 

consequentemente, do Estado. 

Dentre as diversas matérias debatidas e que orbitaram as discussões sobre a 

aplicabilidade do instituto pelos Tribunais Superiores brasileiros, faz-se necessário mencionar: 

os casos em que o bem de família é indicado à penhora; a extensão da proteção aos bens móveis 

indispensáveis à habitabilidade de uma residência; a impenhorabilidade do único imóvel 

residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação 

seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família (súmula 486 do STJ); o 

reconhecimento de que a impenhorabilidade do bem de família é questão de ordem pública, 

razão pela qual não se admite renúncia pelo titular; a aplicabilidade da Lei 8009/90 à penhora 

realizada antes da vigência da lei, conforme súmula 205 do STJ; a possibilidade da 

impenhorabilidade do bem de família ser alegada a qualquer momento processual até a sua 

arrematação, ainda que por meio de simples petição nos autos. 

Assim, ressalta-se que a matéria tratada pela Lei n. 8.009/1990 foi considerada de 

suma importância pelo STJ que firmou por meio da súmula nº 205, em 1998, o entendimento 
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de que a tutela concedida pelo instituto deve ser aplicada mesmo se a penhora tiver sido 

realizada antes da vigência da Lei, tendo como precedentes da Corte diversos julgados48.  

Já em relação aos casos em que o devedor indica o seu único bem imóvel à penhora, 

o STJ em discussão constante sobre o tema tem entendido por meio da jurisprudência da Corte 

de que a indicação do bem de família à penhora não implica em renúncia ao benefício conferido 

pela Lei 8009/90, uma vez que para a Corte, a Lei em questão é uma norma cogente, lastreada 

no princípio de ordem pública e que, portanto, tal indicação não é capaz de produzir efeitos 

capazes de suprimir o benefício assegurado pela Lei e fundamentado em princípios e 

dispositivos constitucionais, sendo possível o afastamento da impenhorabilidade apenas nas 

hipóteses previstas na própria lei do bem de família, colacionando como precedentes: REsp 

242.175-PR (4ª T, DJ 08.05.2000) REsp 684.587-TO (4ª T, DJ 13.03.2005). Ainda, sobre a questão 

do bem de família oferecido em execução, o STJ ao julgar o Recurso Especial 526.460-RS (2ª 

Seção - DJ 18.10.2004) declarou a nulidade da penhora do bem, ao entender que se a proteção 

do bem visa atender à família, e não apenas ao devedor, deve-se concluir que este não poderá, 

por ato processual individual e isolado, renunciar à proteção, outorgada por lei em norma de 

ordem pública, a toda a entidade familiar. 

Em 2012, o STJ, após farta jurisprudência sobre o assunto, firmou entendimento sobre 

a impenhorabilidade do único imóvel residencial do devedor quando locado a terceiros, 

entendendo ser admissível a tese desde que a renda advinda da locação seja revertida para a 

subsistência ou para a locação de outro imóvel para a família, por meio da súmula 486, a qual 

estabelece: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a 

terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a 

moradia da sua família.”, fundamentada nos artigos 1º e 5º da Lei do Bem de Família, bem como 

em precedentes da Corte49.  

                                                           
48 STJ: AgRg no Ag 115.145-MG (3ª T, 14.10.1996 – DJ 25.11.1996) MC 374-SP (3ª T, 28.11.1995 – DJ 
29.04.1996) REsp 11.698-MS (3ª T, 18.02.1992 – DJ 06.04.1992) REsp 30.612-SP (4ª T, 09.02.1993 – DJ 
1º.03.1993) REsp 34.314-GO (2ª T, 22.06.1994 – DJ 1º.08.1994) REsp 41.610-SP (4ª T, 22.02.1994 – DJ 
18.04.1994) REsp 44.795-SP (3ª T, 10.05.1994 – DJ 06.06.1994) REsp 50.271-SP (3ª T, 18.10.1994 – DJ 
28.11.1994) REsp 53.607-SP (6ª T, 28.06.1996 – DJ 26.08.1996) REsp 54.598-SP (4ª T, 06.12.1994 – DJ 
13.02.1995) REsp 55.897-SP (4ª T, 22.11.1994 – DJ 06.02.1995) REsp 55.970-BA (4ª T, 14.11.1994 – DJ 
05.12.1994) REsp 56.662-SP (4ª T, 12.12.1994 – DJ 20.02.1995) REsp 60.828-SP (5ª T, 22.11.1995 – DJ 
18.12.1995) REsp 62.536-RJ (4ª T, 09.05.1995 – DJ 29.05.1995) REsp 64.628-SP (1ª T, 16.10.1995 – DJ 
27.11.1995) REsp 68.722-SP (4ª T, 23.04.1996 – DJ 19.08.1996) REsp 84.715-SP (1ª T, 14.11.1996 – DJ 
16.12.1996) REsp 89.927-SP (3ª T, 24.02.1997 – DJ 19.05.1997). 
49 STJ: REsp 315.979-RJ (2ª S, 26.03.2003 – DJ 15.03.2004) EREsp 339.766-SP (2ª S, 26.05.2004 – DJ 
23.08.2004) – acórdão publicado na íntegra REsp 698.750-SP (1ª T, 10.04.2007 – DJ 10.05.2007) AgRg no 
Ag 902.919-PE (1ª T, 03.06.2008 – DJe 19.06.2008) REsp 1.095.611-SP (1ª T, 17.03.2009 – DJe 1º.04.2009) 
REsp 445.990-MG (2ª T, 09.11.2004 – DJ 11.04.2005) REsp 735.780-DF (2ª T, 05.05.2005 – DJ 22.08.2005) 
REsp 855.543-DF (2ª T, 21.09.2006 – DJ 03.10.2006) AgRg no REsp 975.858-SP (2ª T, 27.11.2007 – DJ 
07.12.2007) AgRg no REsp 404.742-RS (2ª T, 25.11.2008 – DJe 19.12.2008) AgRg nos EDcl no Ag 770.783-
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Em 2013, a 3ª Turma do STJ também reconheceu a possibilidade de ampliar a proteção 

do bem de família a mais de um imóvel do devedor. No caso concreto, que correu em segredo 

de justiça, o devedor morava em um dos seus dois imóveis com a atual esposa e no outro 

moravam as suas filhas do casamento anterior com a ex-esposa. Após o Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais negar provimento aos Embargos de Terceiro interposto pela mãe das filhas 

extraconjugais, O Ministério Público recorreu da decisão levando a questão para o STJ que 

fundamentou a possibilidade de ampliar a proteção à mais de um imóvel em razão de entender 

que o instituto visa proteger as pessoas que compõem uma entidade familiar e não os bens ou 

o devedor. Assim, justificado estaria a impenhorabilidade recair sobre dois imóveis e não apensa 

sobre um como consignado na Lei que trata do tema. (site: stj.jusbrasil.com.br, 2013) 

Em 2017, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº1.361.473/DF, 

negou, por três votos a dois, a possibilidade da penhora do bem de família para pagamento de 

honorários sucumbenciais, a partir do entendimento de que os honorários advocatícios não se 

equiparam à alimentos como foi defendido nos votos vencidos. 

Outra questão que vem polemizando as decisões da Corte referem-se ao 

entendimento do STJ de que não há fraude à execução na alienação de bem impenhorável, 

tendo em vista que o bem de família jamais será expropriado para satisfazer a execução, não 

possuindo o exequente nenhum interesse jurídico em ter a venda considerada ineficaz, neste 

sentido também tiveram alguns precedentes50.  

Na esfera da Justiça Trabalhista, interessante colacionar a recente decisão da  

Subseção 2 Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho (TST) deu 

provimento, por votação unânime, ao recurso de uma dona de casa para rescindir sentença que 

havia transferido a propriedade do imóvel em que ela morava, em São Paulo, para uma credora 

de dívidas trabalhistas, com base no entendimento de que houve violação aos artigos 1º e 5º 

da  Lei do Bem de Família. 

No caso em questão, a cozinheira da empresa em que trabalhava a dona de casa, 

apontou esta última como sendo sócia-empresária do empreendimento, e responsabilizou ela 

pelas dívidas trabalhistas. Em sede de primeira instância, a dona de casa foi condenada à revelia 

e teve penhorado o imóvel em que residia, em abril de 2002. 

Diante da decisão, a dona de casa interpôs embargos à adjudicação, alegando que a 

casa era bem de família e que não poderia sofrer a penhora, tendo em vista a previsão legal 

                                                           
GO (3ª T, 21.08.2008 – DJe 11.09.2008) REsp 243.285-RS (4ª T, 26.08.2008 – DJe 15.09.2008) REsp 
714.515-SP (4ª T, 10.11.2009 – DJe 07.12.2009) 
50 STJ: (REsp 976.566⁄RS – DJe 04⁄05⁄2010); (REsp 1059805⁄RS – DJe 02⁄10⁄2008); (AgRg no AREsp 
255.799⁄RS - DJe 27⁄09⁄2013); (REsp 846.897/RS – 2006). 
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constante na Lei nº 8009/90, mas a 4ª Vara do Trabalho de São Paulo manteve a decisão e a 

alienação judicial por entender que não havia no processo prova dos requisitos que permitem 

declarar um imóvel bem de família. 

Após a manutenção da decisão pela 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, a dona de casa 

ajuizou Ação Rescisória que foi julgada improcedente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região – SP, a qual recorreu, por meio do Recurso Ordinário – ROn. 1113000-33.2010.5.02.0000 

- para o TST. No julgamento do recurso, o Tribunal ressaltou que a proteção da Lei do Bem de 

Família decorre do direito social à moradia, que tal direito pode ser alegado em qualquer fase 

do processo de execução por constituir matéria de ordem pública, e que, segundo o relator, 

ministro Emmanoel Pereira, para a caracterização do bem de família basta que este esteja 

destinado à residência, não sendo exigido o registro na circunscrição imobiliária. Com este 

fundamento foi dado provimento ao Recurso e revertida a penhora do bem da dona de casa. 

Em contrapartida, com fundamento no artigo 3º da Lei do Bem de família, o 

entendimento jurisprudencial do STJ é pacífico quanto à possibilidade de afastar a 

impenhorabilidade do bem imóvel, caracterizado como bem de família, nos casos em que o 

executado seja devedor de alimentos; para pagamento de dívidas de Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) do próprio imóvel; para pagamento de dívida relativa ao financiamento 

da construção ou aquisição do próprio bem imóvel em questão; por dívida oriunda da hipoteca 

do mesmo bem ou, ainda, quando tiver origem na fiança dada em garantia num contrato de 

locação.  

Contudo, nos casos da penhora recair sobre imóvel de propriedade dos dois cônjuges, 

sendo apenas um devedor de alimentos, as decisões dos Tribunais têm entendido pela 

preservação da cota-parte do cônjuge coproprietário, recaindo apenas quanto a cota-parte do 

devedor de alimentos.  

Assim, nota-se que o instituto do Bem de Família, desde o seu surgimento, previsto e 

disciplinado no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 8.009/90 tem demonstrado ser um 

instrumento jurídico de proteção do direito social à moradia, uma vez que tem o objetivo de 

proteger o domicílio da entidade familiar do devedor da possibilidade de penhora por dívidas. 

Observa-se, ainda, que essa proteção conferida pelo instituto é de fundamental 

importância para a efetivação do direito social a moradia e do princípio da dignidade da pessoa 

humana, considerado um dos pilares da construção do ordenamento jurídico brasileiro, tendo 

em vista que o seu posicionamento no texto constitucional se encontra no artigo 1º, inciso III da 

atual Constituição Brasileira que descreve este princípio como um dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito Brasileiro. 
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No mesmo sentido, Credie explica que a Constituição de 1988 impôs uma denominada 

repersonalização nas normas surgidas depois de sua promulgação, sendo inconstitucional 

qualquer norma jurídica que desconsidere ou desproteja a dignidade das pessoas ou que 

privilegie uma situação patrimonial em detrimento do ser humano. (CREDIE, 2010, p.01) 

Por fim, conclui-se ser indiscutível que os precedentes do STJ entendem que a família 

constitui a célula mater da sociedade e objeto de preocupação mundial e que por esta razão 

deve ser protegida como forma de proteção da própria espécie humana e do próprio Estado, 

tendo como fundamento, a norma constitucional que consagra no artigo 226, caput, da 

Constituição Federal brasileira, a família como base da sociedade e destinatária de uma proteção 

especial pelo Estado, e que indica que as normas infraconstitucionais devem ser interpretadas 

de forma a se harmonizar com o disposto no texto constitucional com o objetivo de assegurar a 

efetividade do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1, inciso III), do direito social à 

moradia (artigo 6º) e da proteção das entidades familiares (artigo 226). 

 

O direito social à moradia e o instituto de casa de morada de família no Direito 

Português 

 

A família é um elemento fundamental da sociedade e reconhecida sua importância o 

ordenamento jurídico português dispôs normas destinadas à sua proteção. A família é também 

uma exigência do ser humano e as suas origens antecedem a organização política através do 

Estado. (MARQUES, 2014, p. 08) 

Por este motivo, o espaço físico onde a família habita diariamente, chamado de casa 

de morada de família, é indispensável à realização individual de cada um bem como da própria 

família. O lar da família é necessário à concretização e execução do direito desta à vivência e 

convivência de seus membros. 

No reconhecimento deste direito fundamental, o artigo 65º,  nº 1, da Constituição da 

República Portuguesa determina: “Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma 

habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a 

intimidade pessoal e a privacidade familiar.” 

No entanto, embora haja previsão deste direito fundamental, não há na legislação 

vigente portuguesa a definição de casa de morada de família, podendo esta ser definida como 

o local onde a família fixou a sua residência, onde tem seu centro de vida familiar com 

permanência e habitualidade. Nesta senda, casa de morada de família significa “o edifício 

destinado a habitação, onde reside um conjunto de pessoas do mesmo sangue ou ligadas por 

algum vínculo familiar”. (CID, 1996, p. 26) 
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Destaca-se que, embora exista uma consagração constitucional a inviolabilidade da 

dignidade da pessoa humana, a proteção da família e o direito de habitação, não há proteção 

efetiva da casa de morada de família, permitindo que esta seja penhorada, conforme restará 

demostrado.  

 

Contexto histórico 

 

Após o advento da República, a qual nasceu, em muito, do colapso industrial e urbano 

que começou com a crise de 1890, Portugal vivenciou um período político conturbado, 

consubstanciado nos grupos de governos e na degradação financeira do Estado.  

Neste cenário, foi proclamada, em 05 de Dezembro de 1917, a “República Nova”, pelo 

presidente Sidónio Pais, que congregava republicanos e monárquicos, nomeadamente os 

membros do integralismo lusitano, a qual duraria apenas um ano. 

O integralismo lusitano era um movimento tradicionalista monárquico português, de 

característica humanista e vanguardista. Os integralistas haviam colaborado com os sidonistas 

na discussão e elaboração de vários decretos e na candidatura eleitoral conjunta.  

Foi precisamente neste âmbito de estreita cooperação dos integralistas com o regime 

sidonista, que em 1918, foi proposto um projeto legislativo, o qual visava a instituição de um 

patrimônio imobiliário impenhorável à semelhança do Homestead, dos Estados Unidos, o qual 

somente viria a ser aprovado em 1920. 

O Decreto n˚ 7033, de 16 de Outubro de 1920, visava proteger a pequena propriedade 

agrícola e “defendê-la dos principais elementos de destruição: as hipotecas, a licitação, a 

desagregação pelo sucessivo fracionamento, resultante dos princípios legais em matéria de 

sucessão”, preâmbulo do Decreto Lei n˚ 18.551, de 3 de julho de 1930.  

De fato, era necessário que após a primeira guerra mundial fosse protegida a pequena 

propriedade agrícola, visando o aumento da produtividade e a redução do déficit externo.   

A família ocupava um lugar central no ideário integralista e o casal de família 

consubstanciava a proteção da família, do patrimônio familiar e continuidade dos antigos 

vínculos, conforme esclareceram António Sardinha e Braga da Cruz: “a sociedade é constituída 

por famílias e não indivíduos” e esta “entendida como unidade básica da sociedade, 

conjugalmente indissolúvel, surbodinada ao ‘poder patrio’.” 

Entretanto, o regime republicano havia degradado após o golpe do 28 de Maio de 1926 

e, no decurso, Salazar subiu ao poder, com o ideal do Estado Novo, o qual se substanciava no 

“Deus, Pátria e Família”. A verdade é que Salazar não só manteve o casal de família, como 

ampliou seu âmbito. Assim, é aprovado o Decreto Lei n˚ 18.551 de 3 de julho de 1930, o qual 
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revogava o anterior. Além disso, deu proteção constitucional ao casal de família, conforme 

artigo 13, n˚1, da Constituição de 1933, incluindo a “constituição de lares independentes e em 

condições de salubridade”. 

Já a Constituição de 1976 omitiu qualquer referência ao casal de família e suas 

moradas, na sequência, em 1977, o legislador impediu o estabelecimento de novos casais de 

família. 

O Decreto Lei n˚ 329/82 de 17 de Agosto de 1982 veio determinar o fim deste regime, 

permitindo a inscrição, averbamento e registro de ônus e encargos sobre o casal de família. 

Ora se é compreensível que durante o período revolucionário, em virtude da reforma 

agrária, este instituto tenha sido extinto, porque se contrastava com os fundamentos do 

coletivismo agrário, no entanto, o que não se entende é a razão pela qual tal insituto não tenha 

sido reposto após o fim dessa reforma. 

A consagração veio algum tempo depois. A proteção legal da casa da morada da família 

apareceu, nesses termos, regulada no Código Civil, artigo 1793º, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto Lei nº 496/77. Tratando-se de casa arrendada, o regime da transmissão do 

arrendamento encontrava-se regulado pela Lei n.º 2030, de 22 de Junho de 1948.  

O legislador português concede alguma tutela relativamente à casa de morada de 

família: (i) em casos de morte51; (ii) quando impõe o consentimento de ambos os cônjuges para 

a sua alienação, oneração, arrendamento ou constituição de outros direitos pessoais sobre a 

mesma, mesmo sendo bem próprio de um dos conjuges52; (iii) quando se impõe o 

consentimento de ambos para a resolução, oposição a renovação ou à denúncia do contrato de 

arrendamento pelo arrendatário, bem como a cessão da posição de arrendatário e a revogação 

do arrendamento por mútuo consentimento53; (iv) quando o imóvel arrendado constituir casa 

de morada de família, tendo neste caso as comunicações dos senhorios, para a extinção ou 

modificação de renda nos arrendamentos antigos, que ser dirigidas a ambos os cônjuges54; (v) 

ainda, quando o local arrendado é a casa morada de família, o requerente deve indicar também 

como requerido o cônjuge do arrendatário que não seja parte do contrato de arrendamento55; 

(vi) Igual tutela se verifica quando é imposta aos conjuges a escolha da residência de família por 

                                                           
51 Artigos 1.106 e 2.103A a 2.103C do Código Civil 
52 Artigo 1.682, n. 2, do Código Civil 
53 Artigo 1682B, do Código Civil 
54 Artigo 12 da Lei n˚6/2006 
55 Artigo 6 do Decreto Lei n˚ 1/2013 
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comum acordo56; (vii) por fim, a tutela da casa de morada de família relativamente aos unidos 

de fato57, ou ainda, a tutela da casa de morada de família em caso de divórcio. 

Em maio de 2016, entrou em vigor a Lei n. 13/2016 que promoveu alterações no 

Código de Procedimento e de Processo Tributário e na Lei Geral Tributária, para proteger a casa 

de morada de família no âmbito dos processos de execução fiscal, a qual merece destaque e 

será melhor desenvolvida no tópico abaixo. 

Não obstante todas estas circunstâncias, entende-se que a proteção da casa de 

morada de família no ordenamento jurídico português fica aquém do postulado pela 

Constituição, mormento no que toca a dimensão familiar e no direito de habitação constante 

do príncipio da dignidade.  

 

Proteção da casa de morada de família no âmbito do processo de Execução Fiscal, 

alterações trazidas pela Lei n. 13/2016 

 

Antes da alteração legislativa trazida pela Lei n. 13/2016, valia, na sua plenitude, o 

princípio consagrado no artigo 50 da Lei Geral Tributária, nos termos do qual o patrimônio do 

devedor constitui garantia geral dos créditos tributários, podendo satisfazer a dívida tributária 

todos os bens suscetíveis de penhora. Assim, a casa de morada de família poderia ser penhorada 

e vendida tal como qualquer outro imóvel que integrasse a esfera patrimonial do devedor.  

Ocorre que, com as alterações tradizas pela Lei n. 13/2016, a qual modificou a Lei Geral 

Tributária (LGT) e o Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), o procedimento 

passou ser diferente: impossibilitou, no âmbito do processo de Execução Fiscal, serem vendidos 

os imóveis destinados exclusivamente a habitação própria e permanente do executado ou de 

seu agregado familiar, ainda que a penhora dos mesmos seja possível.  

O legislador não veio proibir a penhora do imóvel destinado exclusivamente a 

habitação própria e permanente do devedor ou do seu agregado familiar. A penhora não impede 

que o executado e a respectiva família permaneçam no imóvel, ficando salvaguardada a 

preocupação marcadamente social subjacente à introdução das alterações em análise. 

(BARBOSA, 2016, p. 9) 

O legislador proíbe, isso sim, a venda do imóvel. Ou seja, o bem imóvel, apesar de 

suscetível de penhora, não é suscetível de ser vendido. A garantia que, a partir da penhora, é 

conferida ao crédito tributário assenta, não no fato de o produto da venda servir para a 

                                                           
56 Art. 1.673 Código Civil 
57 Artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 7/2001, de 11/05 
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satisfação do mesmo, mas sim na circunstância de, a partir do momento em que o imóvel é 

penhorado, o prazo de prescrição da dívida tributária ficar suspenso, pelo mesmo período de 

tempo em que a Administração Tributária se vê impedida de realizar as diligências de 

concretização da venda, extinguindo-se a dívida apenas com o pagamento.  

A proibição da venda resulta do disposto no artigo 244º do CPPT, depende do 

preenchimento cumulativo de dois pressupostos, um de natureza qualitativa e outro de caráter 

quantitativo. Ou seja, para que a proibição se imponha, em causa terá de estar (i) um imóvel 

destinado exclusivamente a habitação própria e permanente do devedor e do agregado familiar 

e (ii) cujo o valor tributável não se enquadre, no momento da penhora, na taxa máxima prevista 

para a aquisição de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, 

em sede de IMT. (BARBOSA, 2016, p. 6) 

 

Conclusão 

 

No ano que a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos, nota-se 

que muitos dos direitos estabelecidos neste instrumento normativo de proteção dos direitos 

humanos ainda não foram completamente efetivados em muitos países, dentre os quais 

observam-se os direitos sociais, justamente por exigirem uma prestação positiva dos Estados, 

ao contrário do que ocorrem com os direitos individuais ou, também, conhecidos como 

liberdades públicas.  

Dentre os direitos sociais, o direito à moradia foi reconhecido como um direito 

humano na Agenda Habitat II em 1996, sendo considerado um direito básico e imprescindível 

para o alcance de outros direitos fundamentais, dentre os quais se destacam: o direito à vida, 

às liberdades, à educação, saúde e outros. 

No Brasil, apesar dos direitos sociais terem sido introduzidos a partir da Constituição 

de 1934, influenciada pelas Constituições Mexicana de 1917 e Alemã de 1919, foi apenas em 

1988, com a conhecida Constituição Cidadã, que os direitos sociais conquistaram um 

protagonismo maior no texto constitucional, sendo o direito social à moradia incluído apenas 

em 2000, por meio da emenda constitucional nº 26. 

Como normas constitucionais de eficácia limitada programática, os direitos sociais 

exigem do Estado uma prestação positiva e, consequentemente, uma regulamentação 

infraconstitucional para efetivação destes direitos fundamentais de 2ª dimensão. 

Assim, dentre os vários instrumentos jurídicos brasileiros que objetivam promover a 

efetivação e proteção do direito social à moradia, em 1990 foi promulgada a Lei 8009, mais 

conhecida como a Lei do Bem de Família, instituto que já tinha sido previsto de forma mais 
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genérica, anteriormente, na legislação brasileira, no Código Civil de 1916, e que foi 

incrementado no Código Civil de 2002.  

O instituto do Bem de Família, surgido na República do Texas nomeado de Homestead 

Exemption Act em 1839, antes da incorporação do Estado do Texas aos Estados Unidos da 

América, foi o embrião que influenciou as legislações de todo o mundo sobre o assunto.  

No Brasil, desde a criação da Lei 8009 de 1990, o assunto tem sido amplamente 

debatido pelas Cortes Superiores do país, como no Supremo Tribunal Federal e, principalmente, 

no Superior Tribunal de Justiça, gerando uma série de jurisprudências, algumas inclusive 

firmadas por meio de súmulas destes Tribunais, na qual se depreendem a ampliação da proteção 

conferida a entidade familiar mesmo nos casos não previstos expressamente em lei.   

Num país de grandes instabilidades econômicas, como no caso do Brasil, que inclusive 

vem experimentando uma profunda crise econômica desde o fim de 2014, com o aumento do 

desemprego e diminuição do poder aquisitivo da classe média, que em muitos casos resultou 

no endividamento dos cidadãos, a proteção conferida pelo instituto se mostra de fundamental 

importância para a efetivação do direito social à moradia e do princípio da dignidade da pessoa 

humana, ambos consagrados pela atual Constituição brasileira pelos artigos 6º e 1º, 

respectivamente. 

Diante da farta jurisprudência pesquisada neste trabalho, nota-se que a aplicação do 

instituto nos Tribunais Superiores Brasileiros tem entendido pela flexibilização e extensão das 

condições e efeitos estabelecidos na legislação vigente, e demonstra uma preocupação dos 

julgadores de garantir a efetivação do direito social à moradia e o princípio da dignidade da 

pessoa humana, pacificando o entendimento sobre hipóteses que não são contempladas 

expressamente pela lei, mas que apresentam-se constantemente nos casos concretos 

discutidos nos Tribunais brasileiros, que nitidamente têm optado pela aplicação da lei tendo 

em vista os fins sociais a que ela se destina. 

Já em Portugal, embora também devidamente positivado na Constituição da República 

Portuguesa, em seu artigo 65, o sistema de proteção acaba não sendo efetivo, já que existe a 

possibilidade de penhora da casa de morada de família, uma vez não estar incluído no rol dos 

bens impenhoráveis do artigo 736º do Código de Processo Civil.  

No entanto, vale destacar que com o advento da Lei n. 13/2016, embora o imóvel 

possa ser penhorado, este não poderá ser vendido pelo credor, no âmbito de dívidas fiscais, o 

que acaba por não prejudicar diretamente o devedor, que ainda poderá usufruir da casa de 

morada de família.   
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RESUMO 

Presente artigo visa analisar a presente situação dos critérios adotados pela política do ICMS 
Socioambiental do Estado de Pernambuco. Uso da metodologia bibliográfica, legal e 
levantamento de dados. O primeiro ponto de partida de análise é o federalismo político fiscal 
brasileiro, para averiguar como é feita a repartição da competência tributária dentro da 
República Brasileira, cujo federalismo possui a característica cooperativa, sendo as 
transferências intergovernamentais obrigatórias, as quais visam beneficiar, principalmente, os 
municípios a forma de cooperação prevista na constituição. O segundo passo será demonstrar 
o funcionamento da política do ICMS Ecológico, cuja política reparte receita advinda do ICMS 
pelo Estado de competência para os seus próprios Municípios, sendo 75% com base no VAF e os 
demais 25% com base nos critérios previstos na lei estadual, podendo ter dois objetivos: 
compensar aqueles que sorem restrições e/ou incentivar os Municípios adotarem determinado 
comportamento. Por fim será estudado a política do ICMS Socioambiental de Pernambuco, o 
qual surge com base na política do ICMS Ecológico, terá os mesmos objetivos. O resultado da 
pesquisa foi a necessidade de ampliação de estudo da política pernambucana no que tange aos 
critérios econômicos adotados para a distribuição dos recursos tributários. 

PALAVRAS-CHAVE: Federalismo político fiscal. Transferências intergovernamentais. ICMS 
Ecológico. ICMS Socioambiental de Pernambuco. Critérios. 

ABSTRACT 

This article aims to analyze the present situation of the criteria adopted by the Tax and Goods 
Duty Socioenvironmental Policy of the State of Pernambuco. Use of bibliographic, legal and data 
collection methodology. The first starting point for analysis is Brazilian fiscal policy federalism, 
in order to determine how the tax jurisdiction is distributed within the Brazilian Republic, whose 
federalism has the cooperative characteristic, and intergovernmental transfers are mandatory, 
which aim to benefit mainly the form of cooperation provided for in the constitution. The second 
step will be to demonstrate the operation of the Ecological ICMS policy, whose policy distributes 
revenue from Tax and Goods Duty by the State of jurisdiction for its own Municipalities, 75% of 
which is based on VAF and the remaining 25% based on the criteria established by state law and 
can have two objectives: compensate those who suffer restrictions and / or encourage the 
Municipalities to adopt certain behavior. Finally, will be studied the policy of Tax and Goods Duty 
Socioenvironmental of Pernambuco, which arises based on the policy of Ecological Tax and 
Goods Duty, will have the same objectives. The result of the research was the need to expand 
the study of Pernambuco's policy regarding the economic criteria adopted for the distribution 
of tax resources. 
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1. Introdução 

 
Com o advento da Constituição da República Brasileira de 1988, ficou demonstrado a 

necessidade de reorganização, distribuição, descentralização da arrecadação tributária, de 

maneira a gerar equalização entre as unidades federativas (União, Estado e Municípios), uma 

das formas de se realizar essa equalização é por intermédio das transferências 

intergovernamentais (populares TRA’s), com objetivo de garantir a execução de direitos 

fundamentais previstos na Carta Maior, assim como nos tratados internacionais que o Brasil 

venha a ter ratificado. 

Umas das políticas de redistribuição tributária, é a política do ICMS Ecológico que 

surgiu no Estado do Paraná no ano de 1991, entrando em vigor no ano 1992, visando compensar 

os municípios que sofriam restrições econômicas, assim, resultando em uma baixa arrecadação 

tanto de impostos de sua competência, como do Valor Adicional Fiscal, que distribui parte da 

arrecadação de ICMS do Estado para os seus Municípios.  

Diversos vieram a aderir a essa política, dentre eles, o Estado de Pernambuco em 

dezembro do ano de 2000, por meio da Lei Estadual nº 11.899, no entanto, a mesma foi batizada 

de ICMS Socioambiental, em razão de não se restringir a realizar distribuição de ICMS apenas 

em decorrência de critérios ambientais, levando em consideração questões sociais, econômicas 

e fiscais. 

O presente artigo tem o objetivo de analisar a situação atual da política do ICMS 

Socioambiental Pernambucano. Para alcançar esse objetivo será realizada a explicação do 

Federalismo Político Fiscal, base de estruturação do modelo de cooperação de descentralização 

fiscal do ordenamento jurídico brasileiro e o funcionamento das transferências 

intergovernamentais. Para posteriormente poder adentrar na explicação da política do ICMS 

Ecológico e por fim realizar uma análise da situação da política do ICMS Socioambiental 

Pernambucano com relação aos seus critérios de repartição. 

2. Federalismo Político Fiscal 

 

Antes de começar a explanação sobre a política do ICMS Socioambiental propriamente 

dita, existe a necessidade de, primeiramente, conceituar e explicar o seu ponto basilar de 

existência e fundamentação que é o federalismo político fiscal. 
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Não existe um conceito claro, objetivo e universal de Federalismo Político Fiscal, em 

conformidade a José Luiz Fiori (1995, pp. 22-24) há duas tendências para definir:  

A primeira com base no aspecto pragmático ou relativo produzindo o pacto 
federativo com destaque aos acordos e negociações políticas que resultam 
nas formas legais e institucionais do Estado. E a segunda com defesa à 
preservação política das esferas governamentais e da unidade de objetivos 
do povo, sob um pacto federativo o qual foi determinado pela Constituição 
da República do Brasil, além de terem como razão as questões sociais e 
econômicas estabelecidas auxiliando na fixação dessa forma de federalismo 
político fiscal.  
 

Tais tendências levam a pontos em comum os quais a Federação deve-se pautar: 

princípios norteadores definidos pelo legislador constituinte na Carta Magna preservando a 

autonomia de suas unidades e o pacto federativo está em constantes alterações sociais, 

econômicas, políticas, resultando em constante tensão política e jurídica (PAMPLONA, 2016, p. 

158). 

Segundo Dalmo de Abreu Dallari (1998) há oito características essenciais ao Estado 

Federal na atualidade: a) A união cria um novo Estado e aos que aderiram à federação resulta 

na perca a condição de Estados; b) A Constituição é a base jurídica e não um tratado; c) Não 

existe direito de secessão; d) Apenas o Estado Federal possui soberania; e) Atribuições definidas 

por meio de distribuição de competências; f) A cada esfera de competências será atribuído 

renda própria; g) Os cidadãos do Estado que adere à federação adquirem a cidadania do Estado 

Federal e perdem a anterior; h) O poder político é compartilhado pela União e pelas unidades 

federadas. 

No entanto, essa forma de se constituir o país (o meio federativo) se espalhou por 

diversos países passando por diversas alterações para corresponder às suas necessidades e 

realidades materiais inspirados em sua grande maioria pela Constituição Americana de 1787, a 

qual criou o modelo federativo de Estado.  

No caso do federalismo brasileiro, o processo ocorreu de forma distinta dos Estados 

Unidos da América, a qual foi de maneira centralizadora (de baixo para cima), o processo 

brasileiro ocorreu de maneira de cima para baixo, ou seja, por segregação, por meio da 

descentralização e garantia da autonomia política a três esferas governamentais (União, Estados 

e Municípios), sendo que a maioria dos países acordam em dois níveis governamentais. 

Com o advento da Constituição da República Brasileira de 1988, estabelecendo alto 

grau de descentralização política, administrativa e fiscal, garantindo diversidade de 

instrumentos de concretização e fixação de direitos fundamentais. Como é apresentado desde 

o artigo 1º até 36 da Constituição Republicana Brasileira, definindo a descentralização político-

administrativa entre a União, Estados, Distrito Federal e os Municípios, a indissolubilidade do 
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pacto-federativo, a soberania do Estado brasileiro, a sua forma republicana, o sistema 

representativo, o regime democrático, etc., assim como, do artigo 145 até 169 define o grau de 

descentralização tributária e financeira. 

A autonomia financeira dos membros do Estado Federado e o equilíbrio político fiscal 

das unidades são fundamentais para a garantia do pacto federativo, fixado na Carta Magna, em 

virtude de garantir o fornecimento das condições mínimas para os entes políticos cumprirem as 

suas atribuições e fornecer bens e serviços públicos básicos locais, assim, podemos entender 

como federalismo fiscal como os objetivos determinados por meio das atribuições e as receitas 

às entidades federadas (GOLDBERG, 2004, p. 17). 

Ainda com o advento da Constituição da República Brasileira de 1988, o federalismo 

político fiscal brasileiro passou a ter o aspecto cooperativo, também chamado de solidário ou 

de integração (OLIVEIRA, 2014, p. 66), para que os entes federativos hajam de forma integrativa 

e cooperativa com suas políticas públicas para alcançar a igualdade fática entre regiões, ou seja, 

como supracitado alcançar o equilíbrio político fiscal entre os entes federativos. Argumenta-se, 

em detrimento do artigo 3º e seus incisos da Constituição Republicana Brasileira o qual constitui 

os objetivos fundamentais da República Federativa Brasileira:  

 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o 
desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação. 
 

Os objetivos fundamentais constitucionais devem ser o vetor principal das políticas 

públicas brasileiras e aquelas que o Brasil fazer parte no âmbito internacional para benefício 

interno do país, assim, no que tange as políticas internas, dentre elas o ICMS Ecológico, deve 

buscar alcançar todos os objetivos citados pelo artigo 3º da Constituição Republicana Brasileira. 

A Constituição da República do Brasil colocou que os entes federativos devem coexistir 

a partir da cooperação federal e superação das desigualdades regionais, de forma a promover a 

restauração das estruturas federais do Brasil (BERCOVICCI, 2003). Dessa maneira, importante 

ressaltar que o federalismo cooperativo se retoma aos princípios da solidariedade e equidade 

de condições de vida, a correta distribuição de recursos entre as unidades federativas de forma 

que possam custear a promoção de serviços públicos iguais em toda a Federação e agregar na 

redução das desigualdades regionais pertinentes no Brasil. 

Conforme Lênio Luiz Streck (1999, pp. 164-165), a partir da construção da semiótica 

jurídica (ou seja, a partir do discurso jurídico), o Estado Democrático de Direito Brasileiro é criado 

para ir além dos limites do Estado Social de Direito, alocando um expoente quadrático ao 
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introduzir o termo “Democrático”, oportunizando a aplicação da democracia e dos direitos 

fundamentais por meio de diversas ferramentas, as quais somente são possíveis sobre a 

principiologia do Estado Democrático de Direito. 

Como explanado por José Maurício Conti (2001, pp. 35-38) a realidade do atual modelo 

do sistema fiscal brasileiro (tributário e financeiro) é misto, em razão da existência de variadas 

formas da repartição das receitas públicas e do produto arrecadado (por exemplo, ICMS, o qual 

é o (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação). A repartição das fontes 

das receitas está definida a partir dos artigos 153 até 156 da Constituição da República Brasileira 

de 1988, as quais determinam as competências legislativas para instituir tributos próprios às 

unidades federativas, no entanto, a discriminação pelo produto decorre da participação das 

entidades federativas na arrecadação de determinado tributo, por meio das transferências 

intergovernamentais ou fundos constitucionais (artigos 157 a 159 da Constituição da República 

Brasileira), empregando o aspecto cooperativo ao pacto federativo (PAMPLONA, 2016, pp. 164). 

As transferências intergovernamentais obrigatórias e redistributivas dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios são uma das formas de se efetivar materialmente os objetivos 

constitucionais as quais consistem em repasses de receitas entre as entidades federativas do 

país, assim, indo além das atribuições de competências tributárias aos entes federados. No 

entanto, somente uma correta distribuição de recursos entre os entes federados pode garantir 

o saneamento das despesas, desde que haja o devido acesso a esses recursos necessários 

(OLIVEIRA, 2014, p. 65).  

Uma vez que as transferências intergovernamentais devem alcançar os objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, no artigo 3º da Constituição da República 

Federativa do Brasil, as mesmas possuem uma função social, não podendo ser compreendidas 

como um simples meio técnico, mas, principalmente, como meio de estratégia social para 

efetivação das políticas públicas à luz dos direitos fundamentais (PAMPLONA, 2016, p.165), e 

dentre elas o objetivo maior o qual garante todos os direitos presentes e futuros, ou seja, os 

direitos intergeracionais. 

 

2.1. Transferências intergovernamentais 

 

Os sistemas de transferências intergovernamentais nos mais diversos países possuem 

distintas características, variando de um para outro, porém, possuem objetivos semelhantes 

dentre elas a equalização fiscal entre as unidades federativas ou a redução das desigualdades 

regionais (ASSUNÇÃO, 2002, pp. 2-14). 
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Para Oates e Stiglitz, o sistema de transferências intergovernamentais atentará para 

quatro finalidades: internalização de externalidades e outras jurisdições; melhoria do sistema 

tributário como um todo; correção de ineficiências na oferta de equilíbrio de bens públicos 

locais; e equalização entre as jurisdições (PAMPLONA, 2016, pp. 166). 

As transferências intergovernamentais redistributivas são instrumentos de suma 

importância para se equalizar fiscalmente, buscando reduzir as distorções de capacidade 

financeira entre as unidades federativas para cumprimento de suas responsabilidades, 

aproximar as receitas tributária per capita (REZENDE, 2006, p. 15), dentre elas o atendimento 

das necessidades públicas com o cumprimento dos direitos fundamentais individuais e sociais. 

Conforme Aglas Watson Barrera e Maria Liz de Medeiros Roarelli, (apud PAMPLONA 

2016, p. 167) uma das razões da existência do sistema de transferências intergovernamentais 

estão na “existência de desigualdades na distribuição funcional e espacial dos benefícios do 

crescimento econômico, as quais acabam determinando diferenças na capacidade de 

arrecadação e auto funcionamento entre as unidades federativas”. 

A União concentra de maneira significativa a competência tributária prevista na 

Constituição da República do Brasil, resultando na concentração tributária, arrecadando 70% 

dos recursos tributários (REZENDE, 2006, pp. 42-43; PRADO, 2006, p. 187), entretanto, a carga 

tributária desequilibrada com relação aos demais entes não é o único ponto resultante do 

desequilíbrio fiscal, no entanto, fazer com que todos as unidades da federação apresentem a 

mesma receita tributária é de difícil visibilidade dado as peculiaridades de população, economia, 

geografia, cultura, história, dentre outras características pertinentes de cada unidade 

federativa. Não podendo olvidar da necessidade da redistribuição horizontal, a qual visa 

solucionar ao problema da equidade, e vertical, envolvendo o ajuste dos recursos aos encargos 

(PRADO, 2006, p. 173). 

Outros fatores geradores são o mau investimento e a não distribuição racional dos 

recursos (OLIVEIRA, 2011, pp. 318-322), ou seja, pode ser que um ente federativo gastou mais 

do que arrecadou, de maneira desnecessária, ou não fez o gasto no tempo correto e houve a 

necessidade do aumento do gasto com determinada despesa pública e a unidade no momento 

presente não possuía recursos para custear tamanha despesa. Enquanto o desequilíbrio 

horizontal nasce, principalmente, das distorções da capacidade econômica, dos sistemas 

políticos jurisdicionais e da qualidade técnica e ética da burocracia pública (PRADO, 2006, p. 

193). 

 É de suma importância sanar ao mesmo tempo os desequilíbrios verticais e 

horizontais, para que se possam cumprir os princípios basilares do Direito Financeiro da 

economicidade e isonomia fiscal. Porém, sanar apenas o desequilíbrio horizontal ou vertical sem 
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sanar o outro com as disparidades de capacidade fiscal entre os entes de um mesmo nível 

governamental, significa não cumprir com a isonomia fiscal e mascarar a existência de 

desigualdades entre entidades subnacionais no que tange nas capacidades potenciais 

econômicas e à capacidade de competição econômica e de arrecadação própria de receita, para 

que se possa resultar no crescimento da quantidade e qualidade de oferta de serviços públicos 

locais (DUARTE et al, 2009). 

Para se concretizar o Estado Democrático de Direito Brasileiro pode-se utilizar as 

transferências intergovernamentais, pois as mesmas se apresentam como caminho para 

promulgação do planejamento de política nacional, estadual e municipal de desenvolvimento, 

para os governos agirem e atenderem as demandas sociais, econômicas e ambientais 

alcançando os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil previstos nos incisos do 

artigo 3º da Constituição da República Brasileira. 

 

2.2. As transferências intergovernamentais e os Municípios 

 

Como apresentado, o sistema de transferências intergovernamentais é um composto 

extremamente importante para o federalismo político fiscal cooperativo, tendo apenas uma 

parte do valor arrecadado pelo ente federativo, mediante a sua competência tributária atribuída 

pela Constituição da República Brasileira, fica em definitivo em seu cofre para ser utilizado em 

sua concepção discricionária no atendimento das necessidades públicas, norteado pelo artigo 

3º da Constituição da República, pelo motivo de que dentro da própria Constituição fará o ente 

federativo partilhe entre as pessoas jurídicas de direito público interno. Assim, buscando a 

divisão do bolo tributário de forma equilibrada entre as unidades federativas (OLIVEIRA, 2014, 

p. 67). 

Nos artigos 157 a 159 da Constituição da República Brasileira, o legislador constituinte 

instituiu diversas transferências intergovernamentais, de natureza obrigatória não permitindo a 

discricionariedade do ente arrecadador de fazer escolhas de como fazer a partilha do seu bolo 

tributário, da União aos Estados, e dos Estados aos Municípios, com o intuito de compensar 

economicamente e financeiramente a fragilidade dos Estados e Municípios (OLIVEIRA, 2014, 

p.68). 

De acordo ao artigo 157 da Constituição da República Brasileira pertencem aos 

Estados-membros e ao Distrito Federal:  

 

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos 
de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 
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mantiverem; II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que 
a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 
154, I. 
 

De acordo com o artigo 158 da Constituição da República Brasileira, pertencem aos 

municípios:  

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos 
de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 
mantiverem; II - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto 
da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis 
neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o 
artigo 153º, § 4º, III; III - cinquenta por cento do produto da arrecadação do 
imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados 
em seus territórios; IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do 
imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação. 
 

Os municípios são os maiores beneficiados das transferências intergovernamentais 

obrigatórias, seja recebendo recursos advindos do Estado ou da União, diferente dos Estados 

que apenas recebem recursos advindos da União, ambos recebem com o intuito de reduzir a 

fragilidade econômico-financeira em que os mesmos se encontram. 

Ao se analisar a competência tributária dos Municípios os quais estão previstos no 

artigo 156 da Constituição da República Brasileira se encontra nos incisos I, II e III os impostos 

que o Município pode instituir: I - propriedade predial e territorial urbana (IPTU); II - transmissão 

"inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI), por natureza ou acessão 

física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a 

sua aquisição; III - serviços de qualquer natureza (ISS), não compreendidos no artigo 155, inciso 

II, definidos em lei complementar. Assim, passando a ter necessidade de receber transferências 

estaduais e federais, em virtude da baixa arrecadação dos tributos próprios, com exceção de 

capitais e alguns municípios mais populosos, porém não é a realidade da maioria dos Municípios 

Brasileiros. 

Dessa maneira, as transferências se tornam compensações por não poderem tributar 

sobre mais fatores, devido serem de competência de outras unidades federativas tributarem, 

resultando em uma grande dependência das transferências intergovernamentais, assim, de 

acordo com Marcos Mendes, Rogério Barueri Miranda e Fernando Blanco Cosio (p. 26).  

 

No caso dos governos municipais, a alta dependência de receitas de 
transferências é generalizada. Apenas os municípios mais populosos exibem 
receitas tributárias e outras receitas correntes um pouco mais significativas. 
Nos municípios com até 50 mil habitantes, que representam 88% do total de 
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governos locais, a dependência em relação às transferências supera 80% da 
receita total. 
 

Além do mais, os Municípios brasileiros ainda precisam arcar com a alta carga dos 

gastos públicos e uma minoria detém uma dívida pública relevante, de maneira a mostrar que 

poucos municípios possuem capacidade de promover o desenvolvimento local (OLIVEIRA, 2014, 

p. 71), a título exemplificativo será demostrado pela figura a seguir a situação que os municípios 

se encontraram com relação aos seus recursos (receitas públicas) para sanar as necessidades 

públicas (gastos públicos). 

Figura 1: Despesas e receitas da união, dos estados e dos municípios: 2002 e 2003. 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Karla Pamplona conforme os dados do IBGE 2001-2002 e 2002-2003. 
 

Como observado pela figura acima, os Municípios do Brasil não conseguiram sanar as 

suas despesas nos anos de 2001 e 2002, havendo aumento das despesas públicas proporcional 

e quantitativamente maior com relação ao aumento das receitas públicas, fazendo-os agirem 

no déficit público, sendo a exceção da regra os Municípios mais populosos e as capitais, como já 

explanado por Adriano Oliveira (2014, p. 71). 

Em detrimento da impossibilidade do próprio Município de promulgar o 

desenvolvimento local, e consequentemente o sustentável, as transferências 

intergovernamentais deverão buscar o objetivo do desenvolvimento sustentável, assim será 

apresentado em diante como as transferências intergovernamentais são uma estratégia para 

promulgação do desenvolvimento sustentável, por intermédio da política pública do ICMS 

Ecológico. 

 

3.  ICMS Ecológico 

 

O ICMS Ecológico teve seus primórdios no ano de 1989, mas apenas entrou em vigor 

no Estado do Paraná no ano de 1992, a partir de um movimento por parte de alguns municípios 

paranaenses em conjunto ao poder estatal, em virtude desses municípios terem suas economias 

prejudicadas por causa das limitações ao licenciamento ambiental, dado o fato de alguns solos 
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serem originados de mananciais de abastecimento para municípios vizinhos e por fazerem parte 

das unidades de conservação (LOUREIRO, 2002, pp. 52-53).  

O ICMS Ecológico está adentrado da repartição do ICMS (no artigo 158, inciso IV da 

Constituição da República Brasileira) pertencendo aos Municípios 25% da arrecadação do Estado 

sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, no parágrafo único dispõe sobre 

as parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas 

conforme os seguintes critérios: 75%, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas 

operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus 

territórios; II - até 25%, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, 

lei federal, sendo nesse segundo requisito aonde nasceu e reside o ICMS Ecológico. 

Dos 25% de ICMS pertencentes aos municípios: 75% serão distribuídos pelo critério do 

Valor Adicional Fiscal58, ou seja, os municípios que mais circularam mercadorias, melhor 

explanando, os mais desenvolvidos capazes de contribuir mais para o Estado arrecadar ICMS 

receberão mais recursos das transferências obrigatórias do ICMS, os que contribuíram menos 

receberão menos, caso não tenham contribuído não receberão, os outros 25% ficam a critério 

do Estado definir como fará o rateio (TUPIASSU, 2006, pp. 190-191). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2: Distribuição de ICMS. 

                                                           
58 Mais informações a respeito do VAF no artigo 3º da Lei Complementar nº 63/90. 
Artigo 3º- 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação serão creditados, pelos Estados, aos respectivos Municípios, conforme os seguintes 
critérios: 
I - 3/4 (três quartos), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de 
mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios; 
II - até 1/4 (um quarto), de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos territórios, lei federal. 
§ 1o O valor adicionado corresponderá, para cada Município:  
I – ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, 
deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil; 
II – nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do artigo 146º da Constituição 
Federal, e, em outras situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor 
adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art146
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art146
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Fonte: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Disponível em: 
<http://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/residuos-solidos>. Data de acesso: 14/06/2016. 
 

No primeiro momento buscou-se o posicionamento de compensar esses municípios 

pelo custo da oportunidade perdida, gerada em função naquele momento da criação de 

unidades de conservação e reservas de mananciais hídricos, resultando em custo oneroso para 

o município arcar, ainda, com as necessidades públicas (OLIVEIRA, 2011, p. 75), sofriam 

restrições nas suas economias em virtude das áreas de conservação estatal e federal, além de 

não poderem usufruir dos solos para fomentar a sua economia, consequentemente, receberiam 

menos transferências obrigatórias do ICMS por meio do VAF (Valor Adicionado Fiscal). 

Em razão do baixo VAF, somente sendo alto se o município tivesse uma grande 

circulação de mercadorias, caso que não acontece com os pequenos municípios, ficando a mercê 

da dependência das transferências intergovernamentais, principalmente da União e do Estado 

que ela faz parte, além de alguns casos de outros municípios, por meio de acordos, termos de 

adesão, contratos, os quais são resultados da barganha política. Entretanto, com os bons 

resultados alcançados após a implantação dessa política pública, a mesma evoluiu para ser um 

mecanismo incentivador de preservação ambiental, de maneira que resultou como referência 

para os demais Estados da República aderindo à política pública do ICMS Ecológico. 

Vale ressaltar de que os critérios por mais que sejam classificados como compensador 

ou incentivador, a definição de sua característica dependerá do caso concreto, ou seja, um 

município pode haver sofrido restrição para atividade econômica em razão da criação de uma 

unidade de conservação estadual ou federal e o ICMS Ecológico entrega recursos para os 

municípios que possuírem áreas de unidades de conservação, nesse caso será compensador. No 

entanto, caso o município não tenha unidade de conservação e decide criar ou já tinha de livre 

e espontânea vontade, nesse caso será incentivador, de forma para o Município continue com 

essa prática. Entretanto, pode ao mesmo tempo ter as duas características, por exemplo, o 

http://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/residuos-solidos
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município que já possuía uma unidade de conservação estadual ou federal e passa a criar mais 

unidades de conservação, porém nesse momento essas novas são municipais, com a finalidade 

de aderir mais recursos advindos da política do ICMS Ecológico. 

A política em razão de sua evolução, relevância e eficácia, foi sendo aderida pelos 

demais Estados da federação, como será demonstrado na tabela a seguir os Estados que vem 

aderindo e criando políticas inspiradas pela política do ICMS Ecológico Paranaense. 

 
Tabela 1: Ano de adesão ao ICMS Ecológico 

Estado Ano 
Paraná 

São Paulo 
Minas Gerais 

Rondônia 
Amapá 

Rio Grande do Sul 
Mato Grosso 

Mato Grosso do Sul 
Pernambuco 

Tocantins 
Ceará 

Rio de Janeiro 
Acre 

Paraíba 
Pará 
Piauí 

1991 
1993 
1995 
1996 
1996 
1998 
2001 
2001 
2001 
2002 
2007 
2007 
2010 
2011 
2012 
2012 

Fonte: Tabela elabora pelo autor com base nos dados de pesquisa de Jailson Gutemberg da Silva e 
Lavoisiene Rodrigues de Lima. 
 

Como apresentado pela supra tabela, não necessitou de muito tempo para demais 

Estados aderirem a respectiva política, começando por São Paulo e os últimos a aderirem, no 

ano de 2012, os Estados do Pará e Piauí. No entanto, ainda não foi aderida de maneira nacional, 

faltando os seguintes Estados ingressarem, como: Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Distrito 

Federal, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Roraima e Amazonas. 

De maneira geral a política trata, de acordo com as palavras de Wilson Loureiro (2002, 

p. 56) 

O ICMS Ecológico trata da repartição dos recursos financeiros a que os 
municípios têm direito, utilizando para tal o critério que induz à ação pela 
conservação ambiental. No caso paranaense, os critérios têm foco nos 
mananciais de abastecimento e nas unidades de conservação, mas em outros 
Estados onde o ICMS Ecológico foi ou está sendo implementado, ou debatido, 
além dos critérios citados, outros estão na ordem do dia, tais como a coleta e 
destinação final do lixo, instituição de política municipal do meio ambiente, 
patrimônio histórico e cultural, combate ao fogo e controle de queimadas, 
conservação dos solos, entre outros. 
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Essa política tem como principal característica econômica o “jogo de soma zero” 

(JOÃO, 2004, p. 89), ou seja, o cidadão contribuinte não precisa contribuir com um imposto 

denominado ICMS Ecológico para ser beneficiado. Pelo fato de ser a divisão dos recursos 

(tributos) arrecadados pelo respectivo Estado com destinação aos critérios ecológicos ou 

socioambientais (quando não apenas houver critérios ambientais, também sociais e/ou 

econômicos, como por exemplo: educação, saneamento básico, saúde, preservação do 

patrimônio cultural, PIB per capita, receita tributária per capita, etc), estando de acordo com os 

percentuais de arrecadação determinados em lei. Ao estudar percebe que o intuito não é fiscal 

(arrecadatório), mas em sua essência objetivo é extrafiscal, ou seja, não se busca arrecadar 

tributos, mas sim, incentivar uma prática específica, nesse caso a preservação ambiental. 

Ganhando status de principal prática compensatória ou de incentivo da preservação ambiental 

no Brasil, na atualidade. 

Para Chomitiz (apud Neto 2000, p. 43)  

 
Uma das intenções mais importantes do ICMS Ecológico é contrapor a 
percepção local de que as áreas protegidas reduzem a possibilidade de 
geração de receitas para o município. Ele dá ao município um incentivo para 
a criação e manutenção de áreas protegidas, ao invés de permitir a expansão 
de atividades pouco interessantes, tanto do ponto de vista ambiental, quanto 
econômico. 
 

Como o desenvolvimento59 é um objetivo constitucional e a preservação ambiental60 

é um direito coletivo difuso também previsto na Constituição da República Brasileira, o Estado 

busca alcançar os dois objetivos por meio dessa política pública, ou seja, age de maneira indireta 

para se alcançar a disposição constitucional, além de intervir nas economias locais, assim, por 

meio dos critérios adotados terão amplo poder de indução econômica extrafiscal (TUPIASSU, 

2006, p. 191; STELO, 2009, pp. 117-118). 

Diferente das sociedades empresariais cuja natureza da grande maioria seja de capital, 

as quais almejam o acúmulo de capital (mais-valia), o objetivo da política é alcançar o equilíbrio 

político fiscal (redução das desigualdades de uma Unidade Federativa com a outra e tratamento 

igualitário dentre as mesmas, ou seja, isonomia horizontal e vertical) entre as Unidades 

Federativas Brasileiras, assim, reduzindo as desigualdades artificialmente existentes 

(desigualdades criadas pela atividade do homem como indivíduo e sociedade) e as 

                                                           
59 Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: II- garantir o 
desenvolvimento nacional 
60Artigo 225º. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: VI - promover a educação 
ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
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naturalmente existentes (condições naturais que geram empecilhos, mas não sendo impossível 

de ser contornado ou adaptado para se alcançar o desenvolvimento a demais locais), as quais 

podem causar os mais diversos impedimentos para o desenvolvimento nacional, evidente para 

se alcançar o objetivo macro disposto pela Constituição, existindo a necessidade de iniciar a 

partir de aspecto menor, assim sendo, primeiramente os municípios. Resultando como destaque 

a justiça fiscal. 

4. ICMS Socioambiental do Estado de Pernambuco 

 

O Estado de Pernambuco instituiu a sua política pública do ICMS Ecológico por 

intermédio da Lei nº 11.899 em dezembro do ano de 2000, porém denominada de ICMS 

Socioambiental em detrimento de haver não apenas critérios ambientais como também 

critérios sociais e econômicos. 

Dentro de uma década a Lei passou por diversas alterações61 (redistribuindo as 

porcentagens de distribuição e criando demais critérios de repartição ambientais e sociais) 

sendo a última pela Lei nº 14.529 no ano de 2011, fazendo uma redistribuição dos recursos e 

deixando critérios que não existiam na origem da política pública no ano de 2000. Os critérios 

atuais são: 

Unidades de conservação - 1% (um por cento), com base no índice de conservação do 

respectivo Município, fornecido pela CPRH (Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos), considerando a área da unidade de conservação, a área do Município, a categoria de 

manejo e, a partir de 2005, também, o grau de conservação do ecossistema protegido, 

observada a legislação pertinente62; 

Resíduos sólidos - 2% (dois por cento), a serem distribuídos aos Municípios que 

tenham, no mínimo, licença prévia de projeto, junto à CPRH (Agência Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos), de Sistemas de Tratamento ou de Destinação Final de Resíduos 

Sólidos, mediante, respectivamente, Unidade de Compostagem ou de Aterro Sanitário, 

proporcionalmente à população do Município e ao estágio de evolução do processo de 

                                                           
61 A primeira lei a criar a política foi a Lei nº 11.899/2000, sendo seguido pela Lei nº 12.432/2003, depois 
a 13.368/2007, prosseguida pela Lei nº 13.931/2009 e por fim a Lei nº 14.529/2011 que se encontra como 
lei em vigor, definindo os critérios de repartição do ICMS Socioambiental Pernambucano. 
62Artigo 2º, II, 2.1 da Lei nº 10.489, de 02 de outubro de 1990. 
<https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/legislacao/Leis_Tributarias/1990/Lei104
89_90.htm>, data de acesso 01/10/2016. 

https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/legislacao/Leis_Tributarias/1990/Lei10489_90.htm
https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/legislacao/Leis_Tributarias/1990/Lei10489_90.htm
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implantação dos sistemas, de acordo com critérios estabelecidos em decreto do Poder 

Executivo63; 

Saúde - 3% (três por cento), a serem distribuídos conforme os seguintes subcritérios:  

 2% segundo o critério de mortalidade infantil, considerando-se que, quanto menor 

o coeficiente de mortalidade infantil do Município, maior sua participação no 

percentual aqui previsto; 

 1% (um por cento), segundo o critério de quantidade de equipes no Programa 

Saúde na Família - PSF, sendo quanto maior o número de equipes responsáveis 

Programa, existentes no Município, conforme informações fornecidas pela 

Secretaria de Saúde do Estado, em relação à sua população, maior sua participação 

no percentual aqui previsto; 

Educação – 10% (dez por cento), a serem distribuídos com base nos seguintes 

subcritérios:  

 1% (um por cento), considerando-se que, quanto maior o número de matrículas 

de crianças na Educação Infantil - Creches, em sua rede municipal, maior a sua 

participação, conforme informações divulgadas pelo Censo Escolar do INEP/MEC;  

 2% (dois por cento), considerando-se que, quanto melhor a proficiência no 3º 

(terceiro) ano do Ensino Fundamental no Sistema de Avaliação Educacional de 

Pernambuco - SAEPE do Município, maior será sua participação no percentual aqui 

previsto, desde que o resultado seja superior ao realizado no ano anterior, 

observado o quantitativo mínimo de participação de alunos na avaliação, conforme 

o previsto em Portaria da Secretaria de Educação;  

 2% (dois por cento), considerando-se que, quanto maior o Índice de 

Desenvolvimento da Educação de Pernambuco - IDEPE do Município, 

relativamente à sua rede, maior sua participação no percentual aqui previsto, 

desde que o resultado seja superior ao do ano anterior, observado o quantitativo 

mínimo de participação de alunos na avaliação, conforme o previsto em portaria 

da Secretaria de Educação; 

 5% (cinco por cento), considerando-se que, quanto maior o número de matrículas 

no Ensino Fundamental, relativamente aos anos finais, em sua rede municipal, 

maior a sua participação, desde que o resultado do IDEPE da sua rede seja superior 

                                                           
63Artigo 2º, II, 2.2 da Lei nº 10.489, de 02 de outubro de 1990. 
<https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/legislacao/Leis_Tributarias/1990/Lei104
89_90.htm>, data de acesso 01/10/2016. 

https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/legislacao/Leis_Tributarias/1990/Lei10489_90.htm
https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/legislacao/Leis_Tributarias/1990/Lei10489_90.htm
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ao do ano anterior, observado o quantitativo mínimo de participação de alunos na 

avaliação, conforme o previsto em portaria da Secretaria de Educação; 

Receita Tributária Própria - 1% (um por cento), a ser distribuído com base no critério 

relativo à considerando-se a sua participação relativa na arrecadação “per capita” de tributos 

municipais de todos os Municípios do Estado, com base em dados fornecidos pelo Tribunal de 

Contas do Estado;  

Proporcional ao PIB “per capita” - 3% (três por cento), a serem distribuídos de forma 

inversamente proporcional com base em informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE; 

Segurança - 3% (três por cento), a serem distribuídos com base nos seguintes 

subcritérios: 

 2% (dois por cento), segundo o critério relativo ao número de Crimes Violentos 

Letais Intencionais - CVLI, por 100.000 (cem mil) habitantes ocorridos no 

Município, conforme informações fornecidas pela Secretaria de Defesa Social do 

Estado, considerando-se que quanto menor o número desses crimes maior sua 

participação no percentual aqui previsto; 

 1% (um por cento), segundo o critério relativo aos Municípios que sediem ou 

venham a sediar presídios e penitenciárias, com número de vagas oficiais superior 

a 300 (trezentas), e/ou unidades da Fundação de Atendimento Socioeducativo - 

FUNASE, com número mínimo de 60 (sessenta) reeducandos, considerando-se a 

participação relativa de cada Município no número total equivalente à soma de 

detentos e/ou reeducandos do Estado, com base em dados fornecidos pela 

Secretaria Executiva de Ressocialização - SERES e pela Secretaria da Criança e da 

Juventude do Estado;  

Possuam usinas de reciclagem de lixo - 1% (um por cento), reconhecidas pela Agência 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - CPRH; 

Áreas de proteção de mananciais - 1% (um por cento), preservados de rios em seu 

território reconhecidas pela CPRH. 

Em síntese, segue a gráfico demonstrando a repartição dos recursos do ICMS 

Socioambiental do Estado de Pernambuco com base na Lei nº 14.529/2011.  
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Gráfico 1: Distribuição do ICMS Ecológico de acordo com a Lei nº 14.529/2011

 
Fonte: Autoria Própria com base na legislação Estadual Pernambucana nº 14.529/2011. 

Nos estudos sobre essa política pública do Estado de Pernambuco tem se dado mais 

atenção nos critérios definitivamente ambientais, os quais são as Unidades de Conservação e a 

reciclagem de Resíduos Sólidos, no caso dos Mananciais ainda não houve estudos, além de não 

haver dados específicos quanto a esse critério, apenas há dados de repartição do ICMS 

Socioambiental nos outros dois critérios ambientais citados. 

Ao analisar a participação dos municípios por intermédio dos critérios ambientais 

percebe a concentração de repartição, dentro do Estado de Pernambuco existem 184 

municípios e menos da metade se submete à política, no intervalo de 2007 a 2011, como se 

demonstra na figura.  

Figura 3: Municípios de Pernambuco contemplados com ICMS Ecológico 

 
Fonte: Tabela elabora pelo autor com base nos dados de pesquisa de Jailson Gutemberg da Silva e 
Lavoisiene Rodrigues de Lima. 
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Quanto aos critérios sociais e econômicos expostos pelo ICMS Socioambiental não há 

dados específicos disponibilizados pela SEFAZ-PE e pelo TCE-PE. 

Apesar da relevância dos estudos no que tange aos critérios ambientais, no presente 

estudo percebeu especificamente a carência de estudos sobre a distribuição por meio do critério 

do “inversamente proporcional ao PIB per capta, o qual disponibiliza a quantia de 3% (três por 

cento) da cota parte disponíveis do ICMS, correspondente ao ICMS Socioambiental, o qual utiliza 

como base de distribuição os dados divulgados pelo IBGE. 

Os estudos colhidos e dados demonstram a necessidade de se realizar um estudo 

específico sobre o critério do PIB per capita, em detrimento de sua relevância em questões de 

valores dos recursos a serem distribuídos para os municípios, além de necessitar averiguar se o 

mesmo alcança os objetivos da República Federativa do Brasil, dentre eles o objetivo da política 

pública de alcançar o Desenvolvimento Sustentável, em razão desse modelo de 

desenvolvimento ser holístico, com vertentes na esfera econômica, social e ambiental, assim, 

esse critério econômico necessita de mais estudos para poder comprovar se o mesmo atinge a 

redução das desigualdade dentre os municípios. 

5. Considerações finais 
 
O presente artigo visou analisar a presente situação dos critérios adotados pela política 

do ICMS Socioambiental do Estado de Pernambuco. Partiu do estudo sobre o federalismo 

político fiscal brasileiro e a sua difícil conceituação objetiva e clara, porém demonstrando que o 

legislador constituinte fez a escolha de o Brasil ter o federalismo cooperativo, dado a 

organização tributária e financeira instituída na Constituição da República do Brasil, colocando 

um grau de descentralização fiscal, por meio de tributos e de transferências 

intergovernamentais, com o objetivo de descentralizar a arrecadação tributária e ampliar as 

condições financeira, principalmente, dos Municípios os quais são os maiores beneficiados das 

transferências intergovernamentais obrigatórias, além de serem os detentores das menores 

competências tributárias, resultando em baixa arrecadação. 

No segundo plano foi apresentado a política do ICMS Ecológico, a qual surgiu 

pioneiramente no Estado do Paraná no ano de 1991, entrando em vigor no ano de 1992, que 

distribuía recursos financeiros advindos da arrecadação de ICMS pelo Estado-Homero para os 

seus Municípios, anteriormente sendo meramente distribuído pelo Valor Adicionado Fiscal, no 

entanto os Municípios que não conseguiam contribuir significativamente para a arrecadação do 

ICMS pelo Estado em que faz parte acabava tendo dificuldade de receber esse recurso, muitas 

das vezes em razão das restrições ambientais, como unidades de conservação e preservação de 
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mananciais hídrico. Buscando compensar os Municípios que sofriam essas restrições 

ambientais, criou-se a política do ICMS Ecológico para compensá-los, porém percebeu-se o 

movimento de demais Municípios alocando para se encaixarem adentro dos critérios de 

repartição de recursos de ICMS da política e percebeu a capacidade de não ser uma política 

meramente compensadora, como incentivadora. 

Os resultados da política paranaense serviram de exemplo para demais Estados que 

também aderiram no decorrer dos anos, dentre eles em dezembro do ano de 2000 o Estado de 

Pernambuco por intermédio da Lei Estadual nº 11.899. Batizado de ICMS Socioambiental por 

não haver meramente critérios ambientais de distribuição do ICMS, como também critérios 

econômicos e sócias. 

Percebeu na pesquisa de dados e bibliográfica a grande atenção recebida com relação 

aos estudos dos critérios ambientais da política pernambucana, mas existe uma grande 

abstinência com relação a divulgação de dados e estudos com relação aos critérios sociais e 

econômicas que fazem parte de estruturação dessa política, precisando receber uma maior 

análise, em especial o critério do PIB per capita, pelo motivo de ser um critério puramente 

econômico dentre diversos critérios sociais e ambientais. 
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