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Apresentação

 A REVISTA FACTU JURÍDICA é o ambiente destinado a 
colocar no plano concreto as pesquisas elaboradas pelos acadêmicos 
do curso de Direito, com o escopo de fazerem iniciar a pesquisa 
jurídica.
 A colaboração dos docentes nos artigos da revista tem o 
escopo de exemplificarem que estão imbuídos com o mesmo 
propósito dos acadêmicos e em nenhum momento subtrai o esforço 
empreendido pelos iniciantes investigadores do Direito.
 Composta de um vocabulário de fácil compreensão, o público 
destinatário não encontrará dificuldade para compreender os 
complexos assuntos que norteiam as Ciências Jurídicas.
 Ficam para os novatos escritores suas pesquisas esculpidas na 
revista, que enriquecerão seus currículos. Fica cravado na revista o 
esforço dos acadêmicos que contribuíram para o êxito deste 
empreendimento. Fica para o corpo docente da FACTU o privilégio 
de aprendermos com o exemplo deixado pelos ilustres iniciados.
 O diretor da REVISTA FACTU JURÍDICA somente pode 
agradecer a colaboração dos nobres acadêmicos e nada mais dizer, 
para não obnubilar a luz que eles inseriram no presente trabalho. 
Muito obrigado caríssimos amigos.

GIVAGO PRANDINI MAIA
Coordenador do Curso de Direito
Diretor da Revista Factu Jurídica
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DIREITO ECONOMICO INTERNACIONAL: 
CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ACORDOS 
MULTILATERAIS GATS, TRIPS E TRIMS.

Edson Elias da Rocha
Professor Universitário da FACTU, Coordenador do Curso de Direito da FACTU

Pós-Graduado em Direito Público, Mestrando em Direito pela UCB/DF
Email: edson.factu@gmail.com

RESUMO

 O acordo geral sobre comercio de serviços (GATS) bem como 
o acordo sobre proteção aos direitos intelectuais (TRIPS) e, por fim, o 
acordo sobre medidas de investimentos (TRIMS) são acordos 
multilaterais negociados no âmbito da Organização Mundial do 
Comércio, sendo o resultado de negociações conhecida como Rodada 
do Uruguai, que foi conduzida entre 1986 a 1994 e culminou em 
diversos acordos de regulamentação das relações econômicas entre os 
países membros, dentre os quais o sobre serviços, sobre propriedade 
intelectual e o sobre medidas de investimentos.

PALAVRAS CHAVE: acordo, comércio, direito, econômico, GATS, 
GATT, internacional, investimentos, OMC, propriedade intelectual, 
serviços, TRIMS, TRIPS.

ABSTRACT

 The General Agreement on trade in services (GATS) as well as 
the agreement on protecting intellectual property rights (TRIPS), and 
finally agreement on investment measures (TRIMS), are multilateral 
agreements negotiated under the World Trade Organization, as a result 
of the round of negotiations known as the Uruguay Round, which was 
conducted between 1986 and 1994 and culminated in several 
agreements regulating economic relations among member countries, 
including the services on intellectual property rights and investment 
measures.

KEY WORDS: agreement, trade, law, economical, GATS, GATT, 
international, investments, wto, intellectual property, services, 
TRIMS, TRIPS.
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1. O ACORDO GERAL COMÉRCIO DE SERVIÇOS (GATS)

 Conhecido como GATS o acordo sobre serviços concebido na 
rodada do GATT realizada no Uruguai, vem de encontro a uma 
necessidade mundial de regras que assegurem condições que possam 
amenizar as diferenças de poder de concorrência entre os países 
menos desenvolvidos e os mais desenvolvidos.

1.1. O comércio de serviços e a OMC/GATS

 A liberalização do setor de serviços, tratado a nível global, é 
um assunto novo, pois acreditava-se que os serviços eram atividades 
internas aos Estados, que não tinham o alcance de conceitos de 
comércio internacional. Este entendimento perdurou por muitos anos. 
Não se via sob a égide dos conceitos e políticas comerciais serviços 
como, por exemplo, hotelaria e restaurantes.
 Ademais, há setores que, devido à sua importância para o 
Estado, seja infra-estrutural ou social, eram considerados de 
propriedade da soberania e, assim, ficavam sob seu controle. 
Acreditavam assegurar, com isso, a soberania e a segurança nacional. 
Alguns serviços que estariam nesta classe são, por exemplo, o 
transporte ferroviário, as telecomunicações, serviços de saúde e 
educação.
 No entanto as transformações políticas, sociais e, sobretudo, 
tecnológicas, concentradas nas últimas décadas, propiciaram um 
aumento significativo nas movimentações internacionais no setor de 
serviços. Isso fica evidenciado com a eliminação de fronteiras que a 
internet proporcionou, bem como a percepção, por parte dos Estados, 
de que a intervenção econômica em setores como, por exemplo, o de 
serviços públicos, caracterizava como travas para o desenvolvimento 
econômico do país. Visto à importância do setor de serviços para as 
economias dos países, que em alguns casos representam até 80% do 
seu PIB. Sem falar que o setor de serviços vem se mostrando mais 
dinâmico do que o de mercadorias. A taxa de crescimento do setor de 
mercadorias nos anos entre 1990 a 2000 foi de 6%, enquanto que o 
crescimento do setor de serviços, neste mesmo período, foi de 6,2% e, 
como já adiantado logo acima, representa 80% do PIB nos países 
desenvolvidos e mais 60% do fluxo global de investimento direto 
estrangeiro é para o setor de serviço.



 Em um cenário de globalização econômica e de 
transformações muito rápidas das tecnologias da informação, fica 
evidenciada a importância do setor de serviços e demonstra que o 
mesmo se tornou uma tendência de mercado.
 Com isso, vê-se a necessidade de criação de normas 
internacionais com validade e vigência para regular o setor a nível 
global, expondo regras claras e honestas que se aproximem ao 
máximo do senso de justo.
 Eis que surge o Acordo Multilateral de Serviços da OMC, 
sendo o primeiro pacote de normas negociado no plano multilateral 
para regular o comercio internacional de serviços, sendo sua estrutura 
conforme segue: (a) Obrigações e disciplinas gerais – o Acordo Geral 
sobre Comércio de Serviços (GATS); (b) Compromissos específicos – 
contraídos pelos distintos países outorgando acesso a seus mercados 
(Listas); (c) Normas aplicadas a determinados setores (anexos) – 
movimento de pessoa física, serviços financeiros, telecomunicações e 
serviços de transporte aéreo.
 A regra geral trazida pelo acordo é que, com base na estrutura 
que o GATS fornece, cada país disciplina o seu setor de serviços, 
buscando evitar restrições rígidas.
 Com isso, as referidas normas introduzidas no cenário 
internacional e assimiladas pelos países consignatários, introduziram 
algumas obrigações aos Estados-membros. Podemos dividir estas 
obrigações em obrigações e disciplinas gerais e compromissos 
específicos. As obrigações gerais ou básicas aplicam-se diretamente e 
automaticamente para todos os Estados-membros, apesar de 
compromissos setoriais. Porém, os compromissos específicos são 
limitados aos setores e atividades em que um membro assume 
mercado acessível e obrigações de tratamento nacional.
 Sobre este ponto, cumpre–nos esclarecer que as negociações 
do GATS são formalizadas através de uma lista positiva, por meio da 
qual cada país aponta os setores e subsetores que pretende ofertar, 
especificando se haverá restrições aos estrangeiros e exceções de 
tratamento nacional. O que não estiver disposto na lista não está em 
discussão.
 As ofertas estão inscritas em três colunas: (a) Uma para a 
descrição do serviço; (b) Outra para a descrição das limitações de 
acesso a mercados (AM); e, (c) Uma terceira para a descrição das 
limitações ao tratamento nacional (TN).
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 A exemplo do GATT, o GATS foi estruturado sob os princípios 
da nação mais favorecida e do tratamento nacional. Mas podemos 
destacar algumas diferenças: (i) diferentemente do GATT, o GATS faz 
referência a medidas que afetam tanto o produto (serviços) como o 
prestador; (ii) a definição de comércio de serviços abarca não só o 
movimento transfronteiriço, como também outras três formas de 
transação (“modos de prestação”); e, (iii) enquanto no GATT a 
entrada livre de contingentes (“acesso aos mercados”) e o tratamento 
nacional são obrigações de aplicação geral, no GATS se aplicam setor 
por setor e só na medida em que não forem consignadas limitações nas 
listas.
 No caso de violação aos dispositivos do GATS por parte de 
fornecedores particulares, estes não poderão acionar diretamente a 
OMC, pois os acordos da Organização Mundial do Comércio são 
intergovernamentais. Todavia alguns países-membros têm 
regulamentado procedimentos internos para facilitar consultas e 
solução de litígios para e entre particulares.
 A fiscalização da aplicação do GATS pelos países-membros 
cabe ao conselho de comercio de serviços.

1.2. Principais definições do comércio de serviços

 Através de estudo realizado, ficou evidenciada a 
complexidade em definir "serviços", objeto do acordo internacional 
que motiva este trabalho. Contudo, é aceito o entendimento de que, de 
modo geral, serviços são aqueles produtos portadores de atributos 
ausentes nas mercadorias corpóreas.

O conceito de serviço, como o de mercadoria ou de produto, é 
eminentemente econômico. A economia classifica os bens 
econômicos em duas classes, a saber:
* Bens materiais, ou corpóreos, aqueles que têm uma extensão 
corpórea no espaço, inclusive permanência nesse como a 
mercadoria, o produto ou o material;
* Bens imateriais, ou incorpóreos, os quais carecem das referidas 
características, v.g., o trabalho ou o serviço.
Serviços, no sentido econômico, são bens imateriais que estão na 
circulação econômica, opondo-se, pois, a tudo que constitua 
bem material ou corpóreo (CASSONE, 1985, p. 254).

 Podemos, então, caracterizar os serviços da seguinte forma: (i) 
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invisibilidade e intangibilidade; (ii) impossibilidade de transporte e 
armazenamento (exceção: software - pode ser armazenado); e, (iii) 
simultaneidade entre produção e consumo.
 Segundo as palavras de Antônio Balduíno Carneiro (1994, p. 
71-72), a terminologia comércio de serviços surgiu em 1972, no 
relatório de um grupo de peritos convocados pela OCDE, que 
examinava as perspectivas comerciais em longo prazo dos Estados-
membros, em razão das transformações estruturais das sociedades 
industrializadas, substituindo o termo "transações com invisíveis".
 Para Mercadante (2000, p. 106) o comercio internacional de 
serviços “pode ser conceituado como o conjunto de atividades 
econômicas em que há um movimento transfronteira de invisíveis ou 
de pessoas que o executam, sem envolver mercadorias”.
 Trata-se de um conceito inicial, necessário ao 
desenvolvimento do presente trabalho, sem adentrarmos as variantes 
complexas que o envolvem, restringindo-o somente ao suficiente para 
este artigo.

1.3. Formas de prestação de serviços

 Diante das dificuldades em conceituar o que vem a ser 
serviços bem como serviços com implicações internacionais, 
achamos importante trazer a forma que é utilizada para caracterizar os 
serviços comercializados internacionalmente, qual seja, a divisão em 
modos.
 Modo 1 ou "transfronteiriço": serviço prestado do território de 
um país ao território de outro país. Exemplo: serviços bancários 
transmitidos via satélite ou por correspondência de uma empresa 
brasileira para um consumidor nos EUA; também as chamadas 
telefônicas internacionais.
 Modo 2 ou "consumo no exterior": consumidor se desloca ao 
território do país onde está o prestador do serviço. Exemplo: serviço 
de turismo e o paciente estrangeiro que se submete a uma cirurgia 
plástica no Brasil entre outros.
 Modo 3 ou "presença comercial": pessoa jurídica estrangeira 
que se instala localmente para prestar um serviço. Exemplo: banco 
estrangeiro que se instala no Brasil.
 Modo 4 ou "movimento temporário de pessoas físicas": 
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indivíduos deslocam-se por tempo limitado a um país estrangeiro com 
vistas a prestar um serviço. Exemplo: técnicos na área de software na 
Espanha que oferecem suporte para consumidores no Brasil; 
manequins de moda; professores etc.
 Estes modos de prestação de serviços internacionais têm a 
seguinte representação a nível mundial. Comercio transfronteiriço: 
40% de todo o serviço internacional realizado; consumo no exterior: 
15%; presença comercial: 40%; e o movimento temporário de pessoas 
físicas: 5%.

1.4. Qual a finalidade do GATS?

 A finalidade do GATS é apresentada pelo seu próprio 
preâmbulo, o qual diz que o referido acordo visa contribuir para a 
expansão do comércio de serviços como meio de promover o 
crescimento econômico de todos os interlocutores comerciais e o 
desenvolvimento dos países em desenvolvimento. Com tal exposição, 
os consignatários do referido acordo expuseram que a finalidade do 
comércio não está em si mesmo, mas sim em servir de meio para se 
buscar um bem maior, que é o de promover o crescimento e o 
desenvolvimento de todos.
 Ademais os serviços não são só importantes pela 
representativa representação no PIB das nações, sobretudo as mais 
industrializadas, mas também porque são insumos fundamentais para 
a produção de quase todas as mercadorias.
 Do próprio corpo textual do referido acordo, retiramos as duas 
formas em que o GATS atinge sua finalidade: (i) assegurando o 
aumento da transparência e previsibilidade das normas e 
regulamentos pertinentes e (ii) promovendo a liberação progressiva 
por meio de rodadas sucessivas de negociações, visando a melhorar o 
acesso aos mercados e estendendo o tratamento nacional.

1.5. Alcance e aplicação

 O GATS se caracteriza pelo implemento de normas de alcance 
universal em relação aos serviços abarcados pela norma, com apenas 
as exceções que seguem abaixo:
a) dos serviços prestados no exercício de autoridade governamental 
(parágrafo 3, "b" e "c" do artigo I do GATS). Um serviço prestado no 
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exercício da autoridade governamental significa qualquer serviço que 
não seja prestado em bases comerciais, nem em competição com um 
ou mais prestadores de serviços (exemplo: a seguridade social e a 
educação pública); e,
b) serviços que afetam os direitos de trafego aéreo e serviços 
diretamente relacionados com os mesmos (Anexo sobre Serviços de 
Transporte Aéreo).
Retirando estas exceções, as normas do acordo aplicam-se sobre todas 
as medidas normativas dos Estados-membros, bem como sobre todos 
os níveis de governo interno a estes países.

1.6. Obrigações derivadas do GATS

 Podemos dividir as obrigações decorrentes do GATS em 
obrigações gerais, que são aplicáveis automaticamente e direta a 
todos os Estados-membros e setores de serviços; e compromissos de 
acesso aos mercados e de tratamento nacional em certos setores.

1.6.1. Obrigações Gerais

 As obrigações gerais envolvem temas como a nação mais 
favorecida, a transparência, a permissão de monopólio e práticas 
similares e o direito de recorrer aos tribunais ou procedimentos 
nacionais, o que será exposto em seguida.

1.6.1.1. Nação mais favorecida

 O princípio da nação mais favorecida, que norteia o acordo, 
trata que nenhum membro poderá dar tratamento inferior a serviços e 
prestadores de serviços de um determinado membro, em comparação 
ao tratamento dado aos de outro membro (art. 2º, parágrafo 1º do 
GATS).
 Tal princípio normativo abriga exceções aplicadas às 
atividades de serviços específicos, os quais constam de uma lista de 
isenções à obrigação decorrente do princípio NMF. Assim, cada país-
membro fez constar em sua lista os serviços aos quais assegura acesso 
ao seu mercado, bem como as limitações a este acesso que pretende 
manter.
 No momento da adesão de um novo membro, somente neste 
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momento ele pode consignar suas isenções. E, no caso de membros 
atuais, a concessão de isenção deverá estar amparada no parágrafo 3º, 
do artigo IX, do acordo da OMC.
 Outro importante ponto é que, aos integrantes de qualquer 
acordo de integração econômica, é assegurado o direito de pactuarem 
entre si a liberação do comércio de serviços sem que tenham que 
estender aos outros membros do GATS, desde que a abrangência 
setorial desta pactuação seja significativa e que este pacto determine a 
eliminação substancialmente de todo tipo de discriminação (art. 5º do 
GATS). E caso algum membro queira, pode solicitar informações 
sobre estes acordos de integração econômica.

1.6.1.2. Transparência

 O art. 3º do GATS, buscando assegurar a maior transparência 
possível, estabelece que todo membro devem publicar todo ato 
normativo ou medida que possa interessar ao GATS, com 
antecedência mínima da data da entrada em vigor de tais atos ou 
medidas. Também deverão ser publicados tratados internacionais 
sobre comércio de serviços, nos quais o Estado-membro participe.
 Práticas que busquem suprimir a concorrência devem ser 
evitadas e podem ser objeto de solicitação de esclarecimentos por 
parte de qualquer Estado-membro, bem como cada Estado-membro 
deve assegurar aos prestadores de serviços em monopólio que não 
abusem desta situação.

1.6.1.3. Permissão de monopólio e práticas similares

 Os Estados-membros podem conceder monopólios, mas os 
membros deverão fiscalizar a atuação do prestador de serviço 
monopolista, de forma que ele não atue de forma incompatível com as 
obrigações decorrentes do art. 2º que reza sobre a nação mais 
favorecida e dos compromissos específicos (art. 8º do GATS).

1.6.1.4. Direito de recorrer aos tribunais ou procedimentos nacionais

 Deverá ser assegurado a todos os membros do acordo o acesso 
aos tribunais ou procedimentos nacionais de qualquer consignatário, 
com o fim de possibilitar ao interessado impugnar decisões 

14

REVISTA FACTU JURÍDICA

ANO 10 – VOLUME 10 – DEZEMBRO/2010

DIREITO



administrativas que afetem o comércio de serviço que venha contra o 
objetivo do GATS.

1.6.2. Obrigações especificas

 Diferentemente das mercadorias que podem ter como 
barreiras comerciais a aplicação de tarifas, quotas, medidas sanitárias 
etc., ao comércio de serviços verifica-se basicamente que as barreiras 
são realizadas por intermédio de limitação de acesso ao mercado e ao 
tratamento nacional, por meio de legislação nacional e de restrições 
constitucionais e legais.
 Com isso, além de respeitar as obrigações gerais, os Estados-
membros assumirão compromissos específicos relativo ao acesso aos 
mercados (art. XVI) e ao tratamento nacional (art. XVII) nos setores 
que eles apontarem.
 Esse acesso aos mercados será promovido por cada Estado-
membro mediante negociação e em setores especificados. Exemplo: 
número de operações ou quantia de produtos; tipo de pessoa jurídica 
ou de empresa conjunta; participação de capital estrangeiro; valor dos 
ativos ou transações de serviços etc.
 Sobre o tratamento nacional, os países-membros não 
assumem responsabilidade de abrir seus mercados e compromissos 
em determinado setor, porém, no caso de setores ou serviços eleitos 
para serem objetos de acordo, os países ofertantes não podem dar 
tratamento desfavorável aos prestadores de serviços estrangeiros em 
relação ao dado aos prestadores nacionais. Podemos citar como 
exemplo de tratamento que fere a orientação do tratamento nacional, 
as exigências de licença para prestação de serviços que não sejam 
exigidas de prestadores nacionais, os incentivos aos cidadãos 
nacionais de determinada categoria profissional que podem 
configurar restrição aos não-nacionais e o tratamento preferencial aos 
nacionais em relação aos subsídios e isenções fiscais.
 Cabe ressaltar que estes compromissos assumidos, em lista, 
por parte dos Estados-membros não representam automática e total 
abertura de mercado, pois os Estados-membros podem fazer constar 
lista de restrições aplicáveis a todos os setores (compromissos 
horizontais) e/ou a um setor em particular (compromissos 
específicos).
 Os membros podem ainda listar um determinado setor, mas 
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deixá-lo como não-consolidado em todos ou em algum dos modos de 
prestação, preservando, assim, o direito de, no futuro, impor alguma 
restrição. Dizer que o país deixou o serviço ou setor não consolidado 
significa que ele não assumiu compromisso de liberalização.
 As referidas restrições estão agrupadas por número, que por 
sua vez diz respeito ao modo de prestação, desta forma: modo 1 ou 
“transfronteiriço”; modo 2 ou “consumo no exterior”; modo 3 ou 
“presença comercial”; modo 4 ou “movimento temporário de pessoas 
físicas”.
 Os Estados podem e devem participar das rodadas de 
negociações e podem estender seus compromissos e/ou modificar 
suas obrigações, tudo visando que a liberalização do setor seja uma 
constante. Cabe observar que uma vez consolidadas as listas dos 
Estados-membros os compromissos específicos só poderão ser 
modificados após três anos de sua vigência e, caso isso ocorra, os 
outros membros poderão solicitar ao membro que promoveu as 
alterações, negociações, adaptações e compensações.
 Vejamos um exemplo de elaboração de lista, logo abaixo:
País “Alfa”
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Setor Limite ao mercado (LM) Limite de tratamento nacional (TL) 
1. Compromissos horizontais 
Todos os setores Modo 1 – Sem consolidar. 

 2 – Sem consolidar. 
 3 – Sem consolidar. 
 4 – Sem consolidar, 
exceto para: 
a) A presença 
temporal, como pessoas 
transladadas dentro de uma 
empresa de executivos e 
especialistas essenciais de 
nível superior e 
b) A presença, durante 
um período máximo de 90 
dias, de representantes de 
um prestador de serviços 
para negociar a venda de 
serviços. 

Modo 1 – Sem consolida. 
 2 – Sem consolidar. 
 3 – Os estrangeiros 
necessitam de autorização para a 
aquisição de terras. 
 4 – Sem consolidar. 

2. Compromissos específicos 
Serviços de distribuição de 
livros 

Modo 1 – Sem consolidar 
(exceto no que se refere às 
vendas por 
correspondência: nenhuma) 
Modo 2 – Nenhum 
Modo 3 – Participação 
estrangeira no capital 
social limitada a 51%. 
Modo 4 – Sem consolidar. 
(exceto o indicado nos 
compromissos horizontais). 

Modo 1 – Sem consolidar 
(exceto para ordem prostal: 
nenhum) 
Modo 2 – Nenhum 
Modo 3 – Subvenções para 
investimento só para as empresas 
controladas por nacionais de “A” 
Modo 4 – Sem consolidar. 

 



1.7. Anexos do GATS
 
 Devido às complexidades nas quais o GATS está inserido, 
visto o problema da conjuntura dos interesses específicos de todos os 
membros, buscando o melhor equilíbrio possível entre eles, e até 
mesmo de conceituação de serviço, o GATS traz alguns anexos 
relativos a setores com especificidades de tratamento mais árido. 
Veja, abaixo, os setores regulados nos referidos anexos do GATS:
a) Circulação de pessoas singulares – por meio deste anexo os países 
estão autorizados a negociarem compromissos específicos sobre a 
permanência temporária de singulares nos seus respectivos 
territórios, para prestarem serviço. Assim não abrange as questões de 
trabalho permanente nem as medidas sobre cidadania e à residência.
b) Serviços de transporte aéreo – em relação ao tráfego e os serviços 
associados a esses direitos, não fazem parte do GATS, são tratados em 
acordos bilaterais, mas os serviços de manutenção em aeronaves, 
venda e/ou comercialização de serviços de transporte aéreo e os 
serviços de reserva de passagens por meio informatizado, por 
exemplo.
c) Serviços financeiros – há o reconhecimento do direito que os 
Estados têm de tomarem medidas protetivas em favor de seus 
investidores, depositantes, tomadores de seguros, cabendo destacar 
que os serviços prestados pelos Bancos Centrais não estão abarcados 
pelo GATS.
d) Telecomunicações – estabelece que os governos devam propiciar 
aos prestadores de serviços estrangeiros o acesso às redes públicas de 
telecomunicação, segundo modalidades, em condições razoáveis e de 
forma a não discriminar estes estrangeiros prestadores de serviços.
 Existem outros anexos, mas que não importam no presente 
debate.

1.8. O GATS e o Brasil

 O Brasil, consignatário que é, elencou em sua lista sete setores, 
quais sejam: (i) serviços prestados às empresas; (ii) comunicações; 
(iii) construção e serviços de engenharia relacionados; (iv) 
distribuição; (v) serviços financeiros; (vi) turismo; e, (vii) transporte.
 O tempo vem mostrando ao Brasil a importância para a 
economia do setor de serviços. E o governo tem se mostrado 
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interessado em tal nicho da economia. Essa importância pode ser 
demonstrada através da pesquisa anual de serviços do IBGE, que nos 
traz estes dados: em 1999, o setor de serviços respondeu por 
aproximadamente 57,2% dos empregos gerados na economia, 
contabilizando, em termos de pessoal ocupado, o total de 5.475.899; 
em 2000, esse número subiu 9,7% em relação ao ano anterior, sendo 
criados mais 532.529 novos postos de trabalho.
 Hodiernamente o setor de serviços representa 60% do PIB 
nacional. Os investimentos estrangeiros no setor foram 85% em 1998, 
74% em 1999 e 69,6% em 2000.
 Interessante destacar que, dos dez maiores lucros empresariais 
no Brasil em 2000, oito foram de empresas do setor de serviços, sendo 
que sete foram do setor financeiro e uma de telecomunicações.

2. O ACORDO SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL 
(TRIPs)

 Fruto da insistência de países desenvolvidos, liderados pelos 
Estados Unidos da América, que já a algum tempo buscavam uma 
proteção, efetiva e coercitiva, aos direitos provenientes da 
propriedade intelectual. Esta insistência em trazer para o seio da OMC 
regras de proteção a tais direitos se justifica no motivo de que as 
normas internacionais até então existentes em pouco inibiam a 
violação de tais direitos, principalmente por parte dos países menos 
desenvolvidos. Daí a iniciativa dos membros desenvolvidos da OMC 
trazerem a discussão para o GATT, visando dar efetividade à regras 
internacionais de proteção aos direitos inerentes à propriedade 
intelectual.

2.1. Considerações gerais sobre as normas internacionais da 
propriedade industrial

 Em um cenário de economia globalizada, onde reina o 
capitalismo, com a aceleração cada vez maior do comércio 
internacional e uma conjuntura de interdependência entre os países, a 
tecnologia mostra-se como diferencial e até mesmo como ferramenta 
de dominação econômica. E essa busca pelo desenvolvimento 
tecnológico, que desculpem a comparação grotesca, mas esta corrida 
pela tecnologia remete à guerra fria.
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 Neste contexto, onde a tecnologia é o diferencial de 
competitividade entre os países que tentamos conceituar a 
propriedade intelectual, para isso solicitamos auxilio das palavras de 
Clarissa Wandscheer (2004, p. 27), para quem a propriedade 
intelectual é uma das manifestações de direitos patrimoniais 
individuais, “e que, por isso, sua história está ligada ao 
reconhecimento de direitos, fruto da atividade intelectual”.
 Patrícia Del Nero (1998, p. 31) explica que a organização da 
propriedade está sempre em evolução,

Ao longo da História, isto é, do desenvolvimento 
econômico-social, a propriedade tem assumido as 
feições mais variadas, desde a sua manifestação nas 
fases mais primitivas, até as formas mais complexas e 
que requerem regulamentações específicas que 
possibilitem a disciplina jurídica, formal dos diversos 
tipos de apropriação de bens e valores, inclusive os 
despidos de existência tangível.

 Podemos entender então que, com o desenvolvimento 
econômico e social é que se começa a estruturar a propriedade 
intelectual. Vejamos o que diz Robert M. Sherwood (1992, p. 26-27):

O impulso de permitir e homenagear as expressões 
criativas, próprias, projetos e inovações data de bem 
longe, na experiência humana. Séculos atrás, os 
ceramistas e trabalhadores de pedra usavam marcas 
individuais para identificar suas obras dentro das 
comunidades.
Os segredos dos artesãos eram protegidos pelo simples 
expediente da disciplina familiar, dentro dos negócios 
do clã, onde os detalhes do oficio eram passados de 
geração a geração. (...) Direitos exclusivos de praticar 
invenções eram concedidos em Florença e em Veneza 
antes de 1500.

 Com a Revolução Industrial ficou evidenciada a importância 
da propriedade intelectual, pois aquela mostrou a riqueza das criações 
intelectuais.
 A partir de então e com a aceleração do comércio 
internacional, aliada ao potencial da propriedade intelectual de 
ultrapassar as fronteiras geográficas dos países, impôs-se a 
necessidade de implementar normas de amplitude global, que 
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pudessem reger as normas dos Estados sobre a propriedade 
intelectual.
 Na Exposição Internacional de Viena, em 1873, alguns 
expositores se recusaram a expor seus inventos com medo de terem 
suas idéias copiadas e exploradas nos países dos aproveitadores. Tal 
situação expôs a necessidade de normas internacionais, regulando e 
protegendo os direitos sobre as propriedades intelectuais.
 Em 1883, em decorrência dos fatos narrados acima, ocorreu na 
França a Convenção da União de Paris – CUP, para a Proteção da 
Propriedade Industrial, na qual participaram onze países, quais sejam: 
Bélgica, Brasil, Espanha, França, Guatemala, Itália, Países Baixos, 
Portugal, São Salvador, Sérvia e Suíça. Em janeiro de 1996 já havia 
136 partes contratantes.
 A convenção acima foi um importante passo no sentido de 
proteger as criações intelectuais, porém ainda faltava uma norma que 
viesse proteger os direitos decorrentes das obras literárias e artísticas. 
E isso ocorreu em 1886 com a Convenção de Berna para a Proteção 
das Obras Literárias e Artísticas, que teve por escopo assegurar o 
direito dos autores no âmbito de todos os Estados-membros, bem 
como assegurar a eles o direito de perceber os rendimentos 
decorrentes do uso de suas obras.
 A exemplo da Convenção de Paris, na Convenção de Berna 
também foi instituída uma secretaria, estas secretarias (de Paris e de 
Berna) foram denominadas de Escritórios Internacionais, as quais 
tinham função administrativa e foram fundidas em 1893, tornando-se 
um único órgão, intitulado de “Escritórios Reunidos para a Proteção 
da Propriedade Intelectual”, o BIRPI.
 Dando seqüência na formação da estrutura normativa 
internacional, ocorreu na Suécia, no ano de 1967, a Convenção de 
Estocolmo, na qual foi instituída a OMPI – Organização Mundial de 
Propriedade Intelectual, que fixou sede em Genebra.
 A OMPI passou a integrar a ONU em 1974, sendo o órgão 
responsável por cuidar das questões específicas da propriedade 
intelectual. E hoje a OMPI conta com 182 Estados-membros, 
administra 23 tratados internacionais e tem seu órgão decisório 
dividido entre a Assembléia Geral, a Conferência e o Comitê de 
Coordenação.
 Os Estados mais interessados na proteção dos direitos aqui 
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tratados, os Estados industrializados, continuavam insatisfeitos, 
mesmo com a existência da OMPI e de sua atuação. Podemos 
entender melhor esta insatisfação analisando o pensamento de Otto 
Licks (1998, p. 616-617), através das palavras abaixo, nas quais ele 
evidencia duas criticas à OMPI:

A primeira foi a importância de promover a revisão de 
algumas convenções administrat ivas pela 
Organização, como a Convenção de Paris, para 
incorporar novos patamares almejados por estes 
países.
A segunda foi a falta de mecanismos de coerção que 
promovessem o cumprimento dos compromissos 
assumidos pelos Estados Contratantes de tais 
Convenções. Enquanto o sistema da ONU se vale da 
Corte Internacional de Justiça, o GATT já era dotado 
de um mecanismo mais ágil de prevenção e solução de 
controvérsias, que foi aprimorado e dotado de “dentes” 
na Rodada Uruguai.

 Então, buscando maior proteção aos seus interesses, os países 
desenvolvidos, sob a liderança dos Estados Unidos da América, 
levaram o assunto a um novo plano de discussão, no GATT, através da 
rodada do Uruguai. Estes países buscavam a integração de normas 
gerais e requisitos mínimos no âmbito do GATT.
 A propriedade intelectual passou a ocupar o Anexo 1C – 
Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
Relacionados ao Comércio (ADPIC), do Acordo Constitutivo da 
Organização Mundial do Comércio e, evidentemente, passou a ser 
regulada no âmbito da OMC.
 O acordo sobre propriedade intelectual inserido na OMC é 
mais conhecido como TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights) e é um acordo quadro. Como tal, serve para 
estabelecer um conjunto de regras gerais e requisitos mínimos de 
observância obrigatória pelos países consignatários, sendo que estes 
países podem majorar as proteções aos direitos sobre propriedade 
intelectual.
 O referido acordo foi observado nas leis brasileiras que 
regulam a propriedade intelectual no âmbito nacional, quais sejam a 
Lei 9.610/96, a Lei 9.279/96 e a Lei 10.196/99.
 O TRIPs foi costurado buscando trazer, junto com suas 
normas, maior coercibilidade, componente este que os países 
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reclamavam que faltava no plano internacional. O TRIPs também 
introduziu mecanismos de solução de controvérsias e resultou em 
normas com força vinculante, o que não ocorreu com a Convenção de 
Paris.
 As cinco questões resultantes do acordo firmado entre OMC e 
OMPI ajudaram a compreender um pouco sua sistemática de solução 
de conflitos de interesses, cujas questões versam sobre várias 
questões:
a) Como devem ser aplicados os princípios básicos do sistema de 
comércio e outros acordos internacionais sobre propriedade 
intelectual?
b) Como prestar proteção adequada aos direitos de propriedade 
intelectual?
c) Como os países devem fazer respeitar adequadamente esses 
direitos em seus territórios?
d) Como resolver as controvérsias em matéria de propriedade 
intelectual entre os membros da OMC?
e) Tratou também das disposições transitórias especiais durante o 
período de estabelecimento do novo sistema.
 O acordo TRIPs foi estruturado em três partes:
Normas. Em relação a cada um dos principais setores da propriedade 
intelectual (direito do autor, patente, marcas etc.), o TRIPs estabelece 
as normas mínimas que cada membro deverá prever em seu 
regulamento interno. Ademais, definem-se cada um dos principais 
elementos de proteção: a matéria que deve ser protegida, os direitos 
que devem ser concedidos e as exceções a estes direitos, e a duração 
mínima da proteção. O acordo exige que sejam cumpridas as 
obrigações estabelecidas pela OMPI além de acrescentar outras 
obrigações que se consideraram necessárias
Observância. O segundo principal conjunto de disposições se refere 
aos procedimentos e recursos internos de cada Estado-membro à 
observância dos direitos de propriedade intelectual. Neste acordo 
estão estabelecidos alguns princípios gerais aplicáveis a todos os 
procedimentos de observância aos direitos de propriedade intelectual. 
Alem disso, contêm disposições referentes aos procedimentos e 
recursos administrativos e civis, procedimentos penais e outros mais.
Solução de controvérsias. Em sintonia com o acordo, as controvérsias 
entre os membros que dizem respeito às obrigações determinadas pelo 
TRIPs ficam sujeitas ao procedimento de controvérsias da OMC.
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 É fato que o TRIPs introduziu algumas inovações e propiciou 
melhorias na legislação internacional, porém, como toda norma, 
recebe algumas críticas. Críticas importantes para termos um melhor 
entendimento sobre o impacto do acordo no cenário mundial, bem 
como saber se os interesses que eles protegem são os interesses reais 
da maioria dos países que aderiram ou se representam a imposição de 
alguns. Vejamos o que pensa Cícero Contijo (1995, p. 181) sobre o 
TRIPs:

É forçoso lembrar que o acordo TRIPs surge em total 
contradição com os demais acordos firmados no 
âmbito do GATT. Enquanto todos os demais se 
apresentam no sentido da liberação de barreiras, 
derrubada de monopólios e eliminação de sistema de 
subsídios, bem na linha liberalizante do comércio 
advogado pelos países industrializados, o acordo 
TRIPs aparece como esforço de enrijecimento de 
normas, imposição de padronização, consagração de 
monopólio, justamente incidente sobre o mais valioso 
dos agentes econômicos desse fim de milênio: o 
conhecimento humano. Abrem-se os mercados, mas, 
por outro lado, consolida-se e fortalece-se o sistema 
existente de produção de novas tecnologias, 
concentrado, não por coincidência, nos países que 
exigem maior proteção para os titulares da propriedade 
intelectual.

 Uma crítica deste patamar deve ser analisada com olhos 
clínicos de um bom observador, até porque envolve uma arguta 
observação sobre a expansão e os freios colocados na criatividade do 
conhecimento humano sobre o mercado internacional.

2.2. Finalidade do acordo multilateral sobre Propriedade 
Intelectual TRIPs

 Podemos elencar como finalidade do TRIPs: I – proteger os 
interesses econômicos, pelos seguintes meios: (a) impedir a cópia, por 
terceiros, de criações que passam a ter valor econômico; (b) proteger 
os resultados de pesquisa; (c) incentivar a continuidade da pesquisa; 
(d) proteger e premiar o inventor; e, (e) criar um acervo muito rico de 
informações tecnológicas (patente). II – proteger os interesses do país, 
por meio: (a) da consolidação dos interesses econômicos, seja na 
esfera estatal, seja na esfera privada; (b) do incentivo a criação de 
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tecnologia nacional; (c) facilitar a incorporação no país de tecnologia 
estrangeira.

2.3. Quais os princípios do TRIPs?

 O TRIPs estabeleceu os princípios da nação mais favorecida, 
do tratamento nacional e da inovação técnica à transferência de 
tecnologia como os mais significativos, não excluindo outros que, no 
caso, desinteressam a este programa.

2.3.1. Nação mais favorecida.

 A exemplo do GATT, o TRIPs recorre ao princípio da nação 
mais favorecida. Isto pode ser verificado em seu art. 4º, o qual reza 
que, com relação à proteção da propriedade intelectual, toda 
vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um membro 
conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata 
e incondicionalmente aos interessados dos outros Estados-membros.
 Mas há exceções trazidas pelo mesmo dispositivo legal, 
pregando que está isenta desta obrigação toda vantagem, 
favorecimento, privilegio ou imunidade concedida por um membro 
que: a) resulte de acordos internacionais sobre assistência judicial ou 
sobre aplicação em geral da lei e não limitados, em particular, à 
proteção da propriedade intelectual; b) tenha sido outorgada em 
conformidade com as disposições da Convenção de Berna (1971) ou 
da Convenção de Roma, que autorizam a concessão em função do 
tratamento concedido em outro país e não do tratamento nacional; c) 
seja relativa aos direitos de artistas, intérpretes, produtores de 
fonogramas e organizações de radiodifusão não previstos nesse 
acordo; d) resultem de acordos internacionais relativos à proteção da 
propriedade intelectual que tenha entrado em vigor antes do Acordo 
Constitutivo da OMC, desde que esses acordos sejam notificados ao 
Conselho da OMC e ao Conselho do TRIPs e não constituam 
discriminação arbitraria ou injustificável contra os nacionais dos 
demais membros.

2.3.2. Tratamento nacional.

 Sobre Tratamento Nacional nós já vimos que é a obrigação na 
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qual o Estado-membro não poderá estabelecer regras, sobre 
propriedade intelectual, desfavoráveis aos nacionais de outros 
Estados-membros, em comparação com as regras estabelecidas aos 
seus próprios nacionais. Tal princípio também esta inserido no TRIPs, 
através do art. 3º. Porém, também há exceções, que são as previstas na 
Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na 
Convenção de Roma e no Tratado de Washington (1989), sobre 
Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.

2.3.3. Inovação técnica à transferência de tecnologia.

 Este princípio foi uma novidade trazida pelo TRIPs e é 
específico para a propriedade intelectual e fundamentalmente 
relevante, pois impõe ideais no sentido de que a proteção à 
propriedade intelectual deve contribuir para a inovação técnica e para 
a transferência de tecnologia. Previsto no art. 7º do TRIPs, o intuito é 
de proteger a propriedade intelectual, de forma a colaborar com o 
incentivo à inovação tecnológica e para a transferência de tecnologia, 
gerando benefícios para os produtores e para os usuários do 
conhecimento tecnológico. Porém, há um grande desafio em fazer 
com que esta proteção seja conducente ao bem-estar social e 
econômico do Estado-membro, respeitando o equilíbrio entre direitos 
e obrigações.
 No art. 8º do referido acordo, os países consignatários podem 
editar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas para proteger a 
saúde e nutrição públicas e estimular o interesse público em setores de 
importância elevada para seu desenvolvimento socioeconômico e 
tecnológico, ficando estas medidas submetidas à compatibilidade 
com o TRIPs. Ainda, segundo o art. 8º, o país-membro poderá tomar 
medidas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual 
por seus titulares ou para evitar mecanismos que limitem de maneira 
injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência 
internacional de tecnologia.

2.4. Formas de proteção dos direitos de propriedade intelectual.

 Os diferentes tipos de direitos sobre propriedade intelectual 
foram tratados na segunda parte do acordo TRIPs, bem como as 
formas de protegê-los. Buscando proteção para estes direitos, todos os 
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países consignatários do TRIPs trazem algumas obrigações básicas, 
além de exigir que se cumpram as obrigações dispostas nos acordos 
internacionais da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, 
quais sejam (i) o Convênio de Paris para a Proteção da Propriedade 
Industrial (patentes, desenhos e modelos industriais etc.) e o (ii) o 
Convênio de Berna para a proteção dos direitos dos autores.

2.4.1. Definições e proteções específicas.

 Podemos retirar o entendimento do que vem a ser o direito 
sobre propriedade intelectual do art. 2º da Convenção de Estocolmo, 
que institucionalizou a OMPI: a) os direitos relativos às obras 
literárias, artísticas e cientificas; b) as interpretações dos artistas 
intérpretes e as execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e 
as emissões de radiodifusão; c) as invenções em todos os domínios da 
atividade humana; d) as descobertas cientificas; e) os desenhos e 
modelos industriais; f) as marcas industriais, comerciais e de serviço, 
bem como as firmas comerciais e denominações comerciais; g) a 
produção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos 
inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, cientifico, 
literário e artístico.
 É evidente que a propriedade intelectual é gênero do qual 
decorrem direitos, sendo estes as espécies. Vejamos o que pensa Luiz 
Otávio Pimentel (1999, p. 126):

As diversas produções da inteligência humana e 
a lguns  ins t i tu tos  af ins  são denominadas  
genericamente de propriedade imaterial ou intelectual, 
dividida em dois grandes grupos, no domínio das artes 
e das ciências: a propriedade literária, cientifica e 
artística, abrangendo os direitos relativos às produções 
intelectuais na literatura, ciência e artes; e no campo da 
industria: a propriedade industrial, abrangendo os 
direitos que tem por objeto as invenções e os desenhos 
e modelos industriais, pertencentes ao campo 
industrial.

 Contudo podemos vislumbrar dois tipos de direitos dentro da 
propriedade intelectual, sendo os direitos autorais e os direitos sobre 
propriedade industrial. Newton Silveira (1998, p. 5) pondera que
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(...) a criatividade do homem se exerce ora no campo 
da técnica, ora no campo da estética. Em 
conseqüência, a proteção jurídica ao fruto dessa 
criatividade também se dividiu em duas áreas: a 
criação estética é objeto do direito do autor; a invenção 
técnica, da propriedade industrial.

 Ao que tudo indica, o desenvolvimento científico permitirá 
outras classificações de propriedade intelectual, sendo, no momento, 
as que citamos, suficientes para o desenvolvimento deste singelo 
artigo. Necessário visualizarmos o direito autoral e seus conexos.

2.5. Direito autoral e direitos conexos: copyright.

 Os direitos autorais e conexos tem proteção assegurada 
independentemente de registro, visando motivar o trabalho criativo. 
Além disto, os autores têm o direito exclusivo de colher os frutos 
sobre o uso de suas criações por certo lapso.
 Os direitos conexos são aqueles ligados, de alguma forma aos 
direitos autorais, por exemplo, os artistas intérpretes ou executantes, 
produtores de fonogramas etc.
 Os trabalhos literários e artísticos que compões os direitos 
autorais são assegurados pelo prazo mínimo de 50 anos após a morte 
do autor, como por exemplo, livros, composições musicais, pinturas 
etc. Também são protegidos os direitos dos performers (atores, 
cantores etc).
 Os programas de computador e as bases de dados que 
envolvam algum processo criativo também estão protegidos, de 
acordo com a convenção de Berna.
 A locação também foi coberta pelas regras internacionais, pois 
houve entendimento que a locação do produto do trabalho dos 
criadores afetam em muito a sua remuneração, portanto, eles podem 
proibir que este aluguel ocorra.

2.6. Propriedade industrial

 O art. 1º, item 2 do convênio de Paris, diz que a proteção à 
propriedade industrial abarca os direitos relativos às patentes de 
invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos 
industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, 
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o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominação de 
origem e também a repressão da concorrência desleal.
 Ainda analisando o art. 1º acima citado, agora em seu item 3, 
entendemos que o referido documento faz uma conceituação 
extensiva do que vem a ser propriedade industrial, dizendo que tal 
referencia não se aplica apenas à indústria, como o nome poderia levar 
um leitor desavisado a achar, mas estende-se ao comércio 
propriamente dito, como também ao domínio das indústrias agrícolas 
e extrativas e a todos os produtos fabricados ou naturais. Exemplos 
são os vinhos, grãos (soja transgênica), frutos, animais, minerais etc.

2.7. Patentes de invenções

 A patente de invenção é um privilégio que só é dado àquele que 
criar um produto ou um processo que esteja amparado a três critérios: 
(1º) Novidade: e para nós no Brasil o critério da novidade é definido 
por novidade absoluta, sendo que o invento não pode ter sido 
disponibilizado ao público em lugar nenhum no mundo, a menos que 
tenha sido divulgado pelo próprio inventor e nos casos previstos em 
lei; (2º) Atividade inventiva: o invento deve configurar em um avanço 
que traga vantagens técnicas e/ou comerciais em relação aos produtos 
ou serviços já conhecidos, ou seja, a invenção não pode ser coisa óbvia 
e irrelevante; (3º) Aplicação industrial: a invenção deve se mostrar 
viável à industrialização para reprodução em massa.
 A regra geral é que todo invento que obedeça às exigências da 
legislação pode obter a patente. No entanto, em alguns casos, a patente 
pode ser negada quando “considerados incompatíveis com a política 
industrial do país, ou atentam contra a moral, a ordem pública, ou a 
segurança nacional” (BARBOSA, p. 127).
 Esta previsão de exclusão do patenteamento esta no TRIPs em 
seu art. 27, o qual dispõe que os países podem negar a patente: (i) às 
invenções cuja exploração comercial em seu território devam ser 
impedidas para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive 
para proteger a saúde ou a vida das pessoas ou dos animais ou para 
preservar os vegetais, ou ainda para evitar danos graves ao meio 
ambiente, sempre que essa exclusão não se faça meramente porque a 
exploração esteja proibida por sua legislação; (ii) aos métodos de 
diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de pessoas 
ou animais; (iii) às plantas e os animais, exceto os microorganismos, e 

28

REVISTA FACTU JURÍDICADIREITO

ANO 10 – VOLUME 10 – DEZEMBRO/2010



os procedimentos essencialmente biológicos para a produção de 
plantas ou animais, que não sejam procedimentos não-biológicos ou 
microbiológicos.
 No entanto, não se pode confundir descoberta com invenção, 
pois, como menciona o art. 10 da Lei de Propriedade Industrial, 
excluem-se as descobertas da referida proteção de patente. Certo é que 
a proteção, segundo Barbosa (p. 112)

(...) se volta para uma ação humana, de intervenção na 
Natureza, gerando uma solução técnica para um 
problema técnico. Não têm proteção, mediante 
patente, a simples descoberta de leis ou fenômenos 
naturais, as criações estéticas, ou as criações abstratas 
(não-técnicas), como planos de contabilidade, regras 
de jogo ou programas de computador.

 A proteção à propriedade intelectual proferida por intermédio 
da patente é de vinte anos.
 Veja o exemplo que colocamos, muito citado, que é o caso do 
aparelho construído em 1876 e chamado de telefone de Bell: o 
aparelho é capaz de transmitir e receber sons através de um cabo 
elétrico. Seu titular foi Alexander Graham Bell, que adquiriu a Patente 
Nº 174.465.

2.8. Patentes de modelo de utilidade.

 Esta patente é conferida às novas formas ou disposições sobre 
inventos, que tragam melhoria funcional em sua utilidade ou no 
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Figura 1: Bell falando no protótipo do telefone.



processo de fabricação. Esta patente confere ao titular proteção por 
quinze anos, a contar da data do depósito do pedido de registro.
 Veja abaixo o exemplo, aproveitando o caso anterior. Perceba 
que houve um considerável melhoramento no invento:

2.9. Desenhos industriais

 Segundo Silveira (2007, p. 164), desenho industrial é 

a forma plástica ornamental de um objeto ou o 
conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser 
aplicado a um produto, resultando em um visual novo e 
original na sua configuração externa e que possa servir 
de tipo de fabricação industrial.

 Caso o desenho industrial não apresente diferenças 
significativas dos desenhos já conhecidos, os Estados-membros 
poderão não considerar o desenho industrial como novo ou original, 
sendo que tal possibilidade para o Estado deve estar prevista em suas 
legislações internas.
 A proteção aos desenhos industriais é de dez anos, no âmbito 
do TRIPs. Assim, os países consignatários não podem aplicar 
proteção inferior. No caso do Brasil, a proteção é de dez anos 
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Figura 2: Telefone Candle Stick 1926



prorrogáveis por mais três períodos de cinco anos cada, podendo 
chegar, assim, a vinte e cinco anos.
 Ainda utilizando o exemplo do telefone, veja abaixo o 
exemplo de desenho industrial que, alterando o disign do aparelho, o 
tornou mais atrativo:

2.10. Informações não divulgadas

 Informações não divulgadas são conhecimentos 
tecnopráticos, o know-how e as informações confidenciais. Para um 
melhor entendimento, podemos citar como exemplos a lista com a 
relação de clientes, as idéias e fórmulas secretas etc.
 O acordo TRIPs estabelece proteção às informações não 
divulgadas de um ano, cinco anos ou dez anos, a variar de acordo com 
o tipo de informação ou de sua relação com o produto (não sendo 
aplicada para produtos farmacêuticos de uso humano).

2.11. Circuitos integrados/topografias

 Seguindo as orientações de Silveira (2007, p. 166), podemos 
conceituar os circuitos integrados ou topografias como sendo 
“circuitos constituídos de componentes miniaturizados, montados em 
uma pequena pastilha de silício, ou de outro material semicondutor”. 
A proteção decorrente do TRIPs, neste caso é de dez anos no mínimo. 
Veja abaixo um exemplo de um circuito integrado:
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Figura 3: Ericsson 1951



2.12. Marcas

 Marca é algo que distingue um determinado empreendimento 
dos demais, pode ser um sinal, um nome, um desenho gráfico, temas, 
frases, logos, formas de embalagens, combinação de cores, temas 
musicais ou sons.
 A proteção mínima é de sete anos para a marca, conforme os 
ditames do TRIPs. Este prazo é contado da data da concessão do 
registro e é prorrogável sucessivamente e indefinidamente por 
períodos iguais. O Brasil adotou o período mínimo de dez anos.
 Para melhor entendimento, vejamos abaixo um exemplo no 
qual há mais de um tipo de proteção a direito intelectual.
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Figura 4. Foto de um circuito integrado para o desenvolvimento de 
uma tecnologia CMOS, projetado e fabricado na Escola Politécnica 
da USP

Figura 5. Imagem de um tipo de perfume da marca Dolce & Gabbana



2.13. Denominação de origem

 A origem geográfica de um determinado produto pode agregar 
valor significativo a ele, sendo que, portanto, a denominação de 
origem não pode gerar dúvida para o consumidor e principalmente 
não pode induzi-lo a erro em relação à origem geográfica do produto 
que estiver adquirindo. Ademais, levar o consumidor a erro em 
relação à origem geográfica de um produto caracteriza concorrência 
desleal.
 O TRIPs, em seu art. 22, traz algumas regras neste sentido, 
estabelecendo que os Estados-membros terão que ter legislação que 
impeça a utilização de indicações imprecisas ou incorretas que 
possam levar o público a engano em relação à origem geográfica do 
produto, bem como coibir a utilização de outras maneiras que 
constitua concorrência desleal. Caso haja pedido de registro, ou se o 
registro já tenha sido conferido, em casos que seja configurada a 
situação irregular acima exposta, o membro deverá denegar ou 
invalidar de oficio ou por meio de pedido de parte interessada.
 O acordo TRIPs destinou o art. 23 especificamente para estas 
questões, envolvendo os vinhos. Isto se justifica pela importância da 
indicação geográfica para as características e custos do produto, o que 
vai influir em seu valor agregado.
 Podemos citar como exemplo de desobediência às estas 
normas a seguinte situação: imaginem de uma fábrica no Paraguai, 
que venha a produzir vinhos localmente e atribua a eles o nome de 
“Château Lafite Rothschild de France 1787”. Neste caso o público 
seria induzido a pensar que o referido vinho tenha origem na França e 
mais, poderia fazê-lo confundir o citado vinho com o famoso vinho 
“Château Lafite Rothschild 1787” que é um dos vinhos mais caros do 
mundo.

3. A EVOLUÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES DO ACORDO 
MULTILATERAL DE INVESTIMENTOS (TRIMS)

 O acordo costurado na rodada do Uruguai do GATT, sobre 
medidas de investimentos não satisfez os maiores interessados, quais 
sejam: os Estados Unidos e outros países desenvolvidos, nem aos 
peíses-membros em desenvolvimento do GATT, encabeçados, entre 
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outros, pelo Brasil. Tais divergências são devido ao fato de que os 
países desenvolvidos que são os maiores provedores de recursos 
capitais para investimentos nos países em desenvolvimento, e por tal 
motivo querem ampla proteção aos seus investimentos. Já os países 
em desenvolvimento rechaçam tal tentativa pelo fato de que apesar de 
tais investimentos serem importantes para a economia nacional, eles 
também apresentam um certo grau de nocividade, pois eles tem um 
alto potencial de enfraquecimento das empresas nacionais, bem como 
a evasão de divisas produzidas no país nacional em favor dos países de 
origens dos investimentos.
 Por tais motivos as regras decorrentes de tal acordo ainda não 
estão sendo colocadas em prática, nem tão pouco se fez um consenso 
sobre tal. Espera-se que durante a rodada Doha, que ainda esta em 
andamento, se chegue a um denominador comum.

3.1. Os investimentos no sistema multilateral de comércio

 O assunto em tela já está em pauta a alguns anos no cenário 
mundial. Em 1950, na Carta de Havana, a questão dos investimentos 
multilaterais internacionais foi tratada e produziu alguns dispositivos, 
contudo, como é sabido, os Estados Unidos da América não ratificou o 
documento e o instrumento não entrou em vigor, no que diz respeito 
aos investimentos.
 Tal preocupação tem se tornado cada vez mais objeto de 
discussões e debates na busca de um sistema de regramento único, 
através dos tratados multilaterais.
 Em 1955, sob o amparo do GATT, os países signatários 
pactuaram a aprovação de uma Resolução sobre Investimento 
Internacional para o Desenvolvimento Econômico, mas esta 
resolução tinha o objetivo de reconhecer a importância dos fluxos de 
capital e de orientar para que este importante mecanismo de 
desenvolvimento fosse de encontro com os objetivos maiores do 
GATT, e os países industrializados, liderados pelos Estados Unidos da 
América, queriam mais, queriam regras que protegessem seu capital 
e/ou o capital de seus investidores nacionais.
 Assuntos pertinentes a questão dos investimentos 
internacionais, como a questão dos subsídios e as compras 
governamentais chegaram a ser tratados na Rodada Tóquio do GATT. 
Porém foi a partir dos anos 80 na Rodada Uruguai que os Estados-
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membros do GATT, os desenvolvidos, fizeram sua investida no 
sentido de trazer para a alcunha do GATT e submeter às suas regras, o 
tema investimento financeiro internacional. Tal investida dos Estados 
desenvolvidos, dentre outras justificativas, pode ser explicada pelo 
fato de que eles queriam impor suas condições sobre investimentos 
internacionais, visto que era deles que saiam a maioria do capital 
financeiro a ser investido em outros países e esta imposição de 
condições só seria obedecidas pelos países em desenvolvimento e 
menos desenvolvidos se fossem acolhidas no âmbito do GATT, 
acordo ao qual os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos 
são signatários.
 Contudo, os países em desenvolvimento, liderados por Brasil 
e Índia, não aceitaram a inclusão do tema. Assim, do ato final da 
Rodada Uruguai houve a criação da OMC, mas não houve nenhuma 
regulação sobre o tema investimento. Porém, buscando amenizar o 
impasse e prosseguir nas negociações em âmbito geral na Rodada 
Uruguai, houve a instituição de algumas normas relacionadas, 
indiretamente, com os investimentos internacionais, mas estas 
normas, como dito, não regulamentam diretamente os investimentos, 
mas sim as medidas ou fatores nacionais que possam influir nos 
investimentos. Vejamos os principais normativos que foram criados 
pela Rodada Uruguai e que influenciam o assunto: (i) o Acordo sobre 
Medidas de Investimento Relacionadas ao Comércio (TRIMs); (ii) o 
Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS); (iii) o Acordo 
sobre Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o 
Comércio (TRIPs); e (iv) o Acordo sobre Subsídios e Medidas 
Compensatórias (SMC).
 Na Conferência Ministerial de Singapura, ocorrida em 1996, 
foi estabelecido o que se conhece como “os temas de Singapura”. Tais 
temas estabelecidos pelos Estados-membros foram (a) sobre o 
comércio e investimento; (b) sobre políticas de concorrência; e (c) 
sobre a transparência da contratação pública.
 Já em 1998, na competência da Organização para a 
Cooperação Econômica e o Desenvolvimento (OCED), novamente os 
países desenvolvidos tentaram negociar a questão dos investimentos 
internacionais. seria a criação de um Acordo Multilateral sobre 
Investimentos (AMI), porém a França desistiu e a tentativa obteve 
sucesso.
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Em virtude do exposto, em relação aos investimentos internacionais, 
propriamente ditos, a situação continua como os países em 
desenvolvimento preferem, a questão ainda é tratada em acordos 
bilaterais os chamados BITs, sendo estes acordos competentes para 
assegurar a proteção do investimento estrangeiro e estabelecer sobre 
os mecanismos de solução de controvérsias.

3.2. O acordo da OMC sobre medidas de investimento 
relacionadas ao Comércio (TRIMS)

 O investimento estrangeiro pode ser dividido em direto e 
indireto, sendo que o primeiro é aplicado diretamente na atividade 
produtiva serviços ou de bens no pais de destino, como por exemplo 
no caso de uma multinacional estrangeira que constrói uma fábrica no 
Brasil. Já o investimento estrangeiro indireto são os casos de 
aplicação financeira, por exemplo, na compra de ações de empresas 
brasileiras.
 O TRIMs é o acordo sobre medidas de investimento 
relacionadas ao comércio, mas o que seria “medida de investimento 
relacionada a comércio” no âmbito do GATT? Bem, o próprio TRIMs, 
que seria o acento ideal para tal definição, não nos dá esta resposta. 
Mas é reconhecido pela OMC que estas medidas de investimentos 
relacionadas ao comércio internacional existem e que em muitos 
casos são prejudiciais ao comércio internacional, por meio de 
restrições ou outros meios de distorcer a liberalização do comercio 
internacional. São as conhecidas medidas indevidas de investimento.
 Portanto, podemos entender que as medidas a que se refere o 
TRIMs são aquelas medidas tomadas, por meio de legislação 
nacional, que visem restringir o investimento estrangeiro. Isto pode 
ocorrer como, por exemplo, no caso de um país impor certas 
exigências aos investidores estrangeiros as quais não existam para os 
nacionais.
 Com esse entendimento, a OMC, através do TRIMs, em seu 
art. 2º, faz as seguintes ressalvas: (i) proibição a medidas que violem o 
Artigo III (tratamento nacional) do GATT, como já explicado quando 
falamos sobre o GATS. Tal medida visa impedir que seja dado 
tratamento restritivo aos investidores estrangeiros ou a produtos 
estrangeiros. São medidas que afetam pejorativamente o comércio 
internacional, fazendo favorecimento ao nacional à custa de prejuízo 
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do estrangeiro. Exemplo é são as medidas que imponham a utilização 
de produtos nacionais no processo produtivo (regras de conteúdo 
local); (ii) proibição a medidas que violem o Artigo XI (eliminação de 
restrições quantitativas) do GATT. São medidas que limitam a 
importação de produtos através de quotas, submetendo os 
estrangeiros a limites de comercialização internacional.
 O TRIMs objetiva proibir que os países-membros se valham, 
por meio de seus governos, de medidas protecionistas ou leoninas 
contra o capital estrangeiro. Exemplos de situações que o TRIMs visa 
evitar é a imposição de metas de exportação às empresas estrangeiras; 
a imposição de obrigação para as empresas utilizarem em seus 
processos produtivos componentes de origem local, entre outros.
 O TRIMs, a exemplo do GATT, preza pelo princípio da 
transparência, impondo, através do art. 6º, obrigação aos membros de 
publicar aos demais membros todas as medidas relacionadas a 
investimentos que, por ventura, o país venha a adotar, em esferas 
nacionais, estaduais ou municipais.
 Mas tais obrigações trazidas pelo TRIMs, praticamente, 
podemos dizer que não foram totalmente implementadas, pois os 
Estados-membros estão se valendo dos dispositivos contidos nos 
artigos 3º e 4º do referido TRIMs. O art. 3º diz que os países podem se 
valer das mesmas exceções contidas no GATT e o art. 4º diz que, 
segundo o art. XVIII do GATT e outros dispositivos da OMC, os 
países em desenvolvimento estão desobrigados por cinco anos, mas 
este prazo não está sendo cumprido, ou seja, os países em 
desenvolvimento que adotam medidas que afrontam os ditames do 
TRIMs ainda não se adequaram.
 O acordo TRIMs estabeleceu, como foro responsável para 
examinar o funcionamento e a aplicação do acordo, o Comitê de 
Medidas em Matéria de Investimento Relacionadas ao Comércio.
 A não aderência plena ao acordo por parte dos países em 
desenvolvimento tem justificativas, como assevera Aluísio 
Mercadante, que o TRIMs “impede que o Brasil conte com 
instrumentos relevantes no processo de superação de sua 
vulnerabilidade externa”.
 De fato, a questão dos investimentos internacionais não é de 
fácil articulação, pois em uma economia globalizada, em que os 
Estados perdem cada vez mais controle do fluxo de capital, os Estados 
ficam em uma situação fragilizada, visto que qualquer movimento 
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abrupto e inesperado do fluxo de capitais, de forma negativa, a certo 
país em desenvolvimento, poderia assolá-lo em uma crise de 
proporções graves.

3.3. O acordo da OMC sobre serviços (GATS) e os serviços 
financeiros

 O GATS, na abrangência de seus dispositivos, acomoda regras 
sobre o Investimento Direto Estrangeiro (IDE) e o estabelecimento no 
setor de serviços. Além disso, o GATS trata indiretamente sobre 
investimento estrangeiro quando, por exemplo, regulamenta questões 
de serviço, como no caso de presença comercial, situação de prestação 
de serviço que se materializa através de investimento estrangeiro. Por 
tais motivos, muitos consideram o GATS mais relevante do que o 
próprio TRIMs, em matéria de investimentos.
 Portanto, algumas considerações que não podemos deixar de 
fazer, como o fato de que as obrigações gerais decorrentes do GATS e, 
por meio dele, se aplicam aos investimentos, obrigações relativas à 
nação mais favorecida e ao tratamento nacional, bem como às 
obrigações especificas inerentes ao acesso a mercados existentes e 
negociados.
 Como já visto, quando tratamos sobre o GATS, os Estados-
membros podem adotar medidas protetivas em ralação ao 
investimento estrangeiro, isto está disposto no anexo sobre serviços 
financeiros, no qual se abre a possibilidade de proteger, além dos 
investimentos, os depositantes e os tomadores de seguros. Mas, 
lembre-se que o acordo GATS exclui do seu âmbito de atuação os 
serviços prestados pelos bancos centrais.
 Voltando ao estudo do GATS, dentro do que nos interessa, os 
investimentos internacionais, e verificada a correlação entre os 
serviços financeiros, que intitulam um anexo do GATS, e os 
investimentos internacionais, faz-se necessário esclarecer alguns 
pontos, como o entendimento do serviço financeiro dentro do GATT. 
Bem, podemos dizer que serviços financeiros neste diapasão, segundo 
Silveira (2007, p. 182), é “(...) qualquer serviço de natureza financeira 
oferecido por um prestador de serviços financeiros de um membro”. 
Mas, devemos ponderar que foram excluídas do rol de serviços 
financeiros as atividades (i) de serviços de seguros e serviços 
conexos; (ii) serviços bancários e outros serviços financeiros 

38

REVISTA FACTU JURÍDICADIREITO

ANO 10 – VOLUME 10 – DEZEMBRO/2010



(excluindo os seguros); e (iii) as garantias e compromissos.

3.4. A Conferência Ministerial de Hong Kong

 Realizada em 2005, a sexta conferência ministerial da OMC, 
teve como motivação principal a tentativa de solucionar as questões 
pendentes do acordo final de Doha, que tinha como meta ser 
concluído em 2006.
 O referido acordo de Doha é resultado da Quarta Conferência 
Ministerial (2001), que resultou no Programa de Doha para o 
Desenvolvimento. E tal programa é importante para nosso estudo 
porque abrange os temas de serviços e de investimentos.
 Após o prazo para os PMA apresentarem suas medidas 
restritivas e distorcivas contra os investimentos internacionais, que 
tenham por finalidade fomentar o comércio internacional, inicia-se 
um novo prazo de transição para que os países consigam 
progressivamente reduzir tais medidas. Este último prazo é de sete 
anos, prorrogáveis, de acordo com as necessidades individuais de 
cada membro e a critério da CCM. 
 Novas medidas ainda podem ser criadas pelos PMA, mas, ao 
fazê-las, os mesmos deverão cientificar a CCM, no prazo de seis 
meses imediatamente após a criação da medida e estas novas medidas 
poderão viger por cinco anos prorrogáveis. A CCM fará juízo de valor 
quanto à necessidade da medida, frente aos critérios financeiros, 
comerciais e de desenvolvimento. Tais medidas deverão estar 
acabadas até 2020.

 3.5. O futuro dos investimentos na OMC

 Com o parágrafo 22 da Declaração Ministerial de Doha, o 
grupo de trabalho em matéria de investimento irá analisar os tópicos a 
seguir: (a) alcance e definição; (b) transparência; (c) não-
discriminação; (d) modalidades de compromissos de 
preestabelecimento baseadas no esquema de listas positivas do tipo 
GATS; (e) disposições relativas ao desenvolvimento; (e) exceções e 
salvaguardas relacionadas com balança de pagamentos; e (f) consultas 
e solução de controvérsias entre os membros.
 Desde então, tem-se a finalidade de um dia estabelecer um 
acordo abrangente sobre o tema, que traduza de forma a acomodar os 
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interesses de todos, tanto os que fornecem quanto os que recebem o 
investimento, mas que, principalmente, leve em conta as questões de 
interesse ao comércio, ao desenvolvimento, finanças, bem como 
considere as regulamentações em função do interesse público 
proferidas pelos Estados-membros. Tudo em consideração aos 
interesses dos países em desenvolvimento e dos menos 
desenvolvidos.
 Porém, mesmo que estes sejam o norte deste novo possível 
acordo, os países em desenvolvimento têm se mostrado contrários a 
tal regulação multilateral (principalmente a Índia) e, por serem eles os 
principais destinos dos investimentos internacionais, esta regulação 
se mostra como um desafio grande. Estes países em desenvolvimento 
preferem as negociações bilaterais, como, em regra, ocorre 
atualmente.
 O Brasil, que é um país notadamente receptor de 
investimentos internacionais, poderia ser bastante prejudicado por um 
futuro acordo multilateral, conforme leciona Barreto (2002, p. 259), 
porém, não teria maiores dificuldades em recepcionar os dispositivos 
normativos de tal acordo, visto as reformas introduzidas na legislação 
pátria, mediante reformas constitucionais em 1995 que, dentre outros 
resultados, propiciou maior facilidade de entrada do capital 
estrangeiro.
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RESUMO

 O presente Trabalho tem como objetivo levar o conhecimento 
dos interessados um brevê histórico da Lei 11.340/06, conhecida 
como Lei Maria da Penha, e a necessidade de representação da 
ofendida e as suas problemáticas. A lei trata da violência domestica, e 
confere uma série de medidas para proteção da mulher e dos seus 
direitos. A referida lei foi editada a partir do anseio social de coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher, criando dispositivos 
para medidas protetivas de emergência e aumento do rigor na punição 
dos agressores. 

PALAVRAS-CHAVE: Lei Maria da Penha; violência domestica; 
mulher; representatividade; Lei 11.340/06.

ABSTRACT

 The present work aims to inform interested parties a brief 
history of Law 11.340/06, known as the Maria da Penha Law, and the 
need for representation of the victim and their problems, the law deals 
with domestic violence, and gives a series of measures to protect 
women and their rights. This law was edited from the social desire to 
curb domestic violence and violence against women, creating devices 
for emergency protective measures and tightening the punishment of 
offenders.

KEY WORDS: Maria da Penha Law; domestic violence; women; 
representativeness; Law 11.340/06.
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1. INTRODUÇÃO

 A Lei n° 11.340/06 veio para mudar o panorama das 
relações sociais e familiares, como o disposto na Constituição 
Federal, impedindo a violência familiar contra a mulher e tornando o 
agressor passível de sanções mais pesadas e mais imediatas por parte 
do poder judiciário.

A Lei n° 11.340/06 recebeu o nome de “Lei Maria da Penha” 
em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, farmacêutica, 
cearense, constante e severamente agredida pelo marido, que por duas 
vezes tentou matá-la, deixando-a paraplégica e com muitas outras 
seqüelas físicas e psicológicas. 

A nova lei traz também uma série de medidas para encorajar a 
mulher a denunciar a violência e a impedir que ela sofra mais 
agressões durante a tramitação do processo, garantindo assim que a lei 
seja de fato cumprida. 

Os chamados “Crimes de Menor Potencial Ofensivo” são 
determinados pela lei 9.099/95. De acordo com o texto da Lei Maria 
da Penha em seu artigo 41°: “Aos crimes praticados com violência 
doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena 
prevista, não se aplica a Lei no 9.099/95”, criando, assim, discussões 
entre diversos doutrinadores.

O presente artigo, além de apresentar os dispositivos gerais da 
lei, visa elucidar a questão da necessidade de representação por parte 
da ofendida para o prosseguimento da ação penal.

A representação criminal é a intenção do ofendido ou 
ofendida de ver o seu ofensor ser processado judicialmente pelo órgão 
competente, pelo conceito de persecutio criminis – a perseguição ao 
crime e ao seu autor, sendo assim, é o que inicia o inquérito policial, 
que, conseqüentemente, iniciará o processo.

Existem defensores da teoria de que tal representação é 
desnecessária, sendo função do Ministério Público intentar as 
medidas de proteção e levar o processo a termo.

Não obstante, o texto legal afirma a necessidade de 
representação nas ações penais públicas condicionadas, mesmo que o 
amparo legal exista e existam recursos supervenientes para a proteção 
da ofendida.

As inovações que Lei Maria da penha trouxeram para o 
Direito Brasileiro também vieram com inúmeras discussões entre 
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juristas, isso faz com que o nosso Direito crie novos mecanismos que 
ajudam cada vez mais em problemas  como a violência domestica 
entre tantos outros.

2. BREVE HISTÓRICO

A maneira como a lei era aplicada anteriormente fez com que 
Maria da Penha Maia Fernandes tivesse que lutar por anos e se juntar a 
diversos movimentos de proteção à mulher para, enfim, mobilizar 
esforços, juntamente com diversas organizações públicas e civis para 
mudar o panorama da lei e finalmente ver seu agressor devidamente 
preso.

A Lei Maria da Penha veio complementar o § 8° do art. 226 da 
Constituição Federal (BRASIL, 1988): “O Estado assegurará a 
assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando 
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações". 

Sendo a violência doméstica à mulher um fato recorrente em 
diversos lugares no mundo e estando disposto na Constituição 
Federal, a criação de dispositivos para a proteção dos entes da família 
contra a agressão, a Lei Maria da Penha dá cumprimento ao artigo da 
Constituição em forma completa.

3. A LEI N 11.340/06 

Com o clamor social e repercussão internacional gerado pelo 
caso de Maria da Penha Maia Fernandes, foi sancionada em 07 de 
agosto de 2006 a Lei 11.340, com o nome em sua homenagem. O texto 
legal completo possui 46 artigos que versam sobre a tipificação da 
violência doméstica, para a qual não existe mais a necessidade de 
coabitação nem discrimina orientação sexual para ser tipificada.

 
A lei afirma, em seu artigo 12°, inciso I:

Em todos os casos de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá 
a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no 
Código de Processo Penal:
I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e 
tomar a representação a termo, se apresentada;
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Todas essas medidas têm a função de proteger a mulher 
durante o processo, sendo notória a não prestação de queixa por parte 
da ofendida no regime legal anterior devido à possibilidade de 
retornarem ou agravarem-se as agressões por falta de amparo legal. 

No regime atual, essas proteções são base sustentatória do 
argumento de que a representação ainda é necessária, sendo que foram 
criados dispositivos para proteger a ofendida que decidir por 
representar.

4. CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO

 As infrações de menor potencial ofensivo estão determinadas 
no 61 lei 9.099/95, considerando as contravenções penais e os crimes 
a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou 
não com multa. 
 A intenção do legislador ao criar o instituto de crimes de menor 
potencial ofensivo foi o de estabelecer o princípio de sumariedade e, 
conseqüentemente, celeridade processual e executória, De acordo 
com o art. 41 da Lei Maria da Penha, aos crimes praticados com 
violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da 
pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. 
 Existe, nesse sentido, uma controvérsia. Os dois textos legais 
são amparados pela Constituição Federal de 1988. O Juizado Especial 
Criminal tem suporte no art. 98 e a Lei Maria da Penha tem 
sustentação no §8° do art. 226. Dessa forma, sendo ambas leis 
ordinárias, não poderia, segundo alguns juristas, contrariarem a Lei 

 9.099/95.
 A arbitrariedade da mesma lei é razão de celeuma entre 
especialistas, que consideram que o texto da Lei 11.340/06, ao 
proteger a mulher contra as agressões, institui um velado preconceito 
contra os homens, no que pese a aplicação da Lei 9.099/95, pois 
tarata-se de um direito de todo cidadão.

5. CONCEITO DE REPRESENTAÇÃO

A representação criminal, citada diversas vezes ao longo desta 
produção, é a intenção do ofendido ou ofendida de ver o seu ofensor 
processado judicialmente pelo órgão competente, pelo conceito de 
persecutio criminis – a perseguição ao crime e ao seu autor. Sobre a 
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matéria, Bittencourt (2005, p. 335) afirma que a 

Representação criminal é a manifestação de vontade 
do ofendido ou de quem tenha qualidade para 
representá-lo, visando a instauração da ação penal 
contra seu ofensor. A representação, em determinadas 
ações, constitui condição de procedibilidade para que 
o Ministério Público possa iniciar a ação penal. 

A não ser pela representação criminal – exigida em muitos 
casos – o MP e órgãos associados e competentes não podem instaurar 
inquéritos ou levar a demanda adiante. No caso específico da Lei 
11.340/06, a ofendida deve representar formalmente contra seu 
ofensor, e a representação só pode ser retirada em audiência especial, 
marcada com esse manifesto intento, e antes do parecer do MP, em 
conformidade com o art. 16 da referida lei. Este artigo foi também 
razão para sustentar a argumentação de que a progressão processual 
da Lei 11.340/06 fosse a de ação penal pública incondicionada.

6. POSIÇÕES DOUTRINÁRIAS E JURISPRUDENCIAIS.

 A doutrina jurídica brasileira hodierna não contempla a visão 
que determina a ação penal pública incondicionada. Ao contrário, 
como o exposto no artigo 12, inciso I, da citada lei, a autoridade 
policial deve tomar a representação da ofendida a termo se esta for 
apresentada. É necessária a representação da ofendida, mesmo pelo 
conceito de representação criminal, que é a vontade da ofendida de ver 
movida uma ação penal pública contra seu ofensor.
 Cabe a ressalva de que, de acordo com alguns juristas, a 
necessidade de representação tem tornado o processo muito lento e 
longe da realidade necessária à preservação da lei. 
 Para esses juristas, as ameaças e demais complicações para a 
ofendida durante o processo fazem com que muitas ações sejam 
arquivadas e que, portanto, torna a necessidade de representação um 
obstáculo ao cumprimento da lei.
 Sobre a matéria, Gonçalves e Lima (2006) afirmam que

É do interesse público que tal violência cesse, não 
podendo o Estado tolerá-la em nenhuma hipótese. Há 
muito a violência doméstica deixou de ser considerada 
um problema conjugal, familiar, em que não se mete a 
colher. A opção brasileira, por determinação 
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constitucional, é pelo seu combate.

O argumento de que a necessidade de representação atravanca 
alguns processos é perfeitamente válida, contudo, não é premiada, 
quer pela doutrina quer pelo texto legal. Mais ainda, a necessidade de 
representação é uma contraparte do direito de renúncia, direito que 
seria violado caso os processos não necessitassem de representação 
para correr. 

Pese ainda que, em muitos casos, é interesse da vítima a 
renúncia não por medo ou coerção, mas por razões de cunho particular 
aos quais não tem acesso o poder público, em que seria também 
ofendida a vítima pelo estado ao avançar sobre suas próprias decisões, 
tornando-a vítima mais uma vez.

Uma das razões pessoais que podem levar a ofendida a usar de 
seu direito de renúncia é a intenção de reconciliar-se com o ofensor, 
levando em consideração que ainda que seja ofensor, é alguém que, de 
acordo com o texto legal do artigo 5°, incisos II e III, da Lei 11.340/06, 
são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por 
afinidade ou por vontade expressa, ou, em qualquer relação íntima de 
afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, 
independentemente de coabitação. 

Nesse sentido, Cunha e Pinto (2007) afirmam que

na esmagadora maioria das vezes, se percebe a rápida 
reconciliação entre os envolvidos, servindo o 
processo penal apenas para perturbar a paz familiar, 
quando a finalidade do aplicador da lei deve ser, 
sempre, a preservação da família.

Nunca será demasiado repensar a reconciliação familiar como 
célula nuclear do Estado. Fica, então, garantido o direito de renúncia à 
ofendida, logo, garante-se também a permanência da unidade 
conjugal.

CONCLUSÃO

 Conclui-se através desse artigo a impropriedade da ação penal 
pública incondicionada, no âmbito da Lei 11.340/06, tendo em vista 
que é do interesse da ofendida ter a possibilidade de renúncia. 
 Existem juristas que defendem que a necessidade de 
representação atrapalha o andamento da justiça; não obstante, a nova 
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lei traz mecanismos de defesa da ofendida que lhe garantem 
segurança, caso deseje representar, sendo a perda de seu direito de 
renúncia desnecessária e agravante, visto que na ação penal pública 
incondicionada ela não teria tal direito. 
 Conclui-se também que a lei Maria da Penha é uma importante 
inovação no sentido de legislação para a proteção da família, 
considerando que é abrangente, moderna e criada em conformidade 
com os melhores interesses da preservação dos direitos da mulher no 
seio da família moderna. 
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violencia-domestica>. Acesso em 09.nov.2010.
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LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS NOS 
CONTRATOS CELEBRADOS POR INSTITUIÇÕES 

INTEGRANTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Caio César Pereira
Acadêmico do curso de Direito da FACTU

RESUMO

A teoria contratual contemporânea contempla quatro grandes 
princípios: autonomia privada, boa-fé, justiça contratual e função 
social do contrato.

O direito romano, excessivamente preocupado com o rigor 
formal, restringia os contratos aos tipos de negócios jurídicos 
taxativamente enumerados. Porém, o individualismo e o liberalismo 
econômico subjacentes aos códigos modernos permitiram que as 
partes pudessem concluir contratos que não fossem especialmente 
regulamentados pelo legislador. Isso demonstra que a gênese dos 
contratos se encontra na vontade, devendo as formas se colocarem a 
seu serviço.

Em função dessa nova realidade, é possível aferir várias 
modalidades contratuais estipuladas no diploma civilístico, bem 
como várias outras modalidades contratuais atípicas que afloram no 
mercado pelo incessante tráfego econômico e jurídico. Dentre estes se 
incluem os contratos celebrados pelas instituições integrantes do 
Sistema Financeiro Nacional, denominados de “contratos bancários”.
 Podem ser cobrados em contrato bancário juros contratuais, 
compensatórios e moratórios, além de multa por descumprimento do 
contrato, correção monetária, ou ainda, não sendo cumulada com 
estes, comissão de permanência. Tais encargos não submetidos às 
disposições do Decreto 22.626/33, conforme enunciado nº 596 da 
súmula predominante do Supremo Tribunal Federal.

Conforme vasta jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, a apreciação da legalidade dos juros e demais encargos 
praticados em contratos bancários deve-se dar à luz dos princípios que 
regem a matéria dos contratos.

 
PALAVRAS-CHAVE: Contratos bancários, instituições financeiras, 
limitação de juros, Lei de Reforma Bancária, juros compensatórios.
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ABSTRACT

The contemporary contract theory contains four main 
principles: autonomy, good faith, contractual justice and the social 
contract.

Roman law, overly concerned with the formal rigor, the 
contracts restrict the types of legal transactions listed exhaustively. 
However, individualism and economic liberalism underlying the 
modern codes have allowed the parties to conclude contracts that were 
not specifically regulated by the legislature. This demonstrates that 
the genesis of the contracts is their determination, and forms are put at 
your service.

In accordance with this new reality, it is possible to assess 
various contractual arrangements stipulated in the law Civilist as well 
as various other contractual arrangements that arise in atypical 
marked by the incessant economic and traffic law. Among these 
include contracts awarded by institutions of the National Financial 
System, known as "banking agreements."

Contract may be charged in bank contractual interest, 
compensatory and arrears and fines for breach of contract, monetary, 
or even not being combined with these, the committee spent. Such 
charges are not subject to the provisions of Decree 22.626/33, as set 
out in paragraph 596 the summary of the Supreme Court.

As vast jurisprudence of the Superior Court, in assessing the 
legality of interest and other charges charged in bank contracts should 
be given to the principles governing the matter of contracts.

KEY WORDS: Bank contracts, financial institutions, limitation of 
interest, banking reform act, compensating interest.

1. INTRODUÇÃO
O país vive uma nova realidade econômica e a modalidade 

dos contratos bancários, resultante dessa nova situação, fez com que 
os institutos jurídicos tivessem de se adaptar por meio da implantação 
de normas, disposições normativas emitidas pelo Banco Central etc, 
objetivando fomentar a liberação de crédito ao consumidor dos 
serviços bancários. 

Em função dessa nova realidade, é possível aferir várias 
modalidades contratuais estipuladas no diploma civilístico, bem 
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como várias outras modalidades contratuais atípicas que afloram no 
mercado pelo incessante tráfego econômico e jurídico. Dentre estes se 
incluem os contratos celebrados pelas instituições integrantes do 
Sistema Financeiro Nacional, denominados de “contratos bancários”.

Por se tratar de recentes institutos jurídicos, doutrina e 
jurisprudência tem se posicionado, no mais das vezes, em linhas 
dissonantes, provocando certa insegurança jurídica na aplicação dos 
preceitos relacionados à matéria dos contratos bancários, a depender 
de uma apreciação teleológica que esclareça esses novos institutos 
sob a luz do ordenamento jurídico pátrio sem, contudo, pretender 
esgotar toda a discussão, caminhando apenas no sentido do deslinde 
da a sua conceituação e aplicabilidade, limitação das taxas dos juros 
compensatórios, juros moratórios, multa, comissão de permanência e 
aplicação de determinados indexadores de reajuste.

2.  TEORIA GERAL DOS CONTRATOS

 Os contratos, fontes primordiais de obrigações, na concisa e 
acertada definição de Ulpiano, citado por Barros Monteiro (2010), 
significa o mútuo consenso de duas ou mais pessoas sobre o mesmo 
objeto (est pactio duorum pluriumve in idem placitum consensus).
 Contemporaneamente, a teoria contratual contempla quatro 
princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, justiça 
contratual e função social do contrato (Rosenvald, p. 457, 2009).
 A disciplina constitucional consubstanciada nos denominados 
“Direitos de 2ª e 3ª Dimensões” trouxe novo relevo à autonomia da 
vontade, denotando-se ser imprescindível a conjugação entre a 
liberdade contratual e o princípio da solidariedade (art. 3º, I, da 
Constituição Federal), em reação ao liberalismo imperante no século 
XIX, que primava pela função social da propriedade em detrimento da 
função social do contrato. 
 Segundo Jones Figueirêdo Alves, citado por Venosa (2006), 

a função social do contrato acentua a diretriz de 
sociabilidade do direito, de que nos fala, 
percucientemente, o eminente Professor Miguel 
Reale, como princípio a ser observado pelo intérprete 
na aplicação dos contratos. Por identidade dialética, 
guarda intimidade com o princípio da função social da 
propriedade previsto na Constituição Federal.
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Insista-se que persiste a regra de que os contratos são regidos 
pela autonomia da vontade emanada dos pólos da relação negocial e 
deve ser sempre respeitada, no entanto, deve compatibilizar-se com a 
garantia constitucional dos direitos fundamentais.

A excepcional ascensão da boa-fé objetiva nas legislações 
mais atuais, nos dizeres de Nelson Rosenvald (p. 458, 2009), 

é fruto da superação de um modelo formalista e 
positivista que dominou os ordenamentos jurídicos no 
século XIX, sobrevindo até o fim da II Guerra 
Mundial, significando um modelo de conduta social, 
verdadeiro standard jurídico ou regra de conduta, 
caracterizado por uma atuação de acordo com 
determinados padrões sociais de lisura, honestidade e 
correção, de modo a não frustrar a legítima confiança 
da outra parte. 

Assim, o intérprete da relação jurídica formalizada em 
contrato deve ter em mente os princípios enunciados acima, buscando 
a adequação destes à relação contratual, conduzindo-se ao respeito 
aos direitos fundamentais enunciados na Constituição da República e 
a justiça contratual.

2.1.  MODALIDADES CONTRATUAIS

Remontando-se ao direito romano, havia enorme rigorismo 
formal, de modo que se restringiam os contratos aos tipos de negócios 
jurídicos taxativamente enumerados. Porém, o individualismo e o 
liberalismo econômico que encampam os códigos modernos 
permitiram que as partes celebrassem contratos que não fossem 
especialmente regulamentados pelo codificador, prestigiando a 
vontade dos contratantes. 

Os contratos ditos típicos, pois que regulamentados expressa 
e minudenciadamente, encontram-se delineados, quase que em sua 
totalidade, no Título VI do Código Civil. Dentre estes, cite-se o 
contrato de compra e venda, doação, mútuo, empréstimo etc.

Diante da nova realidade econômica vivenciada pelo país, 
inserido em um contexto de globalização e informatização, afigura-se 
imprescindível o rompimento com as limitações jurídicas produzidas 
pela peculiaridade dos regimes jurídicos de cada Estado, permitindo-
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se a utilização de modelos contratuais atípicos que atendam às 
necessidades sociais.

Neste contexto, visualiza-se a vasta utilização das 
modalidades dos contratos celebrados por instituições integrantes do 
Sistema Financeiro Nacional (descontos, abertura de crédito, crédito 
rotativo, alienação fiduciária, cédula de crédito rural, comercial e 
industrial), denominados de contratos bancários, no que tange à 
prestação de serviço de liberação de crédito ao consumidor.

2.1.1. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AOS CONTRATOS 
BANCÁRIOS 

 A matéria atinente aos contratos, como já dito alhures, divide-
se em contratos típicos, estes em grande parte regulados pelo Código 
Civil, e atípicos, os quais não encontram regulamentação específica 
na legislação, representando a aglutinação de normas atinentes a duas 
ou mais espécies típicas de contratos, ou criados a partir da inovação 
legítima promovida pelos contratantes, em respeito à autonomia da 
vontade.
 As modalidades mais conhecidas de contratos atípicos são os 
contratos bancários, dentre estes o contrato de mútuo econômico 
garantido por alienação fiduciária de determinado bem, contrato de 
abertura de crédito, contrato de liberação de crédito rotativo, cédula 
de crédito rural, comercial e industrial, tendo por objeto a circulação 
de capital.
 Notadamente, é da essência das relações envolvendo capital a 
incidência de juros, representando frutos civis daquele, objetivando-
se remunerar a utilização do capital de outra pessoa, repousando sobre 
os juros os pontos normativos de destaque entre as demais 
modalidades contratuais e os contratos bancários. 
 A questão a enfrentar, destarte, para fins deste trabalho, é a que 
se refere às disposições legais relativas aos juros nos contratos 
bancários.
 As normas gerais sobre juros nos contratos já se encontravam 
disciplinadas no Código Civil de 1916, em seus arts. 956, 1.056, 1.061 
a 1.064. Posteriormente, com a edição da Chamada Lei de Usura 
(Decreto n. 22.626/33), que trata particularmente dos juros nos 
contratos, esta matéria passou a ser regida por este diploma legal, 
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sendo que os dispositivos daquele Código passaram a ter aplicação 
subsidiária sobre a matéria dos juros contratuais.
 Muito embora o Código Civil de 2002 tenha trazido alterações 
em relação aos juros nos contratos, tais disposições são aplicáveis 
subsidiariamente, em igual situação ao Código antigo, em função das 
normas específicas regulamentando a matéria, enunciadas na Lei de 
Usura.
 Em seguida à Lei de Usura, o legislador editou a Lei de 
Reforma Bancária (Lei n. 4.595/64), dispondo sobre a Política e as 
Instituições monetárias, bancárias e creditícias, criando o Conselho 
Monetário Nacional, órgão com a finalidade de formular a política da 
moeda e do crédito, objetivando o progresso econômico e social do 
País (art. 2º).
 A citada lei, buscando maior efetividade da aplicação dos 
preceitos que enuncia, caracterizou, em seu art. 17, as instituições 
financeiras como sendo as pessoas jurídicas públicas ou privadas que 
tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação 
ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em 
moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de 
terceiros.
 Estão abrangidas pela Lei de Reforma Bancária (lei 4.595/64) 
os estabelecimentos bancários oficiais ou privados, sociedades de 
crédito, caixas econômicas e cooperativas de crédito, dentre outras 
indicadas no art. 18, § 1º, do referido diploma legal, sendo certo que se 
denominam contratos bancários aqueles celebrados por instituições 
financeiras, subjacentemente às normas desta lei e às disposições 
editadas pelo Conselho Monetário Nacional, complementadas pelo 
Banco Central.
 Nesse campo, lavrava funda divergência jurisprudencial e 
doutrinária a respeito da incidência das normas previstas na citada Lei 
de Usura sobre os contratos denominados bancários. O Supremo 
Tribunal Federal, suplantando qualquer divergência, editou a súmula 
nº 596, para quem “As disposições do Decreto nº 22.626 de 1933 não 
se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que 
integram o sistema financeiro nacional”.
 Desta feita, dentro de suas atribuições, o Conselho Monetário 
Nacional liberou as taxas de juros para os contratos celebrados por 
instituições financeiras. Com relação aos juros compensatórios, 
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promulgou a Resolução n. 1129, liberando sua cobrança para as 
instituições financeiras, às mesmas taxas contratuais.
 Impende ponderar, ainda, que tais premissas não foram 
alteradas pela Lei n. 8.078⁄90 (Código de Defesa do Consumidor), 
cujos preceitos, não obstante se apliquem aos contratos firmados por 
instituições bancárias, devem ser interpretados em harmonia com a 
legislação retro. Nesse sentido manifestou-se, em voto, o eminente 
Ministro Otávio de Noronha ao dizer que a “segunda Seção do 
Superior Tribunal de Justiça consagrou a juridicidade dos juros no 
percentual avençado pelas partes, desde que não caracterizada a 
exorbitância do encargo”, conforme se vislumbra no AgRg no REsp n. 
590.573⁄SC, relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 25.5.2004” 
(STJ, AgRg no Resp Nº 1.061.489 - MS (2008⁄0119023-6), rel. 
Ministro João Otávio de Noronha, j. 02/12/2008).
 Percebe-se, pois, que o Código de Defesa do Consumidor terá 
aplicação de suas regras sobre os contratos bancários, no que não for 
incompatível com a legislação específica do Sistema Financeiro.
 Importante mencionar que houve a revogação, pelo art. 25 da 
ADCT, da competência de órgãos do poder executivo no que tange à 
ação normativa assinalada pela Constituição de 1988 ao Congresso 
Nacional. 
 Não obstante a revogação das normas que conferiam 
competência normativa, referente à matéria reservada ao Congresso 
Nacional, ao Conselho Monetário Nacional, o certo é que as 
disposições deste concernente a taxas de juros, editadas no período em 
que detinha a competência para tanto, não foram revogadas até o 
presente momento, estando, portanto, em pleno vigor.

3. LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS NOS 
CONTRATOS CELEBRADOS POR INSTITUIÇÕES 
INTEGRANTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

 Os recentes institutos jurídicos a que estão submetidas as 
atividades das instituições financeiras, assim denominadas as 
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, mormente 
no que tange aos contratos que celebram junto aos consumidores, não 
mais regulamentam limitações às taxas de juros praticadas nestes 
contratos, vislumbrando-se vários abusos cometidos contra estes 
últimos. 
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 A liberação da taxa de juros em benefícios das instituições 
financeiras visou fomentar e aquecer o mercado consumidor e as 
transações comerciais envolvendo capital, porém, da forma com que 
tem sido desenvolvida a atividade por estas instituições, mormente em 
relação à celebração de contratos bancários junto aos consumidores, 
tem gerado danos de toda sorte àqueles que se utilizam destes 
serviços.
 Nesse particular, é preciso apreciar a matéria sob a luz do 
princípio da função social dos contratos, das normas constitucionais 
da dignidade da pessoa humana e, principalmente, apreciação das 
normas específicas em consonância com estes preceitos, balizando a 
questão da limitação das taxas de juros moratórios, compensatórios, 
multa, comissão de permanência e demais encargos, de forma que se 
imponha limitação aos poderes conferidos às instituições financeiras 
em face dos consumidores.
 Neste contexto, a jurisprudência dominante do Superior 
Tribunal de Justiça tem admitido a cobrança nos contratos celebrados 
por Instituições Financeiras, além dos juros contratuais, juros 
compensatórios ou remuneratórios, juros moratórios, comissão de 
permanência, multa e correção monetária, além de outros encargos, 
tais como taxa de abertura de crédito. Neste sentido, “Os juros 
contratuais representam a contraprestação remuneratória do valor 
correspondente à obrigação contratada, durante o tempo de vigência 
do contrato, ou seja, são os juros fixados em período de normalidade 
contratual” (Cançado e Lima, 2003). 
 Estes não encontram limites pré-fixados nas normas que 
regem a matéria, conforme exposto no tópico anterior, sendo 
determinados nos termos em que pactuado pelas partes, em respeito 
ao princípio da autonomia da vontade.
 Os juros compensatórios, por sua vez, “são os mesmos juros 
contratuais, só que passam a ser remuneratórios do capital retido pelo 
mutuário após o vencimento da obrigação” (Cançado e Lima, 2003).
 Conforme vasta jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça (AgRg no Resp Nº 1.061.489 - MS (2008⁄0119023-6), rel. 
Ministro João Otávio de Noronha, j. 02/12/2008), os juros 
remuneratórios, que são os mesmos juros contratuais, outrossim, não 
estão limitados a índices pré-fixados em lei, não podendo, por outro 
lado, exceder às taxas previstas no contrato para o período de 
normalidade deste. 
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 Destarte, para apuração da abusividade do montante de juros 
cobrados nos citados contratos, ante a liberação pelo Conselho 
Monetário Nacional da convenção sobre taxa de juros, mister a 
apreciação destes em consonância às clausulas gerais da boa-fé 
objetiva (art. 113 do Código Civil); do abuso do direito (art. 187 do 
CC) e da função social do contrato, como parâmetros que permitam ao 
julgador limitar o exercício excessivo do direito subjetivo ao crédito 
pelas instituições financeiras.
 A esse respeito, orienta-se o Superior Tribunal de Justiça no 
sentido de que o simples fato de os juros remuneratórios estarem 
fixados em limite superior a 12% a.a. (notação financeira que 
significa “ao ano”) não é suficiente para caracterizar a abusividade, se 
esta não for demonstrada cabalmente. O mesmo tribunal posiciona-se 
favorável à adoção da taxa média de mercado, como critério de 
indexação dos juros, editada pelo Banco Central, a qual reflete os usos 
e costumes do mercado financeiro, orientação a que nos afiliamos.
 Nesse passo, é constantemente publicada pelo BACEN por 
meio da internet (conforme http:⁄⁄www.bcb.gov.br⁄?ecoimpom; ou 
http:⁄⁄www.bcb.gov.br⁄?TXCREDMES, acessado em 28/06/2010),  
acessível a todos, tabela informativa da taxa média de juros praticada 
pelas instituições financeiras.
 Em se tratando de obrigações prefixadas, em que há a 
liberação imediata do capital, o contrato celebrado deve prever a taxa 
de juros remuneratórios, pois, do contrário, será nula a cláusula que 
deixar ao arbítrio da instituição financeira o preenchimento da 
mesma, impossibilitando ao consumidor o conhecimento prévio da 
taxa de juros que irá incidir sobre o capital que deverá ser quitado na 
data convencionada. A solução encontrada será a fixação dos juros 
remuneratórios à taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, 
limitada às taxas contratuais. 
 Como bem alerta Nelson Rosenvald (p. 598, 2009), 

não se deve confundir juros compensatórios com os 
moratórios, que se imputam ao mutuário como sanção 
pela mora no pagamento do débito, verdadeira pena 
civil estipulada pela lei para o caso de 
inadimplemento das obrigações.

 Diante do grande número de ações que chegaram ao Superior 
Tribunal de Justiça questionando o índice percentual dos juros 
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moratórios incidentes sobre os contratos bancários, dissipando 
qualquer divergência, este Tribunal aprovou a súmula nº 379, que 
determina o seguinte: “Nos contratos bancários não regidos por 
legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 
1% ao mês”. Ficam de fora da abrangência do novo mecanismo legal 
contratos como os da cédula rural, eis que estes são regulados por 
legislação específica, na qual se vislumbra disposições expressas 
sobre a fixação das taxas de juros moratórios.
 No que tange à multa de mora, na linha de vários precedentes 
do próprio STJ, é admitida no percentual de 2% sobre o valor da 
quantia inadimplida, nos termos do artigo 52, § 1º, do Código de 
Defesa do Consumidor, com a redação dada pela Lei n. 9.298⁄96, 
tendo, inclusive, sido editada a súmula nº 285 dispondo que “nos 
contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor 
incide a multa moratória nele prevista”, não havendo qualquer 
divergência nesse campo.
 A comissão de permanência, por sua vez, na lição de Cançado 
e Lima (2003), são os mesmo juros compensatórios, cobrados sob 
aquela denominação, pelas instituições financeiras, conforme 
resolução nº 1129 do Conselho Monetário Nacional, às mesmas taxas 
contratuais, através de disposições que posteriormente foram 
inseridas no Manual de Normas e Instruções do Banco Central do 
Brasil, localizadas, atualmente, no item 12, “seção prazos mínimos e 
remuneração das operações ativas e passivas”.
 É admitida a cobrança da comissão de permanência durante o 
período de inadimplemento contratual, calculada pela taxa média de 
mercado apurada pelo BACEN, não podendo ser cumulada com a 
correção monetária, com os juros remuneratórios e moratórios, ou 
com a multa contratual. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada 
nos enunciados nº 30, 294 e 296 da súmula do Superior Tribunal de 
Justiça.
 Por fim, No tocante à capitalização de juros em prazo inferior 
ao ano, em 23 de agosto de 2001 foram promulgadas duas Medidas 
Provisórias, que receberam os números 2.160 e 2170-36, e se 
constituíram na 25ª e 36ª reedição de medidas provisórias anteriores. 
Na segunda MP, por disposição isolada em seu art. 5º, determinou que 
“nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema 
Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com 
periodicidade inferior ao um ano” (Cançado e Lima, 2003).
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 Em relação a estas Medidas Provisórias, a Emenda 
Constitucional n. 32, de 11 de setembro de 2001, as perenizou, em seu 
art. 2º, mediante dispositivo com a seguinte redação: “as medidas 
provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda 
continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue 
explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional”.
 Pelo exposto, visualiza-se que, embora a legislação não mais 
imponha limites às taxas de juros que poderão ser praticadas pelas 
instituições financeiras na prestação do serviço de liberação de 
crédito, tal não significa que não deverão respeitar a função social do 
contrato, as normas constitucionais como a dignidade da pessoa 
humana, ou a segurança jurídica, sob pena de fomentar situações 
extremamente danosas ao meio social, motivo pelo qual a doutrina e 
jurisprudência dominante contemporaneamente apontam os referidos 
critérios de apreciação da questão dos juros nos contratos bancários.

4. CONCLUSÃO

 A facilitação do crédito junto às instituições financeiras tem 
atraído os consumidores para essa realidade.
 Em todas modalidades de contratos bancários é preciso 
conferir aos consumidores regras claras quanto ao seu direito, 
impedindo práticas abusivas pelas instituições financeiras no 
exercício da cobrança de juros e demais taxas.
 Embora a legislação não mais imponha limites das taxas de 
juros que poderão ser praticadas pelas instituições financeiras na 
prestação do serviço de liberação de crédito, tal não significa que não 
deverão respeitar a função social do contrato, as normas 
constitucionais como a dignidade da pessoa humana e o princípio da 
segurança jurídica, sob pena de se fomentar situações extremamente 
danosas ao meio social.
 Desta feita, é possível restringir eventuais abusos que possam 
praticar as instituições financeiras, procedendo-se à interpretação 
teleológica dos institutos que se aplicam aos contratos celebrados por 
estas junto aos consumidores, devendo ser analisado cada caso em 
particular.
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VANTAGENS E DESVANTAGENS DA GUARDA 
COMPARTILHADA
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RESUMO

 A Lei 11.698/98 alterou o Código Civil e criou a guarda 
compartilhada para filhos de pais separados. Em caso de separação a 
guarda compartilhada passa a ser o tipo de guarda padrão, os filhos 
permanecem sob a autoridade equivalente de ambos os genitores, 
permitindo que eles dividam todas as responsabilidades em relação 
aos filhos. Todas as decisões que envolvam a vida educacional, social, 
material e o bem-estar dos filhos devem ser tomadas em conjunto. Os 
pais devem “se unir para dividir”.
 A Guarda Compartilhada dá oportunidade à criança que vem 
de uma experiência de ruptura e perda dos pais de vê-los juntos 
novamente, assessorando-a na condução da sua vida.
 Existem prós e contras sobre a guarda compartilhada.
 Ao se forçar uma maior convivência dos pais com os filhos, e 
até mesmo dos pais entre si, pode proporcionar uma harmonia 
familiar. Essa situação favorece o bem-estar dos filhos, já que a 
presença das duas figuras, paterna e materna, é fundamental para o 
equilíbrio emocional da criança.
 Por outro lado, forçar uma convivência que não deu certo e que 
resultou em separação pode gerar cada vez mais discussões e 
desentendimentos, expondo a criança ou adolescente a situações 
constrangedoras.

PALAVRAS CHAVE: guarda compartilhada, vantagens e 
desvantagens, melhor interesse do menor.

ABSTRACT

 Law 11.698/98 amended the Civil Code and created the shared 
custody for children of parents separated. In the case of split custody 
becomes the default type of guard, The children remain under the 
authority equivalent of both parents, allowing them divide all the 
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responsibilities towards their children. All decisions involving the 
educational life, social, and material well-being of children should be 
taken as a whole. Parents should "come together to share.”
 Shared Guard gives opportunity to the child who comes from 
an experience of rupture and loss of parents to see them together 
again, assisting in the conduct of his life.
 There are pros and cons about shared custody.
 By forcing greater interaction of parents with their children, 
and even the parents themselves, can provide a harmonious family. 
This situation favors the welfare of children, since that the presence of 
two figures, mother and father, it is crucial to the balance emotional 
development of children.
 Moreover, forcing a friendship that did not work and that 
resulted in separation can
generate more discussions and disagreements, exposing the child or 
adolescent embarrassing situations.

KEY WORDS: joint custody, advantages and disadvantages, best 
interest of the child.

1. INTRODUÇÃO

 A Lei 11.698/2008 alterou os arts. 1.583 e 1.584 do Código 
Civil de 2002, que dá aos pais, que estiverem em processo de 
separação, a opção pela guarda compartilhada, em que ambos 
dividem as responsabilidades e despesas quanto à criação e educação 
dos filhos.
 Ordinariamente o filho deve permanecer na família ligado aos 
pais, conforme o art. 19 do ECA, em unidade de convivência.
 A Guarda Compartilhada se apresenta como a forma mais 
justa de divisão de tempo entre filhos e pais separados. Ela também 
traz consigo inúmeras dificuldades quanto à sua compreensão, seus 
benefícios e sua aplicabilidade.
 Busca-se mostrar ao mundo jurídico os pontos favoráveis e 
desfavoráveis para a criança em situação de tal guarda.

2. DEFINIÇÃO DE GUARDA

Segundo o art. 33 do ECA, a guarda obriga a prestação de 
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assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, 
conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos 
pais.

Para Pontes de Miranda (1983, p. 94), a guarda é sustentar, é 
dar alimento, roupa e, quando necessário, recursos médicos e 
terapêuticos; guardar significa acolher em casa, sob vigilância e 
amparo; educar consiste em instruir, dirigir, moralizar, aconselhar.

Já para César Fiúza (2008, p. 987) a guarda, em termos 
genéricos, é o lado material do poder familiar; é a relação direta entre 
pais e filhos, da qual decorrem vários direitos e deveres para ambas as 
partes, de forma a atender o princípio fundamental de ser sujeito de 
uma vida digna, fundamento do próprio Estado de Direito esculpido 
em nossa Carta (CF, art 1º, III).

Portanto, o instituto da guarda está intrinsecamente ligado ao 
complexo de deveres e direitos decorrentes do exercício do poder 
familiar. Porém, a este não se limita, haja vista os casos em que o poder 
parental é destituído e a guarda dos filhos menores é concedida a 
terceiros.

2.1. Definição de Guarda Compartilhada

A Guarda Compartilhada consiste na situação jurídica, em 
que ambos os pais, separados judicialmente, tem autoridade 
equivalente sobre os filhos; tomam em conjunto decisões importantes 
quanto ao bem estar, educação e criação dos filhos.

Para o psicanalista Sergio Eduardo Nick

o termo guarda compartilhada refere-se à 
possibilidade dos filhos de pais separados serem 
assistidos por ambos os pais. Nela, os pais têm efetiva 
e equivalente autoridade legal para tomar decisões 
importantes quanto ao bem estar de seus filhos e, 
freqüentemente, tem uma paridade maior no cuidado 
a eles do que os pais com guarda única.

É um chamamento dos pais que vivem separados para 
exercerem conjuntamente a autoridade parental, como faziam na 
constância do casamento.
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3. TIPOS DE GUARDA

Guarda alternada. Caracteriza-se pela possibilidade de cada 
um dos pais deter a guarda do filho alternadamente, segundo um ritmo 
de tempo que pode ser um ano, um mês, uma semana, uma parte da 
semana.

Durante esse período de tempo, detém, de forma exclusiva, a 
totalidade dos poderes-deveres que integram o poder parental. A 
atribuição da guarda física e legal é dada alternadamente a cada um 
dos pais.

Guarda dividida. Apresenta-se quando o menor vive em um 
lar fixo, determinado, recebendo a visita periódica do pai ou da mãe 
que não tem a guarda. É o sistema de visitas que, segundo 
especialistas, tem efeito destrutivo sobre o relacionamento entre pais e 
filhos, uma vez que propicia o afastamento, lento e gradual, até 
desaparecer.

Guarda de aninhamento ou nidação. É um tipo de guarda 
raro, no qual os pais se revezam mudando-se para a casa onde vivem 
as crianças, em períodos alternados de tempo. Esta modalidade traz os 
mesmos inconvenientes da guarda alternada, pois provoca no menor 
os mesmos sentimentos de insegurança e de descontinuidade familiar.

Guarda unilateral ou uniparental. Consiste naquela em que 
o filho menor convive com a mãe ou com o pai e, em períodos 
predeterminados, recebe a visita do outro genitor que não detém a 
guarda. Muitos pais ainda utilizam-se desse modelo, quando não 
conseguem mais ter um bom relacionamento, mesmo depois de 
separados ou divorciados. Neste modelo o genitor guardião têm a 
guarda direta, imediata do filho, podendo tomar decisões unilaterais 
em relação ao filho sem ter de consultar o outro genitor. Já ao genitor 
não guardião cabe a fiscalização dessas tomadas de decisões, 
buscando no judiciário, se necessário, a guarida do melhor interesse 
de seu filho. Esse tipo de guarda traz riscos ao desenvolvimento 
emocional do menor, pois, lhe falta a convivência assídua com o 
genitor visitante. Esta carência de convívio e intimidade entre pais e 
filhos, quase sempre resulta num distanciamento que, 
paulatinamente, pode levar ao rompimento dos laços de afetividade.

Guarda compartilhada. Participação ativa e responsável da 
vida dos filhos. É nisso que se resume a guarda compartilhada. Nesse 
modelo de guarda os pais devem “se unir para dividir”. A paternidade 
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responsável deve sobrepujar os desentendimentos amorosos e/ou 
patrimoniais dos pais. O comprometimento e a responsabilidade com 
a proteção, sustento e educação dos filhos, independentemente de 
quem detém a guarda material do menor, deve ser de ambos os pais. É 
essa participação conjunta e direta dos pais na tomada de decisões 
sobre todos os aspectos que envolvam os filhos é que difere a guarda 
compartilhada da guarda exclusiva ou unilateral.

4. EFEITOS DA GUARDA COMPARTILHADA

Quando da constância do casamento, o exercício da guarda é 
comum, logo, tem-se a idéia de que as decisões tomadas por um dos 
genitores é naturalmente aceita pelo outro.

Com a separação ou divórcio, as funções parentais se dividem 
e as decisões se tornam unilaterais, quando um dos cônjuges discorda 
do que decidiu o outro, só resta o acesso ao judiciário. 

É neste exato momento que a guarda compartilhada aparece e 
propõe uma diminuição dos efeitos negativos da ruptura da sociedade 
conjugal sobre a pessoa dos filhos. 

Tanto a sentença que homologa o acordo dos pais como a que 
soluciona um conflito tende a fazê-lo em favor de um dos cônjuges, 
possibilitando a demasiada demora dos processos e intermináveis 
ações visando a modificação da primeira sentença, só aumentando a 
competição e hostilidade entre os cônjuges.

Via de regra, a guarda é entregue a mãe, impondo-se ao pai o 
dever de alimentos e se lhe facultando esporádicas visitas, o que 
contribui para inadequada convivência e comunicação desse com seu 
filho, como se descartável fosse a função paterna nas diversas fases da 
vida do menor.

Com isso a guarda compartilhada visa conservar os mesmos e 
íntimos laços de afetividade que existiam antes da separação, sob o 
fundamento de que a desunião dos pais não pode atingir o 
relacionamento desses com seus filhos.

A família mesmo descomposta, permanece biparental.
É fundamental que os advogados de família desmotivem os 

pais de lutar pelos filhos nos tribunais e os ajudem a compreender que, 
sempre que um dos cônjuges "ganha", quem perde é a criança. 

Deve-se conferir aos pais essa igualdade no exercício de suas 
funções, essa modalidade valida o papel parental permanente de pai e 
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mãe, e incentiva ambos a um desenvolvimento ativo e contínuo com a 
vida dos filhos.

A guarda compartilhada deve ser compreendida como aquela 
forma de custódia em que a criança tenha uma residência principal 
(tanto casa do pai ou na casa da mãe), que seja próxima de seu 
convívio social habitual, isto é, perto do colégio, vizinhos, amigos, 
clube, etc. Que define ambos genitores no ponto de vista legal, como 
detentores do mesmo dever de guardar seus filhos.

A residência onde o menor finca suas raízes, também 
proporciona o dever de educação, moral e material, e o lazer, assim 
como uma aprendizagem cotidiana de vida.

Outro aspecto da guarda compartilhada é a possibilidade de 
em conjunto, os cônjuges deliberarem sobre a educação do filho, ou 
seja, escola regular, religiosa, artística, esportiva, etc. e assegura a 
execução no dia-a-dia. Os atos usuais (roupas, material escolar, entre 
outros) que se praticam no seio da família unida, que persiste na 
guarda compartilhada, podem ser praticados isoladamente pelo 
cônjuge guardador, respeitando uma decisão conjunta nos que tangem 
orientação de estudos, viagens, etc.

5. VANTAGENS E DESVANTAGENS DA GUARDA 
COMPARTILHADA

5.1. Vantagens da Guarda Compartilhada

O instituto da Guarda Compartilhada vem com grandes 
vantagens, principalmente no que diz respeito ao direito de 
convivência dos filhos com ambos os pais, regulamentação das visitas 
e do afastamento, em diversas vezes do pai ou da mãe que não detêm a 
guarda. Evita também que o menor fique por muito tempo sem contato 
com o não guardião, que ele se mantenha por um período em cada casa 
e que o poder parental dependa de estar ou com o pai ou com a mãe. Os 
filhos apesar de sentirem os efeitos da ruptura conjugal dos pais, se 
sentem menos ameaçados de abandono por parte do genitor visitante, 
pois este, ao compartilhar da guarda, se faz mais presente na rotina da 
vida dos filhos; os pais, ao seu turno, dividem as responsabilidades 
pelas tomada de decisões, “descentralizando” o poder do guardião, e 
participando mais conjunta e ativamente na vida dos filhos. Tem-se 
também uma maior responsabilidade dos genitores ao atendimento 
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das necessidades dos filhos; maior interação do pai e da mãe no 
desenvolvimento físico e mental das crianças; menos atrito entre os ex 
– cônjuges, pois deverão, em conjunto, atender as necessidades dos 
filhos por um caminho de cooperação mútua.

Existem estudos científicos que indicam ser a guarda 
compartilhada mais saudável que a monoparental, porque a presença 
do pai e da mãe, em igualdade de condições (e não de tempo), 
proporciona maior equilíbrio emocional aos filhos. 

Pesquisas idôneas, como as realizadas pelo doutor Sérgio 
Eduardo Nick, da Sociedade Brasileira de Psicanálise, constatam que 
crianças criadas sem a presença de um dos pais, tem aumento 
significativo em gravidez precoce, abandono de escola, delinqüência 
juvenil, dependência de drogas entre outros.

Já Waldyr Grisard Filho, observa que a Guarda 
compartilhada apresenta vantagens não só aos filhos, como também 
aos pais, pois, além de proporcionar-lhes tomar decisões conjuntas 
relativas ao destino dos filhos, compartilhando o trabalho e as 
responsabilidades, minimiza o conflito parental, diminui os 
sentimentos de culpa e frustração por não cuidar dos mesmos, ajuda-
os a atingir os objetivos de trabalharem em prol dos melhores 
interesses morais e materiais da prole. Compartilhar o cuidado aos 
filhos, significa conceder aos pais mais espaço para suas outras 
atividades. A guarda compartilhada oferece aos ex-cônjuges a 
possibilidade de reconstrução de suas vidas pessoal, profissional, 
social e psicológica. As estatísticas comprovam que somente 25% das 
mães com guarda única constituem novas famílias, enquanto 45% 
delas, do grupo da guarda compartilhada, formam novas uniões. Não 
deixa a citada guarda de reafirmar a igualdade parental desejada pela 
Constituição Federal.

Assim, necessário se faz que as barreiras que geram divisão 
entre os pais em relação a criação e educação dos filhos, na ocorrência 
da separação ou divórcio, sejam superadas, para que os filhos, 
oriundos da falida união, tenham um desenvolvimento seguro e 
saudável, vindo a tornarem-se cidadãos úteis e necessários ao 
d e s e n v o l v i m e n t o  d a  s o c i e d a d e  e m  q u e  v i v e r e m .  

5.2. Desvantagens da Guarda Compartilhada

Como acontece em qualquer outro modelo de guarda, a 
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guarda compartilhada também é alvo de críticas desfavoráveis. 
O advogado de Belo Horizonte Segismundo Gontijo diz que: 

Prejudicial para os filhos é a guarda compartilhada 
entre os pais separados. Esta resulta em verdadeiras 
tragédias, [...] em que foi praticada aquela heresia que 
transforma filhos em iôs-iôs, ora com a mãe apenas 
durante uma semana, ora com o pai noutra; ou, com 
aquela nalguns dias da semana e com este nos demais. 
Em todos os processos ressaltam os graves prejuízos 
dos menores perdendo o referencial de lar, sua 
perplexidade no conflito das orientações 
diferenciadas no meio materno e no paterno, a 
desorganização da sua vida escolar por falta de 
sistematização do acompanhamento dos trabalhos e 
do desenvolvimento pedagógico, etc.

Das desvantagens poderão ocorrer indecisões às vezes por 
parte da criança em relação à não saber a quem recorrer na tomada de 
certas decisões. Forçar uma convivência que não deu certo e que 
resultou em separação pode gerar cada vez mais discussões e 
desentendimentos, expondo a criança ou adolescente a situações 
constrangedoras. A ausência de um lar estável, podendo surgir daí, 
como conseqüência, uma confusão mental na criança ou no 
adolescente; 

A guarda compartilhada priva os filhos da necessária 
estabilidade que eles precisam; os filhos também têm uma grande 
dificuldade em se adaptarem as duas moradias. 

Quando as crianças são muito novas, até os quatro, cinco anos 
de idade, ela necessita de um contexto mais estável. Conviver ora com 
a mãe, ora com o pai em ambientes físicos diferentes requer uma 
capacidade de adaptação e de codificação-decodificaçao da realidade 
só possível em crianças mais velhas.

7. A DECISÃO É DO JUIZ

Na guarda compartilhada, a divisão de horários poderá ser 
acordada entre os pais ou, na ausência de acordo, imposta pelo juiz. O 
ideal é que os pais se disponham a compartilhar espontaneamente. 

A forma do compartilhamento pode variar, e depende da rotina 
de cada um. Há casos de crianças - cujos pais compartilham a guarda - 
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que dormem na casa da mãe, vão à tarde para a casa do pai e voltam 
para a casa materna à noite. Noutros casos, o menor mora com o pai, 
mas passa o dia inteiro com a mãe.

Com base nas informações sobre a rotina dos pais e o acordo 
ou não sobre a divisão de horários, o juiz define as atribuições de cada 
um e os períodos de convivência. 

É ele quem dá a palavra final, de forma a tentar encontra o que 
é melhor para a criança. Para isso, pode contar com o auxílio de 
psicólogos, pedagogos e assistentes sociais.

O juiz também deve definir as sanções (em geral, redução dos 
direitos) em caso de descumprimento.

Apesar de a lei dispor que o juiz deverá aplicar a guarda 
compartilhada sempre que possível, cada caso deverá ser analisado 
com cuidado, podendo o juiz optar pela guarda unilateral caso entenda 
que isso é melhor para o menor.

Se o juiz optar pela guarda unilateral, esta deverá ser atribuída 
ao pai ou à mãe que tiver melhor condições de exercê-la, levando em 
consideração sua aptidão para propiciar aos filhos afeto, saúde, 
segurança e educação. Nesse caso, o pai ou a mãe que não detiver a 
guarda fica obrigado a supervisionar os interesses dos filhos.

É interessante ressaltar que os filhos gozam de proteção 
especial do Estado.

Assim, se o juiz entender que os filhos não devam ficar com 
nenhum dos cônjuges, poderá atribuir tais encargos a um terceiro. 
Para isso, levará em consideração, de preferência, o grau de 
parentesco e as relações de afinidade e afetividade.

E mais, fixará ainda pensão alimentícia para que um, ou ambos 
os pais, venham a prestar aos filhos, mediante pagamento diretamente 
ao terceiro a quem foi confiada a guarda.

8 CONCLUSÃO

Conclui-se que é a guarda compartilhada que atende ao 
melhor interesse da criança e do adolescente, visto que ressalta a 
participatividade efetiva dos pais na vida do filho, contribuindo, 
assim, para a saudável formação e desenvolvimento do menor, visto 
que de fato a função do pai e da mãe é complementar.

Ela prioriza o melhor interesse dos filhos e a igualdade dos 
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gêneros no exercício da parentalidade, uma resposta mais eficaz à 
continuidade das relações da criança com seus dois pais na família 
dissociada, semelhante a uma família intacta.
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RESUMO

 Tema que envolve muitas discussões devido à falta de 
precedentes e excesso de legislação, as demandas ambientais tem 
gerado discussões quanto à sua interpretação e posterior resolução. 
Assim, o presente trabalho tem como escopo demonstrar a 
importância dos princípios na formação e consolidação de decisões e 
julgados na área ambiental, com destaque para o Superior Tribunal de 
Justiça, que está se tornando referência internacional em questões 
ambientais.

PALAVRAS-CHAVE: interpretação, ambiental, Superior Tribunal 
de Justiça.

ABSTRACT

 Due seldom precedents and excess of legislations, this subject 
comprehend to much discussion, the environmental contest have been 
causing discussion about the interpretation and futurely resolutions. 
Therefore, this article aim at show about the importance of the 
principles in the formation and consolidations of law decisions in 
natural environment area, priorizing The Superior Court of Justice, 

74

REVISTA FACTU JURÍDICA

ANO 10 – VOLUME 10 – DEZEMBRO/2010

DIREITO



that is becoming international reference in environmental subjects

KEY WORDS: interpretation, natural environment, Superior Court 
of Justice.

1. INTRODUÇÃO

 A doutrina, juristas e especialistas do direito tratam o tema 
“Direito Ambiental” como sendo relativamente novo.
 As razões para isso se devem, principalmente, porque só agora 
se conhece a importância do meio ambiente para a manutenção da 
vida e perseverança da sociedade, tornado tal direito como universal.
 Sabe-se que praticamente nenhum direito é absoluto, 
entretanto é importante colocá-los na balança para se conhecer o peso 
de cada um, assim surge à necessidade de se interpretar o direito à luz 
de princípios que dêem sustentabilidade à sociedade, conhecendo até 
quando prevalece a liberdade econômica sobre os direitos ambientais.
 Destarte, como assevera o Ministro do Meio Ambiente Carlos 
Minc, “a legislação é interpretada e reinterpretada à medida que a 
sociedade se desenvolve”. Nesse sentido, é fundamental a presença de 
juízes bem sintonizados com as demandas sociais e com o 
desenvolvimento econômico sustentável para adequar a aplicação da 
lei a uma nova realidade, nós contamos com a justiça como parceira 
no combate à degradação ambiental.

2. CONCEITO DE MEIO AMBIENTE

 É indispensável conceituar o termo Meio Ambiente ou 
simplesmente Ambiente, como preferem alguns autores, para que se 
possa elevá-lo à esfera do direito e tratá-lo como um direito humano 
coletivo.
 Alguns autores como prelecionam Pedro Lenza, chegam a 
criticar a expressão “meio ambiente”, alegando suposta redundância, 
uma vez que a expressão “meio” já estaria englobada pela palavra 
“ambiente”, assim seriam sinônimas. 
 Mas, esta preocupação não determina nem afeta o conceito 
real de meio ambiente, sendo mais uma questão gramatical da língua 
portuguesa que de interesse jurídico e social.
 Assim, o conceito aqui desejado pode ser observado nas 
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palavras de José Afonso da Silva (2000, p.20), 

O meio ambiente é a interação do conjunto de 
elementos naturais, artificiais e culturais que 
propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em 
todas as suas formas. A integração busca assumir uma 
concepção unitária do ambiente compreensiva dos 
recursos naturais e culturais.

 Tal conceito pode ser observado no caput do Art. 225 da C.F:

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.

 Assim tem-se o conceito legal de meio ambiente que é 
elevado à categoria de direito coletivo, de natureza difusa, 
caracterizado, portanto, como  um bem de todos, res omnium, sendo 
assim dever do Estado e de cada individuo protegê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações.

3.  A PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

  O Direito Ambiental é tratado como um tema relativamente 
novo e complexo. Isso é o que expressa e se observa nos tribunais do 
país. 

  Ora, diz-se relativamente novo, porque, embora desde o 
direito romano se observa preocupação com a limpeza das águas, o 
barulho, a fumaça e a preservação de áreas plantadas, não existem 
precedentes de julgados, o que só se vem consolidando recentemente, 
com atuação destacada do STJ, e, complexo na medida em que o 
direito ao desenvolvimento, direito inalienável de toda pessoa 
humana e de todos os povos, consagrado conforme art. 1º da 
Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento das Nações Unidas, 
tende a colidir com o direito a um meio ambiente sadio e 
ecologicamente equilibrado, também direito humano. Assim, surge a 
problemática ambiental e a necessidade de se interpretar e 
fundamentar tais questões à luz de princípios que demonstrem 
tratamento justo ao equilíbrio econômico–social. 
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 Destarte, Pedro Lenza (2009, p. 536), citando Guido Fernando 
Silva Soares, afirma que a consciência da necessidade de proteção do 
meio ambiente decorre:

Dos problemas advindos com o crescimento caótico 
das atividades industriais;
Do consumismo desenfreado em âmbito local e 
mundial;
De uma filosofia imediatista pelo desenvolvimento a 
qualquer preço;
Da inexistência de uma preocupação inicial com as 
repercussões causadas ao meio 
ambiente pela atividade econômica;
Da assunção de que os recursos naturais seriam 
infinitos, inesgotáveis e recicláveis por 
mecanismos automáticos incorporados à natureza 
(meados do séc. XIX) – Revolução Industrial.

Visto isto, faz-se preciso visualizar a interpretação que a Corte 
Cidadã vem emprestando aos intrincados problemas que envolvem 
esta colidência de matérias.

4. APLICAÇÃO DOS PRINCIPIOS INTERPRETATIVOS 
PELO STJ

A partir da concepção da problemática apresentada, surge a 
necessidade de sua resolução, que só será alcançada por países que, 
além de uma legislação que dê respaldo e discricionariedade para que 
o aplicador da lei possa fundamentar e decidir as demandas 
ambientais, também dê condições dignas existenciais aos seus 
habitantes. 

No Brasil, não se observa a decadência desses elementos, 
pelo contrário, o excesso de normas é que dificulta o processo 
interpretativo jurídico, surgindo, assim, a necessidade de demonstrar 
o caráter transdisciplinar do Direito Ambiental, que não pode 
comportar uma leitura meramente dogmática da legislação. É esse o 
posicionamento da Segunda Turma do STJ ao manter uma decisão 
que proibiu a queimada de palha como método preparatório para 
colheita de cana-de-açúcar (Recurso Especial n. 1.094.873 / SP).

Destarte, são os princípios que estão dando maior suporte, 
transparência, e objetividade no processo decisório das demandas 
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ambientais, conforme entendimento do especialista José Rubens 
Morato Leite, pós Doutor em Direito Ambiental e professor da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e nas palavras do 
Ministro Hermam Benjamim: 

São os princípios que servem de critério básico e 
inafastável para a exata inteligência e interpretação de 
todas as normas que compõem o sistema jurídico 
ambiental, condição indispensável para a boa 
aplicação do Direito nessa área.

Iniciaremos com a análise do princípio da solidariedade, 
sendo certo que ele não esgota sua aplicabilidade, o que necessita 
ponderar com outros vetores jurídicos.

4.1 PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE

  Nos dicionários de língua portuguesa encontraremos a 
definição de solidariedade no sentido de que 

ser solidário é se vincular à uma determinada causa, 
aos interesses e às responsabilidades de um 
determinado grupo social na busca por interesses 
comuns de maneira que cada elemento do grupo se 
sinta na obrigação moral de apoiar o outro. 

Da mesma maneira, a solidariedade como princípio base do 
moderno Direito Ambiental, pressupõe a ampliação do conceito de 
“proteção da vida”, como fundamento para a constituição de novos 
direitos. Para tanto, impõe que a vida humana que se protege no texto 
constitucional não é apenas a vida atual, nem é somente a vida 
humana. Tudo está inserido no conjunto global dos interesses e 
direitos das gerações presentes e futuras de todas as espécies vivas na 
terra.

Destarte, ser solidário é não serem os antônimos, ingrato e 
egoísta. É simplesmente respeitar todas as espécies de vida, a 
qualquer tempo. 

O STJ tem utilizado deste princípio para fundamentar um dos 
pontos conflitantes no Direito ambiental – preservação ambiental e 
livre iniciativa econômica – que, para o Ministro Herman Benjamim, 
não passa de uma visão equivocada: 
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Ambas as causas são amparadas pela Constituição de 
1988. Mas a livre iniciativa não é irrestritamente 'livre'. 
Ela só é livre se cumpre outros princípios previstos na 
própria Constituição como a solidariedade, que é o 
oposto do egocentrismo preconizado pelo capitalismo 
selvagem.

Entretanto, poderíamos levar a idéia da solidariedade ao 
patamar mundial, já que o Superior Tribunal de Justiça vem se 
tornando referência Internacional em questões ambientais, como 
mesmo fora observado por Barkery Kant – Coordenador de Direito do 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnunma), e 
depararíamos com outra visão, valendo do entendimento do Relator 
de reforma do Código Florestal no Congresso Nacional, o deputado 
Aldo Rebelo (PC do B – SP):

Tento partir dos fatos, da realidade, já que a teoria não 
explica tudo. Não podemos aceitar que os países ricos 
transfiram para o Brasil a responsabilidade por aquilo 
que eles não fizeram. Nosso país, que não se 
desenvolveu suficientemente para gerar bem-estar 
material e espiritual para o seu povo, não pode 
comprometer o seu crescimento para compensar a falta 
de iniciativa das nações desenvolvidas com seu 
próprio ambiente.

Nota-se que posições diferentes, produzem idéias diferentes. 
Entretanto, o deputado concorda plenamente com o jurista, afinal, a 
idéia é a solidariedade e não o egocentrismo.  A solidariedade consiste 
em assumir responsabilidades e não se eximir delas.
 
4.2.  PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO

 Esse princípio preconiza que as ações positivas em favor do 
meio ambiente devem ser tomadas mesmo sem evidência cientifica 
absoluta de perigo de dano grave e irreversível. Vale então a aplicação 
do brocardo in dubio pro ambiente. Assim, o entendimento 
jurisprudencial, é que a precaução é anterior à própria manifestação 
do perigo, garantindo margem de segurança da linha de risco, a favor 
da sustentabilidade.
 Mas, deve-se lembrar que este princípio não se confunde com 

79

REVISTA FACTU JURÍDICA

ANO 10 – VOLUME 10 – DEZEMBRO/2010

DIREITO



o da prevenção, uma vez que neste há o conhecimento prévio das 
lesões que determinada atividade pode causar ao meio ambiente.
 A abordagem prática desse princípio motivou o Superior 
Tribunal de Justiça a adotar uma nova racionalidade jurídica no 
julgamento das ações civis ambientais. Em uma inovação de sua 
jurisprudência, o Tribunal tem admitido a inversão do ônus da prova 
em casos de empresas ou empreendedores acusados de dano 
ambiental – assim, cabe ao próprio acusado provar que sua atividade 
não enseja riscos à natureza.
 A aplicação desse princípio foi evidenciada no julgamento do 
Resp. 972.902/RS, prolatado pela segunda Turma do STJ.

4.3. PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE

   A responsabilidade no ramo do Direito Ambiental, já foi tema 
de discussão entre doutrinadores. Certo é que, quem causa dano ao 
meio ambiente deve por ele responder, ficando sujeito a sanções 
cíveis, penais ou administrativas, essa é a premissa básica do princípio 
da responsabilidade, e entendimento dos doutrinadores e juristas.

O princípio da responsabilidade é também suporte para 
aplicação de outros princípios como, por exemplo, o da precaução e 
prevenção, uma vez que sem possibilidade de reparação do dano, as 
ações de precaução e prevenção teriam pouca ou nenhuma utilidade.

Assim, encontramos nesse princípio pressupostos para 
aplicação e consolidação de ações referentes à proteção do meio 
ambiente.

A base positivada do princípio pode ser extraída do §3º do art. 
225 da Constituição Federal, que fora regulado pela lei 9605/98 e que 
trata dos crimes ambientais e da responsabilidade das pessoas físicas e 
jurídicas.

4.4.  PRINCÍPIO DO MINIMO EXSITENCIAL ECOLÓGICO

  Alguns operadores do direito falam em teoria outros 
em princípio, concordamos com essa ultima posição. Afinal, a idéia de 
teoria traduz o sentimento de algo ainda não consagrado, que, se 
posteriormente tiver aplicabilidade, saíra de tal plano ganhando 
efetividade no direito. Os princípios por sua vez são pilares de um 
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determinado sistema; eles o fazem, funcionando como orientação 
mesmo na ausência de normas.

O mínimo existencial é uma garantia interpretada do texto 
constitucional que se correlaciona com a dignidade da pessoa humana 
e seus direitos sociais.

O STJ ao conferir dimensão ecológica ao núcleo normativo 
do princípio, assenta a premissa de que não existe patamar mínimo de 
bem-estar sem respeito ao direito fundamental do meio ambiente 
sadio, estampado no art. 225 da Constituição Federal.

 4.5. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO 
ECOLÓGICO

Este princípio é, sem dúvida, o guardião das conquistas 
obtidas por todos os outros. Pressupõe que a salvaguarda do meio 
ambiente tem caráter irretroativo, isto é, não pode admitir o recuo para 
níveis de proteção inferiores aos anteriormente consagrados, mas, 
segundo a redação do STJ, há uma exceção: quando as circunstâncias 
forem significantemente alteradas. Ainda assim, acreditamos que, 
quando 'circunstâncias são alteradas', o Direito Ambiental não deverá 
retroagir e sim adaptar à nova circunstância, o que não representa um 
caráter retroativo, e sim mais uma garantia interpretada a favor do 
meio ambiente e da sociedade que poderá ser fundamentada com 
outro princípio: o do mínimo existencial.

Assim, o princípio busca estabelecer um piso mínimo de 
proteção ambiental, para além do qual devem rumar as futuras 
medidas normativas de tutela, impondo limites a impulsos 
revisionistas da legislação.

5. CONCLUSÃO

 O STJ já julgou cerca de três mil processos que tratam 
especificamente de temas ambientais, isso tudo é resultado e fruto de 
uma Constituição Cidadã que pela primeira vez dedicou um capítulo 
específico ao tema Meio Ambiente.
 Entretanto, a tarefa não é fácil, afinal existe cerca de 15.000 
normas que regem a matéria ambiental, o que provoca dúvidas quanto 
a sua aplicabilidade e, nesse aspecto, vale novamente o brocardo in 
dubio pro ambiente. Assim, surge a necessidade da aplicação e 

81

REVISTA FACTU JURÍDICA

ANO 10 – VOLUME 10 – DEZEMBRO/2010

DIREITO



conhecimento dos princípios já consagrados no Direito Ambiental 
para que os juristas e operadores do direito possam se orientar na 
busca de soluções que realmente atinjam um fim verdadeiro, que é a 
proteção do meio ambiente. “O Brasil não precisa de juízes ativistas 
na área ambiental. Precisa de magistrados que façam o básico, que é 
aplicar a lei” (Semana do Meio Ambiente).
 As palavras do Ministro Herman Benjamim, especialista em 
Direito Ambiental no STJ, fora até mesmo contestada pela redação e 
imprensa do Tribunal, afinal, de tudo que já fora falado, restringir o 
Direito Ambiental a uma legalidade estrita seria negar tudo o que fora 
pregado. Mas acreditamos que não foi essa a intenção do ministro, 
afinal, o STJ, a julgar pelo impacto de suas decisões, tem feito mais 
que isso. Vale o entendimento da redação do STJ: “A busca por 
decisões justas e adequadas tem levado à adoção de novas 
racionalidades jurídicas nos julgamentos, resultando em importantes 
inovações na jurisprudência (Semana do Meio Ambiente).

6. BIBLIOGRÁFIA

SILVA, José Afonso da . Direito Ambiental Constitucional. 3 ed. 
São Paulo: Malheiros, 2000, p.20.

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 13 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 536.

MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 10 
ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 233.

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2005, p. 127.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE: STJ destaque em questões 
ambientais. Disponível em: 
<http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=
398&tmp.texto=97453 >. Acesso em 06.abr.2011.

PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. Disponível em: 
<http://direitosfundamentais.net/2008/10/27/minimo-existencial-
reserva-do-possivel-e-direito-a-saude/ >. Acesso em 06.abr.2011.

82

REVISTA FACTU JURÍDICA

ANO 10 – VOLUME 10 – DEZEMBRO/2010

DIREITO



O TRABALHO INFANTIL NO BRASIL

Aline Fátima Rodrigues
Acadêmica do curso de Direito da FACTU

RESUMO

 O presente artigo tem como objetivo a análise do problema 
social que é o trabalho infantil no Brasil.
 De acordo com a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), trabalho infantil se define pela utilização de mão-de-obra de 
pessoas com menos de 15 anos de idade, que é o limite 
internacionalmente estabelecido.
 O trabalho infantil é um problema que deve ser analisado por 
uma ótica ampla, enfocando a responsabilidade de todos os segmentos 
governamentais, privados e, principalmente, da sociedade, colocando 
como prioridade medidas especiais com a finalidade de dar um novo 
impulso à erradicação do trabalho de menores.
 Examinar-se-á a situação em nível nacional, incluindo a má 
aplicabilidade da legislação existente, a baixa renda familiar e o 
inadequado sistema educativo.
 A obrigação do Estado, da sociedade e da família em relação às 
crianças e aos adolescentes deve pautar-se na busca pela efetivação de 
seus princípios fundamentais, conforme preceitua o disposto na 
Constituição da República Federativa do Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho infantil, compromisso, baixa renda 
familiar, cidadania.

ABSTRACT

 This article aims to analyze the social problem that is child 
labor in Brazil.
 According to the International Labour Organisation (ILO), 
child labor is defined by the use of hand labor of persons under 15 
years of age, which is the lower limit established internationally. 
 Child labor is a problem that must be examined by a broad 
perspective, focusing on the responsibility of all segments of 
government, private, and especially of society, placing special 
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measures as a priority in order to give new impetus to the eradication 
of child labor. 
 It will examine the situation at the national level, including 
poor applicability of existing legislation, low income and inadequate 
education system. 
 The obligation of the state, society and family in relation to 
children and adolescents should be guided in their quest for the 
realization of fundamental principles, as provided in provisions of the 
Constitution of the Federative Republic of Brazil. 

KEY WORDS: Child labor, obligation, low income, citizenship.

1. INTRODUÇÃO.

 A história do trabalho infantil no Brasil tem seus primeiros 
marcos no período da escravidão, que durou por quase quatro séculos 
no país. Onde os filhos dos escravos acompanhavam seus pais em 
variadas tarefas em que se empregava a mão-de-obra escrava e 
desenvolviam atividades que exigiam esforços superiores às suas 
possibilidades físicas.

O tema no Brasil é debatido com freqüência na sociedade e no 
Congresso Nacional, voltando à tona com a alteração constitucional 
propiciada pela Emenda nº 20, publicada em 16 de dezembro de 1998, 
o que descreveu o novo ordenamento jurídico sobre o trabalho 
infanto-juvenil no artigo 7º, inciso XXXIII do referido diploma, 
regulamentando a proibição do trabalho infantil, nos seguintes 
termos: 

Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores 
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos.

 As atividades desenvolvidas pelas crianças são utilizadas em 
diversas modalidades de emprego, quais sejam: na cidade, no campo, 
no lar, na rua, no comércio, em artesanatos, em plantações, minas e 
fábricas. Agregado às questões sociais, econômicas e culturais, o 
trabalho infanto-juvenil vem conquistando cada vez mais enfoque na 
busca pela dignidade das crianças e adolescentes, vez que as 
conseqüências são vastas para elas, pois, prejudica o desenvolvimento 
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físico, psicológico, intelectual e social das mesmas.
 A responsabilidade não fica somente a cargo do Estado, a 
questão também necessita da mobilização da força social. Assim, 
define a ação efetiva em conjunto do Estado, da sociedade e da 
família. Partindo desse requisito, criaram-se os Conselhos Nacional, 
Estaduais e Municipais para acrescentar a ação paritária entre o estado 
e a sociedade na fixação das políticas de atendimento aos pequenos 
cidadãos. 
 A ausência escolar prejudica o presente e o futuro de uma 
criança que tem muito menos chance de alcançar um emprego melhor, 
não conhece sua infância e cresce muitas vezes com angústia, dor, 
raiva, senão dos pais, talvez da sociedade.
 O trabalho infantil também está associado ao ciclo de pobreza 
do país, que é o determinante mais controverso dentro da literatura 
sobre trabalho infantil, é um instrumento financiador do mesmo, 
sendo uma das chaves para eliminar o trabalho infantil.

2 .  P O L Í T I C A N A C I O N A L D E  P R E V E N Ç Ã O  E  
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.

 O Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador é fruto do empenho da 
Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI), 
um organismo quadripartite, composto por representantes do poder 
público, dos empregadores, dos trabalhadores, da sociedade civil 
organizada e de organismos internacionais, sob a coordenação do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 
 O Plano constitui-se num instrumento fundamental na busca 
pelas metas de eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2015 e 
de erradicar a totalidade do trabalho infantil até 2020.
 Eixos estratégicos do Plano: priorização da prevenção e 
erradicação do trabalho infantil e proteção ao adolescente trabalhador 
nas agendas políticas e sociais; promoção de ações de comunicação e 
mobilização social; criação, aperfeiçoamento e implementação de 
mecanismos de prevenção e erradicação do trabalho infantil e 
proteção ao adolescente trabalhador, com destaque para as piores 
formas de trabalho; promoção e fortalecimento da família na 
perspectiva de sua emancipação e inclusão social; garantia de 
educação pública de qualidade para todas as crianças e os 
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adolescentes; proteção da saúde de crianças e adolescentes contra a 
exposição aos riscos do trabalho; fomento à geração de conhecimento 
sobre a realidade do trabalho infantil no Brasil, com destaque para as 
suas piores formas.

3. CONCEITO DE RELAÇÃO DE TRABALHO.

 A relação de emprego é o contrato de trabalho ou prestação de 
serviço que se configura como uma relação formal de trabalho e que 
define obrigações de um empregado perante seu empregador, de 
maneira subordinada. Esse contrato é feito com o consentimento de 
ambas as partes, e o vínculo empregatício, que é a relação de emprego 
em si determina a prestação dos devidos serviços dando em troca uma 
remuneração ao trabalhador. Essa relação é necessariamente de 
trabalho subordinado, não eventual e pessoal.
 Haverá contrato de trabalho sempre que uma pessoa física se 
obrigar a realizar atos, executar obras ou prestar serviços para outra e 
sob dependência desta, durante um período determinado ou 
indeterminado de tempo, mediante o pagamento de uma 
remuneração.

4. TRABALHO INFANTIL.

 O termo “trabalho infantil” refere-se às atividades econômicas 
e/ou atividades de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, 
remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes em idade 
inferior a 16 (dezesseis) anos, ressalvada a condição de aprendiz a 
partir dos 14 (quatorze) anos, independentemente da sua condição 
ocupacional. Para efeitos de proteção ao adolescente trabalhador, será 
considerado todo trabalho desempenhado por pessoa com idade entre 
16 e 18 anos e, na condição de aprendiz, de 14 a 18 anos, conforme 
definido pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 
1998.

5. AS CONSEQUÊNCIAS.

 Segundo Ricardo Tadeu Fonseca apud Valdirene Laginski 
(2001), 
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A limitação da idade mínima preserva a higidez 
física e psicológica dos adolescentes e, ainda, a 
sua escolaridade. Dessa maneira, clama a 
Nação Brasileira por medidas que possam 
salvaguardar esses valores. Será premente a 
busca de soluções para que a norma 
constitucional não se esvazie em face das 
carências sociais. Ressalte-se, por importante, 
que o retardamento do ingresso dos jovens no 
mercado de trabalho pode ser, inclusive, um 
fato de incremento ao emprego dos adultos. 
Ocorre, porém, que a necessidade de 
suplementação de renda familiar é notória, não 
só para a sobrevivência de grande parte da 
população, como para que o jovem possa 
atender seus anseios tão calorosos e típicos da 
adolescência.

 As crianças que trabalham e ao mesmo tempo estudam, 
geralmente cochilam durante as aulas, faltam com freqüência e não 
têm tempo para as lições de casa, levando a uma taxa de repetência 
altíssima. Muitas crianças acumulam repetências, o que torna o 
aprendizado cada vez mais difícil. 
 A baixa escolaridade e o grande desempenho escolar, 
conseqüências desencadeadas pelo trabalho infantil, têm o efeito de 
limitar as oportunidades de emprego dos jovens, mantendo-o assim 
dentro de um ciclo repetitivo de pobreza já experimentado pelos pais.
 Outro fato a ressaltar é que a criança e o adolescente começam 
a trabalhar no período em que seu organismo está em contínua 
transformação, causando em seu corpo somático distúrbios no 
crescimento, como alterações osteomusculares, neurológicas e 
respiratórias, e o amadurecimento precoce devido às 
responsabilidades a mais que passam a ter. Além da exposição a 
acidentes de trabalho, que em muitas ocasiões os empregadores não 
oferecem os equipamentos de proteção individual.
 Assim, é notório que o trabalho precoce não traz benefícios às 
crianças e aos adolescentes, e sim malefícios que acaba por prejudicar 
o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social das 
mesmas.

6. MEDIDAS DE PROTEÇÃO NO ÂMBITO NACIONAL.
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 Ao analisar os direitos da criança e do adolescente, Siro Darlan 
de Oliveira (2000), discorre que “a criança brasileira tem direitos 
constitucionalmente assegurados, mas, na prática, ainda falta muito 
para que a cidadania infanto-juvenil seja respeitada”.
 Várias Constituições brasileiras trataram do assunto. A 
primeira delas foi a de 1934 e, a partir de então, a matéria incorporou-
se definitivamente às nossas Cartas Políticas seguintes. Adotaram-se 
predominantemente na Constituição de 1946 a proibição do trabalho 
aos menores de 14 anos e em indústrias insalubres aos menores de 18 
anos. Já a Constituição de 1967, proibia o trabalho do menor de 12 
anos e o trabalho noturno aos menores de 18 anos, assim como o 
trabalho em indústrias insalubres. A EC n°1, de 1969, vedou o 
trabalho do menor em indústrias insalubres, assim como o trabalho 
noturno, proibindo qualquer forma de trabalho a menores de 12 anos. 
A Constituição de 1.988 retomou, no entanto, a idade mínima de 14 
anos na condição de aprendiz, garantindo o trabalho protegido aos 
adolescentes até os 18 anos, livrando-os de qualquer atividade 
insalubre, perigosa ou noturna.
 O Estatuto da Criança e Adolescente Lei 8.069/90 define no 
artigo 2° como criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade incompletos. 
No artigo 60 proíbe o trabalho aos menores de 14 anos, salvo na 
condição de aprendiz, porém esse artigo não mais prevalece diante da 
Emenda nº 20/98 que alterou a idade da aprendizagem para depois dos 
14 anos. O artigo 64 diz que o adolescente de até 14 anos, tem direito à 
bolsa de aprendizagem, e no artigo 65 assegura ao adolescente 
aprendiz maior de 14 anos os direitos trabalhistas e previdenciários. 
 A legislação ordinária, por seu turno, admite a idade mínima 
para aprendizagem a partir dos 12 anos. O artigo 403 da CLT fixava 
condições extremamente limitantes de trabalho para o aprendiz de 12 
a 14 anos. Porém, a Emenda nº 20/98 alterou a Constituição no que 
tange à idade mínima, admitindo a aprendizagem somente a partir dos 
14 anos e o trabalho protegido dos 16 aos 18 anos (art. 7º, inciso 
XXXIII).
 Outra medida importante do governo brasileiro foi a 

 ratificação da Convenção nº 182 e a Recomendação nº 190 da 
Organização do Trabalho (OIT) sobre a Proibição das Piores Formas 
de Trabalho Infantil e a Ação Imediata para sua Eliminação.
 A principal pesquisa utilizada no Brasil para analisar o 
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trabalho infantil é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD). Trazem também informações importantes sobre o trabalho 
das crianças, a Pesquisa Mensal de Emprego (PME), dados do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), censo 
demográfico dentre outras.

7. MEDIDAS A SEREM ADOTADAS

 Em decorrência da necessidade financeira da maioria das 
famílias brasileiras, os pais saem para trabalhar, e deixam seus filhos 
sem saber como eles passam o tempo. MARTINS (2004, p. 607), 
preocupado com a falta de atenção que essas crianças recebem, 
analisa que:

Entre a criança ficar abandonada, ou 
perambulando pelas ruas, onde provavelmente 
partirá para a prática de furtos e roubos e uso 
de drogas, certamente melhor é que tenha um 
ofício, ou até um aprendizado, para que possa 
contribuir para a melhoria das condições de 
vida de sua família.

 A educação é ponto fundamental na redução do trabalho 
infantil, o que aumenta a responsabilidade da escola, pois elas devem 
acompanhar o ritmo de evolução que se tem dado em todas as culturas. 
A Constituição Federal de 1988, no capítulo VII, artigo 227, entre 
outros direitos básicos, garante à criança e ao adolescente o direito à 
educação, mas a questão também necessita de mobilização da força 
social. Assim, o governo e as empresas têm um papel fundamental 
para suprir essa carência básica e garantir a entrada das crianças na 
escola, buscando estratégias que auxiliem as famílias nesse sentido.
 Mesmo que as famílias estejam conscientes da importância da 
escola para seus filhos, muitas vezes não podem abrir mão da ajuda 
deles para o sustento da casa. Portanto, é preciso melhorar a renda 
familiar da população, através da política de redistribuição de renda e 
geração de empregos.
 A Lei 8.069/90 preconiza em seu artigo 69 que o adolescente 
tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Além de tirar 
as crianças do trabalho, é preciso dar condições para que ela 
permaneça na escola e participe de atividades extracurriculares. 
 No entanto, outro problema que deve ser sanado com urgência 
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é a má- aplicabilidade da legislação vigente no país, devendo ser 
utilizada com mais rigor pelas autoridades competentes. 
 Não há dúvidas de que o trabalho infantil deve ser abolido, os 
investimentos na disponibilidade e qualidade de escolas devem ser 
incentivados, juntamente com os programas de transferência de renda 
às famílias pobres.
 Combater o trabalho infanto-juvenil é uma tarefa de grande 
complexidade, que envolve a todos, e muito ainda há para ser 
alcançado. 

8. A BUSCA PELA ABOLIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 
NO BRASIL

 Agregado às questões sociais, econômicas e culturais, o 
trabalho infanto-juvenil vem conquistando cada vez mais enfoque na 
busca pela dignidade das crianças e adolescentes. Na busca pela 
abolição do trabalho infantil deve se levar em conta a priorização da 
educação dos menores, vez que o Brasil carrega uma situação bastante 
delicada no que tange ao nível educacional, deve ser propiciado às 
crianças uma educação de qualidade visando melhores condições de 
para se ter um futuro melhor.
 O trabalho infantil é considerado uma situação indesejável 
porque se pressupõem que a maneira mais adequada para se atingir o 
pleno desenvolvimento infantil é dividir o tempo da criança entre 
escola e lazer.
 A legislação é outra forma efetiva no combate aos casos 
extremos de trabalho infantil tais como trabalhos insalubres e 
prostituição. Contudo, a legislação não deve ser usada isoladamente, 
sendo dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-lhes, por lei ou 
por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
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em condições de liberdade e de dignidade. 
 O trabalho infanto-juvenil é um dos grandes desafios a ser 
enfrentado em um Estado Democrático de Direito. Explanar acerca do 
trabalho infantil é tratar de dignidade da pessoa humana, o objetivo de 
todos deve ser o de assegurar às crianças um espaço de cidadania. 
Somente com o esforço conjunto o trabalho infanto-juvenil poderá ser 
erradicado em sua totalidade do nosso país e essa dura realidade ser 
completamente modificada.
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ASPECTOS LEGAIS DA PROIBIÇÃO DA ENTRADA DE 
APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL OU SIMILAR NA 

PRISÃO

José Cláudio Pereira da Silva
Acadêmico do curso de Direito da FACTU

RESUMO

 Com o advento das Leis nº 11.466/2007 e 12.012/2009, o 
Estado, numa tentativa de resposta à sociedade e para fechar o cerco 
contra o crime organizado, iniciou uma branda caminhada em 
reprimir e coibir o livre acesso dos presos aos aparelhos de telefone 
celular, rádio ou similares, bem como punir penalmente aqueles que 
tentam adentrar os muros das unidades prisionais, passando a ser 
considerado crime à conduta dos servidores públicos que, deixar de 
cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso aos aparelhos 
telefônicos que permita a comunicação com outros presos ou com o 
ambiente externo.

PALAVRAS-CHAVES: Sistema prisional brasileiro, bem jurídico 
tutelado, norma elementar sem autorização legal, ação Penal.

ABSTRACT

 With the advent of Laws No. 11.466/2007 and No. 
12.012/2009, the state in an attempt to answer to society and to circle 
the wagons against organized crime, started a gentle walk to repress 
and suppress the free access of prisoners to the apparatus cell phone, 
radio or similar, and criminally punish those who attempt to penetrate 
the walls of prisons. Going to be a criminal to the conduct of public 
officials that fail to comply with its duty to prohibit the prisoner access 
to telephones that allow communication with other prisoners or with 
the external environment.

KEY WORDS: Brazilian prison system, legal interest, standard 
elementary, without legal authorization; criminal Action.
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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
 
 Em meios a tantos casos de apreensões de aparelhos celulares 
em unidades prisionais e tantos crimes praticados pelos próprios 
presos dentro das prisões, relacionados a seqüestro, extorsão, tráfico 
de drogas e até homicídios, a mando dos chefes de organizações 
criminosas, foi tipificado em nosso Código Penal brasileiro o artigo 
349-A, dos crimes praticados contra a Administração Pública, 
acrescentado pela Lei nº 12.012/2009, que tem a seguinte redação: 
Quem ingressar, promover, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho 
telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem 
autorização legal, em estabelecimento prisional incorrerá na pena de 
detenção, de 3 ( três) meses a 1 ( um ) ano.
 Antes da alteração realizada no Código Penal, foi introduzida, 
pela Lei nº 11.466/2007, que entrou em vigor no dia 29 de março do 
mesmo ano, o inciso VII no artigo 50 da Lei de Execução Penal (Lei nº 
7210/84), estabelecendo que constitui falta grave no cumprimento da 
pena privativa de liberdade, ter o preso em sua posse, utilizar ou 
fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a 
comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. 
 Esta lei é mais uma que tem a finalidade de punir tanto quem 
pratica a omissão, tanto quanto aquele que facilita a entrada e o uso 
dos referidos aparelhos telefônicos, dizendo-se que é uma receita 
mágica para diminuir uns dos problemas em nosso Sistema 
Penitenciário Nacional. 
 Este novo parâmetro que a lei traz faz com que o preso, que 
comete essa falta grave, perda o tempo remido pelo trabalho e pelos 
estudos, regressão de regime prisional no qual estava cumprindo na 
data do fato, ou seja, aquele que cumpria sua pena no regime 
semiaberto será regredido para o regime fechado. 
 O intuito da referida lei não era somente punir o preso e a 
terceira pessoa que, na maioria dos casos, são visitantes, mas também 
tipificar em nosso Código Penal brasileiro os crimes praticados por 
funcionário público contra a Administração em geral, criando o artigo 
319-A, prevendo a punição, com detenção, de 3 ( três ) meses a 1 ano, 
ao diretor de penitenciária e/ou ao agente público que deixar de 
cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de 
rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou 
com o ambiente externo.
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2. BEM JURÍDICO TUTELADO

 O bem jurídico tutelado em se tratando da norma 
incriminadora, é a Administração Pública, ou seja, as Secretarias ou 
Subsecretarias de Administração Penitenciária. O que visa o artigo 
349-A é punir uma pessoa estranha ao local, ou seja, aquela que não é o 
preso ou o funcionário do estabelecimento prisional e sim os 
visitantes que tentam, de qualquer forma, ingressar com o instrumento 
telefônico por meio ilícito, sendo que, muitas vezes, isso é feito 
escondido nas partes íntimas das pessoas ou colocado dentro de 
alimentos, tentando enganar a segurança responsável pela revista dos 
visitantes. Com isso, essa seria a política de controle de prevenção 
contra a entrada de aparelhos celulares nas prisões, impedindo que 
chegasse às mãos dos detentos, assegurando o cumprimento regular 
da execução penal, privando-o do mundo exterior e, principalmente, 
impossibilitando o preso de comandar ou participar da prática de 
crimes, identificando aqui como o verdadeiro bem jurídico tutelado.
 Damásio de Jesus (2010, p. 377) revela a seguinte hipótese:

A neocriminalização tem como escopo combater o 
ingresso de aparelhos de comunicação no interior de 
estabelecimentos prisionais, punindo aqueles que 
efetuam a entrada do objeto no presídio; pretende-se, 
desse modo, manter a disciplina e a ordem durante o 
encarceramento (definitivo ou provisório) e obstar 
que pessoas privadas de sua liberdade se comuniquem 
livremente com o mundo exterior.

 Temos que o artigo 319-A prevê o tipo de prevaricação 
imprópria, que disciplina a proibição do ingresso de celulares nos 
estabelecimentos prisionais, tornando crime a omissão do diretor da 
penitenciária e/ou do agente público que, sabendo da existência desse 
aparelho dentro das celas, deixa de cumprir seu dever de vedar o preso 
desse instrumento telefônico e permitindo a comunicação com o 
ambiente externo.

3. SUJEITOS ATIVO E PASSIVO DO CRIME

 O sujeito ativo deste crime pode ser qualquer pessoa, não se 
exigindo nenhuma qualidade ou condição especial. Nada impede que 
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servidores do próprio sistema penitenciário, bem como agentes 
policiais também possa ser sujeito ativo dessa infração penal, não 
sendo excluído ninguém. 
 Como as condutas praticadas pelos detentos nos 
estabelecimentos prisionais de usar e portar os instrumentos 
telefônicos, não foram criminalizadas, isso deixa claro que eles não 
são os destinatários da proibição constante no artigo 349-A do CPB. O 
dispositivo legal esclarece muito bem que não se destinam aos 
detentos, que possam fazer uso para aplicar golpes, cometer extorsões 
ou até mesmo comandar todo tipo de crime do interior de suas celas 
(seriam essas as razões alegadas para a criminalização do porte e do 
uso). Os destinatários imediatos seriam os visitantes, os advogados e 
os agentes públicos que possam inserir o aparelho nas unidades 
prisionais.
 Ficou constatado que não constituem condutas típicas 
criminais o porte e o uso de aparelhos de telefônicos ou similares no 
interior das prisões (mas configura infração disciplinar da Lei de 
Execução Penal), embora qualquer detento possa incorrer nas 
mesmas proibições se praticarem as condutas contidas no artigo 349-
A, quando das suas saídas temporárias e reingresso no 
estabelecimento prisional. Também não poderá ser desconsiderado 
que uma eventual participação, na modalidade de instigação ou 
induzimento, sendo que o auxiliar, nessa circunstância, poderá ser 
incriminado na própria autoria, no caso, coautoria e não simplesmente 
participação em sentido estrito, de acordo com o artigo 29 do Código 
Penal.
 O novo texto legal, em seu sentido amplo, não poderá dizer 
que o detento não está excluído, como sujeito ativo dessa infração 
penal, porque o preso que tem saídas temporárias não está fora desse 
referido artigo. A finalidade da nova lei não era somente a proibição de 
entrada de telefone celular no interior das prisões, mas também proibir 
o uso e o porte desse instrumento pelos detentos. 
 Merece registrar uma procedente crítica de Domingos Jorio 
(p. 393), in verbis: 

Mas não podemos concordar, também, com tamanha 
incoerência cometida pelo legislador. Pois criar essa 
lei para punir os atos relacionados com o ingresso do 
aparelho nos presídios, sem punir as condutas do uso e 
porte, é como proibir atos preparatórios e deixar de 
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lado os atos de execução. Pois o que é de fato lesivo: a 
entrada do celular no presídio ou a sua utilização com 
propósitos delituosos? Concernir-se com a entrada do 
aparelho, deixando de fora o seu efetivo emprego (que 
constitui o cerne da preocupação com a própria 
entrada) é o mesmo que punir crimes de perigo e 
deixar impunes os crimes de dano que se apresentem 
como seus desdobramentos mais graves! É essa 
incoerência que não pode passar despercebida.

 O sujeito passivo dessa norma penal é o Estado-
Administração, ou seja, (União, Estado, Distrito Federal e, 
excepcionalmente, o Município), que é o responsável direto pela 
administração penitenciária. É sempre o Estado o sujeito passivo 
secundário de todos os crimes, na linha de raciocínio que a referida lei 
penal tutela, vindo em primeiro lugar o interesse da ordem jurídica 
geral da Administração na representação individual da coletividade.

4. TIPO OBJETIVO: ADEQUAÇÃO TÍPICA

 A conduta punitiva típica é quem usa de meio ilícitos no intuito 
de ingressar, promover, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho 
telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar em 
estabelecimento prisional (presídio, centro de detenção provisória ou 
celas situadas em distritos policiais, penitenciária, casa de albergado 
ou colônias penais e centro de atendimento sócio-educativo), sem 
autorização legal. Os seguintes verbos incriminadores têm o objetivo 
de coibir a entrada ou a introdução desse aparelho telefônico em 
qualquer unidade do Sistema Penitenciário Estadual e Federal. 
 Entretanto, o verbo auxiliar, tem o significado de ajudar, 
colaborar, favorecer, contribuir ou facilitar, de qualquer modo, o 
ingresso de aparelho telefônico ou similar nas unidades prisionais. 
Qualquer assistência da pessoa que tentar de meios ilícitos para o 
ingresso do telefone móvel, configura a conduta de auxiliar ou 
facilitar contida no tipo penal. Essa ação proibida não será de mero 
partícipe, mas de autor do crime, sendo que essa prática não seria 
acessória, mas principal, executória e, essencialmente, tipificadora do 
delito. 
 Qualquer que seja a forma e o meio empregado pelo autor do 
crime, é necessário a presença de dois requisitos legais na conduta do 
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delito: eficácia causal e consciência de auxiliar na prática criminal. O 
autor da conduta criminosa precisa ter consciência e vontade na ação 
para que seja responsabilizado.
 Teoricamente, a vontade de auxiliar alguém na conduta 
criminosa na entrada do material ilícito não será um mero partícipe, 
mas o coautor do crime praticado. Mas nada impede de alguém ser 
partícipe do crime, instigando ou induzindo o autor do crime a realizar 
a prática criminosa. A participação de alguém na conduta descrita pela 
norma penal é uma atividade secundária, acessória, que instiga ou 
incentiva a execução do crime, não realizando a atividade principal.
 Quando falamos que a referida lei veio tipificar a conduta de 
quem tenta entrar com aparelhos de telefone celular ou similar em 
uma unidade prisional de forma ilegal, o legislador não quis tipificar 
como crime o uso e o porte do telefone no interior das prisões pelos 
detentos, mas sim, tornar crime aqueles que fazem esses aparelhos 
chegarem às mãos dos criminosos para praticar outros crimes. 
 No entanto, mesmo preso nas áreas geográficas de uma 
penitenciária, ainda que seja de segurança máxima, média ou de 
pequeno porte, pode qualquer interno, condenado ou provisório, 
participar do acesso, negociação, ou auxílio da entrada de aparelho 
telefônico ou similar, ilegalmente, através de visitas legalmente 
regularizadas, como famílias, advogados, médicos particulares e até 
mesmo por meio de funcionários que recebe propina para tal serviço.

4.1. Elementar normativa: sem autorização legal

 Não podemos nos esquecer que os elementos normativos 
integrem a descrição do crime, enquanto os elementos juridicamente 
normativos da conduta ilícita são representados por algumas 
expressões como indevidamente, injustamente, sem justa causa, sem 
licença da autoridade, sem permissão legal ou ainda em desacordo 
com a legislação penal.
 Quando existe a expressão sem autorização legal, ou seja, 
havendo uma autorização legal a conduta não será tipificada, pois o 
dispositivo da norma reguladora diz somente ao contrário. No 
entanto, havendo uma autorização legal para ingresso no 
estabelecimento prisional portando seus celulares, funcionários do 
sistema prisional, autoridades judiciais, advogados etc., serão 
limitados até a portaria e guardados em local seguro, sendo restituído 
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quando da sua saída do estabelecimento penal. 

5. TIPO SUBJETIVO: ADEQUAÇÃO TÍPICA

 O elemento subjetivo do crime de ingresso de aparelho 
telefônico ou similar é o dolo, que se constitui na vontade consciente 
do autor da conduta, por meio ilícito, de promover a entrada desse 
aparelho, para que chegue às mãos dos detentos. É de suma 
importância que o dolo seja abrangido por todos os elementos do tipo 
penal, sob pena de ser desqualificada a ação criminosa, por erro de 
tipo, afastando a tipicidade por ausência de dolo.
 O fim especial, implícito no artigo 349-A, também proíbe aos 
funcionários, advogados, autoridades ou qualquer visitante de 
ingressar ou tentar ingressar no estabelecimento penal com aparelhos 
telefônicos de seu uso.

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

 A consumação contida no tipo penal será no momento da 
entrada, ou seja, ultrapassando o setor de revista ou fiscalização, de 
aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar em 
unidades prisionais, de forma ilícita, ou seja, sem autorização legal. 
 Damásio de Jesus (2010, p. 379 e 380) defende a tese que a 
tentativa é admitida quando “a visitante oculta o aparelho de telefone 
celular e, ao passar pela revista pessoal, é flagrado pelos Agentes 
Penitenciários tentando adentrar ao local com o objeto de 
comunicação”.
 Temos, então que a tentativa é admissível, mas, em princípio, 
será difícil de comprovação.

7. CLASSIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA

 A entrada de aparelhos de telefone celular ou similar nas 
unidades prisionais estaduais ou nos presídios federais classifica-se 
como crime comum (que não exige nenhuma qualidade ou condição 
do autor do crime); formal, pois não exige nenhum resultado material 
para sua consumação, somente a simples capacidade da conduta 
ilegal; de forma livre (pois pode ser praticado por qualquer meio, ou 
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seja, introduzido no ânus ou na vagina, dentro de alimentos ou 
escondidos nas peças de roupas); comissivo (sendo que as práticas do 
delito poderão ser de forma positiva, não aceitando espaço para a 
forma omissiva); instantâneo (pois a conduta tem que ser praticada no 
momento da ação, não sendo aceito a demora entre a ação e o 
resultado); unissubjetivo (o que significa dizer que o delito será 
praticado por apenas uma pessoa, o que não descarta a figura do 
concurso eventual de pessoas); e, por fim, unissubsistente (não sendo 
aceito mais de uma ato, não se permitido o fracionamento do delito 
praticado).

8. PENA E AÇÃO PENAL

 Por ser na modalidade de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) 
ano, a pena aplicada será de privativa de liberdade, isoladamente e 
sem qualificadora, ou seja, não existe um requisito para que seja 
aumentada a pena deste delito, por ser um crime de menor potencial 
ofensivo, sendo submetido ao procedimento dos Juizados Especiais 
Criminais, nos termos do disposto no artigo 61 da Lei nº 9.099/95, 
com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº. 11.313/2006, e nos termos 
do artigo 394, § 1º, inciso III, do Código de Processo Penal, com 
redação da Lei nº. 11.719/2008, pois a pena máxima cominada não é 
superior a 2 (dois) anos.
 A ação penal deste delito será pública incondicionada, ou seja, 
não depende, portanto, de prévia manifestação de qualquer pessoa 
para ser iniciada, tendo o Ministério Público o dever de promover a 
actio delicti de oficio, desde que satisfeito os seus pressupostos.

9. CONCLUSÃO

 O Sistema Penitenciário Brasileiro, por meio de ações de 
políticas públicas para a prevenção e o combate dos crimes praticados 
de dentro dos presídios fez com que o legislador reformulasse nosso 
Código Penal, incluindo os artigos 319-A e 349-A, no intuito de vedar 
ao preso provisório e condenado a pose de aparelhos de telefone 
celular ou similar.
 Com isso tipificou a conduta ilícita praticado por qualquer 
pessoa, que tentar ingressar com esses aparelhos para dentro das 
unidades penais, sendo extensivo ao diretor e ou funcionário a prática 
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dessa conduta criminosa.
 Na era do sistema globalizado, onde nós recebemos 
informações em tempo real em qualquer lugar no mundo, esses 
aparelhos poderiam ser uma arma para os presos, usando de forma 
criminosa para a prática de crimes que atormentam a sociedade em 
geral.
 Apesar de que este instrumento não vai penalizar o infrator 
rigidamente, tem o efeito de, pelos menos, impedir que se ingresse 
com esses aparelhos e cheguem às mãos de quem realmente possa 
fazer coisas piores.
 No entanto, o legislador não diferenciou a pena aplicada às 
pessoas que não trabalham no sistema prisional aos que trabalham. 
Esse tratamento igualitário não foi bem recebido pelos nossos 
doutrinadores, porque um agente público que usa de sua função para a 
prática desse delito incorre na mesma pena que um cidadão comum. 
Por causa dessa pequena pena, cresce o número de aparelhos 
apreendidos dentro dos estabelecimentos penais em todo o Brasil. 
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A INSTITUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E A SUA 
ESSENCIALIDADE JURISDICIONAL – UMA VISÃO 

ACADÊMICA E DOUTRINÁRIA
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RESUMO

 O presente trabalho tem como objetivo caracterizar a 
Instituição do Ministério Público como órgão essencial à justiça, para 
que se possa delinear, com clareza, à comunidade acadêmica e à 
sociedade, o tipo de organismo público que foi pensado e positivado 
pelo legislador Constituinte. Examinar-se-á neste estudo o porquê do 
Ministério Público, com a autonomia e a independência conquistada 
constitucionalmente, sem as amarras conjunturais e políticas de antes, 
passou a impactar as esferas de poder da Republica, então 
constituídos, causando apreensões e expectativas em torno do 
quantum de poder de ação detêm este novo órgão. 

PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público, essencialidade 
jurisdicional, novo modelo, Constituição.

ABSTRACT

 The present work has as objective characterizes the Institution 
of the Ministry I Publish as essential organ the justice, so that can 
delineate with clarity, for the academic community and the society, 
which the type of organism I publish it was thought and positive for 
the constituent legislator. It will be examined in this study the reason 
the public prosecution service, with the autonomy and the 
independence conquered constitutionally, without the cables of the 
situation and you politicize before, passed the impactar the spheres of 
power of the it Republishes, then constituted, causing apprehensions 
and expectations in lathe of the quantum of action power they stop this 
new organ.

KEY WORDS: Parquet, essentiality court, new model, 
constitution.
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1.0  INTRODUÇÃO
 
 O legislador Constituinte propositalmente quis positivar e 
conferiu ao Ministério Publico brasileiro o status de instituição 
pública de relevante interesse político e social, ao legitimá-lo no papel 
de principal ator na “defesa da ordem jurídica, do regime democrático 
de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”, vide 
(artigo 127, caput, da Constituição Federal). 
 O perfil institucional do Ministério Público, não encontra 
parêntese em ordenações pátrias anteriores. Legitimado e alçado à 
condição de instituição permanente, essencial à função jurisdicional 
do Estado e do equilíbrio e defesa da ordem jurídica entre os cidadãos 
e o estado democrático de direito, conquistou também destacada 
posição de independência e autonomia, diante dos Poderes da 
República. Sendo-lhe assegurada autonomia funcional e 
administrativa, financeira e orçamentária, organizacional e 
operacional.
 Essa independência e autonomia se exteriorizam pelas 
prerrogativas constitucionais outorgadas, de vir a ser o parquet o 
agente titular exclusivo da ação penal pública, latu senso, e 
interveniente necessário a atuar na defesa dos direitos difusos e 
coletivos e na parcela dos direitos e garantias individuais 
indisponíveis que vem, em tempo, em resposta a certeza e a esperança 
de garantia de justiça, paz e estabilidade política nas relações jurídicas 
do novo estado constitucional com o cidadão. 
 Observa-se que nessa nova ordem o Procurador-Geral da 
República passa a deter status quo que o equipara em importância a 
um chefe de Poder da República.
 O leque de atuação do Ministério Público absorve uma 
atenção que permeia áreas de atuação da vida social e política nacional 
da mais alta relevância para o crescimento e amadurecimento das 
instituições do estado democrático de direito, como a promoção e a 
defesa dos direitos garantidores do exercício da cidadania, da 
proteção do patrimônio público social e cultural, dos direitos de 
terceira geração, como o meio ambiente, os direitos do consumidor, da 
infância e juventude, dos idosos e das minorias étnicas e raciais etc.
 Nesse diapasão são precipuamente funções institucionais do 
Ministério Público, segundo o art. 129 da Constituição Federal da 
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República, em seus incisos e parágrafos: promover privativamente a 
ação penal pública, na forma da lei; promover o inquérito civil e a ação 
civil pública; promover a ação direta de inconstitucionalidade; 
defender judicialmente os direitos das populações indígenas, entre 
outras atribuições típicas na defesa dos interesses sociais difusos e 
coletivos.
 São ainda funções do Ministério Público: exercer 
representação para fins de intervenção nos estados; exercer o controle 
externo da polícia, na forma da lei; instaurar e presidir inquéritos; 
requisitar diligências; enfim exercer outras funções não estranhas à 
finalidade que a lei vier lhe acometer.
 Como forma de efetivar e solidificar a instituição do 
Ministério Público, quis o legislador que seus membros passassem a 
gozar e a se submeter às garantias e vedações constitucionais, 
asseguradoras da autonomia e da independência, positivadas 
respectivamente, nos termos do artigo 128, § 5º, incisos I e II, da 
Constituição Federal da República, concedendo isonomia com os 
membros da magistratura nacional, na forma prescrita na lei, 
outorgando-lhe vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de 
subsídios.  As vedações estão no artigo 128 supra, elencadas no inciso 
II, alíneas a a e, que dizem respeito à segurança jurídica da instituição 
e à transparência da atuação dos membros do Parquet.

2.0  O MINISTÉRIO PÚBLICO E SUA ESSENCIALIDADE 
JURISDICIONAL

 Num espaço relativamente curto de tempo, o Ministério 
Público transformou-se de órgão encarregado de promover a ação e de 
intervir, na qualidade de custos legis, em algumas causas cíveis de 
reduzida repercussão social, em “instituição permanente, essencial á 
função jurisdicional do Estado”, incumbido da “defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis” (Ferraz e Guimarães Junior, 1999). 
 De uma situação de subordinação ao Executivo (quando o 
procurador geral era pessoa de confiança, de livre nomeação e 
destituição do Presidente da República, na esfera federal, e dos 
governadores, nos Estados), passou a ter na Constituição uma posição 
de independência e autonomia diante dos Poderes do Estado. O 
procurador-geral assume status diferenciado, em certos aspectos 
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equiparáveis ao de verdadeiro chefe do Poder. O Ministério Público 
recebia verba orçamentária insignificante, hoje tem orçamento 
próprio e capacidade de se autogovernar, criando inclusive, quadros 
de carreiras auxiliares. 
 Registre-se ainda, o extraordinário crescimento do âmbito de 
atuação do Ministério Público, que hoje abrange áreas de mais alta 
relevância social: o meio ambiente, os direitos constitucionais do 
cidadão, o controle da Administração Pública (defesa patrimônio 
público, fiscalização dos serviços públicos e de relevância publica), o 
consumidor, as pessoas portadoras de deficiência, o parcelamento e 
uso do solo, a prevenção de acidentes do trabalho (Ferraz e Guimarães 
Junior, 1999).
 Preleciona os professores Ferraz e Guimarães Júnior (1999, 
p.20):

Essa nova doutrina – ou, talvez melhor dizendo, essa 
nova ideologia de Ministério Público deverá, entre 
outros aspectos fundamentais, e a partir de uma 
exegese lógico-sistemática da Constituição Federal, 
considerar e explicar: (a) a ratio assendi do Ministério 
Público, isto é, seu novo e verdadeiro papel, sua 
missão institucional; (b) a dimensão política e social 
de sua atuação; (c) a adaptação de suas funções cíveis 
tradicionais ao novo perfil constitucional; (d) a 
reestruturação de sua atuação na esfera penal; (e) a 
construção de uma nova estrutura administrativa 
interna e a adoção de uma nova postura de atuação 
profissional.

 Assim o Ministério Público, que antes esgotava sua atuação 
numa atividade puramente processual, passa a assumir a 
responsabilidade pela solução (não necessariamente processual, nem 
mesmo judicial) dos problemas e questões de sua alçada. Em outras 
palavras, assume a responsabilidade pela defesa direta e imediata dos 
interesses confiados a sua tutela.

2.1. ATUAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO NO PROCESSO 
BRASILEIRO

 Recebeu o Ministério Público a destinação permanente de 
defender estes nobres interesses da sociedade: o ordenamento 
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jurídico, a democracia e os interesses sociais e individuais 
indisponíveis. Deve ele zelar, em suma, pelo interesse público. 
Ressalte-se que aqui não se trata de interesse público na acepção de 
interesse estatal. Trata-se do interesse público primário, o interesse 
geral. Por vezes eles não coincidem. Afirmação interessante que nos 
traz a CF/88 é este caráter de essencialidade à jurisdição.
 Comenta-a Hugo Nigro Mazzilli: 

Isso diz menos do que deveria (o Ministério Público 
tem inúmeras funções exercidas independentemente 
da prestação jurisdicional, como na fiscalização de 
fundações e prisões, nas habilitações de casamento, 
na homologação de acordos extrajudiciais, no 
inquérito civil etc.), e, paradoxalmente, também diz 
mais do que deveria, pois o Ministério Público não 
oficia em todos os feitos judiciais.

  A crítica de Mazzilli à clássica definição do art. 127 deve 
merecer os devidos abrandamentos, afinal, tal definição foi elaborada 
em 1981, em tempos de dificuldades notórias e num período de 
necessária valorização institucional.

2.2. ATUAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO COMO PARTE
 
 Seria o Ministério Público parte processualmente imparcial 
ou processualmente parcial? Seria ele parte? Autor e/ou réu?
 Pensamos que a resposta a esta indagação está insculpida, sem 
tirar nem pôr nenhuma letra, nas palavras do Professor Paulo Cezar 
Pinheiro (pág. 8-9): 

A controvérsia, no nosso entender, é falsa. Ser parte 
não é algo que se possa qualificar em tipos, 
dependendo do modo como ela atua, e sim o fato de 
alguém figurar no pólo ativo ou passivo da relação 
jurídica processual com direitos, poderes e ônus. Do 
mesmo modo, não é o fato de uma pessoa figurar 
como parte na relação jurídica processual que irá 
obrigá-la, necessariamente, ao ataque ou defesa das 
questões existentes. Caso contrário, não se admitiria 
o reconhecimento do pedido, a renúncia ao direito, a 
contestação somente de algum ponto da lide e a 
aceitação de outros. (...) Ora, ser parte é ser parte 
simplesmente, sem necessidade de adjetivação. A lei é 
que definirá os limites de sua atuação seja no âmbito 

105

REVISTA FACTU JURÍDICA

ANO 10 – VOLUME 10 – DEZEMBRO/2010

DIREITO



do processo penal, seja no do processo civil.

Deste modo, temos a atuação ministerial como parte no 
processo penal e na ação civil pública, outras vezes apenas como 
custus legis no processo civil.

2.3. MINISTERIO PUBLICO: O FISCAL DA LEI
 
 É comum a referência ao Ministério Público como órgão do 
Estado incumbido de fiscalizar o exato cumprimento da lei. Doutrina 
e jurisprudência normalmente atribuem a expressão custos legis 
(fiscal da lei) ao representante ministerial quando este atua no 
processo como órgão interveniente, e tal ocorrem nas queixas-crime, 
nas ações de separação judicial, nas ações civis públicas propostas por 
outras entidades legitimadas, dentre muitas outras. 
 Humberto Theodoro Júnior afirma a respeito:

O Ministério Público, quando (...) atua como custos 
legis, apresenta-se como sujeito especial do processo 
ou do procedimento. Como destaca José Frederico 
Marques, “atua em nome próprio, para defesa de 
interesse que o na administração judicial de direitos 
subjetivos, a fim de que não fiquem à mercê da 
vontade privada. Ou, ainda, sujeito especial que 
participa do processo, como viva vox de interesses da 
ordem jurídica a serem salvaguardados na 
composição da lide”.

Em verdade, pouco importa sua posição no processo, seja 
como parte, nas ações que propõe (órgão agente), seja como órgão 
interveniente, o Ministério Público será, sempre, o fiscal da lei, 
incumbido constitucionalmente de zelar pelo exato e rigoroso 
cumprimento do conteúdo normativo, a fim de  desempenhar a defesa 
da ordem jurídica e do regime democrático.

3.0. MISSÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PUBLICO

3.1. ESTADO DE DIREITO, CIDADANIA E OMBUDSMAN

 Da leitura da Constituição federal infere-se que a missão 
institucional do Ministério Público está hoje ontologicamente 
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relacionada coma defesa da sociedade na luta pela manutenção do 
Estado de Direito e pelo respeito á cidadania. De cuja existência é 
corolário a previdência da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
 A democracia do Estado de Direito e a cidadania são objetivos 
absolutamente indissociáveis, de modo que a busca da plena 
democratização do Brasil impõe o desafio da extensão dos direitos 
individuais da cidadania a toda a população abrangente, que ao 
Ministério Publico incumbe defender os interesses, bens e valores 
essenciais á vida numa sociedade democrática em que vigorem o 
Estado de Direito e os princípios da igualdade e do respeito a 
cidadania (Ferraz e Guimarães Junior,1999).
 Esse papel institucional há que ser exercido inclusive em 
oposição a agentes do próprio Estado, se for o caso no sistema de 
freios e contrapesos concebidos pelo constituinte foram conferidos ao 
Parquet funções institucionais que o colocam agora no papel de 
verdadeiro ombusdman. São atribuições relacionadas diretamente 
com o controle do Executivo e do Legislativo, como a ação direta de 
inconstitucionalidade, a fiscalização do patrimônio público e dos 
serviços de relevância publica, a representação para fins de 
intervenção e o funcionamento perante o Tribunal de Contas. A isto se 
acrescenta o combate aos crimes praticados pelos agentes públicos 
contra a Administração Pública, em especial o peculato, a corrupção e 
a prevaricação (Ferraz e Guimarães Junior,1999).  

3.2. FUNÇÕES INSTITUCIONAIS

 Dentre outras funções institucionais, previstas no artigo 129 
da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público promover, 
privativamente, a ação penal pública, zelar pelo efetivo respeito dos 
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 
assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a 
sua garantia, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos, exercer o controle externo da atividade 
policial, e requisitar diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial. 
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3.3. PRINCIPIOS INSTITUCIONAIS

 São princípios institucionais do Ministério Público: 
1. Unidade, significando que seus membros (de cada Ministério 
Público) integram um só órgão, sob direção de um só Procurador 
Geral; 
2. Indivisibilidade, pois seus membros não ficam vinculados aos 
processos nos quais atuam. Desta forma, podem ser substituídos uns 
pelos outros; e,
3. Independência ou autonomia funcional, o que significa dizer que 
no exercício de suas funções, os membros do Ministério Público não 
estão subordinados a quem quer que seja. Não estão sujeitos a ordens, 
sendo livres para atuar segundo sua consciência e suas convicções, 
sempre com base na lei. 
 Conforme ensina o douto Mazzilli (2001, p. 264):

São princípios institucionais do Ministério Público a 
unidade, indivisibilidade e a autonomia funcional. No 
Brasil, o Ministério Público só conhece hierarquia em 
sentido administrativo (autonomia em face de outros 
órgãos do estado) e seus órgãos e membros gozam de 
plena independência funcional (independência em 
face de outros órgãos do próprio Ministério Público). 
A chefia do Ministério Público envolve apenas a 
direção administrativa da instituição (v, g., poderes de 
designação na forma da lei, disciplina funcional, 
solução de conflitos de atribuições). Não há 
hierarquia no sentido funcional.

 O Ministério Público não integra nem está subordinado aos 
demais Poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário - sendo-lhe 
assegurado autonomia funcional e administrativa. 

4.0. A LEGITIMIDADE PARA AGIR NA DEFESA DE 
INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

 Depois da Constituição de 1988, e mesmo antes dela, outros 
instrumentos legais passaram a definir o Ministério Publico como 
instituição encarregada da defesa dos direitos e interesses sociais, 
difusos e coletivos.
 O próprio Código de defesa do Consumidor definiu o que são 
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direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, referente e não 
referente ás relações de consumo (art.81 do CDC). A par disso, em 
vários de seus dispositivos, esse Código atribuiu ao Ministério 
Publico, expressamente, a legitimidade para propositura da ação civil 
publica em defesa de todos aqueles direitos e interesses (Machado, 
2000).

5.0. PERFIL ATUAL DO MINISTERIO PUBLICO 
BRASILEIRO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

 De modo que o Ministério Público, em seus primórdios, e até 
bem pouco tempo no Brasil, esteve exclusivamente encarregado das 
questões criminais, posto que a sua atuação fosse basicamente de 
sustentar a acusação dos criminosos, promovendo a respectiva ação 
penal em juízo, foi também, gradativamente, assumindo funções extra 
penais, sobre tudo na esfera cível, em defesa de interesses públicos e 
de incapazes; e hoje já é possível perceber um terceiro momento dessa 
evolução, com o Ministério Publico assumindo a defesa de direitos e 
interesses transindividuais. Com efeito, o atual desenho 
constitucional da instituição encarregada pelo legislador constituinte 
de 1988 de defender a “ordem jurídica”, o “regime democrático” e os 
“interesses sociais e individuais indisponíveis”, não deixa nenhuma 
margem á duvida quanto ao deslocamento operado pelo Ministério 
Publico, dentro da organização política do Estado brasileiro, no 
sentido de desvincular-se do aparato repressivo oficial para caminhar 
na direção da sociedade civil, colocando-se  no seio desta última 
como seu defensor e representante.

5.1. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
 
 Os membros do Ministério Público possuem as seguintes 
garantias: 
1. Vitaliciedade. Após dois anos de exercício, não podendo perder o 
cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. 
2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante 
decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo 
voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 45, de 2004); e 
3. Irredutibilidade de subsídio. Trata-se de uma garantia contra 
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perseguições de algum dos poderes do Estado contra a instituição 
ministerial, evitando represálias em sua atuação.

6.0. CONCLUSÃO
 
  Além da institucionalização de conflitos de caráter difuso e 
coletivo ou meta individual, operando agora uma legalidade que 
contem vários instrumentos jurídico-politicos, próprios para a 
resolução de conflitos transindividuais, o órgão do Ministério 
Publico, na defesa de interesses sociais de toda a coletividade, 
necessita atuar ainda em permanente contato com os demais 
organismos da sociedade civil, os quais dão sustentação políticas às 
demandas e reivindicações jurídicas por ele formuladas. 
 Essa atuação orgânica, dentro e fora do âmbito processual, 
confere ao órgão do Ministério Publico um papel com forte carga 
política na sociedade e é também fator de tensão, na medida em que a 
cultura jurídica liberal, do próprio membro do Parquet e de toda a 
comunidade jurídica, exibe ainda grande resistência em reconhecer os 
novos direitos e os sujeitos sociais e políticos, estes últimos 
considerados, doravante, um dos termos da relação processual.
 Sob tal aspecto, é preciso considerar também que a moderna 
atuação sócio jurídica, e porque não dizer também política, do 
Ministério Publico brasileiro, para institucionalizar-se organicamente 
necessita de uma mudança da mentalidade jurídica em relação aos uso 
do direito, dentro e fora da instituição. 
 É muito grande a resistência que ainda existe, interna e 
externamente, com relação aos novos modos de atuação do Parquet, 
quer em função da visão conservadora de alguns; quer pelo natural 
receio de outros beneficiários das estruturas de poder vigentes, em 
face de uma instituição independente e atuante do ponto de vista da 
realização democrática.
 Resulta-se do presente estudo que o Ministério Público 
brasileiro, com estruturação jurídico-formal das mais modernas, hoje 
passa a ser um organismo que integra e representa a sociedade civil. 
Talvez tal assentimento advém mais do desejo do povo brasileiro de 
ser realmente livre; livre e independente também seja, o promotor de 
justiça, para atuar, na defesa das instituições democráticas com as 
garantias necessárias, de modo imparcial, contribuindo para a 
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efetivação da justiça, da estabilização política e social que o país tanto 
reclama, assim como, seja o altar para onde se possa dirigir as preces 
das minorias na efetivação de seus direitos, freqüentemente ignorados 
pelo Estado.
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RESUMO

 Este artigo tem como objetivo discutir o cabimento de 
honorários extracontratuais nas demandas de natureza empregatícia 
perante a Justiça do Trabalho, sendo que tais honorários devem ser 
pagos como indenização pelo dispêndio do trabalhador reclamante 
pela contratação de um advogado para atuar em seu favor, na busca 
pelos direitos trabalhistas, descumpridos pelo empregador, tendo 
como base o princípio da restituição integral do dano sofrido, 
entendendo que, aquele que deu causa ao ajuizamento da reclamação 
trabalhista, deverá arcar com os honorários contratuais, de modo que 
o vencedor não suporte o dano sofrido pelo inadimplemento da 
obrigação trabalhista.

PALAVRAS-CHAVES: honorários, advogado, Justiça do Trabalho, 
indenização, restituição integral.

ABSTRACT

 This article aims to discuss the appropriateness of fees on non-
contractual nature demands empregatícia before the Labour Court, 
and such fees must be paid as compensation for the expense of worker 
plaintiff by hiring a lawyer to act on their behalf, in the search for labor 
rights breached by the employer, based on the principle of full 
reimbursement of the damage, meaning that which has given rise to 
the filing of the labor complaint must pay the fee contract, so the 
winner does not support the damage suffered by the breach of 
obligation labor. 

KEYWORDS: fees, lawyer, Labor Law, compensation, full refund.
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INTRODUÇÃO.

 No presente artigo pretende-se discutir o direito do reclamante 
perante a Justiça do Trabalho, de ser indenizado em virtude dos gastos 
que teve para a contratação de advogado, com uma visão sobre o 
surgimento das relações de emprego, sobre as indenizações tratadas 
no direito material brasileiro, baseado no princípio do restituto 
integrum, bem como a jurisprudência que vem evoluindo na Justiça 
Laboral acerca do tema.
 Diante do tema proposto, será destacada a diferença entre as 
várias formas de honorários, o que vem gerando uma série de 
divergências.
 Também, será abordado o princípio do jus postulandi perante 
a Justiça do Trabalho, no sentido de que o reclamante possa pleitear 
seus direitos independentemente da contratação de profissional 
especializado.

1. SURGIMENTO DO DIREITO DO TRABALHO.

 Dialogar sobre a gênese do direito do trabalho demandaria um 
curso, o que foge do objeto deste artigo, mas algumas questões de 
cunho interessante para intróito da matéria devem ser ressaltadas, até 
para melhor entendimento do tema proposto, como as primeiras 
relações de trabalho, o surgimento da disciplina jurídica Direito do 
Trabalho e as conseqüências processuais do descumprimento das 
obrigações trabalhistas.

1.1. Das primeiras relações de trabalho.

 Na história, as primeiras relações de trabalho aparecem 
patenteadas pela escravidão, o que perdurou até meados do Século 
XX em alguns países menos desenvolvidos, bem como pela servidão 
que reinou na Europa Medieval até o século XII d.C., passando, 
depois, até final do Século XVIII, para a economia fundada nas 
Corporações de Ofício.
 Nesses tempos, não há que se falar em Direito do Trabalho, 
pois referidas relações não eram configuradas como tal, sobretudo 
porque, na maioria dos casos, sequer havia “direitos” previstos, tanto 
em normas quantos em contratos. 
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 As relações de trabalho modernas tiveram como base os 
contratos das locatios do Direito Romano do Século IV a.C., quando 
uma pessoa locava os serviços de outra mediante um pagamento, o 
que era convencionado na locatio operarum, que foi contemporâneo a 
locatio rei (locações de coisas) e a locatio operis, que deu origem aos 
contratos de empreitada atuais.   

1.2. Do surgimento do Direito do Trabalho.

 O Direito do Trabalho, propriamente dito, surgiu com a 
Revolução Industrial, que foi um marco divisor de eras a nível 
mundial, pois transformou uma economia, até então agrária ou 
artesanal, numa economia de produção fabril urbana.
 Com a Revolução Industrial desencadeada, sobretudo na 
Inglaterra, por volta do Século XVIII, houve uma corrida de 
trabalhadores da zona rural para as zonas urbanas, a procura de 
colocação nas indústrias, que ali estavam sendo instaladas e, com isso, 
surge a contratação de operários subordinados, mediante pagamento 
de salário, o que é a base das relações de emprego atuais. 
 Surgiu com a Revolução Industrial a tão conturbada relação 
“capital-trabalho”, na qual os industriais empregadores precisavam 
da mão-de-obra e os operários do trabalho. Nesta relação, diante da 
grande oferta de trabalhadores nas zonas industriais, ocorreram vários 
problemas sociais, o que forçou o Estado, até então liberal, a se tornar 
um Estado Social, intervindo nas relações de trabalho e fazendo 
surgir, com isso, as primeiras normas trabalhistas, como a Lei de Peel, 
de 1802, que tratava de jornadas de trabalho para menores de idade na 
Inglaterra.
 No Brasil, o Direito do Trabalho surgiu no início do Século 
XX, influenciado pelas (1) manifestações de imigrantes, os quais 
foram considerados anarquistas, (2) pelo desenvolvimento do parque 
industrial provocado pelas dificuldades de importação de produtos 
manufaturados, sobretudo da Inglaterra, em virtude da Primeira 
Guerra Mundial, bem como pela (3) política trabalhista de Getúlio 
Vargas, a partir dos anos 30.
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1.3. Do descumprimento das obrigações trabalhistas.

 A principal norma trabalhista brasileira é a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), criada pelo Decreto-Lei 5.452/43 e trás em 
seu bojo as penalidades aplicáveis no caso de descumprimento de seus 
preceitos, o que normalmente aparece no final de cada capítulo.
 Em virtude do descumprimento das normas trabalhistas, 
surgem as penalidades administrativas cobradas pelo Ministério do 
Trabalho.
 Por outro lado, o descumprimento das normas trabalhistas 
deságua em reclamações perante a Justiça de Trabalho e, 
consequentemente, num processo dispendioso para o Estado e não 
menos para as partes.

2. DO PROCESSO DO TRABALHO – EVOLUÇÃO.

 A partir do surgimento do Direito do Trabalho com a 
Revolução Industrial, começam a surgir entre empregados e 
empregadores as desavenças, envolvendo interesses antagônicos, 
pois os empregadores, com o aumento da oferta de mão-de-obra nas 
regiões que estavam se tornando industrializadas tenderam a reduzir o 
preço do trabalho e, por outro lado, os trabalhadores, vendo-se em 
situações desumanas, começaram a questionar melhores condições de 
trabalho. Aí, neste contexto, nasce a tão conturbada relação 
capital/trabalho.
 Para buscar suas conquistas, de início, os trabalhadores 
lançaram mão da greve, o que não foi bem visto, pois gerava sérios 
conflitos, inclusive com vários operários mortos, além de que reduzia 
a produção, diminuindo, com isso, as riquezas dos países.
 Diante de tal situação, surge a necessidade de apaziguar os 
conflitos, o que deu campo ao surgimento do processo do trabalho. 
Amauri Mascaro Nascimento (1996, p. 17) diz que o processo do 
trabalho surge a partir da intervenção do Estado nas relações entre o 
capital e o trabalho, tendo em vista o início da regulamentação de tais 
questões.
 Segundo GIGLIO (1997, p. 11), o início da solução dos 
conflitos trabalhistas é dividida em três fases, ordenando o estado às 
partes em conflito que, através de seus representantes, se reunissem e 
discutissem, tentando chegar a um acordo para a volta ao trabalho. 
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Continua o autor esclarecendo que

No auge do acirramento dos ânimos, essa primeira 
medida, chamada de tentativa de conciliação 
obrigatória, não produziu os resultados desejados, e foi 
sucedida por outra, a de mediação, ao tomar o estado a 
iniciativa de designar um seu representante para 
participar das discussões, com o objetivo de ajudar a 
encontrar uma solução aceitável por ambos os 
contentores.

 Assim, a tentativa de conciliação, antes espontânea, passou a 
ser obrigatória e, posteriormente, a contar com um mediador que, na 
verdade, representava os interesses do estado na pronta composição 
do conflito.
 Os primeiros organismos especializados a tratar dos conflitos 
trabalhistas de que se tem notícia, e que até hoje funcionam na França, 
foram os Conseils de Prud'Hommens, (Conselho dos Homens 
Prudente), que surgiu em 1.806, mas que tiveram uma fase 
embrionária entre os anos de 1.426 a 1.464, quando o rei Luiz XI 
autorizou os Prud'Hommens a solucionar conflitos envolvendo os 
fabricantes da sede da cidade de Lyon, conforme ensinamentos de 
FERRARI (1998, p. 112).
 Segundo BATALHA (1995, p. 235), no Brasil, os primeiros 
conflitos trabalhistas eram dirimidos com a utilização da legislação 
comum da época (civil e comercial), os quais datam de meados do 
século XIX.
 Especificamente no Estado de São Paulo, a Lei estadual nº 
1869/1922 instituiu os Tribunais Rurais do Estado para solucionar os 
conflitos surgidos em decorrência dos contratos de locação de 
serviços agrícolas, os quais eram constituídos por um juiz de direito, 
um locador (trabalhador) e um locatário (fazendeiro), conforme nos 
ensina MARTINS (2006, p. 12).
 Em 1.932, o Decreto nº 22.132 criou as Juntas de Conciliação 
e Julgamento, compostas por um juiz presidente e dois classistas, um 
representante dos empregados e outro dos empregadores, com 
competência para dirimir os conflitos individuais envolvendo as 
relações de emprego. No mesmo ano já haviam sido instituídas as 
Juntas Mistas de Conciliação para tratarem dos acordos envolvendo 
conflitos coletivos, mas quem os julgava era o Conselho Nacional do 
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Trabalho.
 No trilho da evolução, a Constituição de 1.934 criou a Justiça 
do Trabalho, que pertencia ao Poder Executivo, sendo que a mesma 
foi instalada somente em 1º de maio de 1.941, com funcionamento de 
oito Conselhos Regionais e trinta e seis Juntas. A partir da 
Constituição de 1.946 passou a ser um órgão do Poder Judiciário.
 A Emenda Constitucional nº 24/1999 extinguiu a 
representação classista em todas as instâncias, transformando as até 
então Juntas de Conciliação e Julgamento em Varas do Trabalho, 
sendo o que temos até hoje.

3. DAS INDENIZAÇÕES POR PERDAS E DANOS.

 As indenizações na seara trabalhista têm como fonte o Direito 
Civil, uma vez que não há nas normas laborais dando tratamento 
específico ao tema.
 A propósito, vejamos as disposições legais do Código Civil 
brasileiro que trata das indenizações, em sentido lato.
 Sobre o descumprimento da obrigação:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o 
devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 
monetária segundo índices oficiais regularmente 
estabelecidos, e honorários de advogado.

 Consoante os prejuízos causados pela mora do devedor:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua 
mora der causa, mais juros, atualização dos valores 
monetários segundo índices oficiais, regularmente 
estabelecidos, e honorários de advogado.

 No que diz respeito à atualização monetária das obrigações em 
pagamento em dinheiro:

Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de 
pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização 
monetária segundo índices oficiais regularmente 
estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários 
de advogado, sem prejuízo da pena convencional.
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 Nos termos acima, tem-se que todos os danos causados devem 
ser acobertados pelas indenizações, uma vez que elas devem ser o 
mais abrangente possível e nas relações de trabalho não deve ser 
diferente, mesmo diante da ausência de normas específicas na seara 
trabalhista, visto a unidade do Direito.

4. DOS HONORÁRIOS.

 A nível mundial, os honorários advocatícios surgiram no 
governo do imperador romano Cláudio (41 d.C. a 54 d.C.), quando foi 
estabelecido que os advogados tivessem direito a um pagamento pelos 
seus serviços, dentro de certos limites, que era fixado por ação em que 
o mesmo atuasse.
 No Brasil, os honorários advocatícios estão previstos no art. 
22 da Lei 8.906/94, (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos 
Advogados do Brasil), para quem, A prestação de serviço profissional 
assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários 
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de 
sucumbência.
 Inobstante esta regra específica ditada pelo Estatuto da OAB, 
podem ser aplicadas outras subsidiárias, consoante às regras 
contratuais estipuladas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo 
Código Civil.

4.1. Honorários fixados por arbitramento judicial.

 Um dos tipos de honorário e fixado por arbitramento, devidos 
pelo Estado ocorre quando, na falta de defensoria pública (lato sensu), 
os magistrados nomeiam advogados para patrocinarem a defesa de 
pessoas que não têm condições de custear a contratação dos 
respectivos profissionais.
 Também são fixados honorários nos casos de advogados 
nomeados para atuarem como curador especial, nos termos do art. 9º 
do CPC:

Art. 9º. O juiz dará curador especial:
I – ao incapaz, se não tiver representante legal, ou se os 
interesses deste colidirem com os daquele;
II – ao réu preso, bem como ao revel citado por edital 
ou com hora certa.
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 Nestes dois casos, de hipossuficiência financeira e de 
curadoria especial, o causídico perceberá honorários fixados por 
arbitramento judicial.

4.2. Honorários de sucumbência

 Honorários de sucumbência são aqueles devidos pela parte 
vencida na demanda, conforme preceitua o art. 20 do CPC: A sentença 
condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou 
e os honorários advocatícios. Essa verba honorária será devida, 
também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
 Já na Justiça do Trabalho, a sucumbência se dá apenas quando 
o trabalhador/reclamante está assistido por advogado do sindicado de 
sua categoria profissional, desde que ele seja pessoa economicamente 
necessitada, com rendimentos mensais de menos de dois salários 
mínimos.
 O TST, por intermédio de sua Súmula 219, I, fixou este 
entendimento:

Na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários 
advocatícios, nunca superior a 15% (quinze por cento), 
não decorre pura e simplesmente da sucumbência, 
devendo a parte estar assistida por sindicato da 
categoria profissional e comprovar a percepção de 
salário inferior ao dobro do mínimo legal, ou 
encontrar-se em situação econômica que não lhe 
permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou 
da respectiva família.

 Em virtude do alargamento da competência da Justiça do 
Trabalho, a partir da Emenda Constitucional 45/2004, os honorários 
de sucumbência passaram a ser perfeitamente cabíveis quando o 
litígio não envolver relação de emprego, conforme o teor da Instrução 
Normativa 27/2005 do TST, cujo artigo 5º prevê que exceto nas lides 
decorrentes da relação de emprego, os honorários advocatícios são 
devidos pela mera sucumbência.

Em virtude do alargamento da competência da Justiça 
do Trabalho, a partir da Emenda Constitucional 
45/2004, os honorários de sucumbência passaram a ser 
perfeitamente cabíveis quando o litígio não envolver 
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relação de emprego, conforme o teor da Instrução 
Normativa 27/2005 do TST, cujo artigo 5º prevê que 
exceto nas lides decorrentes da relação de emprego, os 
honorários advocatícios são devidos pela mera 
sucumbência.

 Como visto, a sucumbência na Justiça do Trabalho depende da 
assistência de advogado do sindicato da categoria profissional ou nos 
casos em que não se discute direitos inerentes às relações de emprego.

4.3. Honorários extrajudiciais – contratuais.

 No presente estudo, pretende-se discutir os honorários 
contratados entre o advogado e a parte, para o patrocínio de uma 
demanda judicial trabalhista stricto sensu (relação de emprego), nos 
termos definidos entre o contratante e o contratado.
 Nas ações perante a Justiça do Trabalho, em relação ao 
reclamante/trabalhador, normalmente os honorários extrajudiciais 
são estabelecidos em percentual pelo êxito na demanda, o que não é 
comum quando a contratação se dá entre o causídico e a 
reclamada/empregadora.

5. O JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO TRABALHO.

 É bem verdade que na Justiça do Trabalho vigora o jus 
postulandi, com o qual as partes podem litigar sem a necessidade de 
advogado, o que, a princípio, contraria o art. 133 da Constituição 
Federal, que estabelece ser referido o profissional indispensável à 
administração da justiça.
 Dispõe o art. 791 da Consolidação das Leis do Trabalho que os 
empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente 
perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até 
o final.
 Em que pesem tantas as discussões acerca do tema, o certo é 
que prevalece a possibilidade das partes atuarem sem a assistência de 
causídico perante a justiça especializada. 
 A propósito, o Acórdão da Seção de Dissídios Individuais do 
TST, nº TST-RO-AR-468/84, de autoria do Ministro Orlando Teixeira 
da Costa, dispôs que:
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O jus postulandi do processo trabalhista não conflita 
com o artigo 133 da Constituição de 1988, pois ele 
apenas reconheceu a natureza de direito público da 
função do advogado, sem criar nenhuma 
incompatibilidade com as exceções legais que 
permitem à parte ajuizar, pessoalmente, pleitos perante 
os órgãos do Poder Judiciário.

 É de bom alvitre ressaltar que o jus postulandi se constituiu em 
faculdade conferida às partes e não em uma obrigatoriedade. 
 Noutro particular, não se deve deixar de analisar que a 
contratação de um profissional qualificado para a demanda acaba 
sendo uma forma de acesso à justiça, mais completo, na medida em 
que se presume que o hipossuficiente terá melhores chances de ver 
seus direitos preservados perante o Judiciário trabalhista, como 
lembra MARINONI (2010, p. 138):

[...] o acesso à justiça não se resume à eliminação dos 
óbices que impedem o acesso ao Poder Judiciário. O 
direito de acesso à justiça compreende, entre outros, o 
direito daquele que está em juízo poder influir no 
convencimento do magistrado, participando 
adequadamente do processo.

 Sob esta ótica, a função do profissional especializado é de 
grande relevância na concretização do acesso à justiça, pois serão 
utilizados seus conhecimentos para buscar um resultado que melhor 
satisfaça os anseios do demandante.

6 .  DAS INDENIZAÇÕES PELOS HONORÁRIOS 
EXTRAJUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO.

 A discussão no presente artigo não está focada nos honorários 
propriamente ditos, pois o que se discute é o cabimento de 
indenização em virtude do reclamante/trabalhador ter que contratar os 
serviços de advogado para ver seus direitos trabalhistas assegurados, 
tendo em vista o descumprimento das normas pelo empregador.
 Segundo o Código Civil, como acima transcrito, as 
indenizações devem obedecer ao princípio do restitutio in integrum, 
que se traduz na necessidade da restituição ser o mais abrangente 
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possível.
 Em recente julgado no Superior Tribunal de Justiça, a Ministra 
Nancy Andrighi, atuando como relatora recursal, em que se discutia a 
reparação por danos materiais, no qual se pleiteava o ressarcimento 
pelos gastos com a contratação de advogado para ajuizamento da 
reclamação perante a Justiça do Trabalho, entendeu que,

o processo não pode importar prejuízos à parte a quem, 
ao final, se reconheça ter razão. Assim, aquele que 
deixou de pagar verbas trabalhistas tem de restituir ao 
empregado o que esse despendeu com os honorários 
advocatícios contratuais.

 Como visto, são várias as formas de honorários, sendo certo 
que não se deve confundir os honorários de sucumbência com os 
honorários ressarcitórios, custeados pelo trabalhador ao ter que 
buscar seus direitos perante a Justiça do Trabalho, tendo em vista que 
seu empregador descumpriu as normas laborais.
 Sobre o tema, discorre NOGUEIRA (2009, p. 602) que,

Pela sistemática do direito material que garante a 
ampla indenização, amparada no conhecido princípio 
da restitutio in integrum, mostra-se bastante razoável a 
interpretação no sentido de que os dispositivos do 
Código Civil visam, realmente, disciplinar a 
indenização dos  honorár ios  advocat íc ios  
extrajudiciais. O direito material, portanto, vai além 
das regras de direito processual, permitindo a 
recomposição de tudo aquilo que a parte despendeu 
para fazer valer seus interesses (em juízo ou fora dele), 
inclusive as verbas contratuais comprometidas aos 
advogados que atuam em sua representação.

 SCAVONE JÚNIOR (2007, p. 172 e 173), em análise sobre a 
restituição integral, assim pondera:

Seja como for, o difícil equilíbrio, exigido pela função 
social do contrato e pela boa-fé, demanda a restituição 
integral que deve ser extraída da Constituição Federal 
como princípio apto a valorar a interpretação das 
n o r m a s  a t i n e n t e s  à s  c o n s e q ü ê n c i a s  d o  
descumprimento das obrigações, validando, no 
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sistema, o vetusto 'alterum no laedere' que, desde 
Ulpiano, demanda o respeito às esferas pessoal e 
patrimonial alheias.

 Comungando com tal linha de pensamento, NOGUEIRA 
(2009, p. 602) preleciona:

Pela sistemática do direito material que garante a 
ampla indenização, amparada no conhecido princípio 
da 'restitutio in integrum', mostra-se bastante razoável 
a interpretação no sentido de que os dispositivos do 
Código Civil visam, realmente, disciplinar a 
indenização dos  honorár ios  advocat íc ios  
extrajudiciais. O direito material, portanto, vai além 
das regras de direito processual, permitindo a 
recomposição de tudo aquilo que a parte despendeu 
para fazer valer seus interesses (em juízo ou fora dele), 
inclusive as verbas contratuais comprometidas aos 
advogados que atuam em sua representação.

 Discorrendo sobre o tema com muita propriedade, o Juiz do 
Trabalho da 23ª Região, André Araújo Molina (2005, p. 4), disse que

[...] firmo posicionamento no sentido do cabimento na 
Justiça do Trabalho de condenação em honorários 
advocatícios, tanto os contratuais (ressarcimento ao 
lesado), quanto os sucumbenciais (destinados ao 
advogado), seja a relação questionada de cunho 
empregatício, nos moldes da CLT, ou da relação de 
trabalho lato sensu, protegida pela legislação 
ordinária, posição que melhor se coaduna com o 
princípio da igualdade, regendo de forma uniforme o 
assunto para todos os jurisdicionados da seara laboral.

 A jurisprudência vem se firmando no mesmo sentido de ser 
cabível na seara trabalhista a condenação em honorários contratuais, 
sob o argumento de que o lesado não pode sofrer redução de seus 
haveres em virtude de ter que contratar um advogado para buscar, de 
forma mais satisfatória, a reparação de um dano que lhe fora causado 
por outrem. A propósito, é aplicável, ainda, o art. 389 do novo Código 
Civil: "não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e 
danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais 
regularmente estabelecidos, e honorários de advogado", 
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assegurando, da forma mais ampla possível, a reparação. (TRT 9ª R. 
– Proc. 13322-2001-015-09-00-8 – (27793-2003) – Rel. Juiz Luiz 
Eduardo Gunther – DJPR 05.12.2003). (grifei)
 Temos também outro pertinente precedente:

1. O fundamento jurídico para o deferimento da 
indenização correspondente aos honorários 
contratuais é completamente diferente daquele 
relacionado ao cabimento da condenação em 
honorários advocatícios sucumbenciais em demandas 
que envolvam relação de emprego nesta Justiça 
Especializada, embora este Relator também os 
considere cabíveis em tais liças. 2. A pretensão do 
autor refere-se à reparação pela despesa a que se 
obrigou a título de honorários advocatícios 
contratuais, autêntico dano emergente, componente 
dos danos materiais. 3. Isto posto, corolário da 
aplicação do princípio da reparação integral, impõe-
se a reforma do decisum de modo a garantir ao autor a 
indenização por danos materiais que contemple a 
quantia que será por ele desembolsada para a 
remuneração dos advogados contratados, a qual ora 
fixo em 20% do valor bruto a ser apurado na liquidação 
de sentença, à vista do contrato de fl. 57. 4. 
Obviamente, este plus condenatório, não servirá de 
base de cálculo para os honorários contratuais, sob 
pena de extermínio da eficácia do citado princípio da 
restitutio in integrum. Processo: 0138500-
54.2008.5.03.0035 RO – Órgão Julgador: TURMA 
RECURSAL DE JUIZ DE FORA – Rel. MARCELO 
LAMEGO PERTENCE – Publicação: 21-07-2010.

 Caminhando nesta linha de pensamento, a justiça 
especializada pacificou, não com muita tranqüilidade, seu 
entendimento nesta matéria:

Os princípios do acesso à Justiça, da ampla defesa e do 
contraditório (artigo 5º, incisos XXXV e LV da 
Constituição Federal) pressupõem a defesa técnica do 
trabalhador por profissional qualificado, não sendo 
possível restringir o direito do mesmo em optar pela 
nomeação de advogado particular, nos termos do art. 
133 da Carta Magna. Em que pese a inaplicabilidade 
do princípio da sucumbência e a possibilidade do jus 
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postulandi no Processo do Trabalho, a condenação em 
honorários advocatícios tem amparo no princípio da 
restituição integral, expresso nos artigos 389, 404 e 
944 do Código Civil. Além disso, a Lei 10.288/2001 
revogou o art. 14 da Lei 5584/70, não havendo óbice 
legal para a condenação em honorários advocatícios, 
nos casos em que o reclamante não estiver assistido 
pelo sindicato, nos termos da Lei 10.537/2002, que 
acrescentou o parágrafo 3º ao art. 790 da CLT. 
P r o c e s s o :  P R O C E S S O  T R T / S P  n º  
02343.2008.034.02.00 - 0 – Órgão Julgador: 4ª 
TURMA - Rela. IVANI CONTINI BRAMANTE – 
Publicação: 16-07-2010.

Como muito bem observado na visão de Chiovenda, citado 
por SCAVONE JUNIOR (2007, p. 170),

A necessidade de servi-se do processo para obter razão 
não pode reverter em dano a quem tem razão, pois, a 
administração da justiça faltaria ao seu objeto e a 
própria seriedade dessa função do Estado estaria 
comprometida se o mecanismo organizado para o fim 
de atuar a lei tivesse de operar como prejuízo de quem 
tem razão. 

Mas a posição não é unânime dentro dos Tribunais Regionais 
do Trabalho, sendo certo que em alguns deles continua entendo que 
não é cabível a condenação em honorários contratuais como forma de 
indenização compensatória pelos dispêndios que o reclamante teve 
com a contratação de profissional capacitado para as lides 
trabalhistas, o que se infere do julgado TRT-10:

Na Justiça do Trabalho são aplicáveis as disposições 
contidas no art. 14, § 1º, da Lei nº 5584/70, bem como a 
orientação do item I da Súmula nº 219 do c. TST. Pelo 
que, indevido o pagamento de honorários advocatícios 
quando o Reclamante não se encontra assistido pelo 
sindicato de classe, e insustentável a pretensão de 
restituição do montante despendido com seu 
advogado, fulcrada nos artigos 186, 389, 404 e 944 do 
Código Civil Brasileiro. Recurso do Reclamante 
parcialmente provido. Processo: 00318-2009-801-10-
00-4 RO – Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA – 
Rel. DESEMBARGADOR BRAZ HENRIQUES DE 
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OLIVEIRA – Publicação: 18/12/2009 no DEJT.

Como visto, o tema é bastante discutido, o que requer seja o 
mesmo mais aprimorado pelos tribunais, ou até mesmo uma posição 
mais abalizara do Tribunal Superior do Trabalho acerca do assunto 
aqui debatido.

7. CONCLUSÃO.

 Em que pese posições contrárias, o que é natural em se 
tratando de questões inovadoras, a posição doutrinária e 
jurisprudencial majoritária é no sentido de ser cabível na Justiça do 
Trabalho a condenação ressascitória pela contratação de profissional 
qualificado para atuar nas lides trabalhistas.
 Nesse contexto, a contratação de advogado parece ser mesmo 
indispensável, pois não se deve esperar das partes que elas tenham 
conhecimento do direito material do trabalho e muito menos das 
técnicas processuais, o que, indubitavelmente, leva à falta de 
condições de discutir a demanda de forma a não resultar em prejuízos 
para a defesa dos direitos perseguidos perante a Justiça do Trabalho, o 
que, com certeza, violará sobremaneira a garantia fundamental inserta 
no inciso LV, do art. 5º, da CF/88, qual seja, o direito à ampla defesa.
 Observando a questão sob a ótica do acesso à justiça, deve-se 
concluir que o empregado tem o direito de optar por ser representado 
em juízo por advogado de sua confiança. Ademais, deve-se ressaltar 
que o processo não pode importar prejuízos à parte a quem, ao final, se 
reconheça ter razão. Assim, aquele que deixou de pagar verbas 
trabalhistas tem de restituir ao empregado o que esse despendeu com 
os honorários advocatícios contratuais. 
 É com base nessa linha de raciocínio que se entende que 
aquele que deu causa ao ajuizamento da reclamação trabalhista deverá 
arcar com os honorários contratuais, de modo que o vencedor não 
suporte o dano sofrido pelo inadimplemento da obrigação trabalhista.
 Mesmo que a CLT não trate do assunto, deve-se entender que 
se o empregado optar por contratar um advogado para que possa obter 
a tutela jurisdicional pretendida, aquele que deu causa ao ajuizamento 
da reclamação trabalhista, por descumprir suas obrigações, deve 
pagar os honorários contratuais daquele profissional, o que redundará 
na restituição integral do prejuízo causado.

126

REVISTA FACTU JURÍDICA

ANO 10 – VOLUME 10 – DEZEMBRO/2010

DIREITO



 Concluindo, o ressarcimento dos honorários contratados pelo 
reclamante para ver seus direitos garantidos, tendo em vista que o 
reclamado lhe causou alguma lesão, deve compreender a completa 
aplicação da justiça no seu sentido mais amplo, consistente em dar a 
cada um o que é seu.
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DANOS MORAIS NAS VIOLAÇÕES DA INTIMIDADE DOS 
EMPREGADOS

Carolina Almeida Andrade
Acadêmica do curso de Direito da FACTU

RESUMO
 A necessidade de conceituação de dano moral está ligada 
diretamente a decidibilidade do caso concreto, restando, portanto, a 
sua importância. “Em verdade a aceitação da doutrina que defende a 
indenização por dano moral repousa numa interpretação sistemática 
de nosso Direito, abrangendo o antigo artigo 159 do Código Civil 
(atual art. 186 do novel Diploma Privado) que, ao aludir á ''violação de 
um direito”, não está limitada a reparação ao caso de dano material 
apenas.
 Porém, qual seria a sua amplitude? A extensão do significado 
dano moral exige acuidade, inteligência e preparo.
 O dano moral é aquele que traz como conseqüência ofensa á 
honra, ao afeto, á liberdade, á profissão, ao respeito, á saúde, ao nome, 
ao bem estar e á vida, sem necessidade de ocorrência de prejuízo 
econômico. É toda e qualquer ofensa ou violação que não venha a ferir 
os bens patrimoniais, mas os princípios de ordem moral, tais como os 
que se referem á sua liberdade, á sua honra, á sua pessoa, ou á sua 
família.

PALAVRA-CHAVE: dano moral, empregado, empregador, 
intimidade

ABSTRACT.

 The need for conceptualization of moral damage is directly 
linked to the decidability of the case, leaving thus their importance. In 
accepting the true doctrine which advocates for moral damages rests 
on a systematic interpretation of our law, covering the actual article 
159 of the Civil Code, alluding to 'be a violation of law "is not limited 
to the repair of damage material only. But what would be its range. The 
extent of damage requires moral significance acuity, intelligence and 
preparation. 
 The moral damage is that which brings harm as a result will 
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honor, affection, to freedom, occupation, respect, to health, to name, 
well being and to life, without the occurrence of economic damage. It 
is any offense or violation that will not injure the property, but to its 
moral principles, such as those relating to your freedom, your honor, 
to his person or to his family.

KEY WORDS:  moral, employee, employer, intimacy

INTRODUÇÃO
 O presente estudo tem por objetivo discorrer sobre a reparação 
do dano moral nas relações de trabalho, especificamente nas violações 
da intimidade do empregado.
 Para expor a matéria será necessário discorrer sobre o 
histórico do dano moral, bem como a sua classificação, quando 
ocorre, se cabe indenização, até quanto vai o poder de mando do 
empregador sobre o empregado e outros pontos interessantes que 
serão discorridos no decorrer do trabalho. 

O QUE VEM A SER DANO MORAL.
 
 Marcus Vinícius Lobregat assevera que, “por dano moral 
deve-se tratar tão somente as lesões que não produzem qualquer efeito 
patrimonial.” Segundo Arnaldo Sussekind, “dano moral se refere 
propriamente a estados d'alma, a sofrimentos ou sensações dolorosas 
que afetam os valores íntimos às subjetividade.”
 A partir do acima exposto, pode-se aferir ser o conceito de 
dano moral algo passível de diversas interpretações.

O DANO MORAL INDENIZÁVEL.

 Conforme o artigo 5° da Constituição Federal, o inciso X 
consagra que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação.” Desse modo, a 
reparabilidade do dano moral foi admitida amplamente, em sede 
constitucional, para todos os ramos do Direito.
 Mas, por outro lado, parte da doutrina sustenta que o dano 
moral não é propriamente indenizável, em razão da impossibilidade 
de se eliminar o prejuízo e suas conseqüências, ou seja, não há como 
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se recompor ao status quo ante. Os sofrimentos e angústias não 
poderiam ser restaurados com valores econômicos. O que ocorre seria 
uma satisfação compensatória, como um meio de atenuar as 
conseqüências da lesão que a vítima sofreu.

CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

 A doutrina, de maneira geral, divide os danos morais em duas 
espécies: a) aqueles que resultam da ofensa exclusiva e direta ao 
patrimônio moral, sem decorrer de nenhuma outra forma da violação 
de direito; e b) aqueles que derivam, por via reflexa, de outro modo de 
transgressão ou violação de direito, resultando, por exemplo, um dano 
patrimonial.

A PROVA DO DANO MORAL.

 Sabe-se que, em sentido amplo, a prova consiste na 
demonstração de um fato que se apresenta como verdadeiro, bem 
como que o dano moral consubstancia-se precipuamente na dor 
íntima, derivada de lesão ao patrimônio moral do ofendido.
 Poderíamos resumir as divergências havidas em torno do tema 
em três correntes doutrinárias, quais sejam: a) uma primeira posição 
defende a tese da prova in res ipsa, ou seja, que o dano moral se prova 
por si mesmo; b) uma segunda posição sustenta a necessidade da 
mesma atividade probatória utilizada para a prova do dano material; e 
c) uma posição intermediária que se satisfaz com as presunções 
simples que se formam na consciência do juiz.

DIREITO Á INTIMIDADE DO EMPREGADO.

 A Constituição Federal de 1988, ao dispor á respeito da 
intimidade do indivíduo, considerou a Declaração Universal dos 
direitos do homem, ressaltando que “Ninguém será sujeito a 
interferência em sua vida privada, na de sua família, no seu lar ou na 
sua correspondência, nem ataques á sua honra e reputação” 
(Declaração Universal dos direitos do homem, aprovada pela 
Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948).
 O direito á intimidade é irrenunciável, intransmissível, 
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indisponível. O exercício desse direito é importantíssimo como 
garantidor do desenvolvimento do homem, em toda a sua plenitude, 
com o direito de preservar um mínimo de sua privacidade.

MONITORAMENTO DE E-MAILS.

 As empresas passaram a utilizar a internet, como forma 
eficiente de realizar e dinamizar suas atividades.
 Sob o manto de seu poder diretivo, passaram então os 
empregadores a monitorizar a utilização da internet e, principalmente, 
dos e-mails de seus empregados, com a finalidade de verificar se o 
tempo gasto na internet esta sendo utilizado para o trabalho ou para 
fins particulares.
 Segundo o artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, 
temos que “é inviolável o sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 
salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que 
a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 
penal.”
 Assim, o monitoramento dos e-mails do empregado, por parte 
do empregador, em decorrência de seu poder diretivo, in tese, fere o 
princípio constitucional do sigilo das comunicações telefônicas: seria 
querer ampliar demasiadamente o sentido pretendido pelo legislador.

VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE DO EMPREGADO POR 
PARTE DO EMPREGADOR.

 O contrato de trabalho cria para o empregado o dever de 
subordinação em relação ao empregador. A fiscalização é a forma de 
garantia da observância das ordens emanadas que, se descumpridas, 
gerariam aplicações privadas de penas aos faltosos. Por outro lado, 
essas fiscalizações revelam a supervalorização da propriedade 
privada em detrimento da pessoa do trabalhador, que poderá ter sua 
intimidade violada.
 A violação sofrida pelo trabalhador em sua intimidade 
configura uma forma absoluta de lesão, tendo em vista que a 
intimidade compõe os chamados direitos da personalidade, que é um 
dos principais bens jurídicos resguardados pelo nosso Direito.
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CONCLUSÕES.
 
 O direito á intimidade, espécie que é dos direitos da 
personalidade, garantido pela própria Constituição Federal, deve ser 
respeitado pelo empregador, tanto no ambiente de trabalho quanto 
fora dele. Contudo, esses direitos fundamentais, como os demais 
previstos em nossa Magna Carta, não podem ser vistos como 
absolutos.
 Ao empregador, assumindo os riscos da atividade que 
desenvolve, cabe a direção e fiscalização dos trabalhos realizados.
 A privacidade do empregado sofre restrições quando da 
execução do contrato de trabalho, pois a liberdade do empregado 
encontra limites no poder diretivo do empregador que, por outro lado, 
não pode ilimitadamente, e sobre o manto do controle do trabalho, 
cometer abusos no exercício do seu poder.
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CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL: DIFERENÇAS NA 
SUCESSÃO

Patrícia Lemes Rodrigues
Acadêmica do curso de Direito da FACTU

RESUMO.

 São diversas as diferenças entre o casamento e a união estável 
e muitas das pessoas que, atualmente, têm optado pelo segundo 
instituto e nesse estado permanecem, ainda que seja facilitada 
constitucionalmente aos companheiros a conversão da união estável 
em casamento. 
 Tal fato se deve principalmente a idéia errada que os 
companheiros têm da facilidade de rompimento dessa relação. Errada 
porque, ao revés do que eles acreditam, a dissolução de uma união 
estável torna-se muito mais complicada e trabalhosa que a separação 
do casal que teve as regras do seu relacionamento estabelecidas 
previamente. Na sucessão também há dificuldades em relação à união 
estável, pois, ainda que os institutos do casamento e da união estável 
se equiparem e este siga as regras da comunhão parcial de bens, o 
companheiro perderá na sucessão em relação ao cônjuge.
 Enquanto o casamento possui data certa de início, que se 
configura no dia em que aconteceu a sua celebração, a união estável 
não apresenta uma delimitação para seu princípio. Por conta disso é 
gerada grande discussão a respeito da sua duração, de forma que passe 
a resultar nos efeitos patrimoniais.
 Segundo as atuais disposições a respeito do tema, não mais se 
estipula em anos de convivência um relacionamento para que recaia 
em união estável. Atualmente deve ser provada a sua existência por 
outros meios caracterizadores. A prova poderá ser feita de forma 
documental e, em último caso, até testemunhal. A documental pode 
ser, por exemplo, por meio da apresentação de extrato bancário de 
conta conjunta, ou ainda do comprovante de dependência em plano de 
saúde.
 Enfim, tudo gira em torno da comprovação da existência do 
real interesse do casal em constituir uma família.

PALAVRAS-CHAVE: casamento, união estável, diferenças, 
sucessão.
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ABSTRACT

 There are several differences between marriage and stable 
union and many people who currently have opted for the second 
institute and remain in that state, although it is easier to fellow 
constitutionally conversion of a stable union in marriage.
 This fact is mainly due to misconception that the companions 
have the ease of disruption of that relationship. Wrong because the 
reverse of what they believe, the dissolution of a stable becomes much 
more complicated and laborious than the separation of the couple who 
had the details of its previously established relationship. In succession 
also, there are difficulties in relation to stable, because, although the 
institute of marriage and stable relationships that are equipped and 
follow the rules of partial property, the companion loses in succession 
to the spouse.
 While marriage has certain start date, which is configured in 
the day that happened to its conclusion, the stable has no boundaries 
for her debut. On account of this is generated much discussion about 
its duration, so that the pass result in the property.
Under current provisions on the subject, no longer requires years of 
living in a relationship that falls to a stable union. Today must be 
proved to exist by other means characterizing. The proof may be in 
documentary form and in the latter case, to witnesses. The 
documentary can be, for example, through the presentation of the joint 
account bank statement, or proof of dependency on health insurance.
 Anyway, everything revolves around the evidence of the 
existence of the real interest of the couple in a family.

KEY WORDS: marriage, stable union, differences, sucession.

1.  INTRODUÇÃO

 De acordo com a lei, há várias definições para casamento: ato 
solene, contrato, negócio ou vínculo jurídico. Atualmente o termo 
mais usado é o contrato de direito de família que tem por fim 
promover a união do homem e da mulher de conformidade com a lei, a 
fim de regularem suas relações sexuais, cuidarem da prole comum e 
prestarem mútua assistência. Sendo um contrato, obedece à vontade 
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dos contratantes, desde que essa vontade não seja contrária à lei.
 A união estável, como forma de constituição da entidade 
familiar, não comporta um rito específico, como se dá com o 
casamento. É fruto da constatação, ao longo do tempo, da existência 
de alguns requisitos elementares, que somados, a caracterizam.
 A união estável é uma relação que se equipara em seus efeitos 
ao casamento, pois ambos são regidos pela comunhão parcial de bens. 
No entanto, no que tange ao início, enquanto o casamento tem seu 
princípio no momento da celebração, a união estável não possui uma 
data estipulada para começar. Detectar quando esta união se iniciou é 
de suma importância para configurar quais bens serão exclusivos a 
cada companheiro e quais se comunicarão.
 Nossa legislação não prevê uma demarcação exata de tempo 
para caracterizar a união estável. Até mesmo porque isso é 
praticamente impossível, tendo em vista o caráter de liberdade dessa 
relação. Porém, na prática, pode-se tentar através de critérios, chegar a 
certa delimitação. Com fulcro no artigo 226, § 3º, da Constituição 
Federal, o critério mais adequado seria a real intenção de se constituir 
uma vida familiar.

2. DO CASAMENTO.

 Casamento é a união legal entre um homem e uma mulher, 
com o objetivo de construírem família legitima. União legal é aquela 
celebrada com observância às formalidades exigidas na lei. O 
casamento deve ser realizado entre um homem e uma mulher, porque 
o casamento entre homossexuais ainda não é permitido no Brasil. O 
casamento cria família legitima (CC, art. 299). “É o casamento a mais 
importante e poderosa de todas as instituições de direito privado, por 
ser uma das bases da família, que é a pedra angular da sociedade.” 
(Diniz, 2004)
 Quanto à natureza jurídica, o casamento, na concepção 
clássica, é uma relação puramente contratual, resultante de um acordo 
de vontades, como acontece nos contratos em geral. A doutrina 
institucional, denominada supra-individualista, sustenta que o 
casamento é uma grande instituição social, a ela aderindo os que se 
casam. A terceira corrente, a eclética, constitui uma fusão das 
anteriores, considerando o casamento como um ato complexo: um 
contrato especial, do direito de família, mediante o qual os nubentes 
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aderem a uma instituição pré-organizada, alcançando o estado 
matrimonial. (Gonçalves, 2000).
 São complexas e múltiplas as finalidades do casamento, 
afirma Caio Mário: (i) legitimidade à família (lembrando que a 
família ilegítima goza de igual proteção do estado); (ii) Procriação dos 
filhos (embora não essencial, é uma finalidade natural); (iii) 
legalização das relações sexuais; (iv) prestação de auxílio mútuo; (v) 
estabelecimento de deveres (patrimoniais – alimentos, e não 
patrimoniais – fidelidade); e, (vi) educação da prole.
 Naturalmente que outras obrigações morais e legais surgem 
com o casamento, mas não seria o ambiente propício para a exaustiva 
enumeração.

3. DA UNIÃO ESTÁVEL

 A lição de Maria Helena Diniz (2004) é um convite ao 
conhecimento, o que nos induz a repensar o conceito de união estável.

Ao matrimônio contrapõe-se o companheirismo, 
consistente numa união livre e estável de pessoas livres 
de sexos diferentes, que não estão ligadas entre si por 
casamento civil. A Constituição Federal, ao conservar 
a família, fundada no casamento, reconhece como 
entidade familiar a união estável, notória e prolongada 
de um homem com uma mulher, vivendo ou não sob o 
mesmo teto, sem vinculo matrimonial, desde que tenha 
condições de ser convertida em casamento, por não 
haver impedimento legal para sua convolação.

A primeira regulamentação da norma constitucional que trata 
da união estável adveio com a Lei n. 8.971, de 29 de dezembro de 
1994, que definiu como “companheiros” o homem e a mulher que 
mantenham união comprovada, na qualidade de solteiros, separados 
judicialmente, divorciados ou viúvos, por mais de cinco anos, ou com 
prole. Tal conceito foi alterado pela Lei n. 9.278, de 10 de maio de 
1996, que omitiu os requisitos de natureza pessoal, tempo mínimo de 
convivência e existência de prole. Seu art. 1° diz que se considera 
entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um 
homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituir 
família.
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O Código Civil de 2002 traz um título próprio (Título III) para 
a união estável e seus efeitos. A justificativa apresentada para a 
exclusão deste instituto do título relacionado ao direito pessoal foi o 
fato de não estar previsto na versão primitiva do projeto (que foi 
elaborado há mais de duas décadas), época em que sequer se cogitava 
em nosso ordenamento jurídico da proteção dessa forma constitutiva 
de família.

O art. 1723 do CC/2002 estabelece que "é reconhecida como 
entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 
estabelecida com o objetivo de constituição de família".

Nas palavras de CAMPOS (2003),

Esse conceito não traz a exigência de prazo rígido para 
a caracterização da união estável. Há que se analisar, 
diante do caso concreto, se presentes a estabilidade, 
convivência, ostensibilidade e afetividade da relação. 
Estabelecer esse prazo rígido implicaria em 
possibilidade de negar a existência de uma união 
estável que de fato estaria configurada ou de 
reconhecer como uniões estáveis relações que, embora 
duradouras não têm como finalidade a constituição de 
família. 

O art. 1724 do novo Código Civil brasileiro estabelece os 
deveres de lealdade, respeito e assistência entre os companheiros e de 
guarda, sustento e educação dos filhos. Percebe-se que, tais uniões 
vão deixando de ser "livres", pois há cada vez mais intervenção 
estatal, através da fixação de regras como estas.

Quanto às conseqüências patrimoniais, segundo o art. 1725 
do Código Civil de 2002, "na união estável, salvo convenção válida 
entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que 
couber, o regime da comunhão parcial de bens". Não mais existe a 
possibilidade de comprovar ausência de esforço comum com o intuito 
de negar-se a partilha de bens.

Quanto aos alimentos decorrentes da dissolução da união 
estável, de acordo com o art. 1694 do novo diploma, os conviventes 
(assim como os cônjuges) podem reclamar, reciprocamente, os 
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua 
condição social. Neste passo, a melhor interpretação do dispositivo é a 
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de que devem se aplicar à obrigação alimentar dos conviventes, as 
mesmas regras e os mesmos princípios que regem a obrigação 
resultante da separação judicial (arts. 1694 a 1710 do CC/2002).

Em relação aos direitos sucessórios dos companheiros, o 
novo código tratou de maneira absolutamente desigual os cônjuges e 
os companheiros, o que não se admite no regime constitucional 
vigente. Enquanto o cônjuge sobrevivente é herdeiro necessário, com 
posição privilegiada (pois concorre em certos casos com os 
ascendentes e os descendentes do de cujus), o companheiro continua 
como herdeiro facultativo e só terá direito à totalidade da herança se 
não houver colaterais sucessíveis, conforme o preceito do art.1790, 
inciso IV do CC/2002 (CAMPOS, 2003).

3.1.  Da conversão da união estável em casamento.

 O art. 8° da Lei 9.278 dispunha que os conviventes poderiam, 
em comum acordo, e a qualquer tempo, requerer a conversão da união 
estável em casamento por requerimento ao Oficial do Registro Civil 
da Circunscrição de seu domicilio. O Código Civil de 2002, em seu 
art. 1.726, estabelece que “A união estável poderá converter-se em 
casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no 
Registro Civil”.
 Segundo Washington de Barros Monteiro, o Código Civil de 
2002 veio exigir procedimento judicial para o pedido conversivo, no 
que teve em vista assegurar as formalidades indispensáveis à 
realização do casamento. O procedimento judicial é indispensável, já 
que, pelas regras do casamento, sempre será necessário o processo de 
habilitação para sua realização, conforme os arts. 1.525 e seguintes 
desse diploma legal. Esta imposição de procedimento judicial 
dificulta a conversão da união estável em casamento. Já o Projeto de 
Lei 276/2007 diz que: “A união estável poderá converter-se em 
casamento, mediante requerimento de ambos os companheiros ao 
Oficial do Registro Civil de seu domicilio, processo de habilitação 
com manifestação favorável do Ministério Público e respectivo 
assento”.

Assim, há que se considerar a idade e a capacidade das 
partes, impondo-se a verificação de que não ocorrem 
impedimentos matrimoniais, o que indica ser 
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indispensável a observância do procedimento traçado 
nos arts. 1.525 a 1.532 do Código Civil de 2002, com a 
apresentação dos documentos lá referidos e afixação 
de editais para conhecimento de terceiros. 
(MONTEIRO e SILVA, 2010).

Existem outros projetos para se alterar, com o escopo de 
facilitar a conversão da união estável em casamento, inclusive com 
pessoas do mesmo sexo, cujos trabalhos, ao que tudo indica, dará 
início à formulação de novos conceitos sobre união, família e 
parentela.

4. DIFERENÇAS NA SUCESSÃO.

 Ao conferir proteção do Estado à família, o Código Civil de 
2002 trouxe tratamento sucessório diferenciado entre o casamento e a 
união estável, enquanto o cônjuge sobrevivente é herdeiro necessário, 
o companheiro continua como herdeiro facultativo, o que resultou em 
críticas, já que não havia razão para diferenciar cônjuge e 
companheiro, na questão de matéria sucessória, sobretudo porque o 
constituinte previu esta igualdade ao conceber a família de forma 
plural. (KEMMERICH, 2009).
 O artigo 1.790 do CC/2002 dispõe que "A companheira ou o 
companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens 
adquiridos onerosamente na vigência da união estável", 
estabelecendo seus incisos as condições em que se opera essa 
sucessão. Quanto aos bens adquiridos onerosamente durante a 
relação, o companheiro já é meeiro (art. 1725 do CC/2002).
 Sobre o direito real de habitação, na inteligência normativa do 
art. 1831 do CC/2002, “Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o 
regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe 
caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel 
destinado à residência da família, desde que seja o único daquela 
natureza a inventariar.”
 Ao companheiro este direito não é assegurado pelo novo 
Código Civil. Parte da doutrina entende que a lei 9.278/96 continuaria 
em vigor (Euclides de Oliveira) e parte não vigoraria (Francisco José 
Cahali). Ainda que fosse aplicado, haverá limitação temporal: 
Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o 
sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não 
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constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel 
destinado à residência da família (“Art. 7º, parágrafo único, da Lei 
9278/96).
 Quanto aos bens que herda, o cônjuge ocupando terceiro lugar 
na ordem de vocação hereditária, participará da sucessão do falecido 
com relação à totalidade dos bens, quer sejam eles particulares ou 
comuns. O companheiro, só participa da sucessão com relação aos 
bens adquiridos a título oneroso na constância da união estável.
 Na sucessão dos bens comuns, comunhão parcial de bens, o 
cônjuge concorrerá com os descendentes do falecido e o companheiro 
com descendentes, ascendentes ou colaterais.
 No regime da comunhão parcial de bens, o cônjuge não será 
herdeiro dos bens comuns, mas apenas meeiro, se concorrer com os 
descendentes, sendo esta a posição de Giselda Hironaka. A matéria 
não é pacífica, pois alguns entendem que será meeiro e também 
herdeiro em concorrência com os descendentes, como defende Maria 
Helena Diniz. O companheiro, além de meeiro, será herdeiro dos bens 
comuns se concorrer com os descendentes, ascendentes ou colaterais 
do falecido.
 Em concorrência com filhos comuns, nos regimes em que se 
admite a concorrência nos termos do art. 1829, inciso I, do CC/2002, o 
cônjuge recebe quinhão igual ao dos descendentes, mas haverá a 
reserva de quinhão de ¼ se o cônjuge concorrer com filhos comuns, 
sendo este o conteúdo do art. 1832 do nosso diploma civil: Em 
concorrência com os descendentes (art. 1.829, inciso I) caberá ao 
cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não 
podendo a sua quota ser inferior à quarta parte da herança, se for 
ascendente dos herdeiros com que concorrer.
 O companheiro recebe quota igual a que receber cada um dos 
filhos comuns, não havendo reserva mínima de ¼ (um quarto), tal 
como expressa o art. 1790, inciso I, do CC/2002: se concorrer com 
filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for 
atribuída ao filho.
 Em concorrência, só com netos comuns (todos os filhos são 
falecidos), nos regimes em que se admite a concorrência nos termos 
do art. 1829, inciso I, o cônjuge terá direito a receber o quinhão igual 
ao de cada neto e sua quota não poderá ser inferior a ¼ do total da 
herança, aplicando a regra supra citada do art. 1832 do CC/2002.
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 O companheiro receberá apenas 1/3 (um terço) da herança e os 
netos dividirão os 2/3 (dois terços) restantes, conforme reza o art. Art. 
1790, inciso III, do CC/2002:- se concorrer com outros parentes 
sucessíveis, terá direito a um terço da herança.
 Em concorrência com o ascendente, independentemente do 
regime de bens, o cônjuge dividirá a herança com os ascendentes do 
de cujus (CC, art. 1829, II) e receberá 1/3 (um terço) se concorrer com 
pai e mãe do falecido e ½ (metade), se concorrer com qualquer outro 
ascendente, na letra do art. 1837 do diploma privado: Concorrendo 
com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará um terço da 
herança; caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente, ou 
se maior for aquele grau.
 Se concorrer com ascendentes, o companheiro só terá direto a 
1/3 (um terço) dos bens do falecido, conforme dispõe o art. 1790, 
inciso III: se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a 
um terço da herança.
 Existindo colaterais do falecido, o cônjuge herda a totalidade 
da herança, conforme disciplina o art. 1838: Em falta de descendentes 
e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge 
sobrevivente.
 O companheiro só receberá 1/3 (um terço) da herança e os 
colaterais dividirão os 2/3 (dois terços) restantes – Art. 1790. III: se 
concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da 
herança.
 O cônjuge é herdeiro necessário e terá direito à legítima, na 
letra do art. 1845: São herdeiros necessários os descendentes, os 
ascendentes e o cônjuge. A legítima é entendida como a metade dos 
bens - Art. 1.846: Pertence aos herdeiros necessários, de pleno 
direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima.
 Conforme SIMÃO (2003), o companheiro não é herdeiro 
necessário podendo o falecido, por meio de testamento, dispor da 
totalidade de seus bens.
 Esta matéria não é simples de ser entendida e muito menos 
estamos próximos de sua pacificação doutrinária e jurisprudencial.

5.  CONCLUSÃO.

 Considerando o que foi exposto, verifica-se que o casamento 
é, provavelmente, o instituto mais discutido no direito privado. Sendo 
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ele definido como uma sociedade entre homem e mulher, que se unem 
para perpetuar a espécie, para ajudar-se mutuamente e para 
compartilhar seu comum destino.
 A união estável é a união configurada na convivência pública, 
contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 
família.
 Pode-se observar que, apesar da semelhança entre os 
institutos da união estável e do casamento, existem diferenças básicas 
entre eles. Na união estável há uma união de fato, não estando sujeito à 
exigência formal, enquanto o casamento se constitui após a 
celebração. A união estável existe através da prova da sua existência, 
enquanto o matrimônio prova-se pela certidão de casamento. O 
casamento é um ato jurídico, formal por natureza. A união estável é 
uma relação de fato.
 Em relação à sucessão, notam-se ainda mais a diferença entre 
os institutos, pois o companheiro não herda igualmente ao cônjuge. 
Pelas novas regras, aos companheiros foram atribuídos direitos 
sucessórios diferidos aos cônjuges, já que estes últimos passaram a ser 
havidos como herdeiros necessários, tendo direito assegurado a uma 
parte da herança, que se torna intocável em testamento, além do 
direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à 
residência da família e do direito de concorrerem com os 
descendentes do de cujus, quanto a seus bens particulares.
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

1. GERAIS

 O principal objetivo das Revistas FACTU CIÊNCIA e 
FACTU JURÍDICA são promover a divulgação da produção 
intelectual do corpo docente e discente da Faculdade e também de 
profissionais externos à instituição. As revistas farão as publicações 
de artigos originais, revisões literárias, resenhas de assuntos 
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2. CONDIÇÕES PARA A PUBLICAÇÃO

 Todos os textos serão submetidos à Comissão Editorial das 
Revistas, o material enviado deverá ser inédito e não poderá ser 
enviado a outras publicações. Os originais, o disquete ou CD não 
serão devolvidos. 

 A extensão de cada trabalho deverá seguir os seguintes 
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- Artigos: máximo de 25 laudas;
- Revisões literárias: máximo de 30 laudas;
- Resenhas: de 3 a 5 laudas;

 O trabalho deverá ser formatado em MSWord 98/2000, 
obedecendo às seguintes recomendações: letra Times New Roman, 
tamanho 12, espaço 1,5, justificado, papel A4, margem esquerda e 
superior 2,5 cm e direita e inferior 2,0 cm, numeração no canto 
superior direito. Títulos, subtítulos e palavras podem ser destacadas 
utilizando o atributo itálico nas letras, evitando o uso de negritos, 
evitando numeração de tópicos. O resumo e o abstract deverão ter 
espaçamento simples.

 Todos os trabalhos devem ser apresentados em CD em que 
conste apenas o trabalho a ser examinado, acompanhado de 02 (duas) 
vias impressas, juntamente de uma carta encaminhada ao Diretor da 
Revista autorizando sua publicação. O nome do arquivo deve ser o 
nome do autor, ex: Graziela.doc. 

 As traduções deverão vir acompanhadas de autorização do 
autor e do original do texto. Quadros, tabelas, gráficos, ilustrações e 
fotos devem ser apresentados em folhas separadas com os respectivos 
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títulos, comunicação da fonte e em condições ótimas para reprodução.  

3. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

 Página de rosto: a primeira página de cada artigo deverá 
indicar o título, o nome completo dos autores, titulação e local(s) de 
trabalho. 
 Resumo: na segunda folha deverá constar um resumo em 
português de, no máximo, 300 palavras. O resumo deverá especificar 
o objetivo, uma breve descrição da metodologia, os apontamentos 
principais e as conclusões. 
 Palavras-chaves: após o resumo em português, na mesma 
folha, é essencial uma lista de 3 a 5 palavras em português que 
descreva o conteúdo do trabalho. 
 Abstract: na terceira folha deverá constar o resumo em inglês, 
com no máximo 300 palavras, seguindo as mesmas especificações do 
resumo em português. 
 Key words: abaixo do abstract deverá consta a lista das 
palavras-chaves em inglês
Texto: os artigos originais deverão obedecer, em linhas gerais, à 
seguinte seqüência: introdução; objetivos; material e métodos; 
resultado; discussão; conclusões; referências bibliográficas. 
 Para resenhas é dispensado o resumo, palavras-chaves, 
abstract e key words. 

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referência bibliográfica é a relação das fontes utilizadas pelo 
autor. Não se deve confundir com bibliografia, que é a relação 
alfabética, cronológica ou sistemática de documentos sobre 
determinado assunto ou de determinado autor. 

 As referências bibliográficas deverão ser feitas de acordo com 
a Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT 6023 - Ago 2000. Uma referência bibliográfica básica deve 
conter: último sobrenome do autor em letras maiúsculas; vírgula; 
nome do autor em letras minúsculas; ponto; título da obra em itálico; 
ponto; número da edição (a partir da segunda); ponto; local; dois 
pontos; editora (não usar a palavra editora); vírgula; ano da 
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Livro:
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São Paulo: RT, 1999. 
Artigo de Revista:
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FactuCiência, Unaí: FACTU, ano I, nº 01, p. 123-126, 2001. 

5. CITAÇÕES 

 Identificar as referências (em parênteses) no texto, colocando 
o sobrenome do autor em letras maiúsculas e o ano. Um (1) autor: 
(WENTH, 1998); dois (2) autores: (LAMARE & SOARES, 1990); 
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sido submetido para publicação mas ainda não tiver sido aceito, deve 
ser referido como “dados não publicados” e não deve ser incluído na 
lista de referências bibliográficas. As citações referenciais não vão em 
nota de rodapé, mas sim, no corpo do texto, logo após o trecho citado. 
A citação deverá vir em itálico e parágrafo específico quando 
ultrapassar cinco linhas. 

6. ENVIO

 Os interessados em apresentar qualquer publicação para 
avaliação, que sejam diretamente ligados a Faculdade, como docentes 
e discentes, deverão entregar diretamente a Comissão Editorial na 
própria sede da Faculdade. Já os profissionais externos deverão enviar 
para o seguinte endereço: 

Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU
Comissão Editorial da Revista
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CEP: 38610-000 - Unaí  -  MG
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