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PREFÁCIO

O livro direito civil, constitucional e suas nuances é uma obra 
acadêmica valorosa e de excelência. O autor Leonardo Jensen Ribei-
ro, diante de sua irrestrita qualificação acadêmica, traz à tona as pro-
blemáticas vivenciadas no mundo jurídico civilista e contemporâneo, 
aliada à pesquisa constitucional de praxe, trazendo ao leitor o subs-
tancial conhecimento teórico através da reunião de artigos técnicos 
sobre o tema. 

A obra encontra em seu bojo o respaldo de um pesquisador 
notável e de inequívoco intelecto. Leonardo Jensen Ribeiro, brilhan-
te e batalhador, apresenta as nuances do direito civil e constitucional 
resumida em capítulos que, por sua vez, engrandecem a pesquisa e 
intimidam o leitor a buscar maiores voos na busca pela justiça, tanto 
no campo constitucional quanto no infraconstitucional.

Um livro democrático, acessível, de fácil leitura, não se afas-
tando da boa técnica jurídica, que permite ao estudante, ou qualquer 
profissional da área, ou interessado, a descoberta de caminhos gra-
duais e ricos ao campo cível obrigacional, contratuais, familiar e su-
cessórios, além das famosas digressões a respeito de direitos funda-
mentais e sociais, tão bem abordados por ilustríssimos pesquisadores 
que compõem o quadro de escritores deste trabalho.

A pesquisa é fonte de vida. Sem ela não temos progresso. O 
Leonardo sempre fora um ativo pesquisador, além de exímio e exce-
lente jurista, que espalha ao mundo o seu conhecimento com uma di-
dática formidável, às vezes sem qualquer contrapartida, pelo simples 
ato de ter em sua alma o desejo de ajudar a quem necessita: no caso, 
a quem precisa aprender, ou ainda, a quem quer aprender.

Tal descrição, por si só, é um convite à leitura da presente obra. 
A riqueza dos capítulos aqui escritos, estes reveladores e impulsio-
nadores ao avanço profissional e acadêmico de cada leitor, trazem 
valiosas experiências teóricas e práticas no campo abordado. Satisfa-
çam-se, leitores, e enriqueçam-se, a oportunidade é única.

MARCEL GHISLENI
Advogado - OAB/RS 89.654

Esp. Direito do Trabalho, Previdenciário e Processo do Trabalho.    



APRESENTAÇÃO

 A ciência do Direito é tão complexa porque complexos são 
seus entremeios. Questões constitucionais e/ou civis e de processo 
surgem diariamente nos Tribunais pátrios, para resoluções em curto, 
médio e longo, ou até quase imorredouro prazo.

O livro apresenta uma gama ampla, complexa e muito qualifi-
cada de discussões diversas sobre o Direito, que almejam apoiar não 
só o estudante da graduação, também os estudantes dos cursos de 
pós-graduação, mestrado e doutorado e os profissionais e doutrina-
dores.

 São tantos os assuntos, das mais variadas formas e coloca-
ções, por titulados não só do Direito e não só em uma gradação, pes-
soas múltiplas com pensamentos inteligentes e que trazem um pouco 
de seu vasto conhecimento para esta obra que muito nos orgulha.

 A editora Inovar é uma parceira fiel, atenta e diligente, assim 
como são os autores deste livro, que sempre visa ser democrático, de 
fácil e gratuito acesso para todos. Com um simples download, a edito-
ra espalha a democracia do conhecimento de um modo invejável. 

 É para você, querido leitor, que fazemos nossas pesquisas 
científicas, é para a melhoria do Direito, para a inovação tecnológica e 
científica, que também é inovação social. 

 Faça bom proveito destas pesquisas, e, quando sentir-se con-
fortável, junte-se a nós em uma publicação, fica desde logo convidado 
para fazê-lo, porque certamente temos, como os milhares de pesqui-
sadores brasileiros, curiosidade em saber o que pensa, em ler e deba-
ter convosco. 

 Assim é a ciência do Direito: é plural, convidativa e participa-
tiva, ou ao menos deveria ser. Não deve excluir, pelo contrário, deve 
convidar para que todos se juntem ao debate, participem ativamente. 

 Obrigado desde já pela leitura atenta das pesquisas extrema-
mente diligentes e de qualidade indiscutível, e obrigado pela colabo-
ração de todos os autores e da Inovar, sem vocês obviamente não 
existiria esta obra, e o Direito perderia bons debates.

Prof. Me. Leonardo Jensen Ribeiro
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CAPÍTULO 1

A (NÃO) APLICAÇÃO DO ART. 13 DO CÓDIGO CIVIL DE 
2002 DIANTE DAS MODIFICAÇÕES CORPORAIS: 

A FUNÇÃO DAS REGRAS

THE (NON) APPLICATION OF ARTICLE 13 OF BRAZILIAN CIVIL 
CODE OF 2002 IN CASES OF BODY MODIFICATION: 

THE FUNCTION OF RULES

Eduardo Fantin Prezepiorski
Universidade Federal do Paraná

Setor de Ciências Jurídicas
Curitiba – Paraná

eduardo.prezepiorski@gmail.com

RESUMO
Este artigo tem como objetivo discutir a (in)aplicabilidade do art. 13 do 
Código Civil de 2002 aos casos de modificações corporais. Verifica-se 
que a doutrina de Direito Civil sustenta que o dispositivo não pode 
impedir atos de modificação corporal quando estes tiverem por finali-
dade satisfação de interesse existencial do disponente ou constituírem 
manifestação cultural ou artística. Sem discordar das críticas que se 
pode fazer ao art. 13 do CC/02, aponta-se as inafastáveis dificuldades 
que a textura aberta dos predicados traz à discussão e recomenda-se 
o emprego do modelo de superação das regras de Humberto Ávila.
Palavras-chave: Modificações corporais; superabilidade das regras; 
textura aberta.

ABSTRACT
This article aims at discussing the applicability (or non-applicability) of 
the article 13 of the Brazilian Civil Code of 2002 to cases of body mod-
ification. The doctrine argues that it is not possible that this article for-
bids body modifications that are intended to satisfy existential interests 
of the subject or that constitute cultural or artistical manifestation. It is 
pointed out the difficulties due to the open texture of concepts and it is 
proposed the use of Humberto Ávila’s method for the non-application 
of rules.
Keywords: Body modifications; open textura; non-application of rules. 

mailto:eduardo.prezepiorski%40gmail.com%20?subject=
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1. INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo discutir a aplicabilidade (ou 
inaplicabilidade) da norma expressa no art. 13 do Código Civil de 2002 
aos casos de modificação corporal.

A metodologia adotada consiste, essencialmente, em revisão 
bibliográfica. De início, retorna-se ao posicionamento da doutrina do 
direito civil (tópico 2) e dela extraem-se os principais argumentos nor-
malmente em favor da não aplicação do art. 13. Isto é: colhem-se os 
argumentos da doutrina que sustentam que, a despeito de um ato de 
disposição contraria os bons costumes ou importar redução perma-
nente da integridade física, este ato não será defeso.

Adiante, no tópico 3.1, revisa-se a bibliografia de teoria e filo-
sofia do direito (e da linguagem) para apontar uma dificuldade que, ao 
que parece, existirá nos debates doutrinários sobre o tema: o proble-
ma da textura aberta dos predicados. Trata-se de uma propriedade 
objetiva da linguagem (plano do ser) que, aparentemente, pode trazer 
dificuldades à aplicação dos critérios doutrinários encontrados. 

Por fim, no tópico 3.2 propõe-se algum rigor a mais para a não 
aplicação da regra do art. 13 aos casos de modificação corporal. Revi-
sa-se a bibliografia da teoria dos princípios, sobretudo a de Humberto 
Ávila, para se discutir a aplicabilidade de um modelo de superabilidade 
das regras calcado em requisitos materiais e procedimentais que exija 
do julgador ampla argumentação e justificação quando for deixar de 
aplicar a regra do art. 13 (plano do dever ser).

 Este trabalho justifica-se na medida em que – espera-se – 
contribui para a disciplina jurídica de uma prática que cada vez mais 
faz parte de nossas sociedades – a modificação corporal. Ainda, inova 
ao investigar um método mais estruturado de não aplicação do art. 13, 
exigindo do julgador a justificação – não a mera citação de um comen-
tário doutrinário que critique o referido dispositivo.

2. O POSICIONAMENTO DA DOUTRINA A RESPEITO DO ART. 13 
DO CÓDIGO CIVIL DIANTE DAS MODIFICAÇÕES CORPORAIS

O art. 13 do Código Civil de 2002 estabelece que “salvo por 
exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, 
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quando importar diminuição permanente da integridade física, ou con-
trariar os bons costumes”. Trata-se de uma especificação da previsão 
do art. 11 no sentido de, em regra, os direitos da personalidade serem 
indisponíveis. A doutrina, contudo, no geral, sugere a mitigação desta 
indisponibilidade.

Anderson Schreiber comenta as implicações que a literalidade 
do art. 13 do CC/02, sobretudo sua alusão aos “bons costumes”, tem 
sobre a chamada bodyart (arte corporal) e sobre a body modification 
(modificação corporal). Schreiber ressalta que a prática de utilização do 
corpo como tela para manifestações intelectuais, artísticas e políticas 
(bodyart) é bastante antiga estando intimamente relacionada com a cul-
tura de povos tradicionais, como em diversas comunidades indígenas 
brasileiras.1 Aponta-se que este tipo de prática, especialmente as em-
pregadas por povos africanos e da Oceania deram origem a uma moda-
lidade mais drásticas de bodyart, na qual modifica-se deliberadamente 
o próprio corpo por razões estéticas, místicas, religiosas dentre outras: 
a body modification.2 Schreiber, por fim, sustenta que tais práticas não 
podem atrair rejeição do direito, sendo o limite dos “bons costumes” do 
art. 13 do CC/02 uma ameaça à liberdade artística e de expressão.3

Esta orientação doutrinária é bem percebida por Luísa Baran 
de Mello Alvarenga: 

discordando da posição restritiva do legislador, a dou-
trina, ao proclamar a importância da autonomia privada 
nas relações extrapatrimoniais como instrumento de 
promoção da personalidade, propõe uma interpretação 
constitucional dos limites impostos pelo art. 13 do Código 
Civil, com a ampliação do campo de liberdade individual 
relativo à autorregulação dos interesses existenciais e à 
autodeterminação corporal 4 

Para a autora, deve ser autorizada a disponibilidade do corpo 
“desde que voltada para o atendimento dos interesses existenciais do 
seu titular e para a sua melhor fruição”.5 Tem grande influência, neste 

1  SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. São Paulo: Atlas, 2014. p. 
35-36.
2  Ibidem. p. 36.
3  Ibidem. p. 37.
4  ALVARENGA, Luísa Baran de Mello. A legitimidade das modificações corporais 
extremas no ordenamento jurídico brasileiro. p. 107. In: ATALÁ CORREIA, Fábio Jun 
(coord.). Direitos da Personalidade: a contribuição de Silmara J. A. Chinellato. Ba-
rueri: Manole, 2019. p. 101-118. 
5  Ibidem. p. 105.
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sentido, o pensamento de Fernanda Borghetti Cantali, para quem “a 
plena realização de um direito fundamental da personalidade inclui a 
possibilidade de o titular dele dispor, mesmo que o ato importe em 
restrição, já que tal restrição é a expressão do direito de autodetermi-
nação pessoal”.6

Quanto ao primeiro limite imposto pelo legislador, que diz res-
peito à impossibilidade de o ato de disposição importar redução per-
manente da integridade física, Alvarenga afirma justamente isso: que 
tal limite deve ser mitigado, ficando autorizado o ato de disposição, 
ainda que importar diminuição permanente da integridade física, des-
de que sirva a um interesse existencial do próprio disponente na au-
todeterminação de sua personalidade.7 No que diz respeito aos bons 
costumes, a autora entende que dificilmente ele poderá ser utilizado 
para frear práticas de modificações corporais, pois estas só dizem res-
peito ao indivíduo e à sua vida privada, não podendo vigorar a censura 
da maioria em uma sociedade plurar e tolerante como a preconizada 
pela Constituiçao.8

Especificamente sobre as práticas de body modification, Alva-
renga afirma que ela se destina a fins estéticos, culturais e artísticos, 
sendo uma maneira de se diferenciar em meio a uma sociedade que 
cada vez mais tende à uniformidade.9 Sustenta que, nestes casos, “no 
juízo de ponderação entre os interesses conflitantes, prevalece a auto-
nomia em detrimento da integridade física”.10

 Parece difícil negar que, quando o assunto são modificações 
corporais e o art. 13 do Código Civil, a doutrina discorda da lei. A 
doutrina, de fato, parece ter razão – sendo excessiva e desarrazoada 
a limitação imposta pela literalidade do dispositivo. Contudo, diante 
deste caso nos tópicos seguintes será abordado como (i) os critérios 
doutrinários utilizados para mitigar o campo de aplicação do art. 13 
não são capazes de esgotar o problema, sendo sempre possível que 
o juiz se defronte com casos não antecipados pela doutrina; e (ii) não 
6  CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, 
autonomia privada e dignidade humana. Dissertação (Mestrado em Direito). Porto 
Alegre: PUCRS, 2009. p.18.
7  ALVARENGA, Luísa Baran de Mello. A legitimidade das modificações corporais 
extremas no ordenamento jurídico brasileiro. p. 107. In: ATALÁ CORREIA, Fábio Jun 
(coord.). Direitos da Personalidade: a contribuição de Silmara J. A. Chinellato. Ba-
rueri: Manole, 2019. p. 101-118.
8  Ibidem. Loc. Cit.
9  Ibidem. p. 109-110.
10  Ibidem. p. 113.
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deve o juiz simplesmente deixar de aplicar a regra expressa no art. 13 
do CC/02 sem a decida justificação ou mediante a mera citação de um 
trecho abstrato de doutrina.

3. DIFICULDADES INTERPRETATIVAS, APLICATIVAS E ÔNUS AR-
GUMENTATIVOS
3.1 O PROBLEMA DA TEXTURA ABERTA DIANTE DO ART. 13 DO 
CÓDIGO CIVIL DE 2002

Para Riccardo Guastini “toda norma é indeterminada, no senti-
do de que não se sabe exatamente quais casos entram no seu campo 
de aplicação. Isso depende das inelutáveis vaguezas dos predicados 
de qualquer linguagem natural”.11 Por “predicado”, Guastini entende 
“todos os termos que denotam não um indivíduo [...], mas uma classe”. 
Uma classe é “um conjunto de entidades individuais que compartilham 
um mesmo atributo ou um mesmo conjunto de atributos”.12

Diante de um predicado (i.e. de um termo que denota uma clas-
se de entes com atributos em comum), é sempre possível apontar en-
tes que fazem parte desta classe e entes que não fazem parte desta 
classe. Porém, há sempre uma indelével zona de penumbra em que 
estão entes cujo pertencimento à classe é discutível.13 Dada uma de-
terminada palavra, se procurássemos saber a opinião de um grupo de 
falantes sobre a extensão de sua aplicabilidade, certamente haveria 
casos em que os diversos falantes discordariam sobre se é ou não 
adequado referir-se a eles por esta palavra.14 É isto que se chama de 
vagueza.

11  GUASTINI, Riccardo. Interpretar e Argumentar. Belo Horizonte: D’Plácido, 2021. 
p. 54.
12  Ibidem. p. 54-55.
13  Ibidem. p. 55.
14  Em comentário que bem descreve a vagueza, ressaltado por Guastini (ibidem. p. 
54), Enrico Diciotti afirma o seguinte: “Se svolgessimo un’indagine sull’uso di una pa-
rola E da parte di un campione di parlanti, domandando loro, tramite un questionario, 
se riterrebbero corretto far uso di E per riferirsi a una lista di casi, potremmo notare che 
tutti (o quasi tutti) i parlanti riterrebbero corretto usare E in riferimento a determinati 
casi, che tutti (o quasi tutti) i parlanti non riterrebbero corretto usare E in riferimento 
ad altri casi, ma che vi sarebbero casi in riferimento ai quali quantità variabili di par-
lanti riterrebbero corretto usare E, mentre gli altri non riterrebbero corretto usare E o 
dichiarerebbero la propria incertezza sulla questione se sia o non sia corretto usare 
E” (DICIOTTI, Enrico. L’ambigua alternativa tra cognitivismo e scetticismo inter-
pretativi. Siena: Università degli Studi di Siena, Dipartamento di Scienze Storiche, 
Giuridiche, Politiche e Sociali, Working Paper 45, 2003. p. 22).
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Este fenômeno tem sua identificação normalmente atribuída a 
Friedrich Waismann. Por ocasião do simpósio Verifiability, Waismann 
explicou que os conceitos não são delimitados em todas as direções 
possíveis. O conceito de “homem” por exemplo, deve se aplicar a al-
guém que, em todos os sentidos, se comporta e se parece com um 
homem, mas tem apenas um palmo de altura? No conceito de “ouro” 
– que parece ser delimitado com grande rigor científico, que conta com 
um rol de requisitos exaustivamente descritos e testáveis – se subsu-
me uma substância que se parece com o ouro e passa em todos os 
testes químicos para ser considerado ouro, mas emite um novo tipo de 
radiação nunca antes visto? Estes exemplos servem para esclarecer 
que os exatos contornos de um conceito não podem ser totalmente 
delimitados em todas as direções possíveis: é sempre possível que 
surja uma nova espécie de ente, até então desconhecida – e que, 
por isso, não foi levada em conta no momento do passado em que 
se delinearam os requisitos para subsunção de um ente qualquer no 
conceito. A aplicabilidade do conceito a este novo ente, a depender de 
suas características, pode gerar dúvidas.15 Este fenômeno é chamado 
de textura aberta da linguagem. Pela textura aberta, todo conceito é, 
ao menos potencialmente, vago – no sentido de não se conhecer com 
exatidão seu campo de aplicação.16

Como explica Frederick Schauer, até mesmo a expressão me-
nos imprecisa pode se tornar vaga por conta de nosso incompleto co-
nhecimento do mundo e de nossa limitada capacidade de prever o 
futuro. Mesmo a expressão que pareça mais precisa pode gerar dúvi-
das quando confrontada com um caso não antecipado no momento de 
qualquer prévia delimitação de seu significado.17 Conforme Alston, a 
textura aberta nunca pode ser totalmente eliminada, pois embora seja 

15  WAISMANN, F.; MACKINNON, D. M.; KNEAL, W. C. Symposium: Verifiability. 
Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes 19, Oxford: Oxford 
University Press, 1945. p. 121-123.
16  Waismann diferencia open texture de vagueza. Uma expressão é vaga, para ele, 
se, atualmente é utilizada de forma flutuante: se, em dado momento, há dúvidas sobre 
seu campo de aplicação A open texture seria a vagueza em potencial (ibidem. p. 123). 
Guastini, porém, não menciona tal distinção senão em breve nota de rodapé em que 
explica sua opção por evitá-la (GUASTINI, Riccardo. Interpretar e Argumentar. Belo 
Horizonte: D’Plácido, 2021. p. 55). Para sustentação da impropriedade desta distin-
ção, cf. ENDICOTT, Timothy A. O. Law and Language. p. 18-19. In: SHAPIRO, Scott 
et al. The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law. Oxford: 
Oxford University Press, 2004. p. 640-663).
17  SCHAUER, Frederick. Playing by the rules. Oxford: Clarendon Press, 2002. p. 36.
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possível decidir o que dizer sobre todo caso posto em avaliação, sem-
pre haverá um conjunto indeterminado de casos a respeito dos quais 
o conceito ainda não está delimitado.18

H.L.A Hart em “The Concept of Law” trouxe este debate para 
o âmbito jurídico ao ressaltar que em grandes grupos de pessoas, “re-
gras, standards e princípios gerais devem ser o principal instrumento 
de controle social, e não diretivas particulares dadas a cada indivíduo 
separadamente”.19 Por isso, “qualquer dispositivo, precedente ou lei que 
seja escolhido para expressar certo padrão de comportamento, inde-
pendentemente de o quão bem ele funcione para a maioria dos casos 
comuns, irá, em algum ponto em que sua aplicação for questionável, se 
provar indeterminado; ele terá o que se chama de uma textura aberta”.20

Este fenômeno certamente estará presente em qualquer de-
bate que pretenda se debruçar sobre os eventos nos quais se aplica 
o art. 13 do Código Civil de 2002. O dispositivo enuncia que “salvo 
por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, 
quando importar diminuição permanente da integridade física, ou con-
trariar os bons costumes”. Não é difícil reformular esta disposição para 
concluir que ela assume a forma “Se A, então B”. Vale dizer: se deter-
minado ato possuir as características a, b e c (que o faz se subsumir no 
predicado “ato de disposição do próprio corpo”) e, ao mesmo tempo, 
possuir as características d, e e f (que o faz se subsumir no predicado 
“ato que importe diminuição permanente da integridade física”) ou pos-
suir as características g, h e i (que o faz se subsumir no predicado “ato 
que contraria os bons costumes”), então este ato será defeso. 

Seja lá qual for o conteúdo de significado que for atribuído21 
aos predicados “atos de disposição do próprio corpo”, “ato que importe 

18  ALSTON, William P. Filosofia da Linguagem. Rio de Janeiro: Zahar, 1972. p. 
143-144.
19  HART, H.L.A. The Concept of Law. Oxford: Oxford University Press, 2012. p. 124. 
Tradução livre de: “In any large group general rules, standards and principles must 
be the main instrument of social control, and not particular directions given to each 
individual separately”.
20  Ibidem. p. 127-128. Tradução livre de: “Whichever device, precedent or legislation, 
is chosen for the communication of standards of behavior, these, however smoothly 
they work over the great mass of ordinary case, will, at some point where their applica-
tion is in question, prove indeterminate; they will have what has been termed an open 
texture”.
21  Vale comentar que, embora este artigo não aborde as dificuldades existentes na 
atribuição de significado a uma disposição (a chamada “interpretação em abstrato”), 
elas igualmente existem (GUASTINI, Riccardo. Interpretar e Argumentar. Belo Hori-
zonte: D’Plácido, 2021. p. 43 et seq).
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diminuição permanente da integridade física” e “ato que contrarie os 
bons costumes”, esta atribuição de significado nunca estará completa-
mente finalizada, pois sempre haverá a possibilidade de aparecimento 
de um caso não antecipado por ela.

Vimos, em tópico anterior, que a doutrina construiu critérios de 
aplicação ou não aplicação para o art. 13 – afirmando, por exemplo, 
que ele não pode proibir o ato de disposição que, embora contrarie os 
bons costumes ou importe em diminuição permanente da integrida-
de física, seja em vista de interesse existencial do disponente ou re-
presente manifestação cultural, artística, intelectual etc. É importante 
sempre lembrar que, pelo fenômeno da textura aberta, estas constru-
ções doutrinárias não podem ter a pretensão de esgotar o problema: 
é sempre possível que um juiz se encontre diante de um caso não 
antecipado.

3.2 O ARTIGO 13 E OS REQUISITOS PARA A SUPERABILIDADE 
DAS REGRAS

Ainda que não se filie a uma teoria cognitivista da interpreta-
ção, é possível distinguir interpretação em sentido estrito (quando se 
atribui ao texto um significado plausível) de construção jurídica (quan-
do se atribui ao texto um significado fora da “moldura” de significados 
que seriam plausíveis).22 Não é que juristas e juízes não possam de 
fato atribuir aos textos qualquer significado – isso eles podem fazer, 
embora talvez não devam –, mas é possível afirmar que, fugindo da 
moldura, estarão criando e não interpretando.23 Esta é a linha de en-
tendimento da teoria cética da interpretação jurídica, em sua vertente 
moderada.24

Tendo a possibilidade desta distinção como pressuposto, é pos-
sível concordar que, no geral, os juízes não devem cometer constru-
ção jurídica. Isto é: não é desejável, em regra, que atribuam aos textos 
significados fora daqueles que são plausíveis.25 Da mesma maneira, 
ainda que a distinção entre texto e norma possa levar à conclusão de 
que um mesmo dispositivo pode dar azo a uma regra e a um princípio 

22  GUASTINI, Riccardo. Interpretar e Argumentar. Belo Horizonte: D’Plácido, 2021. 
p. 37 et seq.
23  Ibidem. p. 61-62.
24  Ibidem. p. 361-373.
25  ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. São Paulo: Malheiros, 2021. p. 51-55.
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que convivem, isso não significa que o intérprete está autorizado juri-
dicamente a, diante de um dispositivo cuja “moldura” de interpretações 
plausíveis leve, necessariamente, a uma regra, extrair exclusivamente 
um princípio, como pretexto para poder ponderá-lo com outro.26 

 Qualquer interpretação em sentido estrito (isto é, qualquer atri-
buição plausível de significado) do art. 13 do Código Civil de 2002, 
reconheceria que se trata de uma formulação que descreve condutas 
como proibidas. Tem-se, assim, a estrutura de uma regra.27 Adota-se, 
aqui, o conceito de Humberto Ávila de regras:

As regras são normas imediatamente descritivas, pri-
mariamente retrospectivas e com pretensão de decidi-
bilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige a 
avaliação da correspondência, sempre centrada na finali-
dade que lhes dá suporte ou nos princípios que lhes são 
axiologicamente sobrejacentes, entre a construção con-
ceitual da descrição normativa e a construção conceitual 
dos fatos.28

Sem aprofundar a teoria de Ávila a respeito das regras, prin-
cípios e postulados, o que interessa é que é muito difícil argumentar 
que não há uma regra expressa no art. 13. De fato, a disposição é 
descritiva de um comportamento, como “defeso” (sendo imediatamen-
te descritiva). Por conta disso, trata de situações de fato conhecidas 
pelo legislador (sendo primariamente retrospectiva), tem pretensão de 
apresentar uma solução terminativa para o problema e de ter levado 
em consideração todos os aspectos relevantes para a tomada da deci-
são (tendo pretensão de decidibilidade e abrangência) e sua aplicação 
exige avaliação da correspondência entre a descrição normativa e os 
fatos – sempre havendo atenção aos fins e aos princípios que dão 
suporte à regra.

Se existe uma regra expressa no art. 13, e se há intenção de 
não a aplicar (superá-la no caso concreto), torna-se relevante o que 
Humberto Ávila diz a respeito da superabilidade das regras, sobretudo 
de suas condições.

No modelo de Ávila, ressalta-se, de início, as razões pelas 
quais as regras existem e porque elas devem ser respeitadas. Segun-
do o autor, em primeiro lugar, as regras contribuem para redução da 

26  ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. São Paulo: Malheiros, 2021. p. 92-96. 
27  Ibidem. p. 96-111.
28  Ibidem. p. 104.



19

incerteza. Afirma que, “como as regras têm a função de pré-decidir 
o meio de exercício do poder, elas afastam a incerteza que surgiria 
não tivesse sido feita essa escolha”.29 Cita-se Larry Alexander e Emily 
Sherwin, para quem as regras contribuem para a “eliminação da con-
trovérsia e da incerteza”.30 Em segundo lugar, “a opção pelas regras 
tem a finalidade de eliminar ou reduzir a arbitrariedade que pode po-
tencialmente surgir no caso de aplicação direta de valores morais”.31 
Como diz Frederick Schauer, as regras, ao estabelecerem de forma 
mais objetiva o que deve ser feito, contribuem para “restringir julga-
dores desavisados, incompetentes, de má índole, ávidos de poder, ou 
simplesmente equivocados, cujo própria senso de bem diverge da-
quele do sistema ao qual eles servem”.32 Em terceiro lugar, por fim, 
“as regras visam a evitar problemas de coordenação, deliberação e 
conhecimento”. A ausência das regras “provocaria uma grande falta de 
coordenação entre as pessoas, cada qual sustentando ser seu ponto 
de vista pessoal o prevalente”, levaria à “necessidade de solucionar 
cada caso individualmente, com uma autoridade específica e uma 
fundamentação particular” e “os cidadãos sentir-se-iam legitimados a 
criar soluções mesmo em áreas para as quais é necessário um conhe-
cimento técnico e especializado”.33 Por isso tudo, “as regras não são 
normas de segunda categoria” e “devem, em situações normais, ser 
obedecidas”, ainda que possam, “em circunstâncias excepcionais, ser 
superadas”. Em suma: as regras “não são absolutas, mas também não 
são superáveis com facilidade”.34

 Adiante, Ávila propõe uma série de requisitos para a superação das 
regras, dividindo-se entre requisitos materiais e requisitos procedimentais. 

29  Ibidem. p. 141.
30  Escrevem Alexander e Sherwin: “Although a standard is transparent to background 
moral principles and requires particularistic decision-making, rules can be applied with-
out regard to questions of background morality.They are opaque to the moral principles 
they are supposed to effectuate. Thus, a rule is a posited norm that fulfills the function 
of posited norms, that is, that settles questions of what ought to be done. A pure rule 
is a posited norm that settles all questions about what ought to be done that fall within 
its scope. […] The purpose of having Lex promulgate rules to settle questions about 
how moral principles apply in concrete situations is to eliminate the controversy and 
uncertainty and their associated moral costs” (ALEXANDER, Larry; SHERWIN, Emily. 
The Rule of Rules. Durham and London: Duke University Press, 2001. p. 30-31).
31  ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. São Paulo: Malheiros, 2021. p. 141. 
Grifo nosso.
32  SCHAUER, Frederick. Formalism. The Yale Law Journal, Vol. 97, No. 4, 1988. p. 543.
33  ÁVILA, Humberto. Op. Cit. p. 141-142. Grifo nosso.
34  Ibidem. p. 143.
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 Os requisitos materiais para superação (i.e. não aplicação) de 
uma regra a um caso concreto são (i) que a superação não prejudique 
de forma desproporcional a finalidade da regra; e (ii) que a superação 
não prejudique de forma desproporcional a segurança jurídica que a 
própria existência da regra produz. Assim, “o grau de resistência de uma 
regra à superação está vinculado tanto à promoção do valor subjacente 
à regra (valor substancial específico) quanto à realização do valor formal 
sobrejacente às regras (valor formal da segurança jurídica)”.35 A resis-
tência à superação será tanto menor quanto menor for a possibilidade 
de reaparecimento de casos semelhantes aos casos em que a regra 
deixou de ser aplicada. A resistência à superação será tanto maior (i) 
quanto mais importante para a matéria veiculada na regra for a seguran-
ça jurídica (a superação no Direito Penal ou no Direito Tributário sofre 
mais resistência por conta da importância da segurança jurídica nesses 
dois ramos); e (ii) quanto maior for a vinculação entre a finalidade so-
brejacente da segurança jurídica e a finalidade subjacente da própria 
norma. Assim, o mero não prejuízo para a finalidade da regra não é o 
bastante para justificar sua não aplicação, também sendo preciso levar 
em conta o contributo que ela tem para a segurança jurídica.36

 Os requisitos procedimentais (ainda mais importantes) são, 
essencialmente, três. Em primeiro lugar (i) a superação exige justifi-
cativa condizente. Para que a justificativa seja condizente, é preciso 
que se demonstre “a incompatibilidade entre a hipótese da regra e 
sua finalidade subjacente”, ou seja, é “preciso apontar a discrepância 
entre aquilo que a hipótese da regra estabelece e o que sua finalidade 
exige”; e, também, que se demonstre que o “afastamento da regra não 
provocará expressiva insegurança jurídica”. Em segundo lugar (ii) a su-
peração da regra exige fundamentação condizente. Isto significa que 
as razões que permitem sua superação devem ser exteriorizadas de 
forma racional e transparente. Isso é necessário para que a decisão de 
superar a regra no caso possa ser controlada. A fundamentação deve 
ser “escrita, juridicamente fundamentada e logicamente estruturada”. 
Em terceiro lugar (iii) a superação exige comprovação condizente. Não 
sendo notórios ou passíveis de presunção os elementos fáticos que le-
vam ao preenchimento dos requisitos da superabilidade, estes devem 
ser provados.37

35  ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. São Paulo: Malheiros, 2021. p. 146.
36  Ibidem. p. 143-148.
37  Ibidem. p. 149.
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 A contribuição de Humberto Ávila é ressaltada, sobretudo, 
para frisar a necessidade de a decisão que deixa de aplicar o artigo 
13 do Código ser adequadamente justificada. Os argumentos que a 
justificam devem ser exteriorizados de forma clara e racional e seus 
supostos de fato devem ser comprovados. Sem negar que, no Estado 
Constitucional, o caráter não absoluto das normas38 efetivamente leva 
à necessidade de, em alguns casos, não aplicar algumas regras, isso 
não pode ser feito com base em achismos do magistrado ou com a 
mera alusão a um trecho de doutrina abstrato e sem relação imediata 
com o caso concreto. Superar uma regra, como propõe a doutrina 
abordada no tópico anterior, impõe ao juiz um ônus argumentativo do 
qual não pode se desincumbir mediante decisão genérica, desprovida 
de argumentos racionais e individualizados ou com base em suposi-
ções de fato desamparados de prova. Embora não se discorde ideolo-
gicamente da posição doutrinária que mitiga o art. 13, a justificação da 
decisão é imprescindível. E essa justificação também não deve deixar 
de enfrentar o problema da segurança jurídica e como ela pode ser 
impactada pela superação da regra.

4. CONCLUSÃO

Com este artigo foi possível concluir que, de fato, o posiciona-
mento doutrinário no Direito Civil apresenta críticas contundentes e, 
ao que parece, corretas ao art. 13 do CC/02. Convence-se quanto ao 
rigor desarrazoado do dispositivo e concorda-se com a possibilidade 
de sua mitigação por controle de constitucionalidade. Contudo, ressal-
ta-se algumas dificuldades e sugestões para o problema.

Em primeiro lugar, conclui-se que o fenômeno da textura aber-
ta dos predicados faz com que qualquer tentativa de elaboração de 
critérios doutrinários para bem delimitar a quais casos se aplica o art. 
13 e a quais casos ele não se aplica, não será capaz de esgotar a 
questão: é sempre possível que o juiz se encontre diante de um caso 
não antecipado pela doutrina.

Em segundo lugar, como não se pode negar que a doutrina 
tem sustentado, efetivamente, uma não aplicação do dispositivo – tem 
discordado da lei – é preciso cuidado para não se colocar simples-
mente a doutrina acima da lei. Assim, uma boa maneira de deixar de 

38  Cf. ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho Dúctil. Madrid: Trotta, 2011. p. 14.



22

aplicar o art. 13 mas de forma argumentada, fundamentada e racional 
é a aplicação, pelo juiz, do modelo construído por Humberto Ávila de 
superabilidade das regras. A principal vantagem deste modelo é que 
ele não autoriza a superação sem que haja justificação racional, clara 
e precisamente exteriorizada na decisão e calcada em provas. Com 
este método, espera-se, deve ser possível maior controle intersubjeti-
vo das decisões de superabilidade e, também, a frenagem, em alguma 
medida, de solipsismos judiciais. 
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RESUMO
Objetiva-se com o presente trabalho, pelo método hipotético-deduti-
vo, verificar se ao retirar as pessoas com deficiência mental do rol 
de absolutamente incapazes previsto no Código Civil, o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência permitiu que as pessoas que busca proteger 
sejam prejudicadas pelo decurso do prazo prescricional em seu des-
favor. Para tanto, é realizada uma análise do instituto da prescrição no 
ordenamento jurídico brasileiro, como ato-fato jurídico caducificante. 
Na sequência, são apontadas as alterações no instituto da prescrição 
a partir da promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência e as 
inconsistências da alteração legislativa neste aspecto. Por fim, serão 
analisados julgados do STJ com o objetivo de verificar qual o enten-
dimento que foi adotado pelo judiciário brasileiro frente ao instituo da 
prescrição em desfavor das pessoas com deficiência mental. 
Palavras-chave: prescrição, ato-fato caducificante, estatuto da pes-
soa com deficiência, pessoa com deficiência mental, STJ.

ABSTRACT
The objective of this paper, by the hypothetical-deductive method, is to 
verify whether by removing people with intellectual disabilities from the 
list of absolutely incapable provided for in the Civil Code, the Statute 
of Persons with Disabilities allowed people they seek to protect to be 

CAPÍTULO 2

A PRESCRIÇÃO CONTRA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
MENTAL: A ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO NA 

PROTEÇÃO DE DIREITOS
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harmed by the expiration of the statute of limitations in their disfavor. 
For this purpose, the statute of limitations in the Brazilian legal system 
is analyzed, as an expiring legal act. Next, the changes in the statute of 
limitations from the promulgation of the Statute of the Person with Disa-
bilities and the inconsistencies of the legislative change in this aspect 
are pointed out. Finally, judgments of the STJ will be analyzed to verify 
which understanding was adopted by the Brazilian judiciary against the 
institution of statute of limitations in detriment of people with intellectual 
disabilities.
Keywords: statute of limitations, expiring legal act, statute of the per-
son with a disability, person with mental disability, STJ.

1. Introdução

O tempo tem implicações latentes no Direito e o decurso do 
tempo, independentemente de qualquer elemento volitivo, pode impli-
car na extinção de determinada pretensão, fato que se dá pelo Ato-Fa-
to Jurídico Caducificante conhecido como prescrição. 

Tem-se na prescrição uma segurança jurídica de que caso de-
terminado agente permaneça inerte e não busque a efetividade de de-
terminada pretensão jurídica, dentro de período estabelecido em Lei, 
tal pretensão deixe de ser exigível, garantindo assim que incertezas 
não se perpetuem indefinitivamente no mundo jurídico. 

Para que o instituto da prescrição seja utilizado contra determi-
nada pessoa, exige-se que tal pessoa tenha a capacidade para buscar 
a efetividade de sua pretensão, mas não o faça, razão pela qual em 
sua redação original o Código Civil previa a exceção de que os prazos 
prescricionais não correriam contra pessoas que, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tivesses o necessário discernimento para a 
prática dos atos da vida civil. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, contudo, ao retirar pes-
soas com deficiência mental do rol de absolutamente incapazes, por 
consequência fez com que a exceção dos prazos prescricionais dei-
xasse de ser aplicável para essas pessoas, ou seja, por uma interpre-
tação literal da Lei prazos prescricionais poderiam ser utilizados para 
prejudicar pessoas com deficiência mental. 

Considerando que tal alteração legislativa, neste aspecto, é 
contrária ao objetivo de inclusão pelo qual o Estatuto da Pessoa com 
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Deficiência foi promulgado, questiona-se, pelo método hipotético-de-
dutivo, se a norma criada para promover os interesses da pessoa com 
deficiência pode agir contrariamente a eles, fazendo com que prazos 
prescricionais corram em seu desfavor, bem como qual o posiciona-
mento do judiciário brasileiro na interpretação dessas normas.

2. A Prescrição como ato-fato caducificante no ordenamento 
jurídico brasileiro

O Direito assume como tarefa distinguir, no mundo dos fatos, 
os que não lhe interessam e os que são acolhidos no mundo jurídico, 
ou seja, fatos cujo suporte fático é, nas palavras de Pontes de Miran-
da, “colorido” pela regra jurídica. Os Fatos Jurídicos, in lato sensu, 
podem ser da mais variada natureza como: o nascimento com vida, o 
parentesco, a ausência, a feitura de um livro, o estabelecimento de do-
micílio e outras incontáveis hipóteses. Essas situações dependem ou 
não da conduta humana e, as que dependem podem ser atos jurídicos 
stricto sensu, negócios jurídicos ou atos-fatos jurídicos (MIRANDA, 
1999, p. 124). 

Dentro da classificação dos fatos jurídicos, a prescrição classi-
fica-se como ato-fato jurídico, uma vez que, nas palavras de Pontes de 
Miranda, trata-se de acontecimento que “não foi querido pelo agente, 
ou se abstrai de ter sido, mas a regra jurídica incide, fazendo-o jurídico 
e, pois, producente de eficácia jurídica” (1999, p. 123). 

Especificamente, trata-se de ato-fato jurídico caducificante, ou 
seja, aquele que exige o decurso do tempo e a omissão do agente 
como suporte fático, sendo instituto de exceção que tem como efei-
to a preclusão in stricto sensu de determinada pretensão (MIRANDA, 
2000, p. 422 e 443). 

O instituto da prescrição enquadra-se como exceção, pois im-
pede a eficácia de pretensões ou de direitos sem atacá-los diretamen-
te, ou seja, não os destrói ou extingue, mas encoberta sua eficácia 
impedindo que produza efeitos (MIRANDA, 2000, p. 33). Em se tra-
tando de exceção, esse instituto classifica-se como exceção peremp-
tória, uma vez que seus efeitos são permanentes e incidem quando o 
agente permanece inerte, independentemente de qualquer elemento 
volitivo, durante determinado período estabelecido em Lei ou negócio 
jurídico. (MIRANDA, 2000, p. 33 e 41).
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A prescrição é entendida como a exceção, que alguém tem, 
contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurí-
dica fixa, a sua pretensão ou ação, ou seja, a perda do direito subjetivo 
de exigir de alguém um determinado comportamento, diferenciando-
-se da decadência que enquanto é a perda de um direito potestativo, 
pelo seu não exercício no devido lapso temporal (PEREIRA, 2007, p. 
689).

A técnica legislativa utilizada para diferenciar estes dois ins-
titutos não deixa dúvidas, uma vez que todos os prazos prescricio-
nais são os taxativamente elencados na Parte Geral do Código Civil, 
abrangendo a regra geral do art. 205 e as regras especiais do art. 206. 
Todos os demais prazos constantes no Código Civil são decadenciais 
e estes são encontrados tanto na parte geral, quanto na parte especial 
do diploma legal, complementando os artigos que regem matérias es-
pecíficas (GONÇALVES, 2013, 512).

A prescrição é um instituto necessário à consolidação de todos 
os direitos e que tem por fundamento axiológico a segurança. Sem ela 
nada seria permanente, prejudicando, assim, a tranquilidade na ordem 
jurídica, de modo que se pode entender que se trata de um interesse 
de ordem pública em afastar incertezas sobre a existência de eficácia 
dos direitos e, consequentemente, impedir que incertezas se perpe-
tuem na vida social (CRUZ e LGOW, 2012, p. 565). 

O Código Civil estabelece em seu artigo 189 que “violado o 
direito nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela pres-
crição”, e embora o referido diploma não defina o que é pretensão, 
esta pode ser entendida como o poder de exigir uma prestação de 
outrem, como é compreendido do Código Civil Alemão, uma vez que 
foi confirmado pelo jurista responsável pela redação da parte geral do 
anteprojeto do Código civil de 2002, José Carlos Moreira Alves, que os 
dois diplomas legais se aproximam teoricamente (LEONARDO, 2010, 
p. 108). 

O Código Civil possui um rol taxativo de prazos prescricionais 
aplicados a hipóteses específicas e uma regra geral de 10 anos. A 
existência de uma regra geral dá a impressão de que não há preten-
sões imprescritíveis, entretanto existe um rol de exceções à regra da 
prescritibilidade. Nesse sentido, não prescrevem as pretensões que 
protegem os direitos de personalidade, as ligadas ao estado das pes-
soas, as de exercício facultativo que não decorrem de direito violado, 



28

as referentes a bens públicos, as que protegem o direito perpetuo de 
propriedade, as de reaver bens confiscados à guarda de outrem, a títu-
lo de depósito, penhor ou mandato e as destinadas a anular inscrição 
do nome empresarial feita com violação de lei ou contrato (GONÇAL-
VES, 2013, p. 515). 

A regra geral para se averiguar a prescritibilidade ou não de 
determinada pretensão é que são prescritíveis todos os direitos subje-
tivos patrimoniais de caráter privado e imprescritíveis, os direitos atre-
lados à personalidade e ao estado das pessoas, excetuando-se, en-
tretanto, os efeitos patrimônios destes direitos. Ou seja, tem-se como 
regra a prescritibilidade e como exceção a imprescritibilidade (CRUZ e 
LGOW, 2012, p. 566).

Os artigos 197, 198 e 199 do código Civil estabelecem causas que 
impedem a prescrição. O artigo 197 dispõe que não corre a prescrição 
entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal; entre ascenden-
tes e descendentes, durante o poder familiar; entre tutelados ou curate-
lados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela. O artigo 
199 preconiza que não corre igualmente a prescrição pendendo condição 
suspensiva, não estando vencido o prazo, pendendo ação de evicção.

O artigo 198 do Código Civil, por sua vez, preocupa-se em pro-
teger pessoas que se encontram em situações especiais que as im-
pede de serem diligentes na defesa de seus direitos. Tal prerrogativa 
impede que prazos prescricionais corram em desfavor dos absoluta-
mente incapazes, contra os ausentes do País em serviço público da 
União, dos estados ou dos Municípios ou contra os que se acharem 
servindo nas forças armadas em tempo de guerra. Os prazos que cor-
rem a favor das pessoas constantes neste artigo obviamente não são 
atingidos pela prerrogativa (GONÇALVES, 2013, p. 523). 

Ao tratar dos absolutamente incapazes, o artigo 198 do código 
civil nos remete ao artigo 3º do mesmo diploma legal, que estabelece 
quais pessoas são consideradas absolutamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil, sendo que a redação original deste 
artigo previa o seguinte:

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoal-
mente os atos da vida civil: 
I - os menores de dezesseis anos; 
II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não 
tiverem o necessário discernimento para a prática desses 
atos;
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III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem 
exprimir sua vontade.

Previa-se, como se vê, três hipóteses de incapacidade absolu-
ta no Código Civil. A primeira decorrente do não atingimento da idade 
a partir da qual o legislador entendeu que a pessoa teria a maturidade 
necessária para iniciar por conta própria as tomadas de decisões re-
levantes para a sua vida civil. A segunda decorrente da falta de dis-
cernimento do indivíduo para a prática dos atos da vida civil, incluin-
do-se aqui pessoas com deficiência mental, ou seja, pessoas que tem 
impedimento de longo prazo de natureza mental ou intelectual, o qual 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas. A terceira é decorrente da im-
possibilidade de a pessoa manifestar a sua vontade, ainda que tenha 
discernimento para tanto. 

Ocorre que o referido artigo foi alterado pela Lei n.º 13.146, de 
06 de julho de 2015 que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiên-
cia, que excluiu do rol de absolutamente incapazes as pessoas que, 
por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário dis-
cernimento para a prática dos atos da vida civil. 

Ao retirar essas pessoas do rol de absolutamente incapazes, o 
Estatuto da Pessoa com Deficiência tinha por objetivo assegurar e a 
promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 
inclusão social e cidadania. Em se tratando do instituto da prescrição, 
contudo, o efeito do Estatuto da Pessoa com deficiência foi que, por 
uma interpretação literal da Lei, a exceção referente aos prazos pres-
cricionais deixou de aplicar-se para pessoas com deficiência mental. 

3. Instituto da Prescrição a partir do Estatuto da Pessoa com Defi-
ciência 

O Estatuto da Pessoa com deficiência foi resultado de um pro-
cesso histórico de luta pelo tratamento igualitário e inclusão social de 
pessoas com deficiência, incluindo-se aqui todas as pessoas com 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
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de condições com as demais pessoas, conforme previsto no art. 2º 
do Estatuto. 

A premissa central do Estatuto é que as pessoas com deficiên-
cia têm uma qualidade que as difere das demais pessoas, mas não 
uma doença, de modo que a pessoa com deficiência deve ter igualda-
de de direitos e deveres com relação as demais pessoas. 

O Estatuto assegura o direito ao exercício de sua capacidade 
legal em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme 
previsão do art. 84 da Lei, sendo que a curatela e adoção de tomada 
de decisão assistidas somente poderão ser adotadas em situações 
extraordinárias, proporcionalmente às necessidades, e somente em 
relação a direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme previs-
to no art. 85, não alcançando direitos ao próprio corpo, à sexualidade, 
ao matrimônio, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 

Com o Estatuto da Pessoa com deficiência, portanto, as pes-
soas com deficiência mental que não têm o necessário discernimento 
para praticar os atos da vida civil, deixaram de ser considerados inca-
pazes, ainda que na modalidade de relativamente incapaz, ou seja, 
passaram a possuir capacidade civil plena. Os indivíduos incapazes 
de exprimir sua vontade, mesmo que transitoriamente, deixaram de 
compor o rol de absolutamente incapazes e passaram a integrar o rol 
de relativamente incapazes (SANTOS, 2016). 

 Com essas alterações introduzidas, os artigos 3º e 4º do Có-
digo Civil, que tratam respectivamente das causas de incapacidade 
absoluta e relativa, passaram a ter a seguinte redação:

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoal-
mente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) 
anos. 
Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à 
maneira de os exercer: 
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; 
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, 
não puderem exprimir sua vontade;
IV - os pródigos.

Como se vê, a nova Lei restringiu as hipóteses de incapacida-
de absoluta apenas para os menores de dezesseis anos, ou seja, as 
pessoas com deficiência mental passaram a ser, para o Direito Civil, 
pessoas plenamente capazes.  Trata-se de uma norma que busca a 
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inclusão das pessoas com deficiência, mas, aplicada à realidade, tem 
um efeito catastrófico em relação ao instituto da prescrição para essas 
pessoas, uma vez que ao deixarem de compor o rol de incapazes, a 
exceção referente aos prazos prescricionais não se aplicaria a elas 
(SIMÃO, 2015).

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, embora recebido como 
uma verdadeira conquista social, neste ponto não trouxe qualquer van-
tagem para a pessoa com deficiência, muito pelo contrário. Equiparar 
a pessoa com deficiência mental à pessoa sem deficiência, neste as-
pecto, significa que uma pessoa incapaz de exprimir sua vontade seria 
prejudicada pela regra dormientibus non succurrit jus, cujo um dos 
propósitos é punir quem trata suas obrigações legais com descaso.

Assim, considerando que a equiparação da pessoa com de-
ficiência à pessoa sem deficiência, aqui, não alcançaria seu objetivo 
de inclusão, mas sim criaria uma desvantagem e colocaria a pessoa 
com deficiência em uma situação de risco, questiona-se se a norma 
criada para promover os interesses da pessoa com deficiência pode 
agir contrariamente a eles.

Em que pese existam direitos consagrados constitucionalmen-
te que só se efetivaram mediante legislação ordinária e, daí, a neces-
sidade de um Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Constituição con-
tém exigências concretas como a disposição do art. 24, inciso XIV que 
obriga a União, os Estados e o distrito Federal a legislar sobre a pro-
teção e integração social da pessoa com deficiência (ARAÚJO, 2016). 
Ressalta-se que tal legislação deve ter como objetivo a proteção da 
pessoa com deficiência e, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência 
da Lei 13.146 de 2015 se encaixa nessa categoria, é impossível inter-
pretá-lo de maneira a deixar a pessoa com deficiência desprotegida, 
como é o caso da prescrição e decadência.

O Estatuto da Pessoa com deficiência brasileiro baseou-se na 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada 
pelo Brasil na condição de Estado-Parte e promulgada pelo Decreto 
n.º 6.949 de 25 de agosto 2009, “visa a superação das barreiras ex-
ternas, de modo a reabilitar a sociedade para que esta possa acolher 
a todas as pessoas, administrando as suas diferenças e integrando a 
diversidade” e quando aborda o direito de igualdade perante a Lei, rea-
firma a capacidade legal dessas pessoas para todos os aspectos da 
vida, em igualdade de condições com as demais (MENEZES, 2016).
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Em que pese o a Convenção Internacional da Pessoa com De-
ficiência determinem a necessidade de reconhecer que tais pessoas 
gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as de-
mais pessoas, em todos os aspectos da vida, este mesmo documento 
determina que todas as medidas que se relacionem com o exercício 
da capacidade jurídica devem ser fornecidas juntamente com as ga-
rantias apropriadas e efetivas para prevenir o abuso de acordo com o 
direito internacional dos direitos humanos, conforme redação do art 
12.4 do referido instrumento internacional:

Os Estados Partes assegurarão que todas as medidas 
relativas ao exercício da capacidade legal incluam sal-
vaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos, 
em conformidade com o direito internacional dos direitos 
humanos. Essas salvaguardas assegurarão que as me-
didas relativas ao exercício da capacidade legal respei-
tem os direitos, a vontade e as preferências da pessoa, 
sejam isentas de conflito de interesses e de influência 
indevida, sejam proporcionais e apropriadas às circuns-
tâncias da pessoa, se apliquem pelo período mais curto 
possível e sejam submetidas à revisão regular por uma 
autoridade ou órgão judiciário competente, independente 
e imparcial. As salvaguardas serão proporcionais ao grau 
em que tais medidas afetarem os direitos e interesses da 
pessoa.  

Nesse sentido, mostra-se impossível que as alterações no or-
denamento jurídico brasileiro visando garantir a capacidade civil das 
pessoas com deficiência mental, conflitem com o melhor interesse 
dessas pessoas.

A convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, as-
sim como o Estatuto da Pessoa com Deficiência da lei 13.146 de 2015, 
buscam à igualdade de direitos para estas pessoas e acabar com a 
discriminação, que, segunda a Convenção, consiste em qualquer dis-
tinção, exclusão ou restrição com base na deficiência que tenha como 
objetivo ou efeito impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exer-
cício, em condições de igualdade com os outros, de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais no campo político, econômico, 
social, cultural, civil ou de qualquer outra natureza (SIMÃO, 2015).

Considerar a incapacidade das pessoas com deficiência com o 
único objetivo de impedir que estas sejam prejudicadas pelo decurso 
do tempo e, consequentemente, pelos efeitos da prescrição, não cons-
titui a discriminação de que trata a Convenção e nem deixa as pessoas 
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com deficiência em situação de desigualdade. Muito pelo contrário, 
esse tratamento diferenciado lhes garante o gozo deste direito.

Sobre a questão da igualdade Jurídica, Fernanda Duarte Lo-
pes Lucas da Silva (p. 91) afirma o seguinte: 

o princípio da igualdade jurídica determina que a lei não 
pode ser fonte de privilégio ou de perseguições, mas sim 
instrumento regulatório da vida social, que necessita tra-
tar equitativamente todos os cidadãos. Ao se cumprir a 
lei, todos os seus destinatários hão de receber tratamento 
parificado, de modo que ao próprio ditame legal é defeso 
instituir disciplinas diversas para situações equivalentes. 
Essa exigência, por sua vez, não interdita a possibilidade 
de tratamento diferenciado, que se razoável, tem abrigo 
na ordem constitucional.

Assim, garantir que aqueles que não possuem condições de 
praticar determinado ato da vida civil não sejam prejudicados por dei-
xar de praticar este ato é uma medida garantidora de um tratamento 
igualitário, uma vez que trata as pessoas com deficiência e as pessoas 
sem deficiência desigualmente na medida de suas desigualdades 
para, assim, garantir isonomia entre estes. É necessário, portanto, in-
terpretar que a retirada das pessoas com deficiência do rol de incapa-
zes deve ser apenas usada nos casos em que tal medida os favorece, 
mas nunca os prejudicar, pois, assim, a norma estaria sendo aplicada 
contrariamente à sua própria função e à responsabilidade internacio-
nal e interna do Brasil em proteger a pessoa com deficiência por meio 
de um tratamento igualitário e sem discriminações.

Nesse cenário, de possibilidade de uma norma jurídica atuar, 
em determinado caso, em sentido contrário ao seu propósito, que se 
mostra necessária a intervenção do judiciário na proteção de direitos. 

4. O tratamento dado pelo STJ ao instituto da prescrição contra 
pessoas com deficiência mental

A partir das alterações introduzidas pelo Estatuto da Pessoa 
com Deficiência no Código Civil, retirando pessoas com deficiência 
mental sem o discernimento necessário para realizar os atos da vida 
civil do rol de absolutamente incapazes, a exceção de que prazos 
prescricionais não correm contra essas pessoas deixou de encontrar 
previsão no Código Civil. 
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Tal resultado da alteração legislativa, contudo, contraria o pró-
prio objetivo do Estatuto da Pessoa com deficiência, bem como as 
obrigações assumidas internacionalmente pelo Brasil no tocante a 
proteção dos direitos das pessoas com deficiência, possibilitando uma 
situação de completa desvantagem para essas pessoas. 

É nesse sentido que a atuação do judiciário se mostra necessária, 
no sentido de impedir que o resultado dessa alteração legislativa no que 
seja prejudicial às pessoas com deficiência, tenha efetividade. 

Desde a alteração legislativa que retirou as pessoas com defi-
ciência mental do rol de absolutamente incapazes, o instituto da pres-
crição passou a ser arguido em processos judiciais por pessoas com 
pretensões opostas, mas o que se verifica é que o posicionamento 
do STJ sobre esses casos foi no sentido de que constatada a vulne-
rabilidade do indivíduo, por meio prova que demonstre a ausência de 
discernimento para os atos da vida civil, não haveria como correr a 
prescrição contra essas pessoas. 

Foi nesse sentido o julgamento do Recurso Especial n.º 
1866906 – RS pelo STJ, em 2020, cujo objeto era pedido de pensão 
por morte realizado por filho maior de 18 anos com deficiência mental 
comprovada e dentre as teses de defesa estava o decurso do prazo 
prescricional para o recebimento de determinadas parcelas da pen-
são, sendo que o julgamento foi no seguinte sentido:

A Lei 13.146/2015, embora editada com o propósito de 
promover uma ampla inclusão das pessoas portadoras 
de deficiência, no caso da prescrição, acabou por pre-
judicar aqueles que busca proteger, rompendo com a 
própria lógica. Ao deixar de reconhecer como absoluta-
mente incapazes as pessoas portadoras de deficiência 
psíquica ou intelectual, o Estatuto pretendeu incluí-las na 
sociedade e não lhes restringir direitos. A possibilidade 
de fluência da prescrição pressupõe discernimento para 
a tomada de iniciativa para exercer os próprios direitos, 
de forma que a melhor alternativa para solucionar a an-
tinomia criada pela alteração legislativa é assegurar-se, 
por analogia, em situações como a presente, a regra re-
servada aos absolutamente incapazes, pelo art. 198, I, 
do Código Civil, ou seja: contra eles não corre a prescri-
ção. Assim, a DIB da pensão se mantém na data do óbito 
e não há parcelas prescritas

Seguindo essa mesma linha de posicionamento, o STJ decidiu 
no julgamento do Recurso Especial n.º 1832950 – CE que versava 
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sobre concessão de benefício assistencial para pessoa “acometida de 
patologia mental”, no qual a alegação de prescrição também foi objeto 
de argumentação pela defesa. Nesse julgamento, o posicionamento 
do STJ foi no seguinte sentido:

Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no con-
junto fático-probatório dos autos, especialmente no laudo 
pericial, conclui pela não ocorrência da prescrição. Nesse 
sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão: “(…) 
o laudo pericial foi conclusivo da incapacidade total da 
parte autora, no seguinte sentido: ‘Diante do exposto até 
o momento, concluímos que, a autora não apresenta a 
mínima condição para exercer de modo responsável e 
eficiente os atos da vida civil e atividades laborativas de 
forma total e definitivamente. A referida patologia tem iní-
cio por volta dos treze anos de idade, de acordo com o 
relato da acompanhante e a incapacidade tem início em 
23/02/2005, data do requerimento administrativo’ (…) A 
recorrente deve ser tida como pessoa incapaz, contra a 
qual não deve correr prescrição, na forma do art. 198, I, 
do Código Civil. Embora os incisos do art. 3º do CC, a que 
se referia o art. 198, I, tenham sido revogados pelo Esta-
tuto da Pessoa com Deficiência, o Poder Judiciário pode 
reconhecer, em casos específicos, essa incapacidade, 
como na situação dos autos, diante dos exames médicos 
realizados na demandante.’ Sendo assim, conforme a le-
gislação vigente à época do requerimento administrativo 
e do ajuizamento da ação, o instituto da prescrição não 
deve ser aplicado neste caso, posto que a autora é abso-
lutamente incapaz, portando patologia mental que a alie-
na.” (fls. 183-184, e-STJ). Rever tal entendimento implica 
reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em 
Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 3. Recurso Especial 
não conhecido.

Há no âmbito do judiciário brasileiro, como se vê, uma interpre-
tação acertada do Estatuto da Pessoa com Deficiência em em confor-
midade com a intenção do legislador e não seguindo uma interpretação 
literal do texto legal, uma vez que a intenção da Lei 13.146/2015 não foi 
não deixar as pessoas com deficiência ao desabrigo em matérias de 
decurso do tempo em seu desfavor, mas sim garantir a proteção dos 
seus direitos em outros aspectos da vida civil. 

5. Considerações Finais

A prescrição é necessária à consolidação de todos os direitos 
e garante segurança na ordem jurídica, uma vez que sem ela, nada se-
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ria permanente e incertezas se perpetuariam indefinitivamente da vida 
social. Para que tal instituto seja aplicável, contudo, é necessário que 
possa que tenha capacidade de exigir determinada pretensão, deixe 
de assim fazer dentro do lapso temporal definido pelo Código Civil. 

Por essa razão que as alterações introduzidas pelo Estatuto 
da Pessoa com Deficiência no Código Civil causaram estranheza no 
que tange ao prazo prescricional contra essas pessoas, uma vez que 
ao retirar as pessoas com deficiência mental do rol de absolutamente 
incapazes, permitiu, segundo uma interpretação literal da Lei, que os 
prazos prescricionais corressem contra elas. 

Tal interpretação contraria não apenas o objetivo de garantir 
um tratamento igualitário e sem discriminação pelo qual o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência foi promulgado, mas também as obrigações 
internacionais assumidas pelo Brasil no exercício do seu dever de pro-
teger as pessoas com deficiência. 

Em acertado posicionamento, o STJ realizou uma interpreta-
ção internacionalista do Estatuto da Pessoa com deficiência, evitando 
que o decurso do tempo seja utilizado para determinar a caducidade 
das suas pretensões, garantindo assim, que a proteção garantida pela 
redação original do Código Civil permaneça vigente, apesar das apa-
rentes alterações neste aspecto realizadas pelo Estatuto da Pessoa 
com Deficiência. 
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RESUMO
O presente trabalho visa abordar um tema de grande repercussão no 
ordenamento jurídico brasileiro no que diz respeito ao instituto da ex-
tradição, qual seja, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal a 
favor da extradição da brasileira Cláudia Cristina Sobral para que fos-
se julgada nos Estados Unidos, conforme a legislação local do estado 
de Ohio, pelo suposto cometimento de um crime com em solo norte-
-americano, contrapondo-se ao que dispõe a Constituição Federal em 
seu art. 5º, inciso LI, que veda essa conduta.

CAPÍTULO 3

DECISÕES RECENTES DO STF ACERCA DE EXTRADIÇÃO 
FRENTE ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS: 

UMA ANÁLISE DO CASO CLÁUDIA SOBRAL1

1  Artigo publicado na Revista Âmbito Jurídico nº 204 – Ano XXIV – Janeiro/2021. 
Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/decisoes-
-recentes-do-stf-acerca-de-extradicao-frente-as-disposicoes-constitucionais-uma-a-
nalise-do-caso-claudia-sobral/. 
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Tribunal Federal.

ABSTRACT
This study aims to address a high-profile issue in the Brazilian legal 
system regarding the extradition institute, namely the Supreme Courts 
authorization of the extradition decision of the Brazilian Claudia Cris-
tina Sobral to be trilled in the United States, according to local law of 
the Ohio state, for the alleged commission of a crime on American soil, 
in opposition to the disposal of the Federal Constitution, art. 5, item LI, 
which prohibits such conduct
Keywords: Extradition. Public International Law. Federal Court of Justice.

Introdução

O recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal acer-
ca da possibilidade de extradição de brasileiros natos - seja passiva 
ou ativa — e sua aparente contradição com o dispositivo constitucional 
e com a legislação especifica, baseando-se nas convenções interna-
cionais, nas quais foram acordados termos entre os países para extra-
dição. A Constituição Federal brasileira estabelece em seu artigo 5°, 
inciso LI que “nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, 
em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de 
comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, na forma da lei;”. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal — 
máxima autoridade do poder judiciário brasileiro — proferiu decisão 
inédita, no caso de Cláudia Cristina Sobral Hoerig, que em primeira 
análise, parece divergir do texto constitucional. 

Tendo como base julgados anteriores acerca de temas simila-
res, bem como os tratados internacionais aos quais o Brasil se subme-
te e o contexto das relações entre os Estados em questão, é possível 
a compreensão do posicionamento do Supremo e a construção do 
entendimento de todos os aspectos que envolvem o caso concreto su-
pramencionado, desde princípios constitucionais norteadores do direi-
to brasileiro, até a pratica do Controle de Convencionalidade realizado 
ao conjecturar sobre o tema da extradição de maneira geral — no con-
texto jurídico e cultural deste século — e específica — em se tratando 
do caso em questão.
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O presente artigo tem como objetivo fazer uma introdução ao 
tema, de modo a apresentar as principais discussões envolvendo o ins-
tituto da extradição no Brasil analisando o julgamento recente feito do 
Supremo Tribunal Federal acerca do pedido de extradição de Cláudia 
Sobral sob a ótica da Constituição 1988 e os princípios a esta inerentes, 
bem como a legislação específica do estrangeiro e os tratados interna-
cionais firmados entre o Brasil e outros países. Para tanto, optou-se ter 
como base uma revisão bibliográfica da doutrina nacional, bem como o 
uso de jurisprudência. Dividiu-se em uma primeira parte sobre concei-
tos básicos de extradição e os requisitos gerais, extraídos dos tratados 
internacionais e legislação interna; uma segunda parte tratando sobre o 
dever de cooperar e seus reflexos na modificação do instituto de extra-
dição; e uma terceira dispondo sobre a dinâmica envolvendo extradição 
e o caso concreto de grande repercussão acerca do tema.

1. A EXTRADIÇÃO

Considerado como uma medida de cooperação entre Estados, 
o instituto da Extradição tem como objeto a entrega de uma pessoa 
sob investigação criminal em seu país de origem, para que possa ser 
julgado por este ou cumprir a pena que já lhe tenha sido imposta, tema 
a ser desenvolvido nos tópicos subsequentes. 

1.1 Aspectos Constitucionais ad Extradição

A extradição caracteriza-se como umas das formas mais anti-
gas de colaboração entre os Estados, tendo como finalidade evitar que 
um indivíduo que é acusado ou condenado em determinado país tente 
se refugiar em território de outro, com a intenção de esquivar-se da 
reprimenda penal1. Conforme contemplado por Hildebrando Accioly:

“Extradição é o ato mediante o qual um estado entrega 
a outro estado indivíduo acusado de haver cometido cri-
me de certa gravidade ou que já se ache condenado por 
aquele, após haver-se certificado de que os direitos hu-
manos do extraditando serão garantidos2.”

1  MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das 
leis. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2011. – (Co-
leção direito e ciências afins ; v. 4 / coordenação Alice Bianchini, Luiz Flávio Gomes, 
William Terra de Oliveira).
2  ACCIOLY, Hildebrando e SILVA, G. E. do Nascimento. Manual de Direito Internacio-
nal Público — 20. ed. — São Paulo: Saraiva, 2012.
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A extradição sempre envolve a relação entre Estados Sobera-
nos, de modo que o ato de entrega propriamente dito não tem a ver 
apenas com o crime praticado, mas também com o ato de cooperação 
jurídica entre os países em razão de tratados internacionais ou pro-
messas de reciprocidade. Por essa razão é que o ato de extraditar um 
cidadão precisa ser bilateral, dependendo, de um lado, do pedido do 
Estado interessado e, de outro lado, da manifestação de vontade, no 
sentido de aceitar, do Estado a quem foi solicitada a extradição e em 
cujo território o extraditando se encontra3.

O ato de extradição pode ser classificado a partir de dois pon-
tos de vista distintos: extradição ativa, quando o governo brasileiro re-
quer a extradição de um foragido da Justiça brasileira a outro país; e 
extradição passiva, quando um determinado país solicita a extradição 
de um indivíduo foragido que se encontra em território brasileiro4. 

Não se pode confundir extradição com expulsão ou deporta-
ção. Se, porventura, um indivíduo comete crime dentro de um Estado 
que pretende expulsá-lo, ou é declarado indesejável em razão de atos 
praticados dentro do referido Estado, sendo a decisão unilateral; ao 
passo que a deportação não pressupõe a prática de crime, apenas o 
impedimento de entrada ou permanência em outro Estado por ques-
tões administrativas.

A normatização do direito extradicional brasileiro é carente de 
diretrizes lógicas, coerentes e atuais, de modo que o Supremo Tribunal 
Federal julga as demandas, influenciado pelo momento ou contexto 
em que o Brasil se encontra. O texto constitucional é claro quanto os 
casos em que se é permitida a extradição de brasileiro nato “em caso 
de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado 
envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na for-
ma da lei;” (artigo 5º, inciso LI da Constituição Federal).

Como já discorrido anteriormente, a extradição é também um 
ato de cooperação entre os Estados Soberanos, ato este devidamente 
regulamentado na Carta Magna de 1988 como um princípio norteador 
das relações internacionais entre o Brasil e outros Estados. Em que 
pese diversos tratados dos quais o Brasil é signatário versem sobre a 

3  VARELLA , Marcelo D., Internacionalização do direito: Direito internacional, globa-
lização e complexidade. Disponível em: https://www.uniceub.br/media/186548/MVa-
rella.pdf. Acesso em 05 de out de 2018.
4  Entenda o processo de extradição. Disponível em. http://www.justica.gov.br/news/
entenda-o-processo-de-extradicao. Acessado em 5 de junho de 2018.
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entrega de cidadãos para outros Estados que demonstrem interesse 
em julgar a conduta do indivíduo, assim como a entrega de brasileiro 
nos termos do art. 5º, LI da CF, o STF não tem demonstrado em suas 
decisões atuais a hierarquia dos Tratados Internacionais no ordena-
mento jurídico brasileiro.

O pedido de extradição não se limita aos países com os quais o 
Brasil possui tratado, podendo ser requerido por qualquer país e para 
qualquer país, por se tratar de ato de Soberania do Estado, não pode 
ser limitado pela inexistência de tratado específico entre os países ato-
res da relação jurídica em questão. 

Desse modo, caso não haja tratado, o pedido será instruído com 
os documentos previstos no Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/1980) 
e deverá ser solicitado com base na promessa de reciprocidade de tra-
tamento para casos análogos, ou seja, caso o Brasil solicite a extradição 
de alguém ao Estado em questão, esta deverá ser concedida. 

Em caso de conflito entre a legislação interna e algum tratado, 
prevalece o disposto no sistema legal interno, ainda que este não ob-
serve questões mais recentes trazidas pela ratificação de tratados de 
cunho internacional versando, por exemplo, sobre Direitos Humanos.

Concluindo, no plano interno, são esses os textos legais que 
regulam o instituto da extradição, sendo de fundamental importância 
para a compreensão da questão central do presente artigo, qual seja, 
a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a extradição 
de uma brasileira.

1.2 O Processo Extradicional

De acordo com a legislação brasileira, a extradição ocorre, a 
priori, entre países signatários de tratados internacionais que tutelem 
esse tema. Conforme estipula Decreto nº 9.360 de 07 de maio de 
2018, o trâmite das medidas relativas à extradição e à transferência 
de pessoas condenadas é competência do Departamento de Recu-
peração de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria 
Nacional de Justiça do Ministério da Justiça (DRCI/SNJ), Autoridade 
Central brasileira para a maioria dos Tratados de Cooperação Jurídica 
Internacional dos quais o Brasil faz parte.

 Entretanto, ainda que outro país, não-signatário de tratados 
internacionais com o Brasil, solicite a entrega de um natural que se 
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encontra em solo brasileiro em razão de investigação, processo ou 
condenação por um ou mais crimes segue-se o procedimento da Lei 
nº 13.445/17, devendo ser solicitado com base na promessa de reci-
procidade de tratamento para casos análogos.

Na esfera internacional, é o poder executivo que exerce a so-
brerania entre os Estados, sendo responsável pelas relações entre 
Estado e, portanto, a autoridade competente pra solicitar e conceder 
a extradição5. No entanto, não se pode conceder o pedido de extra-
dição sem prévia análise da situação fática e jurídica do pedido pelo 
Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no art. 207 do seu Re-
gimento Interno: “Art. 207. Não se concederá extradição sem prévio 
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade e a 
procedência do pedido, observada a legislação vigente.”.

O órgão responsável por receber o pedido de extradição (extra-
dição passiva) é o Ministério das Relações Exteriores6, que faz o juízo 
de admissibilidade do pedido e, após ordenar a prisão do extraditando, 
coloca-o à disposição do Supremo Tribunal Federal, conforme o artigo 
102, inciso I, alínea “g” da Constituição Federal.

Em contrapartida, na extradição ativa, o pedido será transmi-
tido pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores ao Ministério das 
Relações Exteriores, encaminhando ao governo estrangeiro a fim de 
formalizar o pedido de extradição do brasileiro foragido, geralmente 
por meio de missão diplomática brasileira.

Quando à prisão preventiva, parte do processamento do pedi-
do de extradição (passiva), nos termos do art. 84 e parágrafo primeiro 
da Lei nº 6.815/80 (antigo Estatuto do Estrangeiro), a fase judicial da 
extradição iniciava com mandado de prisão do extraditando, a qual 
perduraria “até o julgamento final do Supremo Tribunal Federal, não 
sendo admitidas a liberdade vigiada, a prisão domiciliar nem a prisão-
-albergue”.

No entanto, constituiu-se nova e reiterada jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão preventiva era 
pressuposto indispensável para garantir o regular processamento do 

5  ACCIOLY, Hildebrando. Manual de direito internacional público, p. 358. — 20. ed. 
— São Paulo: Saraiva, 2012.
6 Procedimento para solicitação de extradição, disponível em: http://www.justica.gov.
br/sua-protecao/cooperacao-internacional/extradicao/procedimento-para-solicitacao-
-de-extradicao. Acesso em: 03 de agosto de 2018.
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pedido de extradição7. Em todo caso, é mister a apreciação do Supre-
mo Tribunal Federal para que a extradição – ativa ou passiva – venha 
a se concretizar, conforme será exposto no capítulo que segue.

2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Como máxima autoridade do Poder Judiciário brasileiro, en-
tre as principais atribuições do STF está o julgamento de ação direta 
de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, 
de ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo 
federal, de arguição de descumprimento de preceito fundamental de-
corrente da própria Constituição e, finalmente, de extradição solicitada 
por Estado estrangeiro8.

2.1 A Competência e Atuação do Supremo Tribunal Federal

Compete ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, 
I, g da Constituição Federal, proceder com a análise legal e aprovação 
do pedido de extradição feito por outro Estado – extradição pas-
siva –, após a análise de pressupostos realizada pelo Ministério das 
Relações Exteriores, observando o dispositivo constitucional e a Lei 
13.445/17 (Lei de Migração). 

Francisco Rezek declara permanecer a impressão de que “a 
transmissão do pedido ao Tribunal traduz aquiescência da parte do 
Governo. O Estado requerente, sobretudo, tende a ver nesse ato a 
aceitação de sua garantia de reciprocidade, passando a crer que a 
partir de então somente o juízo negativo da Corte sobre a legalidade 
da demanda lhe poderá vir a frustrar o intento9”.

O art. 4º da Constituição estabelece os princípios norteadores 
das relações internacionais dos Estados Soberanos, consequente-
mente, essa realidade da cooperação internacional norteada por trata-

7  Cf. Extr.845, rel. Min. Celso de Mello, em decisão monocrática, DJ de 5-4-2006; 
Extr.987, rel. Min. Carlos Britto, em decisão monocrática, DJ de 31-8-2005; HC 85.381/
SC, rel. Min. Carlos Britto. DJ de 5-5-2006; HC 81.709/DF, rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 
31-5-2002; HC 90.070/GO, rel. Min. Eros Grau, DJ de 30-3-2007; Extr. 1.059, rel. Min. 
Carlos Britto, DJ de 9-4-2007, dentre outras.
8  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Institucional. Disponível em: http://www.stf.jus.
br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfConhecaStfInstitucional. Acesso em 14 
de nov de 2018
9  REZEK, José Francisco. Perspectiva do regime jurídico da extradição. Estudos de 
direito público em homenagem a Aliomar Baleeiro. Brasília: Editora UnB, p. 241, 1976.
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dos e princípios intrínsecos ao próprio direito, tem direcionado as de-
cisões do Tribunal uma interpretação mais dinâmica de coadjuvação. 

O autor José Carlos de Magalhães sintetiza este fato com a 
seguinte afirmação:

“O antigo conceito de soberania absoluta do Estado e 
seu poder de dispor como bem entender dentro de suas 
fronteiras – foi superado pela evolução da ordem interna-
cional, cada vez mais integrada com as ordens nacionais 
e com valores consagrados pela humanidade como um 
todo. Ignorar tratados sob o pretexto de que as ordens in-
ternacional e interna são independentes e que o Estado, 
obrigando-se perante outros países, não está obrigado 
a observar, na esfera interna o compromisso soberana-
mente assumido, para usar termo tão do agrado dos que 
assim pensam, é algo que não mais se compadece com 
o mundo atual10.”

A Constituição Federal não outorgou poderes para conceder 
extradição ao Presidente da República (art. 84, inciso VIII); e, nem 
ao Congresso Nacional (art. 84, inciso VIII), antes, instruiu ao Poder 
Judiciária – Supremo Tribunal Federal – a competência exclusiva a fim 
de resguardar os interesses nacionais com o devido respaldado em 
conclusão jurídica do Supremo.

À vista disso, torna-se mais simples a compreensão da atuação 
do Supremo Tribunal Federal como regulador, nas suas decisões, não 
apenas das questões internas que cada caso pode geral no Brasil, mas 
também de questões externas e como as deliberações do Tribunal 
podem influenciar nos relacionamentos diplomáticos entre os Estados 
Soberanos envolvidos e mesmo a renúncia do estrangeiro ao processo 
de extradição tem relevância porque a concordância do extraditando 
em retornar ao seu país não dispensa o controle da legalidade do 
pedido pelo STF11.

Exerce, portanto, o Supremo Tribunal Federal a função, atribuí-
da pela Constituição, de decidir sobre o mérito do processo de extra-
dição, de acordo com os tratados internacionais e a legislação interna 
do Brasil. 

10  MAGALHÃES, José Carlos de. O Supremo Tribunal Federal e o direito internacio-
nal. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2000.
11  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ementa: Extradição. Impossibilidade Da Re-
nuncia Ao Beneficio Da Lei. (Ext. 643, Relator(a):  Min. Francisco Rezek, Tribunal 
Pleno, julgado em 19/12/1994, DJ 10-08-1995 PP-23554 EMENT VOL-01795-01 PP-
00001).
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No entanto, a Corte já há algum tempo entende que a compe-
tência para decidir, de forma definitiva, sobre a extradição ou não é do 
Presidente da República, tendo em vista sua função como responsável 
pela manutenção das relações com Estados estrangeiros (art. 84, VII 
da CF), quando o julgamento que lhe compete é favorável ao processo 
extradicional.

2.2. Relevância das Decisões Recentes Proferidas pelo Supremo 
Tribunal Federal

Ao Supremo Tribunal Federal, como já exposto, cabe julgar os 
casos concretos mais complexos sob a égide tanto da letra constitucio-
nal quanto da consciência do povo brasileiro nas questões discutidas. 

Em se tratando do instituto da Extradição, não há que se falar 
em maneiras diversas de proceder a analise de cada caso concreto e 
cada tese gerada, parecer dado e decisão feita repercutem no cenário 
jurídico nacional e internacional, afinal, no contexto jurídico em que 
nos encontramos é, e será, cada vez mais nítido como essas duas 
esferas jurídicas – nacional e internacional – interferem uma na outra.

A observância ao Pacta Sunt Servanda, que, nas palavras do 
doutrinador Valério Mazzuoli, é a norma máxima da ordem jurídica 
mundial e da qual todas as demais normas derivam, representando 
o dever dos Estados em cumprirem as suas obrigações12 também é, 
juntamente com a Constituição, fonte utilizada para analisar os pres-
supostos de admissibilidade e, posteriormente, do mérito, caso neces-
sário. O respeito aos tratados internacionais firmados entre o Brasil e 
outros países é primordial para a autenticidade das decisões.

Ao longo do tempo, decisões tomadas pelo STF, a priori diver-
gentes do texto constitucional, começaram a gerar críticas à máxima 
autoridade do poder judiciário brasileiro, questionando a segurança 
jurídica desses posicionamentos construídos decisão após decisão. 

Pode-se resumir esse posicionamento com nas seguintes 
palavras: 

“O Supremo Tribunal Federal tem sofrido no decorrer de 
sua história inúmeras pressões, limitações de competên-
cia e até intervenções [...]. A resistência, no entanto, não 
é um a marca constante na história do Supremo, que em 
algumas circunstâncias foi omisso ou simplesmente cau-
datário do poder, como tribunais em outros países13.”

12  MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O monismo internacionalista dialógico. Disponível 
em http://www.lfg.com.br. Acesso em 06 de abril de 2018.
13  VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tribunal Federal. 2ª ed. Malheiros: 2002
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É fato que o trâmite das medidas relativas à extradição e à 
transferência de pessoas condenadas é competência do Departamento 
de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da 
Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania do Ministério da Justiça 
(DRCI/SNJ)14. No entanto, compete ao Supremo Tribunal Federal, 
como ultima e máxima instancia do Poder Judiciário brasileiro, a con-
templação das questões mais complexas quanto ao mérito. O caso da 
brasileira Cláudia Cristina Sobral Hoerig, não foi exceção.

3. CASO CLÁUDIA SOBRAL

Karl Hoerig foi encontrado morto em sua casa em Newton Falls, 
Ohio, em março de 2007. Sua família e amigos imediatamente suspei-
taram de sua segunda esposa, a brasileira Claudia Sobral. Quando o 
corpo de Karl Hoerig foi encontrado, Claudia teria supostamente esva-
ziado sua conta bancária e estava de volta ao Brasil15.

3.1 A Presumida Dupla Nacionalidade

Cláudia Cristina Sobral, nascida no Rio de Janeiro, se mudou 
para Nova Iorque em 1989 com visto para estudar e trabalhar. Ca-
sou-se com um americano em 1999 e foi quando deu entrada no re-
querimento para concessão naturalização norte-americana, tendo se 
divorciado no ano seguinte.

Em 2005 casou-se novamente com outro americano, Karl Hoe-
rig, ex-piloto das forças aéreas americanas. Esse segundo relaciona-
mento se manteve pelo período de dois anos, até que, sem explicação 
aparente, Cláudia retornou para o Brasil.

Passando um tempo no interior do Rio de Janeiro, Cláudia pos-
teriormente mudou-se para Brasília e retomou sua vida normalmente, 
abrindo um escritório de contabilidade em um bairro nobre de Brasília 
e casando-se pela terceira vez, agora com um brasileiro.

No ano de 2009, o Ministério das Relações Exteriores recebeu 
dos Estados Unidos um pedido de extradição de Cláudia Sobral, pelo 
14  BRASIL, Decreto 8.668 de 11 de fevereiro de 2016, Disponível em: http://www2.
camara.leg.br/legin/fed/decret/2016/decreto-8668-11-fevereiro-2016-782339-norma-
-pe.html. Acesso em 05 de nov 2018.
15  48 HOURS, Karl Hoerig Murder: A Family’s Decade-Long Quest For Justice. Dis-
ponível em: https://www.cbsnews.com/news/karl-hoerig-case-a-familys-decade-long-
-quest-to-get-justice-for-murdered-veteran-48-hours/. Acesso em 10 de nov de 2018.
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suposto cometimento de um crime em território norte-americano dois 
anos antes. A resposta imediata do MRE foi que a Constituição Fe-
deral não permite que brasileiros sejam extraditados. Foi apenas em 
2013, por meio da Portaria n. 2.485/2013, que o Ministro da Justiça 
decidiu por considerar que Cláudia havia perdido de fato a nacionali-
dade brasileira.

Conforme esclarecido por Rogerio Galloro, Secretário Nacional 
de Justiça, em entrevista dada a um programa de televisão em janeiro 
de 2018, a Constituição Federal estabelece que no momento em que 
o indivíduo opta por outra nacionalidade, ele já perde a nacionalidade 
brasileira originária16.

Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal prolatou a 
Acórdão deferindo o pedido de extradição de Claudia Cristina Sobral 
feito pelos Estados Unidos, a fim de que pudesse julgá-la pelo suposto 
cometimento do crime de homicídio do norte-americano Karl Hoerig, 
seu então cônjuge desde 2005. 

A decisão prolatada deferiu o pedido de extradição baseando-
-se no julgamento do Mandado de Segurança 33.864 esclarecendo que 
Cláudia não mais possuía nacionalidade brasileira, tendo em vista sua 
aquisição voluntária da nacionalidade norte-americana, não se enqua-
drando nas exceções previstas no art.12,§4º, II da Constituição Federal: 

“Art. 12. São brasileiros:(...)
 §4º Será declarada a perda da nacionalidade do brasi-
leiro que:
II -  adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:
    a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela 
lei estrangeira;
    b) de imposição de naturalização, pela norma estran-
geira, ao brasileiro residente em Estado estrangeiro, 
como condição para permanência em seu território ou 
para o exercício de direitos civis .”

Entende-se como direitos civis: 

“Privilégios e garantias que o direito internacional e prin-
cipalmente as constituições nacionais dão a seus cida-
dãos. Os direitos civis agrupam as prerrogativas de li-
berdade individual, liberdade de palavra, manifestação, 
pensamento e fé, liberdade de ir e vir, defesa, proprieda-
de, contrair contratos válidos e o direito à justiça.”

16  FANTÁSTICO, Acusada de matar marido nos Estados Unidos, brasileira passa por 
extradição inédita, Disponível em https://globoplay.globo.com/v/6456356/. Acesso em: 
05 de nov.2018.
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Insta salientar que há grande diferença entre os conceitos de 
nacionalidade e cidadania, tendo em vista que esta se refere ao vínculo 
político da pessoa física com a pessoa jurídica do direito internacional, 
o Estado. Em se tratando de nacionalidade, há também uma série de 
fatores histórico-culturais que a conectam com determinado Estado, 
fatores esses de natureza subjetiva que são intrínsecos aos nacionais.

É possível, então, que se tenha uma nacionalidade que difere 
da cidadania, já que ambas não se confundem; no entanto, não existe 
a possibilidade de acumular diferentes nacionalidades, pois a obtenção 
de uma impõe a renúncia da outra.

Logo, a partir do momento em que Cláudia manifestou sua 
vontade de se tornar nacional norte-americana sem que esta fosse 
condição para o exercício de direitos civis, permanência em território 
norte-americano ou reconhecimento da cidadania por parte do Esta-
do Soberano resta evidente a renúncia à nacionalidade originária, no 
caso em tela, brasileira.

O processo de extradição seguiu o trâmite no Supremo Tribu-
nal Federal que, ao contrário do Superior Tribunal de Justiça, julgou 
procedente a perda da nacionalidade brasileira de Cláudia, entenden-
do que o art. 5º, LI da CF não se aplica ao caso concreto em questão. 

Neste sentido o Acórdão proferido pela 1ª Turma do Supremo 
Tribunal Federal, tendo o Ministro Roberto Barroso como relator:

“Ainda quanto à suposta aplicação do art. 5º, LI, da CF 
ao caso sob exame, como já se disse, o voto condutor do 
acórdão embargado deixa claro que a nacionalidade bra-
sileira foi perdida porque a aquisição de outra nacionali-
dade, secundária, de forma voluntária, não se enquadra 
nas hipóteses constitucionais em que tal aquisição não 
implica perda da nacionalidade brasileira, quais sejam: (i) 
reconhecimento de outra nacionalidade originária; ou (ii) 
aquisição de nacionalidade secundária quando o Estado 
a impuser como condição de permanência no território ou 
do exercício de direitos civis17.”

Segundo o entendimento do referido Tribunal, o fato de Cláudia 
Sobral possuir visto (autorização) para permanecer nos Estados Uni-
dos há mais de dez anos evidenciou a desnecessidade da obtenção 
voluntária da nacionalidade norte-americana para permanência em 

17  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ementa: Extradição. Segundos Embargos 
Declaratórios. Reiteração dos embargos com idêntica impugnação de mérito. (Ext. 
1.462, Relator(a):  Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 07/11/2017.
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seu território, ou para exercício de direitos civis. Não há que se falar, 
então, em dupla nacionalidade.

3.2 Legalidade da Extradição Conforme a Constituição Federal

 Após o julgamento do Mandado de Segurança nº 33.864 pela 
1ª Turma do STF, que evidenciou a perda da nacionalidade brasileira 
de Cláudia Sobral, o pedido de extradição feito pelos Estados Unidos 
pôde ser apreciado nos termos da Constituição Federal, do Estatuto 
do Estrangeiro – Lei nº 6.815/80 – e do tratado entre Brasil e Estados 
Unidos, promulgado pelo decreto nº 55.750, de fevereiro de 1965.

Conforme todos os documentos anexados ao pedido de ex-
tradição, a conduta imputada à brasileira é tipificada no Código Penal 
Brasileiro no art. 121, § 2º, IV (“homicídio qualificado em razão de ter 
sido à traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro re-
curso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”). 

Os documentos, que contém mandado de detenção internacio-
nal, descrição dos fatos imputados à Cláudia Sobral, identificação da 
extraditanda e cópias dos textos legais relativos aos delitos e à prescri-
ção, narram que Karl Hoerig foi morto a tiros que o atingiram na cabe-
ça e nas costas. De acordo com o exame de delito, os fragmentos de 
bala encontrados no corpo eram compatíveis com a arma que Cláudia, 
apenas dois dias antes, havia comprado. Esse fato, combinado com a 
viagem repentina de Claudia para o Brasil tornaram-na principal sus-
peita do homicídio de seu então marido.

Tendo em vista o preenchimento adequado de todos os requi-
sitos previstos na legislação brasileira e no tratado de extradição fir-
mado entre Brasil e Estados Unidos, a 1ª Turma do Supremo Tribunal 
Federal entendeu que não havia motivo que impedisse a extradição de 
Cláudia Sobral para que fosse julgada conforme a legislação do esta-
do de Ohio, conforme o Acórdão da Extradição 1.462:

“Observa-se, ainda, que não há qualquer óbice ao defe-
rimento da extradição, entre aqueles fixados pelo art. 77 
da Lei nº 6.815/1980: (i) a extraditanda, como se viu, não 
é nacional brasileira, (ii) sua extradição foi requerida por 
Estado que mantém Tratado de Extradição com o Brasil, 
(iii) a pena máxima prevista para os crimes comuns, pelo 
qual responde, é superior a 01 (um) ano de privação de 
liberdade (art. III, do Tratado de Extradição 2), (iv) a pri-
são foi decretada por Juízo regularmente instituído (fls. 
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29, tradução fls. 76), (v) o Brasil não é competente para 
julgamento do crime; e (vi) o crime não possui conotação 
política18.”

À face do exposto no Acórdão e da não apreciação das 
alegações da defesa de Cláudia, a razoabilidade do pedido de 
extradição começa a se fazer inequívoca, como colocado pelo Relator 
do processo Min. Carlos Alberto Barroso em seu voto ao fim das análi-
ses quanto ao mérito do pedido e após fazer as devidas considerações 
a respeito do que a defesa de Cláudia Sobral levou à baila.

3.3 A COMUTAÇÃO DAS PENAS

Cada Estado soberano possui características únicas em seu 
ordenamento jurídico, e consequentemente, uma legislação penal pró-
pria. No cenário internacional, coexistem numerosos tipos de sanções 
que são explicadas pela singularidade cultural, história e política que 
compõe os Estados.

Nesse sentido, e conforme o princípio da identidade, em se 
tratando de extradição, não há possibilidade de conceder a extradi-
ção caso o extraditando vá sofrer uma condenação cuja pena não 
encontre correspondência no ordenamento jurídico do país que este 
se encontra refugiado.

Partindo desse pressuposto, o Tratado de Extradição entre 
Brasil e Estados Unidos versa, em seu artigo III, sobre a questão da 
comutação das penas e os requisitos para que a extradição seja con-
cedida, bem como o procedimento a ser seguido pelo Estado solicitan-
te da extradição quanto à aplicação da pena:

“ARTIGO III
Salvo disposição em contrário do presente Tratado, o Es-
tado requerido só extraditará o indivíduo acusado ou con-
denado por qualquer crime ou delito enumerado no Artigo 
II quando se verifiquem ambas as condições seguintes:
1. A lei do estado requerente, em vigor no momento em 
que o crime ou o delito foi cometido, comina pena de pri-
vação da liberdade que possa exceder de um ano; e
2. A lei em vigor no Estado requerente comina, em geral, 
para o mesmo crime ou delito, quando cometido em seu 

18  Supremo Tribunal Federal, Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. REGULARIDA-
DE FORMAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS LEGAIS ATENDI-
DOS. DEFERIMENTO CONDICIONADO., disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginador-
pub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13108452. Acesso em 13 de nov de 2018.
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território, pena de privação da liberdade que possa exce-
der de um ano19”. 

Cláudia Sobral era a principal suspeita do caso de homicídio de 
Karl Hoerig, conforme os fatos narrados no capítulo anterior. O crime 
em questão era homicídio qualificado por motivo fútil e sua pena con-
forme a legislação penal brasileira é de doze a trinta anos, de modo a 
se enquadrar nas duas hipóteses contempladas no artigo III do Tratado.

A legislação do estado de Ohio, responsável pelo julgamento 
da extraditanda, na seção 2929.02 – Penalidades do Homicídio – pre-
vê pena de morte ou prisão perpétua para o cometimento de tal crime, 
bem como o pagamento de multa não superior a vinte e cinco mil dó-
lares20.

O conflito entre as penalidades do crime impostas no Brasil e 
nos Estados Unidos foi tema de discussão no Supremo Tribunal Fe-
deral ao contemplar a possível condenação mais gravosa de Cláudia 
caso fosse extraditada. No entanto, a 1ª Turma do STF concluiu que, 
em razão do Tratado firmado entre os países em questão e em ob-
servância aos princípios da boa-fé e do pacta saunt servanda, que 
regem as relações jurídicas internacionais, não haveria possibilidade 
do julgamento mais gravoso e que se contrapusesse com a legislação 
penal brasileira. 

No tocante à possibilidade de aplicação de prisão perpétua ou 
pena de morte, disserta o Min. Gilmar Mendes: 

“Nos casos em que há possibilidade de prisão perpétua 
pelo Estado requerente, o pedido de extradição, caso de-
ferido pelo Supremo Tribunal Federal, é feito sob a con-
dição de que o Estado requerente assuma, formalmente, 
o compromisso de comutar a pena de prisão perpétua 
em pena privativa de liberdade com prazo máximo de 30 
anos21.”

Neste sentido, e conforme o art. 96, III da Lei de Migração, a 
concessão do pedido de extradição de Cláudia não encontra vícios, 

19  BRASIL, Decreto nº 55.750, de 11 de fevereiro de 1965. TRATADO DE EXTRA-
DIÇÃO ENTRE OS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA, disponível em: https://www.oas.org/juridico/Mla/pt/traites/pt-traites-ext-bra-
-usa-55750.pdf. Acesso em 14 de nov de 2018.
20  UNITED STATES OF AMERICA, Murder penalties. Ohio Revised Code. Disponível 
em: http://codes.ohio.gov/orc/2929. Acesso em 14 de nov de 2018.
21  MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. 13ª ed. São Paulo: Saraiva. 2018.
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vez que o Brasil pode exigir o compromisso formal de que tais penas 
não serão eventualmente aplicadas ao extraditando entregue ao Esta-
do requerente – nesse caso os Estados Unidos – a fim de assegurar a 
execução do que dispõe a legislação brasileira específica.

Considerações Finais

A concessão do pedido de extradição de Cláudia Sobral Hoerig 
é uma referência para a perspectiva atual das relações jurídicas e in-
ternacionais entre os Estados Soberanos. O julgamento de mérito feito 
pelo Supremo Tribunal Federal demonstrou uma mudança de matrizes 
que direcionam as decisões da máxima instancia do Poder Judiciário 
brasileiro. 

Resta evidente a relevância não apenas dos tratados entre Es-
tados soberanos aos quais o Brasil é signatário, como também da 
relação entre estes Estados e a observância de princípios regentes 
do direito internacional como da boa-fé, reciprocidade e o pacta sunt 
servanda.

No caso em análise foi possível perceber a prevalência da 
Constituição Federal e dos tratados assinados pelos Estados Sobe-
ranos, bem como a aplicação subsidiária da Lei 13.445/2017 – Lei de 
Migração –, a fim de julgar corretamente as questões trazidas pelo 
Estado requerente da extradição a fim de evitar qualquer tipo de irre-
gularidades no devido processo legal.

Insta salientar, também, que cada aspecto substancial do caso 
foi analisado separadamente. Primeiro pelo Superior Tribunal de Jus-
tiça quanto à questão da dupla nacionalidade de Cláudia, que foi anu-
lada tendo em vista que não se enquadrava nas excludentes do art. 
12 da Constituição Federal. Entendimento esse convalidado pelo Su-
premo Tribunal Federal ao julgamento do pedido de extradição. Evi-
denciando, assim, a importância do papel julgador imparcial do STF 
para construção não apenas da jurisprudência, mas para expor as mu-
danças influenciadas pelo contexto jurídico da relação entre Estados 
Soberanos.

Resta certo que não houve irregularidade quanto à concessão 
da extradição, vez que Cláudia não era mais brasileira no momento 
em que supostamente teria cometido o crime de homicídio, por não 
se enquadrar nas exceções do art. 12 da CF, devendo ser tratada pelo 
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direito brasileiro como uma estrangeira, logo, enviada para julgamento 
no país de sua nacionalidade.

A análise do direito de Cláudia Sobral feita pelo Supremo tri-
bunal Federal perante os fatos narrados pelo Estado solicitante da 
extradição embasou-se por completo no que dispõe a Constituição 
Federal e na legislação específica, a Lei de Migração e o Tratado entre 
Brasil-Estados Unidos da América referente ao instituto da extradição. 

Nesse sentido, a construção jurisprudencial do Supremo Tribu-
nal Federal passou a ser evidente quanto à base na garantia constitu-
cional da vedação de penas de caráter perpétuo e referentes à punição 
com morte, cujo entendimento foi consolidado pela Lei n 13.445/17.
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RESUMO
O artigo observa a complexidade da democracia do processo judi-
cial, das circunstâncias que trazem até ele ou que o podem evitar, e 
do posterior. Verifica a representatividade e a participação do cidadão 
no sistema judiciário brasileiro, considerando também o artigo terceiro 
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que presume o 
conhecimento do sujeito de todas as leis aplicáveis no Brasil. Levanta 
a hipótese de que tais mandamentos não sejam conhecidos nem por 
operadores do Direito por vezes, como sujeita-los ao conhecimento 
obrigatório do homem médio. Conclui que o sistema judiciário brasi-
leiro, por mais democratizado que tente parecer, ainda não consegue 
atingir a maior parte da parcela da população, por suas complexidades 
múltiplas. O procedimento é monográfico, a metodologia é hipotético-
-dedutiva, com pesquisas bibliográficas e documentais. Ao final, o ar-
tigo demonstra que, por ora, a digitalização do processo trouxe veloci-
dade maior aos procedimentos, mas dificultou o acesso aos usuários. 
Palavras-chave: cidadão; participação; processo judicial; representa-
tividade; 
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ABSTRACT
The article looks at the complexity of the democracy of the judicial 
process, the circumstances that lead to it or that can prevent it, and 
the latter. It verifies the representativeness and participation of the ci-
tizen in the Brazilian judicial system, also considering the third article 
of the Law of Introduction to the Norms of Brazilian Law, which presu-
mes the subject’s knowledge of all applicable laws in Brazil. It raises 
the hypothesis that such commandments are not even known by legal 
operators at times, as subjecting them to the mandatory knowledge 
of the average man. It concludes that the Brazilian judicial system, no 
matter how democratized it tries to appear, still fails to reach most of 
the population, due to its multiple complexities.The procedure is mono-
graphic, the methodology is hypothetical-deductive, with bibliographic 
and documentary research. In the end, the article demonstrates that, 
for now, the digitalization of the process brought greater speed to the 
procedures, but made access difficult for users.
Keywords: citizen; participation; judicial process; representativeness

1 INTRODUÇÃO

 O sistema judiciário brasileiro é baseado em diversos princí-
pios que dão a entender que o cidadão, seu patrocinador e também 
seu destinatário, estará plenamente ciente de todos os seus procedi-
mentos e atos, e que a sua complexidade linguística e de acesso, an-
damentos e variadas leis de procedimento não serão uma dificuldade 
para milhões pessoas que, conforme dados estatísticos do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, se encontram em situação de 
pobreza ou extrema pobreza, e muitos milhões destas, também se 
verifica, em analfabetismo funcional.

 Uma das provas cabais desta circunstância está na própria le-
gislação, antes denominada Lei de Introdução ao Código Civil, por sua 
amplitude que ultrapassava em muito o próprio Código, se tornou a Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e, em seu artigo tercei-
ro, diz que o cidadão não pode escusar, ou seja, deixar de cumprir a 
Lei, alegando que não a conhece.

 Mas como se conhece uma Lei? Qual processo político e parti-
cipativo inicial, e continuado faz com que as pessoas tenham acesso, 
conhecimento e interpretação plena de mais de doze mil legislações 
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distintas, Códigos complexos com temas que nada têm a ver com seus 
trabalhos ou cotidiano, e a forma de publicização destas legislações, 
que, mesmo com melhorias frequentes e maior divulgação, ainda são, 
efetivamente, restritas para um certo grupo determinado de pessoas, 
e dentro deste grupo, estão subdivididas entre os grupos de interesse.

 Neste quesito, grupos de interesse diz-se das pessoas que se 
voltam para um tipo específico de legislação, nada importa ao penalis-
ta, de modo geral (porque por vezes sim), uma legislação específica do 
Direito Agrário que não preveja nenhum tipo de pena e que tenha sido 
criada pelo Legislativo para atender uma certa camada da população 
que por ela suplicou. Isto poderia ser aplicado como exemplo a qual-
quer jurista específico, não generalista, que mantém seus interesses 
em sua especialidade, assim como é em todas as demais ciências.

 Pois se nem os juristas conseguem acompanhar, mesmo que 
quisessem, a edição e publicação de todas as legislações, as modifi-
cações, o complexo sistema legislativo brasileiro, seus procedimentos 
que mudam se se está em um prédio para o outro, porque Tribunais 
ou competências diferentes, assim se quer presumir que o restante, 
que, aliás, é a maioria, da população, tem o dever, não a opção, de 
conhecer todas estas legislações e praticá-las de acordo.

 No primeiro capítulo, como proposto desde o resumo, se anali-
sará a circunstância do antes judicial, as circunstâncias e atitudes das 
pessoas que podem levar ao judiciário, em qualquer de suas especifici-
dades, porque, no final de todas as circunstâncias, reside alguma falha 
humana de um preceito básico, e esta condiciona a um processo judicial.

 Este capítulo que diz que estas circunstâncias culminam a inflar 
o sistema judiciário brasileiro, assim é, porque há milhares de dados, 
principalmente de pesquisadores da área de mediação e arbitragem, 
demonstram que um percentual acima de noventa por cento dos pro-
cessos judiciais brasileiros são erros de comunicação, falhas huma-
nas facilmente resolvíveis, que, pela atitude litigiosa do povo, acabam 
sendo resolvidas por um terceiro, o Estado-Juiz, porque perdem as 
partes a capacidade de dialogar e resolver suas complexidades por si.

 O capítulo dois fala sobre a circunstância já judicial, ultrapas-
sada esta primeira parte, em que se confirma então a ideia de que 
a maioria das circunstâncias são judicializadas, como compreender, 
praticar e participar do processo, de todas as formalidades judiciais 
de ato, de forma, de como vestir, de como estar presente, de como 
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responder para as pessoas, de como compreender quem são àquelas 
pessoas, e, em um processo que diz sobre igualdade e respeito entre 
os sujeitos de Direito, como verificar a submissão a decisão e a opi-
nião de um Juiz e de um Promotor de Justiça.

 Afinal, sai-se do ensino médio com discursos afirmativos de 
participação, atualmente mais do que nunca, de que todos são iguais 
perante a Lei e que em uma circunstância de necessidade de um ci-
dadão perante qualquer da tripartite do sistema de Poder brasileiro, 
seja Executivo, Legislativo ou Judiciário, terá seu acesso pleno, ex-
plicações e entendimento total do que acontece versus audiências de 
cinco minutos, pouquíssima explicação, transações feitas sem sequer 
entender ao que responde, decisões de Tribunais superiores de cida-
des que nunca foi, não conhece, não sabe a origem, e de pessoas que 
preenchem os mesmos requisitos, hierarquicamente superiores e com 
poder distinto daquilo que foi ensinado, superior.

 No capítulo três fala-se diretamente sobre o processo judicial, 
a democratização já ocorrida ou que está em fase de construção, e 
que, por ela, se dá a representatividade tanto da parte como de qual-
quer cidadão, na participação da construção e manutenção de um Po-
der Judiciário, assim como se poderia falar em um Poder Executivo e 
um Poder Legislativo mais acessível, que torna a voz do cidadão mais 
parte do processo de criação e de manutenção de legislações.

 Embora trate-se de maneira ampla sobre o Poder Judiciário, 
não é possível afastar o trabalho e a importância do processo legis-
lativo para tal, afinal, é a partir deste que se iniciam ou se encerram 
alguns procedimentos, e é neste Poder que inicia-se a demonstração 
de que a democratização ainda não atingiu um patamar aceitável, prin-
cipalmente porque a representatividade, neste Poder, vem pelo voto, 
mas ali se encerra. Impossível negar que, àquele eleito, adentra o 
Poder Legislativo eivado de suas convicções pessoais, e, por vezes, 
deixa de lado a posição das centenas ou milhares (e por vezes até 
milhões) de pessoas que o elegeram, para manter sua posição, sua 
crença, ou até seu jogo político com os demais.

 Conclui-se, portanto, que se uma reforma conjunta de todos 
os Poderes parece complexa, também não há que se dizer que o Po-
der Judiciário, ainda que democrático e representativo, poderá exercer 
plenamente a vontade dos cidadãos, porque restrito pelas leituras que 
o Legislativo lhe impõe, e, raramente, como se vê no criticado ativismo 
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judicial, é possível ultrapassar tal circunstância, com grandes chances 
de reforma da decisão em graus superiores, retornando à leitura reta 
da legislação, de que nada tem a ver o Poder Judiciário.

 Poder-se-ia afirmar que são doutrinadores e advogados de re-
nome que auxiliam na criação das legislações, e, portanto, parte da 
representatividade aí reside, e o que eles inserem no texto, se não de-
mocrático ou representativo, poder-se-ia culpar o Judiciário, mas isto 
não se sustenta. Inicialmente porque quando estas pessoas o fazem, 
o fazem com a finalidade e para o Legislativo, portanto, estão em uma 
posição doutrinária do judiciário, mas de um patamar político. 

Segundo porque também estão eivadas de seus interesses 
pessoais, de, ao mesmo tempo que demonstram seu conhecimento 
elevado da legislação (para que eventualmente cheguem ao STJ ou ao 
STF), cedem à vontade de diversos grupos, que não necessariamente 
refletem a maioria geral, mas sim um grupo organizado defendendo 
interesses específicos nem sempre benéficos, mas também nem sem-
pre maléficos.

2 O ANTES JUDICIAL: as divergências que culminam em inflar o 
sistema judiciário brasileiro

 Interessante é denominar o antes judicial toda a situação po-
tencialmente direcionada para uma judicialização, e, dentro destas 
possibilidades, estão praticamente todas as relações humanas, por-
que complexas, porque envolvem sentimentos complexos de pessoas 
com multiplicidades de pensamentos, crenças e práticas.

 Todo cidadão é capaz, por si ou por seus representantes, tuto-
res, de estar inserto no processo democrático que é o acesso aos po-
deres, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário, mas, este acesso é 
que ainda está dificultado, e ele complica imensamente a participação 
do cidadão, porque não é interessante que mais de duzentos milhões 
de humanos façam pareceres sobre o que entendem, nem para o an-
damento dos processos, nem para o interesse dos que decidem.

 Diz Schopenhauer (2009, p. 22) que o cidadão, tão logo come-
ça a pensar, entra em discordância com o mundo, e isto é um dos pon-
tos cruciais da ideia de sociedade e representatividade, porque não 
há como se ter representatividade sem conciliação, sem convivência 
harmônica. 
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 Neste sentido impossível se abstrair da ideia de Rousseau 
(2007, p. 64), que infere que quando um homem sentiu a necessidade 
de ajuda do outro, ou seja, a possibilidade de que um problema ou um 
dilema só fosse resolvido caso um conjunto de pessoas ou pelo me-
nos uma dupla se unisse, verificou-se que era útil a criação do Estado, 
e aí houve um abalo no individualismo, que depois culmina na ausên-
cia de representatividade.

 Mas importante, principalmente para explicar a criação deste 
estado excludente, é que se necessita verificar que é assim que apa-
rece o conceito da propriedade, que o trabalho vira algo necessário, 
que se adentra na amplitude do direito ambiental, que as florestas de-
saparecem e viram campos que é necessário regar com o suor dos 
homens. (ROUSSEAU, 2007, p. 64).

Todas estas circunstâncias impuseram a necessidade de um 
Estado, ao mesmo tempo em que acabaram por adiar em muito a 
representatividade, já que, ao passo em que se pensava em união, im-
possível pensar ao mesmo tempo em uma desunião organizada que, 
conjunta, torna-se uma união para pleitear a mudança no Estado.

Corroborando este pensamento vem a ideia de MORE (2017, p. 237)

A forma de dominação a que nos submetemos é mui-
to mais sutil e eficiente, pois somos levados a acreditar 
que a cultura, em termos amplos, não nos trará quaisquer 
vantagens: ter é muito mais importante do que ser e sa-
ber. Ter é poder, e as ambições econômicas sobrepujam 
quaisquer considerações éticas ou estéticas. Não é pre-
ciso queimar livros numa sociedade que os despreza. 

 Isto porque a sociedade estabelecida pelos homens, foi feita 
para que se vivesse naquele que é o princípio básico da economia: 
afastar-se da dor e aproximar-se o máximo da felicidade. Assim é o 
dizer de Aristóteles (2007, p. 89) quando fala que as pessoas criam a 
sociedade civil para viverem felizes, e não somente para viverem (no 
sentido do vazio, de viver simplesmente por sobreviver).

 Ainda assim, é de se dizer que este acesso, esta representa-
tividade, que pode e deve ser exercida primordialmente de maneira 
extrajudicial, é um direito e um dever de todos, assim se diz que

essa concepção ideal do Direito não constitui privilégio 
dos espíritos elevados. O mais rude dos homens é tão 
acessível a ela como o mais culto, o mais rico, o rico 
como o pobre, os selvagens mais primitivos como as 
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nações civilizadas. É justamente essa circunstância que 
nos releva a extensão em que este tipo de idealismo en-
contra seu fundamento na própria essência do Direito; 
ele nada mais representa senão o estado de sanidade do 
sentimento de justiça. (IHERING, 2004, p. 49)

 Diz Rubio (2010, p. 27) que quando se está falando sobre a de-
mocracia, a participação do cidadão, não deve ser entendida somente 
do ponto de vista formal ou procedimental, porque não se reduz a um 
simples método de tomada de decisões coletivas. 

 É exatamente disto que trata o antes judicial, visto que toda a 
relação que envolve o homem médio pode acabar no Poder Judiciário, 
e isto depende, no âmago das relações interpessoais, majoritariamen-
te do bom senso. Também há a maldade inerente de alguns seres 
humanos, a propensão ou a já ideia delitiva, mas, é de conhecimento 
público (o que é paradoxal) que talvez um percentual aproximado de 
noventa por cento das ações judiciais poderiam ser evitadas somente 
com o ajuste das relações humanas e o respeito aos contratos, sejam 
verbais, sejam escritos.

 Neste sentido fala Ferguson (2012, p. 32) que na seara das 
instituições políticas, e aqui englobados os três poderes, ainda existe 
uma ampla gama de governos pelo mundo que resistem à ideia do Es-
tado de Direito, que rejeitam a proteção dos direitos individuais e que 
os dificultam, o que seria a base para um governo representativo que 
agisse de maneira significativa.

 Com essa judicialização exagerada, que também é imposta pela 
falta de outros instrumentos como os de resolução extrajudicial de con-
flitos, ou até a tentativa de instalação destes com seu fracasso, justa-
mente porque a população ainda é direcionada pelo Estado-Juiz e dele 
necessita, ainda não gosta e nem permite árbitros, mediadores, em sua 
maioria, o que acontece é a inflação do sistema judiciário brasileiro.

 Assim se diz que

diante da evolução das relações sociais, o acesso à jus-
tiça passou a ser um direito social básico de todas as 
sociedades civilizadas. O monopólio da jurisdição esta-
tal, que praticamente abarcou todos os conflitos e trouxe 
para a sua esfera de atuação, acabou por sobrecarregar 
a suta própria estrutura o que, por outro lado, representa 
mais um problema a ser enfrentado. [...]. O acesso à jus-
tiça [...] acabou por criar inúmeros problemas: necessida-
de de reorganização da estrutura do sistema judiciário e 
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processual, aumento do número de juízes e servidores, 
apenas para citar alguns. (REIS; STURZA, 2012, p. 94)

 Este monopólio da jurisdição, que se tratará mais adiante no 
próximo item, demonstra que, a população não têm muito alcance aos 
Poderes, no ponto de vista opinativo ou transformativo. No exercício 
legítimo da representatividade e da democracia. 

 Mas se fosse possível evitar este antes judicial, se as relações 
jurídicas fossem ajustadas de maneira a permanecerem na esfera teó-
rica, nas partes gerais dos códigos, de nada seria necessário acessar 
o Judiciário para discutir defeitos de produtos que seriam facilmente 
consertados, contratos de aluguel que não são pagos simplesmente 
pelo desrespeito ao patrimônio do outro, dentre tantas as circunstân-
cias quase absurdas que aportam no Judiciário diariamente.

 Quanto ao acesso, por exemplo, fala-se em transparência, no 
entanto, este quesito quer dizer somente, ao menos por ora, que os 
detentores do poder irão demonstrar o que estão fazendo em portais 
da Internet, mas não enseja uma ação positiva por parte do cidadão. 
Transparência é um passo adiante na democratização dos Poderes, 
ao mesmo tempo que é um passo para o lado, já que deixar transpa-
rente não faz participar, só faz ver. Pode-se reclamar do que se vê, 
mas, ao menos por ora, isto não faz efetiva transformação.

A transparência não implica algum tipo de responsabi-
lidade de comprovação de contas a uma pessoa deter-
minada, senão que se trata de uma prática democrática 
mediante a qual se coloca a informação governamental 
na lupa da publicidade, para que as pessoas possam 
efetuar as tarefas que entendam pertinentes, vinculadas 
com sua revisão, análise e em caso de entender adequa-
do, ativar mecanismos sancionatórios. (BRUNET, 2010, 
p. 185)1

 Assim, por mais que sustente Brunet (2010, p. 185) que a trans-
parência permite ativar mecanismos sancionatórios, não se vê muita 
efetividade destes  mecanismos, até porque, mesmo dentro dos Pode-
res, a necessidade de punição de um colega é tida como um tabu, algo 
extremamente complexo, que chega à esfera de criar uma  nomen-
1  La transparencia no implica uma suerte de rendición de cuentas a una persona de-
terminada, sino que se trata de uma prática democrática mediante la cual se coloca la 
información gubernamental bajo la lupa de la publicidad, para que las personas puedan 
efectuar las tareas que entiendan pertinente vinculadas com su revisión, análisis y en caso 
de entenderlo adecuado activar mecanismos sancionatorios. (BRUNET, 2010, p. 185)
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clatura: a proteção da classe. Este tipo de circunstância não deveria 
existir, caso a afirmação da autora ali mencionada, permitisse efetiva 
censura para atitudes incorretas praticadas pelo Poder.

Neste sentido aduz Bauman (2005, p. 19) que, nas relações 
humanas, há sempre algo a explicar, desculpar, esconder, ou ainda 
ostentar de maneira corajosa. Há sempre negócios, ofertas e bargan-
has, diferenças que devem ser atenuadas ou desculpadas, ou, no seu 
inverso, reiteradas e aclaradas. Diz que a identidade humana flutua 
no ar, algumas resultado de suas próprias escolhas, outras em alerta 
constante para defender os interesses daquelas.

Ou seja, já existem pessoas que estão dispostas a entender os 
Poderes de maneira que o antes judicial prevaleça, no entanto, ainda  
é impossível conceber tais circunstâncias, por exemplo, numa relação 
entre uma pessoa e uma empresa na ideia geral do Código de Defesa 
do Consumidor, principalmente porque na maioria das circunstâncias 
a pessoa ofendida pelo ato fala com um robô, ou com alguém que, 
por estar em posição ínfima na hierarquia da empresa, não se importa 
nem um pouco com a resolução do problema.

Assim aduz Gorczevski, 

Formar cidadãos comprometidos com valores éticos, 
com a solidariedade, com a paz, a justiça e com os di-
reitos humanos não é responsabilidade unicamente dos 
Estados. [...] Essa é também uma missão da sociedade 
e exige que cada um de nós assuma sua parcela de res-
ponsabilidade porque a própria história nos mostra que 
não há comunidade democrática sem o respeito a estes 
valores. (2009, p. 229 e 230)

 Para a criação de uma ideia de coletividade, criaram-se vários 
argumentos e nomenclaturas, cabe a menção de dois, com a reserva 
para argumentação de apenas uma. Amitai Etzioni fala da comunidade 
com o senso de comunitarismo, e esta vira uma posição defendida 
por diversos autores no mundo, no entanto, ela não se sustenta num 
sentido amplo já que é destinada para pequenos grupos. Somente em 
uma ideia utópica na conclusão de seu ideal é que as comunidades, 
pequenos grupos com interesses em comum, formam um conglome-
rado que pode ser denominado sociedade. 

No que tange ao comunitarismo, diz Schmidt (2017, p. 196) que 
os vínculos sociais que existem, que são verificados tanto de manei-
ra micro como maneira macrossocial, exercem igualmente papel im-
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portante limitando a competição e auxiliando na colaboração entre as 
pessoas.

Isso porque estes vínculos sociais unem as pessoas com sen-
timentos mútuos positivos, mas estes são potencializados por suas 
compatibilidades étnicas, de classe, de personalidade, geração, ou 
outras, e isto é justamente o argumento contra o comunitarismo na 
aplicação da representatividade judicial. Porque não pode haver cor-
relação entre os seres somente com o preenchimento de requisitos, e 
sim porque são seres de direito e compreendem esta circunstância. 
(SCHMIDT, 2017, p. 196).

Portanto, para fins bastante locais, específicos e para atingir 
poderes menores, como uma Câmara de Vereadores ou clamar por 
algo regional, vê-se plenamente aplicável de pronto o comunitarismo, 
no entanto, para o objetivo da representatividade ampla e da democra-
tização do processo judicial e dos poderes, é melhor entender a ideia 
de sociedade em rede.

Esta sociedade em rede é o grupo de pessoas que formam 
a sociedade que se conhece, o grupo de indivíduos, e aqui entra a 
diferença para o comunitarismo, a ampliação também para o grupo 
de empresas e para o Estado, que opera tanto no campo local como 
também em uma ideia regional, estadual, nacional e internacional, res-
peitando, por óbvio, o fato de que as sociedades são compostas por 
diferentes escolhas e a formação de identidades históricas complexas 
e distintas umas das outras. (CARDOSO; CASTELLS, 2006, p. 9)

Heller (1998, p. 15) afirma que o nascer em uma sociedade, 
qualquer que seja, incluso em qualquer grupo, faz significar que os 
membros específicos integrantes desta sociedade, integrantes de um 
grupo social bastante distinto dos demais, necessitam do aprendizado 
sobre a prática e as normas e regras desta sociedade (aqui na verda-
de se diria comunidade) em que vivem, criando o que se chama de 
processo de socialização.

No entanto, se tal grupo, que na verdade é uma comunidade, por-
que o conceito informado por Heller está muito mais para o comunitaris-
mo do que para a sociedade em geral ou o conceito da sociedade em 
rede, vivesse especificamente para aprender sobre seu grupo e suas es-
pecificidades, nunca se teria uma legítima movimentação por mudança, 
porque, cada um, adaptado ao seu grupo, ou sequer perceberia a neces-
sidade de mudanças, ou, se percebesse, não saberia o que fazer, já que 



66

vê a vida por olhos de um posicionamento singular, que impede a evo-
lução em qualquer de suas formas, e a representatividade em absoluto.

 Logicamente que já se verificam mudanças, a comparar com 
a sociedade brasileira de algumas décadas, os avanços são imensos, 
mas parece que são muito mais impulsionados por interesses que po-
dem ser vistos como gerais, de todas as nações do mundo, e que as 
partes mais nacionais ficaram no âmbito das políticas públicas, ainda 
sem a inferência de uma verdadeira representatividade.

 Assim se diz que as lutas que a sociedade brasileira foram 
travando durante os anos e décadas conseguiram, de alguma forma 
quase em sua totalidade, eliminar a violação de direitos humanos no 
sentido amplo, mormente quanto à classe média. No entanto, esta 
se mantém, por exemplo, nos presídios, em vilarejos, vilas, favelas, e 
para as pessoas pobres e os que são considerados excluídos, assim, 
não há que se falar em plena representatividade, em democratização 
dos Poderes e das possibilidades. (GORCZEVSKI, 2015, p. 74).

 Comte (2007, p. 63) dizia que a marcha natural da civilização, 
em cada época distinta do tempo humano, determina ao abrigo de 
qualquer hipótese da situação mundial, os aperfeiçoamentos que o 
estado social necessita, em elementos ou em conjunto. No entanto, 
esta ideia está claramente partida em duas. Na concepção de Comte, 
todas as mudanças são orgânicas, implicadas pelas modificações da 
humanidade, no entanto, não fala em nenhuma circunstância que esta 
mudança deve partir da representatividade e do exercício da democra-
cia, ela poderia partir de um ser singular, de um Rei, por exemplo.

 Na concepção da representatividade e da democracia para 
o acesso e democratização da Justiça, as mudanças são projeto e 
motivação da reclamação dos indivíduos, quando conjuntos, em uma 
verdadeira sociedade em rede que reclama e exclama por mudanças, 
por melhorias nos serviços, e, aqui tomados, por uma maior celeridade 
combinada (nunca afastada) com melhoria da qualidade dos serviços 
judiciários e da prestação jurisdicional.

 Nunca afastada já que, somente célere, um processo pode ser 
à revelia inclusive da vontade das partes atuantes, em uma verdadeira 
bagunça judicial que nada de bom traz para nenhuma das partes, nem 
para a solução do conflito, nem para o Judiciário, que mancha nova-
mente sua identidade de solucionador de conflitos e de local para se 
recorrer quando da existência de um conflito.
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 Portanto, e por ora, já que não se dá conta a população de 
que a Justiça é uma obra, um exercício e um uso de todos, de que a 
Constituição Federal não deve apenas ser uma letra morta, um texto 
de afirmação de legitimidade que não alcança seus objetivos práticos, 
resultado de um consenso material, que se baseia na realidade dos 
cidadãos, compromete-se com a solidariedade, atende às pessoas, 
não é possível alcançar, de maneira efetiva, a justiça social ou o bem 
comum, àquele em que todos estão sob a égide da dignidade da pes-
soa humana. (COSTA, 1999, p. 34).

 É de se dizer, por fim, que o antes judicial é também uma esfera 
de poder, porque exercido pelos cidadãos em seu âmago, porque são as 
relações pessoais e negociais em de maneira natural, que podem ou não 
envolver o Poder Judiciário, no primeiro caso, se se encaminharem para 
um problema de comunicação entre os envolvidos, no primeiro caso, se 
a relação se resolver de maneira completa, ambos prestando seus com-
promissos e agindo dentro do Direito, mas não dentro do Judiciário.

 Esta é a diferença básica, porque pode-se e deve-se agir den-
tro do Direito, sem se agir dentro da esfera judicial, com o devido co-
nhecimento daquilo que envolve as partes e seus negócios. No en-
tanto, diversas circunstâncias levam para o processo, e aí cabe às 
partes entender suas capacidades e sua importância, sua atuação na 
formalidade judiciária. Assim se trata do conhecimento e da prática 
das formalidades que envolvem o judiciário.

3 DO PROCESSO E PROCEDIMENTO: conhecer e praticar a for-
malidade judiciária 

 Diz Platão (2002, p. 232) que as pessoas precisam de agudeza 
de espírito para o estudo, para que não tenham dificuldade de apren-
der. Que em geral, as pessoas têm muito medo dos estudos comple-
xos, e que, neste processo, é necessário achar a memória, a força, e 
o gosto pelo trabalho e pelo estudo, em todas as suas formas.

 No entanto, para o aprendizado, há que se verificar o que é 
necessário aprender. No caso do Poder Judiciário, são mais de uma 
dezena de milhar de leis e códigos com milhares de páginas, especi-
ficidades que aparentemente não possuem nenhuma relação com a 
pessoa que está lendo no momento e que podem se tornar cruciais em 
algum determinado momento da vida.
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 Diz Schmidt (2015, p. 125) que as sociedades ocidentais das 
últimas décadas possuem um excesso de leis, paralelo ao acréscimo 
da força moral das comunidades, e que a expectativa demasiadamen-
te exagerada na capacidade legislativa de moldar as condutas das 
pessoas e transformar hábitos é enganosa.

 E é realmente, porque basta uma simples reflexão: o cidadão 
que pega a chave de seu carro para dirigir de algum destino para ou-
tro, independentemente de qual seja, está atento a toda a legislação 
que percorre durante este caminho? Não só o já enorme Código de 
Trânsito brasileiro, mas também outras situações que podem surgir 
no caminho, empecilhos, tributos não pagos, multas administrativas e 
penais. 

 Não há uma ciência destas pessoas acerca da legislação, e 
isto não tem uma resposta única. É o complexo da imensidão de leitu-
ras, é a falta de capacidade de interpretação, é a preguiça, é o desinte-
resse, é a transferência do poder de polícia e de vigilância para outros, 
a sensação de impunidade, são diversos, além dos aqui elencados, 
sentimentos que podem explicar o complexo desleixo com a legislação 
pátria, seja qual for a circunstância.

 Obviamente que no estudo do Direito, enquanto discente, é 
mais fácil aprender uma ampla camada de legislações, e, mesmo as-
sim, não haverá a compreensão e a leitura de todos os tipos de legis-
lações e camadas que podem vir. Por exemplo, uma universidade com 
caráter religioso terá o direito canônico, já uma universidade próxima 
a um porto pode ter o direito portuário ou marítimo, enquanto outras 
podem não ter nenhum destes.  

Mesmo assim, considera-se que no espaço institucional do 
Estado Democrático do Direito e do Poder Judiciário, das já faladas 
Instituições de Ensino, dos doutrinadores e/ou advogados, são efeti-
vamente espaços privilegiados para atingir a finalidade de fomentar e 
viabilizar o ensino, a articulação das possibilidades implementadoras 
da democracia e da representatividade, mas este espaço fica limitado 
para os estudantes de Direito, ele não se estende aos demais. (HAM-
MES; SCHIRMER, 2012, p. 156)

Diz Castells (2006, p. 19) que os intelectuais tradicionais, caso, 
por exemplo, dos juristas mais aguçados com a legislação, no mundo 
que sobrevive a diversas e completas mudanças, ficam cada vez mais 
incapazes de compreender este mundo, porque a gama de manda-
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mentos e regras é tão grande que não conseguem acompanhá-las, 
pois bem, imagine-se então o cidadão médio, distante da cátedra do 
Direito versus sua implícita obrigação constante do artigo terceiro da 
Lei de Introdução às Normas do Direito da legislação pátria.

Faoro (2008, p. 833) anteviu ou simplesmente verificou e man-
teve a opinião, correta, de que o poder está congelado estruturalmen-
te, mas que não precisa ficar assim por eterno, pode ser objeto de 
mudanças. Faz, inteligentemente, a analogia da água que descongela 
quando exposta ao calor para demonstrar as possibilidades de mu-
dança, porque assim também é o Direito quando exposto às mutantes 
circunstâncias que modificam a realidade social, obrigando o Direito 
em si a se adaptar. 

Humanizar o processo judicial e o acesso, talvez amainar a 
hierarquia a um ponto que seja possível que uma parte tenha uma con-
versa legítima com um Magistrado, sem a formalidade que congela a 
parte, e que mostra o desinteresse do Estado-Juiz naquilo que a parte 
fala, pode ser uma das soluções para auxiliar a conhecer e praticar a 
formalidade judiciária, por parte das pessoas que, despidas do Direito, 
necessitam dele.

Disse Voltaire (2007, p. 123) que 

Não é necessário uma grande arte, uma eloquência re-
buscada para provar que os cristãos devem se tolerar 
uns aos outros. Vou mais longe. Afirmo que é necessá-
rio considerar todos os homens como nossos irmãos (...) 
Este pequeno globo, que não passa de um ponto, gira no 
espaço como tantos outros globos, nós estamos perdidos 
nesta imensidão. O homem, da altura aproximada de cin-
co pés, é realmente pouco coisa na criação. 

Esse senso de humanidade e de se colocar em um lugar de 
fala mais receptivo às diversas classes sociais e a multiplicidade de 
culturas deste país é uma das tarefas mais complexas dos mais altos 
cargos judiciários, porque, embora diria Voltaire sobre a simplicidade e 
ínfima importância do ser humano perante o universo, este se reveste 
de um Poder, já que, no exemplo do Magistrado, é considerado uma 
parte integrante, assim como um prédio, vive na mesma circunstância. 

Exerce suas funções em um local onde os demais não repre-
sentam nada, são meros auxiliares, e todo o trabalho emana de si, e 
sem sua presença não seria efetivo nem teria seguimento, portanto 
não possui, nessa circunstância, a capacidade de absorver a humilda-
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de dos demais, simplesmente porque não se traduz. Isto sem se co-
mentar sobre o fato de que a maioria dos novos magistrados são filhos 
de outros magistrados ou promotores, e que pessoas pobres (que já 
possuem dificuldade de pagar a inscrição para o concurso) são uma 
minoria insignificante dos integrantes.

O Magistrado e o Promotor, nesta seara, agem como verdadei-
ros agentes do menosprezo e da desigualdade, e assim refletem

um desprezo deveras profundo, consequência de uma 
visão clara e nítida da inacreditável miséria de sua dispo-
sição moral, da enorme limitação de seu entendimento, 
e do egoísmo sem limites de seu coração, que origina 
injustiça gritante, inveja e maldade tacanhas, que às ve-
zes chegam às raias da crueldade. (SCHOPENHAUER, 
2009, p. 27)

É nessa esfera que, observando ou ignorando a dignidade da 
pessoa humana, qualidade distintiva de cada ser humano, que o faz, 
efetivamente, merecedor do mesmo respeito e consideração por parte 
do Estado (e aqui também Estado-Juiz) e da comunidade, e que im-
plica, conseguinte, num complexo de direitos e deveres fundamentais 
que possibilitem para a pessoa proteção contra qualquer ato degra-
dante ou desumano, o Magistrado e a parte tem de se relacionar e o 
primeiro tem de permitir, ajudar e fomentar o acesso do segundo ao 
Judiciário. Tarefa complexa. (BALDI, 2004, p. 573)

Enquanto não observado tal respeito e diminuição da hierar-
quia, amainados os seus efeitos, não se terá perfeita igualdade, por-
que a diferença entre os pares, não podendo ser erradicada, traz no-
vamente a questão do limite em avançar em direção ao objetivo que, 
por ora parece utópico, de melhoria do acesso e participação, já que 
há que se tratar as pessoas independentemente das suas condições 
sociais ou raciais. (VIAL, 2005, p. 77)

Também falou Reale (2002, p. 211) que, assim que se estuda o 
problema da valoração, é necessário partir daquilo que significa o pró-
prio homem, em sua essência. Porque o homem é o único ser capaz 
de exercer, reconhecer e dar valores. Pode-se, assim, também dizer 
que o ser do homem é a forma como deve ser, este, que não é uma 
simples entidade psicofísica ou biológica, simplesmente redutível a um 
conjunto de fatos explicáveis pela multidisciplinaridade da Psicologia, 
Física, Anatomia ou pela Biologia. No homem, enfim, existe algum sen-
timento que representa a possibilidade de inovações e superamento.
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Tal superar é justamente a possibilidade de acessar, de inovar, 
de reclamar por seus direitos e exercê-los da maneira que achar mais 
justa, pelos canais possíveis, com plena representatividade, observan-
do logicamente as prerrogativas da necessidade do advogado, mas, 
ao mesmo tempo, sendo um participante ativo da lide, que não so-
mente espera por seu resultado sem desconhecer os processos que 
o antecederam, mas que sabe o que o atrasa, que propõe ideias para 
que ande mais rápido, que auxilie a Justiça na solução do seu conflito, 
não só para desafogá-la, mas para que nela encontre uma celeridade 
e eficiência que o sirvam bem.

Conforme Hammes e Schirmer (2012, p. 162)

De certo, que ainda não se atingiu o ideal de participação 
social, uma vez que a ausência de informação nos leva 
a uma incompreensão do mundo da vida. Necessita-se 
conhecer, para compreender. Todos têm uma impressão 
opinativa, porém quais são as pessoas que possuem 
seus embasamentos formados por pressupostos como a 
compreensão e a integralidade? (HAMMES; SCHIRMER, 
2012, p. 162)

A principal frase de tal citação que deve ser observada e tida 
como um mantra é de que é necessário conhecer para compreender. 
E este é o objetivo. Mas para que se conheça, é necessário ter acesso. 
Primeiro, portanto, olvidaram as autoras que, sem acesso de maneira 
irrestrita, dentro dos princípios processuais e respeitando, obviamen-
te, o segredo de justiça, não há como conhecer, e, por conseguinte, 
não há como aprender.

Os Tribunais e o Poder em si, os demais poderes também, in-
seriram a transparência como algo tão inovador que seria a efetiva 
inserção definitiva do cidadão, homem médio, no Poder, podendo re-
clamar, podendo manifestar, e podendo influir no orçamento. Isto está 
absurdamente longe da verdade.

Neste sentido diz Brunet (2010, p. 185) que falar de transparên-
cia, deve-se entender efetuada por aqueles atos médios nos quais a 
informação do Estado está colocada ao escrutínio público da socieda-
de em seu conjunto.2 Mas este escrutínio público é a parte que ainda 
não se efetivou, a parte necessária que dá sentido ao primeiro ato. De 

2  Es decir que al hablar de transparencia la referencia debe entender-se efectuada 
a aquellos actos por médio de los cuales la información del Estado es puesta bajo el 
escrutínio público de la sociedade en su conjunto.  (BRUNET, 2010, p. 185)
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nada adianta oferecer um serviço perfeito, mas não executá-lo, ou, 
criar tantas burocracias e empecilhos que façam, propositadamente, 
com que o cidadão perca o interesse no acesso.

Para este serve o exemplo do acesso do Portal de Transpa-
rência dos salários do Poder Judiciário do estado do Rio Grande do 
Sul, que já sofreu diversas modificações, por vezes sendo necessário 
informar detalhes de quem estava pesquisando, por vezes sendo de 
livre acesso, e muitas vezes voltando a ser de livre acesso por coerção 
e medidas tomadas justamente por juristas e que também poderiam 
ser tomadas pela população, já que estes dados deveriam estar di-
vulgados publicamente sem que fosse necessário informar qualquer 
dado do pesquisador, porque claramente parece e demonstra coer-
ção, demonstra a criação e uma rede de incerteza que pode levar, por 
exemplo, à inserção em uma lista negra pelo Tribunal, não se sabe.

Neste canal é possível acessar os vencimentos de todos os 
servidores e Magistrados, mas não é facilitado, primeiro porque há 
cargos com nomes muito similares, nunca  é possível saber que cargo 
a pessoa pesquisada está exercendo, visto que há diversas funções 
gratificadas e cargos em comissão com nomenclaturas diversas, e 
nomenclaturas como Pretor, dentre outras, não são conhecidas pela 
população em geral, embora sejam servidores ainda ativos no Tribunal 
de Justiça, no caso dos Pretores, Magistrados simplificados e de pou-
ca utilidade, para poupá-los de uma expressão mais pejorativa.
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Fonte: https://www.tjrs.jus.br/novo/institucional/transparencia/fpp/

 Mas a transparência é só o primeiro passo desta representa-
tividade, e que, tomada somente como consulta, não é passo para 
lugar algum, simplesmente um parar em um mesmo caminho. Seria 
como se se objetivasse algo, mas, agraciado com o mínimo, o cidadão 
se desse por completamente satisfeito, já que, à vista dos complexos 
contracheques dos servidores, pouco ou nada tem a fazer ou reclamar 
singularmente.

 Necessário é 

dar efetividade às normas constitucionais, tornando-as 
agentes capazes de propiciar as transformações sociais 
que se fazem necessárias, com a adoção de políticas 
públicas perfiladas com as verdadeiras necessidades e 
anseios da população, é certamente um desafio a enfren-
tar, principalmente, no que se refere aos direitos sociais. 
(DABULL; TAFFAREL, 2012, p. 40)

 Ou seja, participar de maneira ativa, mas não só com as políticas 
públicas como ali descrito, mas os indivíduos como seres ativos da mu-
dança, reclamando seus anseios de maneira prática e que busque um re-
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sultado efetivo, e, no caso do Judiciário, nem que isto necessite de recla-
mações para instâncias superiores, para o, ainda suspeito de efetividade 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, ou até para Tribunais internacionais.

Se conseguisse alcançar voga geral, isso representaria a 
morte do Direito, pois enquanto este só se puder manter 
através de uma resistência denodada contra a injustiça, 
tal ideia prega uma capitulação covarde diante da mesma 
[...] um imperativo de auto-defesa moral; e representa um 
dever para com a comunidade, pois só através de tal de-
fesa o Direito pode realizar-se. (IHERING, 2004, p. 33).

 Suspeito de efetividade porque são diversas as reclamações 
que dizem que, efetivada a descrição da ocorrência junto ao CNJ, 
nada aconteceu em um grande período, ou foram recebidas respostas 
genéricas que demonstraram que o procedimento foi somente uma 
encenação. E até exemplos em que os procuradores ou as partes re-
clamaram e, ao invés de o CNJ investigar a lentidão alegada pelas 
partes, resolveu censurá-las para que não falem mais disto.

 Não é possível admitir que o órgão criado justamente para este 
tipo de reclamação, recusa-se a processá-la, e, pelo contrário, torna-
-se um órgão de proteção do Poder Judiciário contra os cidadãos, e 
é neste caso que entra mais uma circunstância da necessidade da 
democratização e da representatividade, que clama por uma manifes-
tação mais efetiva dos cidadãos, que, por ora, só aceitam o que lhes é 
imposto, e seguem com suas vidas.

 Portanto, é necessário firmar a imperatividade da representati-
vidade e do exercício da democracia dentro do sistema judiciário bra-
sileiro, seja de maneira simples e conciliatória, ou por coerção, porque, 
como antes já dito, por mais piegas que seja, a frase deve ser executa-
da na sua prática: o cidadão é o pagante, o usuário, o destinatário final 
destes serviços, foi ele que abriu mão da individualidade e do indivi-
dualismo para a criação do Estado, então, o mínimo a que tem direito, 
é de participar ou estar inserto neste Estado de maneira completa, e 
não somente como uma figura decorativa, por vezes destinatária das 
punições, mas nunca uma voz ativa de mudança.

4 O PROCESSO JUDICIAL E A DEMOCRATIZAÇÃO: representa-
tividade e democracia dentro do sistema Judiciário brasileiro

 A solução talvez esteja na reescrita de alguns mandamentos 
legislativos? Na adaptação dos processos administrativos do Poder 



75

Judiciário, nas exclusão regras que mais afastam as pessoas, e no 
encorajamento das regras que mais as fazem presentes.

 Assim, se faria como um novo contrato social, modificando 
aquilo que Rousseau e tantos outros construíram ao curso dos sécu-
los, colocando os conhecimentos produzidos de uma maneira obser-
vativa e crítica, totalmente à disposição do povo, daquele povo sofre-
dor, que é naturalmente excluído, para que, assim, se instaurem as 
novas bases sustentadoras e transformativas da realidade histórica do 
presente. Trata-se legitimamente de um compromisso com a existên-
cia humana em si. (HAHN, 2012, p. 86)

 Certo é que a instituição não se importa com a população, com 
a representatividade. A demonstrada transparência, que levou anos 
para ser inserida, é considerada um grande avanço e um limite que 
não deve ser ultrapassado, mas simplesmente é uma planilha de-
monstrando o absurdo dos vencimentos dos servidores e ainda mais 
dos Magistrados, e isto não serve de nada.

O século XX multiplicou as ocasiões em que se tornava 
essencial aos governos governar. O tipo de Estado que 
se limitava a prover regras básicas para o comércio e a 
sociedade civil, e oferecer polícia, prisões e Forças Ar-
madas para manter afastado o perigo interno e externo, o 
“Estado-guarda-noturno” das piadas políticas, tornou-se 
tão obsoleto quanto o “guarda-noturno” que inspirou a 
metáfora. (HOBSBAWM, 1995, p. 142).

 Diz Leal (2007, p. 87) – e aqui merece uma menção de ironia já 
que é um Desembargador do TJRS, que tem seus vencimentos tão gran-
des quanto os demais, que tem seu auxílio-moradia, e por aí vai, que na 
verdade a história demonstra que o Estado, na sua concepção originária, 
há muito não consegue diagnosticar e solucionar os profundos problemas 
que atingem o cotidiano das pessoas comuns da população. 

Diz que isto se dá tanto pelo desinteresse institucional (reside a 
ironia no fato também de que faz parte desta instituição desinteressada), 
como em razão de compromissos privados da Instituição que a vincu-
lam, e aqui se lê, as relações políticas com os outros poderes e pessoas 
detentoras de poder singular, que comandam o país. (LEAL, 2007, p. 87)

Faoro (2008, p. 832-833) trazia parte desta ironia quando dizia que

Construir com a lei bem elaborada num momento, e, nou-
tro, vítima de pressupostos diversos, com o planejamen-
to, tão decorativo, em certos casos, como a ordenança 
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meticulosa. A legalidade teórica apresenta, ressalvada a 
elegância da frase, conteúdo diferente dos costumes, da 
tradição e das necessidades dos destinatários da norma. 
(FAORO, 2008, p. 832-833)

 Mas também necessário dizer que todo tipo de generalização 
é leviano, porque nem todo desembargador, nem o citado, é um locu-
pletador do Estado, mas sim um sujeito submetido a legislação que o 
deixou recebendo mais do que noventa e nove por cento da população 
brasileira, com dois meses de férias e outras tantas vantagens que 
seria cansativo descrever.

 Assim, esclarece Morais (2011, p. 26) que não há exagero em 
dizer que, em grande medida, a sociedade composta pelos homens e 
mulheres vazios de sentimentos e de interesses de representativida-
de é um fato de absurda facilidade para constatação. E que isto, nos 
níveis mais elementares do ensino, ocorrendo em muitas escolas, em 
razão de um construtivismo equivocado, esquecem de ensinar, trocam 
o ensino complexo e o aprender e apreender pelas pesquisas na Inter-
net e pelas cópias de informações básicas.

Há de se entender que o ensino do Direito é tão complexo e 
recheado quanto os demais, mas também depende da vontade das 
pessoas que o aprendem, sejam elas alunos do Direito ou apenas 
curiosos, pessoas interessadas na sua legislação. Assim preconiza 
Freire (2000, p. 155), “ninguém caminha sem aprender a caminhar, 
sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando 
o sonho pelo qual se pôs a caminhar”.

 Não é possível, embora, dizer que a Administração e o Poder 
Judiciário não possam se esquivar de tais circunstâncias, utilizando 
dos discursos positivistas de fundamentação, consolidando as deman-
das sociais e o interesse público em um paradigma democrático, e, 
assim, afastando as pessoas do acesso, porque, na complexidade em 
que tratam o assunto, não há espaço para que as pessoas possam ex-
primir suas opiniões, ao menos em teoria, o que, de pronto, é errado. 
(BITTENCOURT; RECK, 2015, p. 53).

 Considerando a complexidade do Poder Judiciário, os anos 
que se caminhou para a inserção das pessoas, o que se deu apenas 
com a transparência, a mediação e arbitragem, e algumas audiências 
mais humanizadas, estas últimas que dependem exclusivamente da 
boa-vontade do Magistrado, há que se referir que a promessa é a ma-
neira peculiar de dar ordem ao futuro, de fazê-lo confiável como huma-
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namente possível, propô-lo, mas não constituí-lo de pronto, porque o 
futuro é imprevisível, e pode ser modificado, assim como a promessa 
nunca pode ser absoluta, porque pode ser quebrada, de acordo com 
as circunstâncias. (ADEODATO, 2007, p. 11).

 No momento não é possível concluir que as pessoas, o homem 
médio, tem facilidade de acesso ou que o Poder Judiciário faz qual-
quer movimento para que este acesso seja facilitado. Não é possível 
considerar que a máscara das pequenas modificações, muito sutis e 
que demoraram anos para ocorrer, sejam uma manifestação da vonta-
de do Poder e de seus gestores de trazer a população para o acesso 
democrático do Poder Judiciário.

 Assim, se faz ainda mais necessária a representatividade de-
mocrática da população, para exigir seus direitos, demandar sua parti-
cipação política, jurídica, de uma forma que possa ser facilmente aces-
sada, sem devaneios, sem utilização de meios que desviem a atenção 
da população com ferramentas básicas de um acesso parco, respostas 
genéricas de um poder fiscalizador. É preciso se impor, isto é necessá-
rio, já passou da hora, e criou um cerco de poder e enriquecimento que, 
infelizmente, para àqueles beneficiados, é impossível de reverter.

Nesse contexto mais amplo, o significado de participa-
ção política alterouse deslocando-se para uma concep-
ção mais inclusiva de formação discursiva da vontade. A 
participação não se restringe mais a um campo político 
estritamente definido, mas pode realizar-se também na 
esfera social ou cultural. Participar de iniciativas cida-
dãs para despoluir um porto é tão político quanto criticar 
numa revista cultural a imagem pejorativa e estereotipa-
da com que certos grupos são apresentados na impren-
sa. (VIEIRA, 2001, p. 59).

 Isto quer dizer então que as pessoas são responsáveis pela 
disparidade de ganhos entre os pobres e os ricos do país? Logicamen-
te. Porque nunca há de se esquecer que o Estado são os cidadãos, 
ele não existe, as linhas que o criam, o definem, são todas imaginárias, 
a sua gestão é feita por pessoas do povo, que não podem ser tidos 
como ídolos, mas como servidores públicos, servidores para a popu-
lação, e também, que todos podem ter acesso a este Poder, seja de 
forma individual, seja de forma coletiva, não só podem, mas devem. 

 Isto porque, como diz Reale (2002, p. 706), a realização do 
Direito, é a realização da sociedade como comunidade concreta, que 



78

não se reduz simplesmente a um conglomerado acoplado fortuitamen-
te de indivíduos que se desconhecem, mas é sim uma ordem de coo-
peração e coexistência entre cidadãos atentos e participativos, com 
uma comunhão de finalidades, em que é necessário que se conciliem 
– ou seja, juntem suas necessidades em um pleito singular e robusto, 
criando um ente que tem consciência de ser o legítimo autor de suas 
ações e modificações, e que isto somente será possível com o reco-
nhecimento e respeito das personalidades, multiplicidade e complexi-
dades dos cidadãos e de suas culturas.

Nunca há de se olvidar a frase de Desmond Tutu, que diz que, 
o que se omite, não está simplesmente ficando silente, mas está se 
aliando ao inimigo. Porque a omissão talvez seja igualmente ou até 
mais criminosa que o crime em si, porque é o conhecimento do crime 
somado a omissão, o que faz com que os omissos sejam tão crimino-
sos ou ao menos administrativamente culpados quanto os que perpe-
tuam a riqueza em um lugar singular, que inibem o pleno acesso da 
população ao Poder Judiciário.
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Não é possível, inicialmente, afastar o Poder Legislativo do Po-
der Judiciário, quando se trata de interpretação da legislação, partici-
pação democrática, representatividade, compreensão, hermenêutica. 
Não existe um texto legal que pode refletir a vontade de uma popula-
ção e ser aplicado no Poder Judiciário, que não tenha necessariamen-
te passado pelo Poder Legislativo.

 Portanto, se a construção de uma reforma que abranja os três 
poderes da nação, aqui tomando o Executivo com um papel secun-
dário, mas ainda importante, entender a reforma do Poder Judiciário 
num sentido mais aprofundado de melhoria para o homem médio ain-
da está bastante distante da realidade.

 O primeiro capítulo tratou do antes judicial, daquelas circuns-
tâncias da vida cotidiana, que acabam refletindo em processos ju-
diciais ou quase entrando nesta esfera, os que não aceitam as cir-
cunstâncias de resoluções extrajudiciais, simplesmente porque não 
conhecem seus efeitos ou porque ainda estão muito conectadas à 
figura do Estado-Juiz e dela precisam, se outro for, parece, para elas, 
que nada surtirá efeito.
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 Soubessem que a maioria das ações não importa na decisão 
do Magistrado, mas sim na possibilidade de liquidez do réu, entende-
riam que as soluções de conflitos são melhores, sempre que possível, 
na esfera extrajudicial. Vencer uma ação judicial contra um miserável, 
ou contra alguém que possui como costume a prática de esteliontato 
de nada adianta, porque do primeiro nada se terá para tirar, pela po-
breza, e do segundo, pelo desvio dos bens para terceiros, medidas 
preventivas para assegurar sua continuidade delitiva sem quaisquer 
reprimendas efetivas, principalmente na esfera cível.

 O antes judicial é aceitar, é desculpar, é ceder, entender que 
as relações complexas de seres humanos ainda mais complexos são 
necessárias e também dificultosas por vezes, mas que nem sempre é 
necessário estar à porta de um Fórum em qualquer dissabor que se 
passe, porque, se se soubesse dialogar mais, se a representatividade 
fosse mais ampliada no âmago dos seres, seriam estes mais conci-
liadores por natureza, e saberiam que, ao contrário do que sustenta o 
argumento dos mediadores, do ganha-ganha (uma utopia absurda), o 
ceder também é ganhar, porque evita um conflito maior, porque corta 
um tempo desnecessário que seria perdido, porque resolve de pronto 
o que demandaria anos, gastos e terceiros para resolver.

 No segundo capítulo falou-se do processo e do procedimento, 
da forma como é necessário conhecer as circunstâncias que permeiam 
o durante judicial, já que ultrapassada a fase do antes, porque judiciali-
zada a demanda, então que se conheça quais são os passos, as pes-
soas, as hierarquias e os poderes e os não poderes do Poder Judiciário.

 Neste sentido, se fala da efetividade de uma representativida-
de do cidadão, que não somente têm acesso a um sistema de transpa-
rência, onde mal pode reclamar, e nem será ouvido, mas sim de poder 
ditar, conjuntamente, o destino daquilo que, originariamente, era seu 
dilema, seu problema, e não do Magistrado, não do advogado e nem 
do Promotor.

 Conhecer e praticar a formalidade judiciária é a essência de 
democratizar o processo judicial e seus intermeios, suas complexi-
dades, porque, no momento em que o cidadão compreende, não ne-
cessariamente as nomenclaturas, mas o que representam as peças 
judiciais, o trabalho do seu procurador, o motivo de algumas coisas 
levarem quinze dias, outras levarem menos, ou mais dias, e também 
a possibilidade destas pessoas reclamarem estas circunstâncias, bus-
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carem para si um Poder de que são detentoras, porque destinado a 
elas, porque pago por elas.

 Piegas parece dizer sempre que o contribuinte é quem manda 
porque é ele que paga, a frase mais irritante da existência humana 
deve ser àquela que diz que algo deve ser feito, porque o cidadão é o 
patrão do servidor público. No entanto, infelizmente, queiram ou não 
os servidores, isto é verdade. 

Não é verdade somente porque eles vivem uma circunstância 
de hierarquia indireta que seja, mas porque também são cidadãos, e 
também vão se confrontar com problemas que envolvam suas vidas 
pessoais, momento em que será inevitável reclamar também, na posi-
ção de cidadão, e perceber que, nesta posição, a representatividade 
ainda é fraca, o Poder não dá a mínima para o pleiteante, e o servidor, 
na figura de cidadão, é um ninguém como os demais.

Se este cidadão, servidor, vivendo uma experiência como esta, 
voltasse ao seu cumprimento e mudasse sua perspectiva, dando ao 
cidadão maior respeito em todas as esferas: no atendimento, no anda-
mento do processo, no aclaramento de dúvidas, menos luta pelo Direi-
to seria necessária, no entanto, quando se vê privado de seus direitos 
como cidadão, de fronte a uma pessoa que ocupa a mesma posição 
que este ocupa em outra Comarca, volta-se para os seus para vingar-se 
e não para mudar. Repete o comportamento incorreto, vinga-se de um 
terceiro que nada tem a ver com a relação ruim que teve anteriormente.

O terceiro capítulo fala sobre o processo judicial em sua pers-
pectiva de democratização, ativada pela representatividade e partici-
pação democrática dos atores sociais se inserindo no sistema judicial 
brasileiro. Conclui-se que não há, por ora, uma efetiva inserção do ci-
dadão no sistema judiciário brasileiro, a não ser por simples consultas 
de transparência que só servem para irritar os ânimos em razão dos 
salários absurdamente grandes dos servidores.

No entanto, as proposições de uma revolta social, não neces-
sariamente com violência, mas com imperatividade e reforço da ne-
cessidade de uma participação ativa, são movimentos que, se não 
executados por ora, não estão longes de ocorrer. Ao mesmo tempo 
que a população fica mais ciente dos meandros do Poder Judiciário 
em razão da mídia, também quer acesso a ele.

Não seria nada surpreendente se invasões a Tribunais e Fóruns 
ocorressem com mais frequência, aliás, parece até estranho que isto 
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ainda não ocorra. E isto se dá não por causa da segurança dos Tribu-
nais, que é extremamente parca e não poderia conter uma masa de 
pessoas, mas sim porque não há interesse. Para alguns, os discentes 
de Direito, este é o objetivo, e para quê se insurgiria contra o objetivo, 
achando que todos se tornarão Juízes ou Promotores? Mal sabendo 
que talvez nenhum da turma efetivamente será isto que deseja.

Para os cidadãos, porque o Poder Judiciário ainda representa 
uma entidade de respeito e ordem que não pode ser violada. Não faz 
tanto tempo que o Poder Executivo nacional, na sua maior seara, foi 
invadido por uma multidão clamando por mudanças, que acabaram por 
ocorrer, justamente pela insurgência das pessoas, que começou com as 
panelas, mas evoluiu para as marchas, e assim assustou o Poder. 

 Assustam o Poder porque ele é pequeno, mesquinho, feito e 
mantido por pouquíssimos, pessoas tacanhas, normalmente idosas e 
conservadoras, eivadas de preconceitos que dificultam qualquer mu-
dança. É isto que justifica circunstâncias de níveis completamente dis-
tintos e de searas diferentes, como a vestimenta dos advogados em 
audiências, o fato de que existe uma genérica expressão de que as 
mulheres devem se vestir de acordo com a dignidade da profissão, 
sejá lá o que significa.

 E, na outra seara, somente para fins de exemplo, a proibição 
do aborto, a existência de decisões judiciais que são ligadas direta-
mente ao Poder Legislativo, que inegavelmente se conversam na sua 
parte mais poderosa (entre STF e Congresso Nacional), e que ainda 
mantém tradições e costumes ligados ao poder da Igreja, embora há 
centenas de anos ocorreu a ficta separação, ligados a alguns setores 
específicos, ligadoos a poucos, que vencem os muitos.

 Nunca foi tão verdade verificar a frase que diz que é possível 
enganar poucos por muito tempo, muitos por pouco tempo, mas em 
nenhuma hipótese todos por todo tempo. A representatividade popular, 
a democratização dos poderes, é uma imposição tão necessária quan-
to a trazida da monarquia britânica para mais próximo dos plebeus, 
porque, ou acontece, ou cai, pela derrubada promovida por pessoas 
que não se sujeitam mais a decisões absurdas, a confortos de uns e 
a miséria de milhões, e a simplesmente poderem consultar salários, e, 
ouvirem dos antigos e conservadores, que isto é uma grande coisa e 
que deveriam estar felizes já com este avanço. Não! 
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guar a possibilidade de a engenharia genética atuar de maneira segura 
e justa. Portanto, o objetivo é assegurar que a aplicação dessa técnica 
possua uma base jurídica eficiente. Os procedimentos metodológicos 
utilizados foram o método hipotético-dedutivo, elaborando hipóteses 
relacionadas à legislação brasileira, além do método comparativo en-
tre doutrinas jurídicas nacionais e estrangeiras, para assim solucionar 
eventual escassez normativa. Ademais, o enfoque terá uma aborda-
gem qualitativa, pois dados serão aproveitados para analisar as dinâmi-
cas da sociedade que a questão estudada implica. Tudo isso mediante 
pesquisas em livros, doutrinas, artigos científicos e leis que versem 
sobre o uso da manipulação genética e a conjuntura normativa do país.
Palavras-chave: Bioengenharia; CRISPR-Cas9; Legislação brasilei-
ra; Biodireito.

ABSTRACT
It is about Brazilian law and the capacity that bioengineering has, 
through genomic alterations, to prevent and cure diseases, in order to 
analyse Brazil’s jurisprudential apparatus and ascertain the possibility 
of genetic engineering acting in a safe and fair manner. Therefore, the 
objective is to ensure that the application of this technique has an effi-
cient legal basis. The methodological procedures used were the hypo-
thetical-deductive method, elaborating hypotheses related to the Brazi-
lian legislation, in addition to the comparative method between national 
and foreign legal doctrines, so as to solve any normative shortage. 
Moreover, the approach will have a qualitative approach, because data 
will be used to analyze the dynamics of society that the studied issue 
implies. All this by means of research in books, doctrines, scientific 
articles and laws that deal with the use of genetic manipulation and the 
country’s normative conjuncture.
Keywords: Bioengineering; CRISPR-Cas9; Brazilian law; Biolaw.

Introdução

O presente artigo trata da técnica de biologia molecular no-
meada de sistema Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 
Repeats (CRISPR-Cas9), que consiste em realizar alterações genô-
micas dos indivíduos, tanto em seres microscópicos quanto em seres 
humanos, conforme vem sendo apontado em estudos mais recentes:
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As descobertas e os inventos da física e da química pos-
sibilitaram uma evolução fabulosa nos meios de produção 
em geral. Desencadearam o surgimento da biotecnologia 
e da bioindústria contemporâneas. A partir de meados da 
década de 50, assistimos à consolidação da biologia mo-
lecular e às estripulias de seu mais importante objeto de 
estudo, a molécula de DNA. (FERREIRA, 2000, p. 06).

De fato, nas últimas décadas, a humanidade passou por uma 
expressiva revolução biotecnológica, marcada pela ascensão de téc-
nicas como clonagem, seres geneticamente modificados (OGM), re-
produção humana assistida, uso das células troncos e dentre outras 
inovações. Portanto, fica evidente que as dinâmicas no meio social se 
encontram em um estágio de transformação, como exemplificado por 
Ferreira (2000). 

Posto isso, existe uma necessidade normativa de responder, 
bem como de amparar, os questionamentos e efeitos dessas novas 
técnicas na sociedade, cabendo uma análise detalhada dessa nova 
tecnologia genética, visto que irá promover a mudança desse indiví-
duo ao longo de toda a sua vida; surgindo a pergunta: essa técnica 
terá respaldo jurídico quando utilizada para prevenção de doenças no 
Brasil?

Logo, nosso objetivo geral é entender melhor a engenharia ge-
nética, bem como os riscos da manipulação genética na prevenção de 
doenças por uma visão normativa; enquanto que os objetivos especí-
ficos deste artigo são: I – averiguar nas legislações vigentes e no pen-
samento jurídico brasileiro o uso dessa técnica; II - mapear os dados 
e a posição atual da temática no Brasil e, III – sugerir, sob o respaldo 
legislativo, formas de efetivar a técnica de maneira segura e legal. 

Uma vez que a biotecnologia não se encontra mais nas histó-
rias de ficção científica ou campo totalmente especulativo e que, nos 
dias contemporâneos, as novas técnicas se fazem presentes na so-
ciedade e em suas dinâmicas, é preciso que o direito apresente com-
petência em acompanhar os novos rumos e, desta forma, contribuir 
para a área em questão, haja vista que se está explorando um novo 
ramo das ciências jurídicas. Assim, poderá promover o avanço e o 
progresso social então propagado pelo art. 5 da Constituição Federal 
(BRASIL,1988).

Desse modo, a metodologia utilizada caracteriza-se como 
descritivo, visto que a organização envolverá uma explicação breve 
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da engenharia genética, para a adequada análise da aplicação desta 
técnica como prevenção de doenças; além da associação direta das 
legislações pertinentes ao conteúdo e reconhecer a situação atual do 
Brasil em relação ao CRISPR-Cas9, denotando-se também a presen-
ça do método bibliográfico. Por fim, existe no trabalho uma natureza 
básica, pautada em uma análise qualitativa de informações textuais.

A técnica CRISPR-Cas9 e suas implicações

Nas histórias de ficção que relatam um futuro distópico como 
“Feios”1, “Admirável Mundo Novo”2 e “Gattaca3”, a vida humana é sem-
pre vista como algo precioso, mas com a necessidade de ser modela-
da e aperfeiçoada. Na realidade atual, de acordo com Maria de Fátima 
Ferreira (2000, p. 14):

A Organização Panamericana de Saúde divulgou que 
as 4 mil doenças genéticas conhecidas pela medicina 
são responsáveis por cerca de 25% das internações de 
crianças no mundo. As doenças genéticas respondem 
por 27% das causas de mortalidade infantil nos países 
ricos; 11% dos bebês latino-americanos são portadores 
de deficiência física ou mental de origem genética […].

Nesse sentido, é perceptível que as doenças genéticas ocu-
pam grande parte das estatísticas de enfermidades que acometem 
os seres humanos, especialmente as crianças. Como forma de impe-
dir essa situação, há a possibilidade de utilizar a engenharia genética 
como solução.

De acordo com Ramon Andrade de Mello (2021), oncologista e 
professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), da Univer-
sidade Nove de Julho (Uninove) e da Escola de Medicina da Universi-
dade do Algarve, em Portugal, uma possível solução para as doenças 
genéticas pode vir da técnica CRISPR-Cas9, que vem do inglês Clus-
tered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, ou Conjunto 
de Repetições Palindrômicas Curtas Regularmente Inter Espaçadas, 
essa técnica se refere a uma região do genoma bacteriano que é ca-
racterizada pela presença de sequências de DNA curtas e repetitivas. 

1  WESTERFELD, Scott. Feios. Rio de Janeiro: Editora Record, 2016.
2  HUXLEY, Aldous. Admirável Mundo Novo. 22 ed. São Paulo: Globo, 2014.
3  GATTACA: a experiência genética. Direção de Andrew Niccol. Roteiro de Andrew 
Niccol. [S.I.]: Columbia Pictures, 1997. (106 min.), P&B.
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As bactérias têm um sistema que copia o DNA do vírus sem-
pre que são atacadas. No próximo ataque, elas usam essa memória 
para identificá-la. Codificada por RNA, a proteína Cas9 da bactéria 
age como uma tesoura, eliminando parte do DNA do vírus em um novo 
ataque, impedindo sua reprodução. Ademais, ainda consoante ao on-
cologista Ramon, a microbiologia francesa Emmanuelle Charpentier 
em parceria com a bioquímica americana Jennifer Doudna, aplicaram 
essa técnica a outras células, incluindo a de humanos, e descobriram 
que a proteína Cas9 pode tirar sequências de DNA específicas que 
causam doenças no corpo. Essa sequência é então substituída por 
outra sequência, que permite que o gene se regenere. Desde então, a 
nova tecnologia CRISPR-Cas9 tem sido usada para criar sistemas de 
diagnóstico rápidos e econômicos, incluindo a detecção de genes de 
doenças resistentes a medicamentos (MELLO, 2021).

Portanto, do ponto de vista biológico e científico, a técnica 
CRISPR-Cas9 pode ser considerada uma solução extremamente viá-
vel para o tratamento de doenças, detectar genes de enfermidades 
resistentes a medicamentos e até mesmo criar sistemas de diagnós-
ticos rápidos e de baixo custo. De acordo com Silva e Barbosa Jú-
nior (2018), os melhores resultados, no entanto, são na prevenção de 
doenças monogênicas, que são causadas pela modificação em um 
único gene - o que torna o processo mais simples; enquanto que, nas 
doenças multifatoriais, encontra-se vários genes combinados que são 
a causa da doença, além de fatores externos e ambientais, que dificul-
tam o tratamento, tornando a doença mais complexa. 

Todavia, as doenças multifatoriais não são as únicas dificulda-
des da técnica, uma vez que o efeito do mosaicismo pode ocorrer, a 
depender do momento em que o CRISPR-Cas9 é aplicado. Em Zorze-
tto (2017, p. 1) é relatado que

[...] conseguiram aumentar a eficiência e a segurança da 
técnica ao identificar o momento e o modo mais adequa-
dos de adotá-la. Eles injetaram a Cas9 no óvulo com o 
espermatozoide na fecundação – mesmo assim, ela só 
funcionou em metade dos casos. Quando foi inserida 
após a fecundação, os embriões apresentaram um pro-
blema chamado mosaicismo: metade de suas células ti-
nha o gene corrigido e metade, a versão defeituosa

Já o primeiro caso de aplicação da técnica em seres huma-
nos ocorreu em 28 de outubro de 2016, no qual o oncologista Lu You 
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“[...] modificou células com a técnica CRISPR-Cas9 para combater um 
câncer de pulmão em um paciente. O processo constitui na retirada de 
células imunes do sangue do paciente, que foram manipuladas com 
CRISPR-cas9” (REIS; NAVES, 2019, p. 132).

Além disso, no ano de 2021, pesquisadores americanos aplica-
ram a técnica de edição genética diretamente na corrente sanguínea 
de pacientes com uma doença hereditária: Amiloidose por Transtirre-
tina (ATTR). Em média, houve a presença de seis pacientes (quatro 
homens e duas mulheres, com faixa etária entre 46 e 64 anos) cujo os 
resultados mostraram-se promissores, uma vez que em três pessoas 
conseguiu-se interromper a produção da proteína mal nivelada (GILL-
MORE et al., 2021).

Em síntese, percebe-se que o uso da CRISPR-cas9 tem-se 
mostrado uma tecnologia que traz um tratamento médico de maior 
eficiência e menor valor produtivo em relação às possibilidades exis-
tentes atualmente. Leva-se em consideração ainda a perspectiva de 
uma melhora na qualidade de vida dos indivíduos.

Entretanto, com grandes poderes, há grandes responsabilidades, 
como explanado por Volnei Garrafa (1999 apud SÁ; NAVES, 2009, p. 22):

Paradoxalmente, ao mesmo tempo que gera novos seres 
humanos através do domínio das complexas técnicas de 
fecundação assistida, agride diariamente o meio ambien-
te do qual depende a manutenção futura da espécie. O 
surgimento de novas doenças infectocontagiosas e de 
diversos tipos de câncer, assim como a destruição da 
camada de ozônio, a devastação de florestas e a persis-
tência de velhos problemas relacionados com a saúde 
dos trabalhadores (como a silicose) são ‘invenções’ des-
te mesmo ‘homem tecnológico’, que oscila suas ações 
entre a criação de novos benefícios extraordinários e a 
insólita destruição de si mesmo e da natureza

Além disso, ainda segundo Silva e Barbosa Júnior (2018), os 
resultados obtidos pela utilização da terapia gênica ainda não são 
completamente satisfatórios, uma vez que, mesmo obtendo sucesso 
em alguns experimentos, outros apresentam efeitos negativos não to-
leráveis ou não há benefícios após o tratamento. Uma das principais 
dificuldades é a transmissão do gene e a segurança deste método: 

Com relação às barreiras na eficiência da terapia, a razão 
crucial é a necessidade do desenvolvimento de um siste-
ma de entrega de genes eficaz, que resulte em expres-
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são duradoura. Atualmente, há vários sistemas de trans-
ferências de genes e cada um possui atributos distintos, 
incluindo vantagens e desvantagens (SILVA; BARBOSA 
JÚNIOR, 2018, p. 124)

Diante do exposto, é perceptível que ainda existem muitas va-
riáveis e poucas certezas, o que implica a necessidade de mais es-
tudos, antes que a técnica possa evoluir para o uso clínico, tendo em 
vista que havia em 2018, por exemplo, um total de 2409 protocolos de 
terapia gênica em execução e somente 2287 destes encontravam-se 
nas fases I e II ou no processo de transição entre ambas, o que de-
monstra o estágio inicial das pesquisas relacionadas à manipulação 
genética.

O papel da jurisprudência por meio do biodireito

A bioética se configura como o ramo destinado ao estudo das 
questões éticas e morais relacionadas aos organismos vivos presen-
tes no ecossistema para o bem-estar de todos. De forma consonante, 
Renselaer Potter conceitua bioética enquanto estudo dos comporta-
mentos humanos no campo das ciências biológicas (POTTER, 1971).

Por outro lado, o biodireito caracteriza-se por ser uma área das 
ciências jurídicas destinada a tratar de assuntos relacionados à vida 
do indivíduo enquanto um ser dotado dessa, trazendo os limites jurí-
dicos dos confrontos existentes (SÁ; NAVES, 2021, p. 11-15). Logo, a 
bioética seria uma fonte para o biodireito, o qual expande suas frontei-
ras para a interdisciplinaridade com as Ciências Biológicas.

A título de exemplo, há uma complexidade de questões que 
permeiam este assunto, as quais “[...] não podem ser resolvidos pelo 
Direito Comum, afigurando-se o Biodireito como o mecanismo de res-
posta” (SÁ; NAVES, 2009, p. 16), tornando-se, portanto, imprescin-
dível que se tenha uma ampla discussão no campo social e jurídico, 
para que mine a conjuntura de avença entre a premissa básica da 
nossa democracia - que é pórtico fundamental a proteção da dignida-
de humana - pela indiferença no enfoque da ética médica se tratando 
das pesquisas referentes a engenharia genética. 

Uma outra situação que justifica a necessidade de criação de 
leis específicas é que “[...] o microssistema do Biodireito, com princí-
pios e fundamentos próprios, é o que melhor subsidia respostas que 
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envolvam aspectos biomédicos” (SÁ; NAVES, 2009, p. 19), no que tan-
ge a ciência médica e suas novas descobertas genéticas, tendo em 
vista que é uma área extensa e ainda com grande capacidade de ex-
pansão, novos problemas e casos surgirão e que poderão, porventura, 
estarem além da alçada da legislação atual, como se vê no exemplo 
citado por Sá e Naves (2009, p. 14) do professor de anestesia de Har-
vard, que, em 1966, divulgou dados os quais declararam que 12% das 
pesquisas médicas publicadas em uma revista científica renomada 
eram provenientes de investigações científicas antiéticas.

Os caminhos legislativos internacionais da biotecnologia

Entre as legislações internacionais, o Reino Unido, por exem-
plo, como explanado no artigo de Pillay e Thaldar (2018), possui a 
Human Embryology and Fertilisation Act ou o Ato de Embriologia e 
Fertilização Humana, o qual proíbe a implantação de embriões gene-
ticamente modificados, mas não há nenhuma proibição legal em rela-
ção à edição da linha germinativa, além de que as pesquisas podem 
continuar livremente, inclusive em embriões, contanto que estejam 
amparados pela Autoridade em Fertilização e Embriologia Humana 
(Human Fertilisation and Embryology Authority em idioma nativo). 

Outros países, como Suécia e Canadá (PILLAY; THALDAR, 
2018), baniram a edição genética da linha germinativa, sob o entendi-
mento de que essa prática pode afetar o desenvolvimento saudável do 
embrião. Para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO) está banido, ainda que temporariamen-
te, o uso de qualquer edição na linha germinativa. A China, todavia, 
não possui nenhuma restrição legal e segue a visão confuciana de que 
os humanos adquirem a vida somente após seu nascimento, então o 
uso da técnica em embriões é permitido, como compilado pelo arti-
go CRISPR: Challenges to South African biotechnology law (PILLAY; 
THALDAR, 2018).

No início do século XX, em 1907, nos Estado Unidos, 23 esta-
dos adotaram leis que buscavam a ideia de esterilização involuntária, 
eles previam a esterilização de pessoas acometidas de retardos men-
tais, tendências criminais ou consideradas indevidas, para que não 
se reproduzissem (CRUZ, 2012, p. 70). Atualmente, os EUA possuem 
uma abordagem mais cautelosa, juntamente com as organizações na-
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cionais regulamentadoras Food and Drug Administration (FDA), e os 
National Institutes of Health, estabelecendo uma proibição temporária 
da atividade de edição genética, até que mais avaliações sobre os ris-
cos e a segurança da técnica sejam feitas (PILLAY; THALDAR, 2018).

No ano de 1927, nos EUA, houve a decisão sobre a constitu-
cionalidade de se esterilizar pessoas por eugenia4, foram oitos votos 
contra um (CRUZ, 2012, p. 1). De acordo com uma notícia da BBC 
(2017), Carrie Buck, nascida na Virgínia, era interna em uma colônia 
estatal para epiléticos e pessoas com problemas mentais e foi conde-
nada à esterilização compulsória, pela Suprema Corte dos Estados 
Unidos, com o objetivo de evitar que sua “imbecilidade” comprovada 
na geração anterior pelo histórico de vida de sua mãe, Emma (com-
portamento imoral, prostituição e sífilis) sucedesse aos descendentes 
e então cooperasse para a decadência humana (PRIOR, 2015, p. 172). 

O juiz Oliver Wendell Holmes Jr., declarou então uma frase que 
posteriormente ficou famosa: “Três gerações de imbecis são suficien-
tes” (JUSTIA, 2019). Dados da época apontam que cerca de 60 a 70 
mil pessoas foram esterilizadas. Não sendo um fato isolado, mas que 
repercutiu à época na sociedade científica de todo o mundo. 

De acordo com o exposto, fica, portanto, evidente que esse 
caso destaca a importância da proteção preventiva a fim de tutelar 
assuntos ligados à saúde e à genética com muita precaução, pois se 
está lidando com seres humanos e futuras grandes transformações. 
Sobretudo o CRISPR-Cas9, que pode alterar as características indivi-
duais dos seres vivos e possui múltiplas aplicações. Por conseguinte, 
reitera-se a importância do Estado em oferecer proteção a seus cida-
dãos com base nos direitos fundamentais garantidos na Constituição 
Federal de 1988.  

O espaçamento normativo do biodireito

A realidade legislativa brasileira pode ser caracterizada pela 
existência de leis que abrangem as inovações tecnológicas no campo 
da biotecnologia, enquanto há diversas normas de saúde e canais re-
gulamentares alternativos. Por conseguinte, é formado um quebra-ca-
beça, no qual as variáveis encontram-se em uma urgente necessidade 

4  ETIM lat. Cien. eugenia ‘aperfeiçoamento da espécie via seleção genética e con-
trole da reprodução’
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de alinhamento, uma vez que como todas as áreas do direito, à ciência 
e saúde possuem conflitos, principalmente ligados à questão ética.

A Carta Magna de 1988 (BRASIL, 1988) tem suas originalida-
des, principalmente, no tratamento a assuntos ambientais. No artigo 
225, é dado ao poder público a responsabilidade de proteger o pa-
trimônio genético e fiscalizar as entidades dedicadas às pesquisas e 
manipulação de material genético, ou seja, na própria lei constitucional 
dá-se o pontapé inicial na questão do gene humano, algo muito inova-
dor à época dado ao fato que posteriormente surgiria o projeto Geno-
ma Humano, o qual criaria um banco de dados biogenético. 

Após a norma constitucional, foi aprovada a Lei nº 11.105, de 
24 de março de 2005, a chamada Lei de Biossegurança (BRASIL, 
2005), a maior referência no ordenamento brasileiro tratando-se das 
relações bioéticas. Em suma, no art. 3º, inciso IV, estabelece o que 
seria engenharia genética5. Concomitantemente, o art. 4°, inciso III, 
desautoriza a utilização de células germinais humanas, zigoto e em-
brião humano. Vale também mencionar que a Lei de Biossegurança 
regulamenta o descarte dos materiais genéticos, a comercialização 
das tecnologias, bem como a responsabilização civil e penal no caso 
de transgressão das normas. 

De acordo com Paulo Barroso (2020), a Comissão Técnica Na-
cional de Biossegurança (CTNBio) é um colegiado formado por 54 
membros, sendo 27 membros titulares e 27 membros suplentes. A Lei 
define o perfil dos membros como

cidadãos brasileiros de reconhecida competência técni-
ca, de notória atuação e saber científicos, com grau aca-
dêmico de doutor e com destacada atividade profissio-
nal nas áreas de biossegurança, biotecnologia, biologia, 
saúde humana e animal ou meio ambiente. A excelência 
de seus membros e a ecleticidade de suas formações 
permite que as avaliações abordem diferentes aspectos 
relativos à segurança do OGM e as decisões tenham a 
robustez necessária para garantir à sociedade o uso se-
guro dos produtos dele derivados. (ILSI BRASIL, 2020)

No webinar “Biotecnologia na Agricultura Brasileira Histórico e 
Segurança” proferido por Barroso (2020), foi discutida a chegada do 
método CRISPR, o qual deve permitir a introdução de tecnologias me-
5  Atividade de produção, como também a manipulação de moléculas de ácido deso-
xirribonucleico (ADN) e ácido ribonucleico (ARN), ou, conforme a nomenclatura mais 
usual em inglês: deoxyribonucleic acid (DNA) e ribonucleic acid (RNA).
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nos invasivas e com possibilidade de produzir alterações mais contro-
ladas. No entanto, era necessário que a técnica tivesse suas devidas 
adequações às condições da Lei 11.105/2005, Lei da Biossegurança 
que, como citada anteriormente, regula o uso de edição de genes. 

Criada em 1996 pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS), a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), 
segundo Freitas et al (2005, p. 20), é um órgão que tem por objetivo 
analisar e acompanhar a conjuntura ética das pesquisas em seres hu-
manos e elaborar a regulamentação sobre proteção dos participantes 
da pesquisa, sendo, inclusive, o órgão de consulta juntamente com o 
Ministério da Saúde (MS). Sendo, também, quem coordena a rede de 
Comitês de Ética em Pesquisa (CEP), com os quais formam o Sistema 
CEP/Conep. 

Há outras normas relacionadas ao biodireito, porém, elas não 
são decorrentes da atividade jurídico-legislativa; na verdade, mui-
tas delas são originárias de comissões éticas e agências regulado-
ras de pesquisas científicas. Pode-se mencionar a resolução CNS nº 
466/2012 (Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas En-
volvendo Seres Humanos), da CONEP. 

Trata-se da pesquisa realizada compreendendo seres huma-
nos e atualiza a Resolução de nº 196/96. Um dos requisitos desta 
resolução é permitir que os participantes ou seus representantes en-
tendam os procedimentos usados   em todo o processo de pesquisa e 
os seus possíveis riscos e benefícios. É, portanto, um mecanismo de 
proteção dos participantes da pesquisa.

Há ainda o Código de Ética Médica (CFM, 2019) cuja atribuição 
provém do Conselho Federal de Medicina. Devido sua origem distinta 
da Lei de Biossegurança, por exemplo, seria esse código considerado 
jurídico ou simplesmente ético? Maria de Fátima Freire de Sá e Bru-
no Torquato de Oliveira Naves explanaram o assunto a favor de uma 
visão do Código de Ética Médica como normas jurídicas e vão além 
questionando se o julgamento dos conselhos de Medicina é jurídico ou 
não, conforme a explicação de que

os conselhos de Medicina são autarquias, isto é, pessoas 
jurídicas de direito público. Trata-se da própria adminis-
tração pública exercida de forma descentralizada [...] O 
Código de Ética Médica é a Resolução 2.217, de 27 de 
setembro de 2018, do Conselho Federal de Medicina, 
publicado no Diário Oficial da União de 1 de novembro 
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de 2018 [...] Temos, assim, um órgão da administração 
pública, exercendo uma função pública (de julgamento) 
e utilizando uma regulamentação criada por ele; órgão 
competente para tal. (SÁ; NAVES, 2021, p. 19)

Logo, reafirma-se que o biodireito na realidade brasileira se 
caracteriza pela presença de poucas leis, mas muitas normas. Algu-
mas delas, apesar de não falar explicitamente da técnica CRISPR-
-cas9, dão suporte na hora de judicializar a prática. Não obstante, 
o avanço das pesquisas biotecnológicas nos últimos anos mostra 
que o ordenamento brasileiro ainda possui a responsabilidade de 
desenvolver novos passos.

No contexto da engenharia genética brasileira, a legislação 
prevista para o controle legal dessa prática vigora no art. 225, §1º, 
inciso II da Constituição Federal (BRASIL, 1988), a qual afirma que 
é dever do Poder Público preservar a diversidade e a integridade do 
patrimônio genético do país, além de fiscalizar as entidades dedicadas 
à pesquisa e manipulação de material genético. Dessa forma, é notó-
rio que o Poder Público tem a responsabilidade de defender a plurali-
dade e integridade do código genético. 

Nesse sentido, deve-se tomar medidas em relação a uma 
orientação dos cientistas acerca do seu trabalho, principalmente para 
garantir a sobrevivência da espécie humana, como também o respeito 
a sua dignidade, evitando sua coisificação (DINIZ, 2017).

Considerações Finais

Diante do exposto, é possível observar que a engenharia ge-
nética avança de forma promissora na prevenção de doenças, por 
meio da terapia gênica. Por este motivo, têm-se a necessidade de 
estabelecer uma regulamentação firme e estável, para assegurar o 
direcionamento ético e seguro das pesquisas científicas, procurando, 
inclusive, evitar a transgressão de direitos fundamentais, bem como a 
personalidade humana, utilizando os princípios jurídicos já existentes 
ou atualizando as normas de biossegurança para se adequar a uma 
perspectiva ética, pois, quanto mais houver informações, mais as pes-
soas ficarão seguras para utilizar a “técnica das tesouras”. 

Todavia, segundo os cientistas citados ao longo deste trabalho, 
considerar a manipulação genética em humanos sob a mesma ótica 
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jurídica de outros organismos geneticamente modificados é um retro-
cesso, além de diminuir o incentivo à pesquisa e atrasar o processo, 
uma vez que são situações diferentes que exigem tratamentos dis-
tintos - e que a regulamentação em questão foi criada com base nas 
outras técnicas genéticas.

Dessa forma, os cientistas referenciados consideram que deve 
haver uma legislação adequada para cada, inclusive para facilitar a 
pesquisa e incentivá-la, tornando extremamente necessária a atualiza-
ção, ou criação, de legislação adequada para regulamentar as novas 
tecnologias emergentes.
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RESUMO
O presente artigo visa investigar os principais conflitos familiares, que 
são: guarda e pensão alimentícia, voltada principalmente aos impactos 
ocorridos na vida de crianças e adolescentes envolvidos nessa seara. 
Para tal, utilizou-se uma abordagem qualitativa - dedutiva, a fim de estu-
dar aspectos subjetivos dos fenômenos sociais em questão, bem como 
do comportamento humano naqueles que se enquadram nas situações. 
Diante o estudo, concluímos que em se tratando do Direito de Família 
envolvendo crianças e adolescentes, necessita-se de um procedimento 
especial, a fim de encontrar a melhor decisão a ser tomada em benefício 
da prole envolvida, e não dos genitores em disputa judicial.
Palavras-chave: Guarda; Pensão; Família; Criança; Adolescente.

ABSTRACT
This article aims to investigate the main family conflicts, which are: 
custody and alimony, focused mainly on the impacts on the lives of 
children and adolescents involved in this field. To this end, an approach 
was used a study subjective aspects of the social phenomena in ques-
tion, as well as human behavior in those that fit the situations. In view of 
the study, we conclude that when it comes to the Family Law involving 
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children and teenagers, a special procedure is needed in order to find 
the best decision to be made for the benefit of those involved, and not 
the parents in legal dispute.
Key-Words: Custody; Alimony; Family; Children; Teenager.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo da história, a forma de viver em sociedade passou 
por diversas transformações, especialmente as relações familiares, 
em virtude de que as mudanças de caráter político e econômico atin-
giram o seio familiar, trazendo alterações nos costumes tradicionais 
e ocasionando uma reconfiguração nas relações conjugais e paren-
tais. Com a presença de mudanças, conflitos podem começar a surgir, 
e assim como os conflitos podem existir nos mais variados assuntos 
e ambientes possíveis, não seria espantoso sua existência dentro do 
âmbito familiar conforme menciona Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona 
Filho: “A família é, sem sombra de dúvida, o elemento propulsor de 
nossas maiores felicidades e, ao mesmo tempo, é na sua ambiência 
em que vivenciamos as nossas maiores angústias, frustações, trau-
mas e medos” (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2019, p.55). 

No âmbito familiar, conflitos podem se intensificar em casos de 
separações ou divórcios, sobretudo quando existir prole envolvida no 
litígio. Questões acerca da definição de guarda e pensão alimentícia, 
nem sempre são resolvidas de forma consensual, o que pode fazer 
com que seja necessária a presença do judiciário. 

Diante dos problemas familiares mencionados e tratando-se de 
um assunto delicado onde envolve famílias e crianças ou adolescen-
tes, faz-se necessária uma breve abordagem a fim de obter esclare-
cimentos quanto ao assunto, bem como formas amistosas de solução 
dos litígios. Para atingir este objetivo, utilizaremos de estudos de lite-
ratura do direito civil, apresentando suas definições e problemáticas 
acerca do tema, além de apresentar possíveis soluções ou caminhos 
para a dissolução da lide. 

O artigo foi construído apresentando primeiramente os institu-
tos familiares brasileiros: casamento e união estável, abordando pre-
liminarmente sua constituição, pois o foco do trabalho se dá quando 
existem descendentes no caso. Em seguida partimos com as defini-
ções de guarda, de acordo com o código civil brasileiro, a fim de carac-
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terizá-las em suas especificidades, bem com explanar qual a melhor 
modalidade de acordo com o judiciário. Definida a questão de guarda, 
por fim, os aspectos da pensão alimentícia são abordados de forma 
simples e direta, com intuito de elucidar as principais dúvidas existen-
tes, explicando os procedimentos. 

Por conseguinte, no presente artigo, objetiva-se esclarecer 
uma caracterização acerca dos institutos abordados, como forma de 
elucidar eventuais dúvidas em que indivíduos que se enquadrem na 
situação estejam passando, bem como indicar caminhos a fim de que 
os litigantes consigam chegar em uma solução pacífica para o conflito, 
caso estejam envolvidos. 

2. INSTITUTOS FAMILIARES BRASILEIROS: CASAMENTO E 
UNIÃO ESTÁVEL

A família é uma sociedade natural formada por indivíduos, uni-
dos por laço de sangue ou de afinidade, onde os laços de sangue 
resultam da descendência e a afinidade se dá com a entrada dos côn-
juges e seus parentes que se agregam à entidade familiar pelo casa-
mento ou união estável. Na vigência do Código Civil de 1916, o casa-
mento era o único modo reconhecido como constituição de família, 
além do fato de ser indissolúvel e com viés patriarcal. 

Com as evoluções sofridas ao longo da história, surgiram-se 
então novos conceitos de família, entre eles o instituto da união es-
tável. Foi a Constituição Federal de 1988 que erigiu a união informal 
entre homem e mulher ao status de entidade familiar, esta, nos dizeres 
de Maria Berenice Dias:

Trouxe o conceito de entidade familiar albergando rela-
cionamentos para além do casamento. Foi assegurada 
especial proteção tanto aos vínculos monoparentais (for-
mados por um dos pais com seus filhos) como à união 
estável (relação de um homem e uma mulher não forma-
lizada pelo casamento – Artigo 226, § 3.º, da Constituição 
Federal. Com isso, deixou de ser o matrimônio o único 
marco a identificar a existência de uma família. (DIAS, 
2016, p. 230).

Desse modo, entende-se que conceito de família está uniformi-
zado em nosso ordenamento jurídico como sendo, em suma, a união 
de duas pessoas e sua descendência (ou não), vivendo em comunhão 
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plena de vidas. Nesse ínterim, descrevemos que ambos os institutos 
familiares reconhecidos tanto pela Magna Carta quanto pelo Código Ci-
vil, possui seu amparo legal, prerrogativas e direitos a serem seguidos. 

Atualmente não se exige a formalidade somente do casamen-
to civil (certidão de casamento como documento comprobatório para 
os devidos fins), para que famílias consigam ingressar na busca ao 
judiciário para pleitear seus direitos. Outro fato é que nem sempre os 
relacionamentos, sejam eles formalizados ou não, vigoram por bastan-
te tempo, sendo necessário ocorrer a separação, seja ela em forma 
de divórcio (quando a formalização for por casamento), dissolução da 
união estável (para aquelas que são formalizadas em cartório), ou até 
mesmo, simplesmente, o afastamento do casal, caso a união não seja 
formalizada de forma documental.

Nos casos de separação onde envolva a presença de descen-
dentes do relacionamento, seja essa separação formalizada ou não, 
gerará o dever do pagamento de pensão alimentícia à prole, bem como 
definição de qual genitor ficará com a guarda direta da criança. Caso 
tais situações não sejam definidas de forma consensual entre o casal, 
a situação será levada ao judiciário, onde será definido dentro do caso 
concreto, a melhor solução, visando sempre o bem-estar da prole, ou 
seja, a melhor decisão para benefício deste, nunca para benefício ou 
proveito dos genitores envoltos. 

3. GUARDA E SUAS MODALIDADES

Definimos a guarda como sendo o poder/responsabilidade que 
os pais têm em relação aos seus descendentes. Mesmo que um pro-
cesso de separação implique mudanças na vida do casal, a respon-
sabilidade dos pais em relação a sua filiação permanece inalterada, e 
a definição da guarda, objetiva garantir o cumprimento dos deveres e 
a observação dos direitos relacionados aos pais e sua descendência. 

Não só o Código Civil (artigo 1.566, IV), mas também a Cons-
tituição (artigo 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - 
artigo 4) impõem à família o dever de sustento, guarda e educação da 
prole. Segundo os dizeres de Maria Berenice Dias: 

Essa obrigação é dos pais enquanto pais, não enquan-
to casados. Ainda que a direção da sociedade conjugal 
seja exercida por ambos os cônjuges (Código Civil, ar-
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tigo 1.567), e as eventuais divergências devam ser sol-
vidas judicialmente, tal fator não gera responsabilidade 
solidária no sentido de que o adimplemento do dever por 
um dos pais libera o outro do encargo. (DIAS, 2016, p. 
278).

No ordenamento jurídico brasileiro, possuímos dois tipos de 
guarda definidos pelo artigo 1.583 do Código Civil de 2002, quais sejam:

1.1. Guarda unilateral: É o tipo de guarda atribuída a apenas um 
dos genitores, sendo que a outra parte mantém o direito de 
visitas e o de acompanhar e supervisionar as decisões quanto 
à criação da prole. Neste caso, quem não estiver com a guarda 
deverá contribuir para o sustento do descendente, mediante o 
pagamento de pensão alimentícia. Nessa modalidade, o refe-
rido artigo em seu §2º apresenta critérios para a definição do 
genitor que oferece melhores condições para o seu exercício, 
sendo estes os seguintes: afeto nas relações com o genitor e 
seu grupo familiar, saúde, segurança e educação. Desta forma, 
afasta-se a interpretação no sentido de que aquele que tem 
melhor condição seria o que possui mais recursos financeiros.

1.2. Guarda compartilhada: Nessa modalidade ambos os pais de-
cidirão sobre a vida da criança ou do adolescente em nível de 
igualdade. Tudo o que diz respeito à criação da prole, deve ser 
compartilhado com ambos os genitores. Aqui não há obrigato-
riamente a necessidade de que o período de permanência com 
cada um dos pais seja exatamente o mesmo. O que ocorre é 
que, será designada a residência fixa do descendente (ou seja, 
sob o poder imediato de um dos genitores), e ao outro respon-
sável será resguardado o direito de visitas alternadas. Ambos os 
responsáveis tomam as decisões juntos e participam de forma 
igualitária da vida do descendente e aquele com que o mesmo 
não more, vai ter que arcar com o pagamento de pensão alimen-
tícia. Pode ser estabelecida mediante consenso ou determina-
ção judicial, e vale dizer que a guarda compartilhada agora é a 
regra, onde o juiz somente não a determina caso um dos pais 
não queira a guarda da criança ou do adolescente, ou em casos 
específicos que possam resultar em prejuízo para o indivíduo.
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De acordo com o artigo 1.583 do Código Civil, estabelece que a 
guarda será unilateral ou compartilhada, onde a unilateral é atribuída a 
somente um dos genitores (ou alguém que o substituía, um responsável 
no caso), e a guarda compartilhada, refere-se àquela em que a respon-
sabilização da criança, fica sobre a responsabilidade dos dois genitores. 
Ressalta-se que nos casos em que os pais não entram em consenso, a 
definição se dará pelo judiciário, através de decisão do juiz.

Como aqui tratamos de relações pessoais, e nem sempre as 
mesmas são resolvidas de forma consensual, importante frisar enten-
dimento do Código Civil em situações onde os genitores não entrem 
em acordo quanto à guarda da prole envolvida, entendimento este dis-
posto no artigo 1.584, § 2º, que diz:

Art. 1.584, § 2º. Quando não houver acordo entre a mãe 
e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos 
os genitores aptos a exercer o poder familiar, será apli-
cada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores 
declarar ao magistrado que não deseja a guarda do me-
nor. Art. 1.584, § 2º, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 (Brasil, 2002).

Tendo em vista a primazia dos interesses dos menores, exis-
tem casos em que o juiz pode decidir de forma diferente dos critérios 
até aqui estabelecidos, haja vista essa autoridade ser investida dos 
mais amplos poderes. Conforme o artigo 1.586 do Código Civil, o juiz 
poderá adotar essas mudanças nos critérios, por meio da comprova-
ção de motivos graves, que levem a crer prejuízo à prole envolvida. 
Segundo os dizeres de Carlos Roberto Gonçalves “a questão da guar-
da admite revisão, sempre a bem do menor, com base no princípio 
rebus sic stantibus (estando assim as coisas), não havendo coisa jul-
gada” (GONÇALVES, 2017, p. 366).

4. ASPECTOS DA PENSÃO ALIMENTÍCIA

Pensão alimentícia é o valor pago a uma pessoa para o suprimen-
to de suas necessidades básicas de sobrevivência e manutenção. Apesar 
da palavra “alimentos”, o valor não se limita apenas aos recursos neces-
sários à alimentação propriamente dita, devendo abranger, também, os 
custos com moradia, vestuário, educação, saúde, lazer, entre outros.

Conforme descrito no artigo 1.694, do Código Civil, a obrigação 
alimentar é decorrente do parentesco, ou da formação de uma família. 
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Nesse âmbito de parentesco, afirma o artigo 1.696 do Código Civil, 
que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e 
extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais pró-
ximos em grau, uns em falta de outros. Assim, podem receber pensão 
alimentícia os descendentes e os ex-cônjuges e ex-companheiros de 
união estável. Aos descendentes de pais separados ou divorciados, o 
pagamento da pensão alimentícia é obrigatório até atingirem a maio-
ridade (18 anos de idade) ou, se estiverem cursando ensino técnico 
ou superior e não tiverem condições financeiras para arcar com os 
estudos, até a conclusão do mesmo.

Definido o instituto da pensão alimentícia, surgem alguns ques-
tionamentos, tais como:

4.1 Quais os procedimentos para receber pensão alimentícia?

Existe a lei conhecida como “Lei de Alimentos”, trata-se da Lei 
n. 5.478/68, na qual estabelece procedimento especial a ser seguido 
para propositura de uma ação de alimentos. Contudo, só pode valer-se 
do rito especial, quem puder apresentar prova pré-constituída do pa-
rentesco (certidão de nascimento) ou do dever alimentar (certidão de 
casamento ou comprovante de companheirismo), caso contrário, terá 
de ajuizar ação ordinária. (GONÇALVES, 2017, p. 721).

O pedido de pensão alimentícia se dá através de ação judicial 
por meio de representação por advogado. Caso a parte requerente 
não possua condições de arcar com o pagamento das custas proces-
suais (seja hipossuficiente), é possível o acesso ao judiciário através 
de representação da Defensoria Pública do Estado.

4.2 Quem possui legitimidade para propor ação de alimentos?

A legitimidade ativa para propor ação de alimentos é da prole, 
devendo os pais representá-los ou assisti-los, conforme a idade, bem 
como de todas as pessoas com direito de reclamar alimentos. (GON-
ÇALVES, 2017, p. 722). 

O Ministério Público também é parte ativa para propor ação de 
alimentos em benefício de menor, independente do exercício do poder 
familiar, da capacidade da Defensoria Pública de atuar, ou da existên-
cia de risco previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
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Dessa forma, o Ministério Público atuará na ação como substituto pro-
cessual, onde irá propor a ação em nome da criança ou adolescente, 
defendendo assim o direito alheio. Tal entendimento está previsto na 
Súmula 594, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que diz: 

O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar 
ação de alimentos em proveito de criança ou adolescen-
te independentemente do exercício do poder familiar dos 
pais, ou do fato de o menor se encontrar nas situações de 
risco descritas no artigo 98 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, ou de quaisquer outros questionamentos 
acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública 
na comarca. (STJ, SÚMULA N. 594).

Portanto, a ação de alimentos pode ser proposta pela prole 
(sendo assistida ou representada por um dos genitores, através de 
advogado particular constituído, através de representação pela Defen-
soria Pública do Estado ou até mesmo através do Ministério Públicos, 
visto que este possui legitimidade para propor ação de alimentos em 
benefício de menores hipossuficientes.

4.3 Qual o valor em média a ser recebido como pensão alimentícia?

Para a fixação do valor, o magistrado irá analisar situações 
como: necessidade e possibilidade, conforme disposto no Código Ci-
vil, em seu artigo 1.695, que diz:

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os 
pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, 
pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem 
se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do neces-
sário ao seu sustento. Art. 1.695, da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 (Brasil, 2002).

Desse modo, o valor dependerá tanto da situação econômica 
daquele que irá alimentar, tanto quanto da necessidade do alimentado, 
de forma que o valor possa suprir naquilo que mais necessitar.

4.3.1 Necessidade: Quantia apta a suprir as necessidades básicas 
do Alimentado (filho), tais como verba necessária para comer, morar, 
vestir, estudar, lazer, etc.
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4.342 Possibilidade – Capacidade do Alimentante (aquele que irá pa-
gar a pensão) de suportar determinado custo sem prejudicar o seu 
sustento e manutenção de vida.

Além do binômio tradicional sobre a necessidade e possibilida-
de, a doutrina moderna acrescenta um terceiro pressuposto a ser ana-
lisado no processo de fixação do valor a ser pago, é a razoabilidade ou 
proporcionalidade. Segundo Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho, 
este terceiro pressuposto trata-se justamente da medida entre as duas 
primeiras circunstâncias, ou seja, importa não somente a necessidade 
do credor ou a capacidade econômica do devedor, mas, sim, a con-
junção dessas medidas de maneira adequada. Os autores entendem 
que a definição da pensão de alimentos possui caráter exclusivo para 
o benefício da prole envolvida, excluindo qualquer alusão à benefícios 
meramente financeiros, segundo seus dizeres: 

A fixação de alimentos não é um ‘bilhete premiado de 
loteria’ para o alimentando (credor), nem uma ‘punição’ 
para o alimentante (devedor), mas, sim, uma justa com-
posição entre a necessidade de quem pede e o recurso 
de quem paga. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2019, 
p. 722).

Dessa forma, a Pensão será estabelecida com base em por-
centagem do salário base do alimentante, sempre de forma a pos-
sibilitar uma vida digna ao alimentado sem prejudicar o sustento do 
alimentante.

4.4 Desemprego e o pagamento de pensão alimentícia

Os alimentos são prestações para satisfação das necessidades 
vitais de quem não pode provê-las por si, fornecendo ao alimentando 
o necessário à sua subsistência. A pensão alimentícia abrange não 
só os alimentos, mas também, o indispensável ao sustento, vestuário, 
habitação, lazer, assistência médica, instrução e educação. Dito isto, 
entendemos que tal necessidade não deixa de existir em virtude do 
desemprego do prestador de alimentos, gerando o questionamento, 
desemprego exonera o prestador a pagar pensão alimentícia?

Conforme análise de alguns casos envolvendo a problemática 
abordada, em decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Amazo-
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nas (TJAM), conclui-se que apenas a alegação de desemprego não 
exonera o devedor de alimentos da obrigação de pagar ao alimentan-
te, necessitando comprovação de sua situação financeira, de forma 
que seja constatada real alteração da capacidade financeira do deve-
dor. Se constatada alteração em sua capacidade financeira, é possível 
que o valor anterior decretado seja revisado, bem como evitar a prisão 
civil do devedor. Vejamos um exemplo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE 
ALIMENTOS. FILHA MENOR. NECESSIDADES PRE-
SUMIDAS. ALIMENTANTE QUE NÃO COMPROVA 
ALEGAÇÃO DE ATUAL SITUAÇÃO DE DESEMPRE-
GO. QUANTUM DA OBRIGAÇÃO FIXADO NA SEN-
TENÇA CONFIRMADO. RECURSO DESPROVIDO. I 
– Justifica-se a revisão dos alimentos sempre que, em 
razão de fato superveniente à fixação da verba, houver 
alteração do binômio necessidade-possibilidade, ou seja, 
se a capacidade financeira do alimentante sofrer alte-
ração, ou se as condições econômicas do alimentando 
justificarem, admite-se a redução ou a majoração da 
pensão alimentícia, ou mesmo sua exoneração. II – No 
caso dos autos, o agravante não se desincumbiu do ônus 
da prova, no sentido de demonstrar que realmente não 
tem condições de arcar a pensão alimentícia fixada no 
percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mí-
nimo. III – Agravo de Instrumento conhecido e desprovi-
do. (Agravo de instrumento 4003295-28.2019.8.04.0000) 
Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Amazonas.

No caso em questão, trata-se de um pedido de ação revisional 
de alimentos, onde o autor (alimentante) alegou desemprego, a fim de 
diminuir o valor pago como pensão alimentícia. Ocorre que a jurispru-
dência entende que somente a alegação de desemprego não justifica 
a revisão pleiteada, fazendo necessária comprovação dos fatos alega-
dos, o que não ocorreu e o recurso conhecido fora desprovido. Outro 
exemplo com as mesmas alegações, se fazem presentes no agravo de 
instrumento a seguir: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓ-
RIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RE-
DUÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA 
ALEGADA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTAN-
TE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO 
CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER 
MINISTERIAL. (Autos nº 4004705-92.2017.8.04.0000) 
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Amazonas.



110

Ao propor ação de revisão de alimentos, caso seja comprova-
da alteração na capacidade contributiva do autor, justificando o pedi-
do de redução do pagamento de pensão alimentícia na ação, o pedido 
pode ser concedido. No habeas corpus preventivo de nº 4000356-
91.2019.8.04.0900, o autor comprovou alteração significativa de seus 
subsídios, justificando o pedido de diminuição do valor, bem como afas-
tamento da ordem de prisão civil que havia sido decretada. Vejamos:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO DE 
ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. PRISÃO 
CIVIL DECRETADA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR 
COMISSIONADO. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE 
CONTRIBUTIVA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDA-
DE. MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE PARTE 
DA OBRIGAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVI-
SIONAL. JUSTIFICATIVAS PLAUSÍVEIS. FUNDADA 
AMEAÇA. SALVO-CONDUTO CONCEDIDO. 1. Em se 
tratando de Habeas Corpus preventivo visando afastar 
a ordem de prisão civil proferida nos autos de execução 
de alimentos, há de se verificar a existência dos requisi-
tos da atualidade, voluntariedade e se inescusável o ina-
dimplemento da obrigação. 2. In casu, houve alteração 
na capacidade contributiva do Paciente, na medida em 
que foi exonerado do anterior cargo comissionado, não 
sendo, portanto, voluntária a ausência de pagamento. 3. 
Ademais, o Paciente comprovou estar pagando quantia 
mensal na proporção possível, tendo ajuizado ação revi-
sional para rever o montante da obrigação, o que cons-
titui justificativa plausível para afastar a fundada amea-
ça de segregação. 4. Em consonância com o Parquet, 
salvo-conduto concedido. (Habeas Corpus Preventivo n.º 
4000356-91.2019.8.04.0900) 7ª vara de família/ Primeira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Amazonas.

Desta forma, o que pode fazer um prestador de alimentos que 
estiver nessa situação? O mesmo pode iniciar a propositura de uma 
ação de revisão/redução de alimentos, conforme artigo 1.699 do Có-
digo Civil, buscando por meio desta, comprovar a atual situação fi-
nanceira, a impossibilidade em pagar o valor que era adimplido até o 
momento e requerer à justiça a determinação de pagamento de novo/
menor valor. Quando da propositura da ação de revisão/redução de 
alimentos, o juízo avaliará a condição do genitor responsável em pagar 
a pensão, bem como, a condição do outro genitor que, via de regra, 
detém a guarda física da prole, ainda, as necessidades e a condição 
de vida da criança ou do adolescente, para que a mesma não sofra 
com abruptas mudanças em sua condição social. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10615037/artigo-1699-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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4.5 Pensão Alimentícia em tempos de pandemia

Trazendo o problema para a atualidade, onde vivencia-se uma 
pandemia em virtude do Coronavírus, que acabou por gerar grande 
impacto na economia, é possível que gerem incertezas acerca do pa-
gamento de pensão alimentícia durante a situação emergencial. Ocor-
re que mesmo no caso da pandemia, em que podem haver situações 
de vulnerabilidade da parte do alimentante, este não fica isento da 
obrigação de pagamento da pensão. 

O que pode ser feito é um pedido de revisão de alimentos (con-
forme citado no tópico anterior), podendo o ingressante utilizar-se de 
documentos e/ou meios que comprovem a nova situação financeira. 
Contudo, a situação por si só, não exonera o devedor de alimentos de 
cumprir com a obrigação de pagar.

A novidade se dá com a chegada da Lei N. 14.010/2020, de ca-
ráter emergencial e transitório durante o período do Coronavírus, em 
que suspendeu a prisão civil por dívida alimentícia, conforme disposto 
em seu artigo 15º:

Art. 15. Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dí-
vida alimentícia, prevista no art. 528, § 3º e seguintes 
da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 
Processo Civil), deverá ser cumprida exclusivamente sob 
a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade 
das respectivas obrigações. Art. 15º da Lei nº 14.010, de 
10 de junho de 2020 (Brasil,2020).

Dessa forma, ainda que o pagador da pensão (alimentante) 
esteja desempregado, o dever de pagar continua ativo, visto que as 
necessidades do alimentado não são interrompidas em virtude de tal 
acontecimento. Logo, não ocorre a exoneração do dever de pagar, 
devendo recorrer à revisão do valor, comprovando a atual situação 
econômica e pleitear mudanças nos valores para que consiga arcar 
com os pagamentos a título de pensão alimentícia.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do presente artigo, realizamos uma trajetória histórica 
acerca dos precedentes dos institutos familiares brasileiros, até a concei-
tuação e reconhecimento legal das modalidades hoje existentes, entre 
elas, as mais conhecidas: casamento e união estável. Vimos também que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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dentro de um âmbito familiar, os envolvidos na relação podem gerar des-
cendentes, onde nasce uma nova seara de direitos e deveres, tais como: 
responsabilidade legal, educação, criação, entre outros. Assim como nas-
ce uma família, a partir da sociedade natural formada por indivíduos, uni-
dos por laço de sangue ou de afinidade, a mesma pode sofrer alterações, 
quando os genitores vêm a se separar. Nessa separação, os conflitos 
podem se intensificar, especialmente na tratativa referente à definição de 
guarda e pensão alimentícia para os indevidos envolvidos na relação.

Sobre a guarda, o ideal seria que a mesma fosse definida de for-
ma consensual entre os pais da criança envolvida. Contudo, quando o 
consenso não for alcançado, deverá ser levado ao judiciário, onde será 
definida por meio de uma série de fatores, visando sempre o melhor 
interesse do descendente envolvido. Quanto à pensão alimentícia, ao 
ser levada ao judiciário, será definido um valor a ser pago ao indivíduo 
beneficiado (alimentado) para o suprimento de suas necessidades bá-
sicas de sobrevivência e manutenção. Apesar da palavra “alimentos”, 
o valor não se limita apenas aos recursos necessários à alimentação 
propriamente dita, devendo abranger, também, os custos com moradia, 
lazer, vestuário, educação, saúde, entre outros. Além dos problemas já 
apresentados, existe também a problemática do fenômeno de alienação 
parental, que quando praticado, pode gerar efeitos emocionais e psico-
lógicos negativos, que a relação entre os pais causa na vida dos filhos. 

Quando se trata do Direito de Família onde os descendentes 
são envolvidos no litígio, necessita-se de uma atenção e um cuidado 
especial, pois a prioridade se dá para a melhor decisão a ser toma-
da em benefício do menor envolvido, e não dos genitores em dispu-
ta judicial. Os casos precisam ser individualizados, para que além de 
atender as necessidades básicas de fato, a integridade psicológica do 
menor, seja protegida. Não olvidando de analisar a necessidade e pos-
sibilidade da outra parte arcar com o que vier a ser decidido, chegando 
assim, em uma decisão benéfica para ambas as partes em conflito.

Tanto a doutrina quanto a legislação concordam que a melhor 
definição de guarda se trata da guarda compartilhada, modalidade 
essa preferível no nosso sistema desde o advento da Lei 13.058, de 
22 de dezembro de 2014, onde passou a ser o regime prioritário, sal-
vo manifestação de recusa expressa. As vantagens são manifestas 
em virtude de não existir exclusividade para nenhum dos genitores, 
trazendo resultados positivos na dimensão psíquica da criança ou do 
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adolescente que passa a sofrer em menor escala com o fim da relação 
entre os seus genitores. Em relação ao pagamento de pensão alimen-
tícia, dada a obrigação da prestação de alimentos no artigo 1.692, do 
Código Civil, constata-se que o devedor de alimentos não pode se 
exonerar de sua obrigação, garantindo esse direito à prole em litígio. 
Dessa forma, conclui-se que a legislação supre o papel da obrigatorie-
dade dos genitores para com o pagamento de pensão alimentícia aos 
seus descentes, sem deixar qualquer parte envolvida desamparada 
(garantindo os meios básicos de subsistência para ambos), garantindo 
tais direitos para as crianças e adolescentes inseridas nesses casos.
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RESUMO
Alimentos, conceitualmente falando, refere-se a qualquer necessida-
de primordial para que um indivíduo subsista de forma digna em so-
ciedade, podendo representar tanto um valor monetário, como tam-
bém uma obrigação de fazer, no sentido de suprir a hipossuficiência 
do alimentando. A obrigação legal de “alimentos” está normatizada 
na Constituição Federal Brasileira, no Código Civil de 2002, no Novo 
Código de Processo civil e na lei própria de alimentos. Nesse estu-
do, relacionam-se as previsões jurídicas de exceção ao princípio da 
repetibilidade, como forma de colocar luz sobre o direito a reaver valo-
res pagos na modalidade de “reparação dos danos causados” a quem 
se acusa falsamente a paternidade. Desenvolveu-se um estudo de re-
visão narrativa, coletando dados de obras, dentre as mais relevantes. 
Os achados foram explorados de forma sistemática, tendo sido orga-
nizados em temas de análises. Os resultados permitem concluir que há 
uma tendência crescente de se buscar punir a má-fé nos casos de a 
autora ter, comprovadamente, ciência de quem é o verdadeiro genitor, 
ou seja de a mãe reparar o falso pai por danos materiais e inclusive 
morais, caso se verifique imputação indevida. Muito embora haja certa 
anuência das Cortes à repetibilidade, não se constataram julgados no 
país que tenham gerado jurisprudência nessa direção.
Palavras–chave: Alimentos gravídicos. Princípio da irrepetibilidade; 
Reparação de danos. Encargos alimentícios.
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1. INTRODUÇÃO

Com a pretensão de analisar previsões no regramento jurídi-
co, referentes ao direito de o alimentando reaver valores ou encargos 
pagos de forma indevida a título de alimentos comuns ou gravídicos, 
constatam-se muitas e variadas causas que fazem exigir prestação 
de alimentos, levando os operadores do direito e legisladores e esta-
belecerem uma classificação possível de operar. Em acordo com os 
escritos de Dias (2017b, p19):

Tradicionalmente, os alimentos são classificados pela 
doutrina quanto à finalidade (provisórios, definitivos e 
transitórios), à natureza (naturais e civis), à causa (vo-
luntários, indenizatórios e legítimos); ao tempo (atuais, 
futuros e pretéritos); a forma de pagamento (próprios e 
impróprios).

O conceito de alimentos, por sua vez, não consta do Código Ci-
vil, sendo interpretado como prestações feitas ou devidas para outrem 
que necessite manter sua existência física, por meio do sustento do cor-
po, e sua existência social. Não existe, todavia, divergência doutrinária 
com relação ao conceito de “alimentos” – o que há é um interesse do 
Estado para considerar e fiscalizar as normas que regem essa espe-
cífica vocação social de preservação da vida humana (DIAS, 2017b).

Em princípio, o alimento remete ao dever/poder familiar, ou 
seja, é a família como entidade que deve fornecer suporte necessário 
e suficiente para uma mútua assistência (ROLF, 2011). Corrobora essa 
ideia o Art. 229 da Constituição Federal-CF: “Os pais têm o dever de 
assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o de-
ver de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade” 
(BRASIL, 1988). E mesmo quando rompidos os vínculos afetivos por 
separação ou rompimento de vínculos afetivos, prevalece o dever de 
mútua assistência.

Por seu turno, os alimentos como os “institutos” têm origem no di-
reito das obrigações: obrigação dos pais de sustentar os filhos; e o poder 
familiar. Ou seja, o instituto do casamento, como da união estável obriga 
os cônjuges a providenciarem condições de subsistência e de educação 
aos filhos gerados – sendo também devido, pelos que possuem relação 
de parentesco, aos que não dispõem das condições para arcar com a 
própria subsistência material (SARLET, 2012). Nesses termos, a nature-
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za dos alimentos – como direito fundamental e inerente à dignidade da 
pessoa –, também atende ao princípio instituído pelo art. 1º, III, da CF:

A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democráti-
co de Direito e tem como fundamentos:
III- a dignidade da pessoa humana.

Decorre dos princípios jurídicos o entendimento de que a res-
ponsabilidade do Estado está em promover políticas públicas direcio-
nadas ao propósito de que as pessoas tenham acesso ao necessário 
para o seu completo desenvolvimento biológico e psíquico-social; 
sem, no entanto, afastar a responsabilidade dos entes familiares e da 
sociedade civil. De acordo com Venosa (2014, p.260):

...responsabilidade é sempre ligada ao conceito de 
obrigação; resulta do comportamento do homem, 
omissivo ou comissivo, que tenha causado modifi-
cação nas relações jurídicas com seu semelhante.

O direito aos alimentos se consubstanciam, assim, em institutos 
que determina uma vida digna, com prevalência da família como pro-
vedora maior do suporte material necessário a quem não tem meios 
para subsistir. Relaciona-se com as diretrizes constitucionais, espe-
cificamente com a realização da Dignidade Humana, como condição 
inafastável da existência humana. Atrela-se, portanto, ao conteúdo da 
tutela da pessoa e da vida em sociedade. No artigo 1695, do código 
civil (BRASIL, 2002, s.p), diz que:

São devidos alimentos quando quem os pretende não 
tem bens suficientes nem pode prove, pelo seu trabalho 
à própria mantença, e aquele, que pode fornece-los sem 
desfalque necessários para o seu sustento.

Por assim ser, antes mesmo de uma Lei específica para tratar 
dos casos de gestação sem a presença física do pai, fora do instituto 
do casamento – exemplo é a Lei 11.804, que disciplina a pretensão a 
alimentos gravídicos, sancionado em 5 de novembro de 2008 –, os 
jugados já assumiam a posição de conceder alimentos à gestantes, 
com base no direito à vida e no princípio da “paternidade responsável”. 
Aludida norma configura verdadeira evolução no direito positivo nacio-
nal (ALIMENTOS, 2009, p. 96):
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...é patente o fato de que a gravidez acarreta elevadas 
despesas com alimentação especial, assistência médi-
ca e psicológica, exames complementares, internações, 
parto, medicamentos e demais prescrições preventivas 
e terapêuticas indispensáveis [...] sendo que a gestan-
te não tinha alternativa, senão arcar com tudo sozinha, 
para, depois do nascimento do bebê, ajuizar uma inves-
tigação de paternidade, com vistas a obter alguma ajuda 
financeira na mantença do filho.

A lei 11.804/08 é portanto relativamente jovem. Porém, desde 
a sua instauração, a carta magna passou a conduzir essas relações, 
primeiramente, pelo princípio disposto no art. 3º, que evoca também a 
solidariedade como fundamento da mútua obrigação de pessoas:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, 
justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem 
de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação.

A Constituição Federal reconhece, assim a obrigação tanto dos 
pais de ajudar, criar e educar os filhos menores, como também faz 
menção à obrigação que repousa na solidariedade do Estado e da so-
ciedade em geral. Diversos jugados do STF, inclusive, vai ao encontro 
dessa necessidade de garantir uma eficácia aos direitos fundamentais, 
aplicando interpretações sistemáticas dos dispositivos constitucionais 
que concretizem fundamentos da Carta Magna, acompanhando deci-
sões que prevê responsabilidades de todos os envolvidos no dever de 
alimentos (VENOSA, 2011).

Finalmente, pode-se entender a obrigação alimentar direta-
mente relacionada com a assistência mútua entre familiares afim de 
evitar estados de miserabilidade que exijam intervenções direta do Es-
tado na qualidade de vida de terceiros e segundo uma obrigação/dever 
de amparar (DIAS, 2017b).

Ocorre, de fato, que ao gerar deveres recíprocos entre os inte-
grantes familiares e o Estado, este último não se libera do encargo de 
prover direitos constitucionais ao cidadão. Em particular, tratando-se 
de crianças e adolescentes, mesmo sendo primeiramente atribuída 
responsabilidades à família, o Estado é responsável prioritário pelas 
garantias devidas para ser a criança ser gestada, crescer saldável e 
formar-se cidadãos.
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2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Arcabouço jurídicos que leva ao princípio da irrepetibilidade

Em sua abrangência, o direito a alimentos figura conjunto de 
disposições e regulamentações de praticamente todas as normas de 
direito material e processual: o Código Civil de 2002, o Novo Código de 
Processo civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a lei própria 
de Alimentos. Abordado pelo Código Civil, artigo 1696, o dever de 
prestar alimentos é recíproco para todos da relação parental, sendo 
direito inafastado de todos os filhos; alcançando, inclusive, os filhos 
adotivos, os de fora do casamento e os socioafetivos (PINTO, 2017).

Igualmente evocando os princípios da solidariedade e dignida-
de, basilares no direito de família, o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA) dispõe sobre a “o melhor interesse” e a “doutrina da prote-
ção integral”, enquadrados em Convenção Internacional que ascende 
a criança à condição de sujeito de direitos, declarando a infância como 
fase especial do processo de desenvolvimento e com prioridade abso-
luta (BRASIL, 2017).

É dentro desse arcabouço jurisdicional que a ciência do Direito 
tem legitimidade para abordar o tema dos “alimentos” não somente 
em seu significado literal da palavra, mas também a abrangência con-
ceitual que insinua o direito a alimentos como toda e qualquer neces-
sidade primordial para que um indivíduo subsista de forma digna em 
sociedade, podendo o encargo representar tanto um valor monetário, 
como também uma obrigação de fazer, que suprirá a hipossuficiência 
do alimentando (PINTO, 2017).

Advêm da própria natureza da solidariedade e da dignidade 
humana o caráter inviolável, intemporal e universal (dimensão jusnatu-
ralista-universalista) dos alimentos. Ou seja, segundo VENOSA (2014, 
p 182), os alimentos são, sobremaneira, devidos:

 “...não apenas pelo companheiro reconhecido, mas 
por qualquer um que tenha concebido o nascituro”. 
De outro lado, “ninguém pode, por ato voluntário, 
renunciar ao direito de pedir alimentos no campo 
de família”.

Como visto, a obrigação legal dos “alimentos” está normatiza-
da na Constituição Federal Brasileira. Dentro dessa nova ordem existe 
a proteção do direito à vida, esculpido no art. 5º:
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Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangei-
ros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida.

Também o instituto é lembrado no Novo Código de Processo 
civil e em lei própria de alimentos. No Código Civil de 2002, contudo, 
em relação à preservação da vida intra-uterina, é também a preocu-
pação do legislador com as garantias do nascituro: Art. 2º, “A persona-
lidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe 
a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro” (BRASIL, 2002). 
Em seu artigo 1695 do código civil se lê:

São devidos alimentos quando quem os pretende não 
tem bens suficientes nem pode prove, pelo seu trabalho 
à própria mantença, e aquele, que pode fornece-los sem 
desfalque necessários para o seu sustento.

Ainda, o direito de alimentos tem como fundamentos normas 
próprias, jurisprudências, doutrinas e princípios; porém, nesse projeto 
de pesquisa, põe-se foco no princípio da irrestituibilidade(ou irrepetibi-
lidade). Reza o princípio da irrepetibilidade que daquele que fornece os 
alimentos, independentemente de serem provisórios ou provisionais, 
não se pode pretender a restituição dos valores do encargo alimentício 
nem mesmo existe vias legais para obrigar o alimentando a devolver 
(OLIVEIRA, 2018 p. 613).

Os fatos incontroversos também não merecem prova. 
Nesse aspecto, nada adianta aos litigantes lutar por pro-
vá-los, pois ambos têm os fatos como verídicos. Assim, 
em ação de alimentos, se a paternidade geradora do di-
reito a alimentos não é contestada, a matéria é incontro-
versa e sobre ela não girará a prova. No entanto, ainda 
que os fatos sejam incontroversos, não ficará o julgador 
adstrito a aceitá-los, porque o contrário poderá resultar 
do bojo probatório.

O princípio supracitado é tido como uma axioma inquestionável 
pelo direito; querendo significar que os encargos alimentícios visam 
garantir a vida e são convertidos em bens de consumo para asse-
gurar a subsistência do indivíduo hipossuficiente, sendo impensável 
pretender sua restituição (SARLET, 2012). Vale ressaltar que, tal con-
dição não foi normatizada pelo legislador, porém é uma doutrina acei-
ta, pois que constituída no campo do direito de alimentos.
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Princípio que rege o tema dos alimentos, a irrepetibilidade im-
plica dizer que não se imagina pretender que os recursos destinados 
à bens de consumo e para sobrevivência de outrem sejam devolvidos. 
Mesmo nos casos de ser revista a pensão para menor valor ou quan-
do há exclusão da totalidade dela, os efeitos são sempre ex-nunc, só 
alcançando as pensões futuras (OLIVEIRA, 2018).

O Código Civil, no entanto, em seu art. 884, traz a única previ-
são para se admitir a repetibilidade, significando que a lei se abre para 
relativizar o princípio da não restituição quando for o caso de haver 
comprovação de má fé, dando ensejo ao enriquecimento injustificado. 
Reza o artigo: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa 
de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a 
atualização dos valores monetários” (BRASIL, 2002).

Quando a pensão que alguém vinha recebendo deixa de ter cará-
ter de “necessária à sobrevida” ou com fins últimos de garantir alimentos 
necessário à existência, o direito é suspenso, sem necessidade de ação 
exoneratória. É o caso da divorciada que contrai novo matrimonio e deixa 
de avisar ao ex-marido. Nesse caso, não avisar e seguir recebendo a 
pensão é exemplo de omissão dolosa: má fé, sujeita à repetição – resti-
tuição dos alimentos pagos a partir do novo casamento (CAHALI, 1999).

Esse não é o caso da ação por alimentos gravídicos, perma-
necendo que a jurisprudência resguarda a genitora que tiver promo-
vido essa ação de boa-fé (FRANCO, 2018), inexistindo a obrigatorie-
dade de devolver o valor recebido como pensão alimentícia. É o que 
decide eminente jurista:

PREVIDENCIÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE RESTITUI-
ÇÃO DE BENEFÍCIO RECEBIDO POR ERRO DA ADMI-
NISTRAÇÃO. BOA FÉ. PRINCÍPIO DA IRREPETIBI-
LIDADE DOS ALIMENTOS. 1.
Restou pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, ser 
desnecessária a restituição dos valores recebidos de boa 
fé, devido ao seu caráter alimentar, em razão do princípio 
da irrepetibilidade dos alimentos (MS 26085, Relatora Mi-
nistra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; RE 587371, Relator 
Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno; RE 638115, RE 
638115, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Ple-
no). 2. Apelação desprovida. (SÃO PAULO, TRF-3 - Ap: 
00013809620154036116, Relator: DESEMBARGADOR   
FEDERAL   BAPTISTA   PEREIRA,   Data   de
Julgamento: 14/05/2019, DÉCIMA TURMA, Data de Pu-
blicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/05/2019)
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A dívida adimplida a título de alimentos não se reveste de ca-
ráter econômico, antes ela se associa aos benefícios sociais da edu-
cação, saúde e cultura, dentre outros relacionados e pelo qual o Re-
curso enseja procedência. Também foca garantias de direito do ser já 
concebido, mas ainda não nascido – ocorre de os alimentos gravídicos 
serem considerados vitais até para garantir que a gravidez chegue à 
termo, fazendo-se prevalecer a regra geral da impossibilidade de de-
volução, mesmo quando os valores alimentares pagos são indevidos 
ou injustos (NOGUEIRA, 2015).

Acerca do tema, a pesquisadora Dias (2017a) salienta ser um 
problema quando se percebe que aquele sobre quem recaiu a obriga-
ção alimentar não é parte legítima para responder pela dívida: citam-
-se como exemplos prementes as ações negatórias de paternidade jul-
gada procedente e as ações investigatórias de paternidade julgadas 
improcedentes, quando em ambos exemplos já houve o pagamento 
de alimentos. São apenas alguns exemplos de casos que remetem a 
falar da insegurança jurídica que o instituto provoca aos alimentan-
tes, quando arca em juízo com pagamentos indevidos.

Se não há maneira pelo caminho da “responsabilidade objeti-
va” da gestante responder por locupletamento indevido, fica aventada 
possibilidade de o réu lesado buscar alternativas por via da respon-
sabilização subjetiva? Como, no caso da gestante (já no ato da limi-
nar fixada para alimentos durante a gestação) – bem como em outros 
casos que se comprova a existência de conduta ilícita por parte do(a) 
requerente –, aplica-se a regra geral da responsabilidade subjetiva, 
prevista no artigo 186 do Código Civil?

2.2 Contraposição à irrepetibilidade dos alimentos

Firma-se agora o acordo de que os alimentos não podem ser 
tratados como irrepetíveis sem uma contraposição. Nos dizeres de 
Dias (DIAS, 2017, p.104), “soa absurda a proteção absoluta da autora” 
de ação de alimentos gravídicos, devendo, em casos de locupletamen-
to indevido, ser relativizado o princípio da irrepetibilidade:

...seja pela forte posição doutrinária defendendo a relati-
vização da irrepetibilidade em casos como o do locuple-
tamento indevido, seja pelos próprios indícios detectados 
no art. 10 do projeto da lei de alimentos gravídicos, bem 
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como as razões do respectivo veto, soa absurda a prote-
ção absoluta da autora.

Quando a mulher, buscando alguém para arcar com as despe-
sas de sua gravidez, indica uma pessoa como sendo o pai da criança, 
sendo de seu conhecimento que a pessoa não o é, configura-se a 
extrapolação do direito de ação. Por esse abuso do Direito, a mulher 
terá cometido um ilícito; persistindo o dever de indenizar suposto “pai” 
(VIRGINIO; GODOY, 2015).

De acordo com o sistema normativo jurídico, abuso de direito, per 
si, é cláusula de responsabilidade objetiva. Entretanto, impondo-se prova 
da culpa do agente causador da ação que resta ato ilícito, a responsabili-
zação é subjetiva. Senão, vejamos o que escreve Costa (2019, p.02):

Abuso de direito é considerado cláusula de responsabili-
dade objetiva no sistema normativo jurídico, já a respon-
sabilização decorrente da ação de alimentos gravídicos é 
subjetiva. Logo, é preciso investigar quando há abuso de 
direito (material ou processual) nas ações de alimentos 
gravídicos e qual é o tratamento jurídico desse cenário.

Insta salientar que o princípio da irrepetibilidade aqui é afasta-
do pela aplicação da responsabilidade civil subjetiva que resultará do 
dano causado pelo ilícito lato sensu, mediante culpa ou dolo da autora 
(VIRGINIO; GODOY, 2015).

É que as regras gerais da responsabilização designa facul-
dade de a pessoa prejudicada agir em face de quem, por dolo ou 
culpa, abuso e má-fé causou-lhe qualquer dano, fazendo responder 
legalmente, segundo os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil-CC 
(BRASIL, 2002; 2008; 2015, s.p):

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 
ilícito.”

Enquanto o Artigo 186 do CC evidencia a culpa como núcleo 
da responsabilidade civil subjetiva, o caput do Artigo 927 do mesmo 
diploma ratifica a obrigação de reparar o dano provocado.

“Art. 927 Aquele que, por ato ilícito, causar dano a ou-
trem, fica obrigado a repará-lo.”
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Espelhado, portanto, na responsabilidade Civil, não sendo o 
pai biológico, todo aquele que for demandado em uma ação de ali-
mentos gravídicos fica amparado pelo direito à reparação de danos 
morais e materiais (VIRGINIO; GODOY, 2015) De outro lado, tendo 
se beneficiado a mãe, uma vez que se evidencia seu enriquecimento 
sem causa, ela será implicada em dever de restituição do indébito, por 
força do Código Civil (COSTA, 2019)

Existe inclusive uma corrente que defende posicionar a regra 
geral do Código Civil acima do princípio da irrepetibilidade dos alimen-
tos. Em outras palavras, ficando prejudicada a ética e a moral, não 
pode o princípio da irrepetibilidade dos alimentos permanecer mais 
importante, sob pena de essa aplicação injusta do direito resvalar so-
bre um com dano, enquanto provoca ao outro um seu enriquecimento 
ilícito (VIRGINIO; GODOY, 2015).

Corroborando, em pesquisa realizada, Pessoa (2018) se po-
siciona pela repetibilidade, intuindo cabível a responsabilização da 
autora que incorrer em ilícito, quando a ação movida com fins de 
alimentos gravídicos imputa falsa paternidade, restando a esta inde-
nizar a vítima.

É o elemento da “culpa” (omissiva ou comissiva) da conduta 
ilícita que permite evocar a responsabilidade civil; entendendo-se que 
o ato ilícito diz respeito à conduta antijurídica, sem qualquer referência 
a um elemento subjetivo ou psicológico. A parte subjetiva é a má-fé, 
ou seja, é a “má-fé subjetiva” que será verificada em seu potencial de 
lesar direitos ou interesses alheios. Somente se comprovada a má-fé 
será assegurado o direito à reparação de danos (MASSARA; JORGE, 
2012). Corroborando, Dias (2017) escreve que a responsabilidade civil 
depende entretanto da conjugação da exteriorização de seus quatro 
elementos: ato ilícito, culpa, dano e nexo de causalidade.

A teoria subjetiva parte do princípio de que o agente da ação 
pode desviar a finalidade do direito para, intencionalmente, prejudicar. 
Especificamente, a gestante que promove pedido de “alimentos gra-
vídicos” temerário, em que há intenção maliciosa de indicar erronea-
mente o genitor, incorre em abuso de direito e desvirtua a finalidade 
da norma. Nos dizeres de (COSTA, 2019; p.03).

...o conceito de abuso de direito tem-se como um agente 
disposto em seu direito, ultrapassar os limites estabele-
cidos pela legislação. O abuso se concretiza no uso hi-
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perbólico na forma de comportar-se perante uma outorga 
legal, uma liberdade a ele concedida. É claro que ao ma-
nifesto abuso, tem-se a responsabilização adequada a 
aquele que sofreu os danos decorrentes desse excesso.

Na hipótese do abuso de direitos, é razoável, portanto, a respon-
sabilidade subjetiva da autora de ação similar, justificando uma exceção 
à irrepetibilidade dos alimentos – significa interpretar relativamente a 
regra de que não se devolve os alimentos provisionais. Portanto, no 
entendimento de DIAS (2017b), na ação de alimentos a responsabilida-
de é dita subjetiva por ponderar a intenção consciente ou a crença da 
genitora em prejudicar suposto pai: há um elemento psíquico na condu-
ta do agente dessa relação que exige comprovação daquilo em que é 
causa de prejuízo – e cujo ônus será da vítima em provar que a genitora, 
conhecedora da verdade, imputa-lhe falsamente a paternidade na ação 
movida de alimentos gravídicos. Escreve Dias (2017b, p.46 e 58):

Em matéria de responsabilidade civil, é regra, em nos-
so ordenamento, a responsabilização subjetiva, para a 
qual é imperiosa a comprovação da culpa do agente pelo 
dano causado.
...se, de um lado, a responsabilidade objetiva retira da 
vítima o ônus da prova da culpa, de outro, impõe a ela o 
ônus do proveito – o que não se exige na responsabili-
dade subjetiva.

Responsabilizar alguém por sua subjetividade, ou seja, pelas 
suas intensões mais ocultas no contexto da imputação de falsa paterni-
dade, remete a pensar a origem do princípio que dá causa às presun-
ções simples ou hominis: o princípio da irrepetibilidade.

Cabe, entretanto, divergências em virtude de o CC, por vias 
subjetivas, colocar em xeque princípio da irrepetibilidade dos alimen-
tos simplesmente sem oferecer saídas para “conflito de justiça”, ver-
bis: o direito à vida é bem jurídico mantido acima de qualquer outro, 
e nesse sentido a tutela do alimento gravídico em favor do miserável, 
sem meios de subsistência, nutre sua própria exigência sem impor 
remota condição para vir a ressarcir o que, comido, não existe mais. 
Em virtude da obrigação com o futuro recém-nascido é que há um 
benefício estendido à gestante, para o próprio desenvolvimento sadio 
do feto (VIRGINIO; GODOY, 2015).

Se por um lado é assim, por outro lado o sopesamento e a 
ponderação exigem que não se lance mão da própria miserabilidade 
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como justificativa para lograr êxito em ação leviana. Ainda existe o 
fato de que o dever de alimentar constitui matéria de ordem pública, 
relativa ao Direito à vida e à dignidade humana. Logo, deferidas deci-
sões contra a revisão da irrepetibilidade em ação de alimentos cujas 
provas irrefutáveis verifica não ser o réu verdadeiro “pai”, seria como 
se o Estado transferisse sua obrigação.

2.3 O enriquecimento sem causa e os fundamentos dos alimen-
tos irrepetíveis.

Diz-se de enriquecimento sem causa aquele sem justa origem, 
ou seja, que se vale do esforço financeiro de outrem, sem que tenha 
concorrido trocas justas e o consentimento pleno de quem fica na 
desvantagem ou mesmo seu conhecimento acerca do locupletamento 
indevido. Vai existir sempre alguém que, em detrimento de outrem, 
amplia o patrimônio pessoal; alguém que passa ater acréscimo de 
bens pelo esforço e capacidade alheia (VENOSA, 2014).

No passado, houve a inadequação do uso da expressão enrique-
cimento ilícito, para produzir a noção errada de que a ilicitude pressupu-
nha conduta antijurídica. DIAS (2017b, p.65) esclarece que: “semantica-
mente, tratar-se-ia de expressão adequada estritamente nos casos em 
que o enriquecimento resultasse de ato ilícito”. Continua a autora:

...enriquecimento sem causa é, por sua vez, expressão 
adequada ao suporte legal estampado no artigo 884 do 
Código Civil, cuja definição elenca com clareza solar os 
seus requisitos.

Corroborando, explicita o artigo 884, do CC: “aquele que, sem 
justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir 
o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários” 
(BRASIL, 2002, s.p).

De outro extremo, é preconizado, pelas normas dos alimentos 
gravídicos, que serão concedidos na medida do convencimento do 
judiciário, ou seja, há convencimento do julgador pela paternidade 
real ou fortes indícios dela. Uma necessidade é que a genitora apre-
sente tais indícios de forma clara e veemente, conforme esclarece 
Tapia e Sartori (2014; p. 48):

Cabe ao juiz analisar os indícios de paternidade e tam-
bém a verossimilhança das alegações relacionadas à 
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paternidade, não sendo suficiente a mera imputação de 
paternidade pela gestante [...] conclui-se que o ônus pro-
batório cabe à gestante, mas sempre respeitado o direito 
de defesa do suposto pai.

No tema tratado por esse artigo, onde já se viu acertada a 
decisão pelos alimentos gravídicos para a manutenção da vida, não 
se pode também deixar de refletir acerca de que esse instituto legal 
não pode servir para o enriquecimento de um terceiro ou mesmo o 
aumento inconcebível de patrimônio, mesmo que seja o patrimônio da 
mãe. Assim fosse possível, abriria um precedente de facilidades para 
se poder lucrar com a gravidez, que se tornaria um “negócio”.

Porém, nos termos mesmo do artigo 876, do CC/2002 – “todo 
aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir” 
–, está disciplinado, assim, que se confirma injusto a pessoa enrique-
cer sem motivo; e, ainda, fazê-lo sem a responsabilidade de ressarcir 
a pessoa que se acusar lesada.

Seguindo, o Art. 877, do mesmo Código, traz a previsão de res-
sarcimento na medida em que se possa provar a má-fé que, no caso da 
mãe, dá-se ao imputar, de forma negligente ou mentirosa, paternidade 
do filho; restando provar esse erro como ato malicioso da genitora. Pro-
var “o erro” da gestante ainda sofre de severos obstáculos, uma vez que 
não se cogita possível a prova intrauterina de DNA, o que definitivamen-
te verificaria o grau de parentesco entre a pessoa e o seu suposto pai. 
Conforme esclarecimento dado por Tapia e Sartori (2014, p. 48):

O exame de análise de DNA, embora muito utilizado nas 
ações de investigação de paternidade, não é recomen-
dado nas ações de alimentos gravídicos. A ciência não 
recomenda a realização desse tipo de exame antes do 
nascimento da criança, razão pela qual a lei não traz a 
exigência do exame como requisito para a concessão de 
alimentos gravídicos.

Não obstante, em tese, se por má-fé da mãe, um homem pa-
gar, no lugar do verdadeiro pai, alimentos a um ser que não é o seu fi-
lho, e se isso diminui seu patrimônio, fica esse homem favorecido pela 
total violação do princípio da moralidade (dentre outros), cabendo o 
Art. 884, do CC/2002, que Prever:

Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa 
de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente 
auferido, feita a atualização dos valores monetários.



128

O enriquecimento fica constatado pelo aumento de patrimônio 
sem comprovação, demonstrando total despudor daquele (da mãe, no 
caso) que tenta beneficiar-se às custas dos ganhos percebidos. Tal 
situação não merece somente total repúdio, como também é vedada 
pelo direito positivo brasileiro (OLIVEIRA, 2018).

Ponto fulcral é dizer que a justiça foi feita para todos; sendo 
que o Estado tem a responsabilidade tanto pelo cidadão imputado pai, 
como pela criança em formação. Desta maneira, indeferir pedido da 
pessoa impelida a arcar com despesa que não é sua, também é negar 
a essa pessoa a própria justiça.

Em situações que, englobando pagamento indevido, configu-
ram também um enriquecimento injusto, os casos de decisão sem 
nenhuma força probatória, como também nos casos de paternidade 
contestada pelo exame definitivo, a função primordial do direito de-
veria ser sempre a de garantir equilíbrio à adequada decisão. Neste 
sentido, é incabível não se abrir a hipótese de ressarcimento, ense-
jando possibilidade de revisão da sentença que deferiu a tutela do 
alimento gravídico (VENOSA, 2014).

Em pesquisa de Virginio e Godoy (2015), pode-se constatar 
que decorre do antigo ensinamento do Direito Português a concepção 
de serem irrepetíveis os encargos pagos a título de alimentos. Nos 
tempos em que a regra de prover o próprio sustento era aplicada com 
extremo rigor no direito português, ações sumaríssimas de alimen-
tos só eram concedidas às pessoas de miserabilidade comprovável. 
Destarte, essas pessoas jamais disporiam de recursos para sua 
subsistência, não devendo prometer contrapartidas futuras e muito 
menos deviam suportar ações de devolução daquilo que receberam 
com intuito da própria existência – daí a inutilidade de prever direito à 
restituição.

Buscando o mérito de promover ou fomentar o debate, resga-
te-se Art. 884, do Código Civil brasileiro – onde se ver que é vedado o 
enriquecimento à custa de outrem que foi indevidamente cobrado, no-
meadamente sem causa justificada, precipitado ou leviano. Fica ainda 
o beneficiado, quer tenha agido com dolo ou negligência, obrigado a 
restituir aquilo com que injustamente se locupletou, feitas, inclusive, 
atualizações monetárias (VIRGINIO; GODOY, 2015).

E, embora denotada possibilidade no Direito Brasileiro, haven-
do, inclusive, fundamentação jurídica suficiente para essa viabilização, 
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inexistem ainda julgados em nosso país que tenham gerado jurispru-
dência ou posicionamentos em que se decidiu pela condenação da 
mãe a reparar o falso pai por danos materiais e morais (DIAS, 2017).

Exata constatação não permite, entretanto, exame mais con-
fortável do princípio da irrepetibilidade, naquilo em que a interpretação 
jurídica brasileiro é majoritária, ou seja, não se devolve os alimentos 
provisionais, mesmo que o autor decaia da ação.

3 CONCLUSÃO

Possibilitar acesso ao sistema jurídico e à justiça, de forma 
igualitária, para os que buscam acolhimento de seus direitos, é causa 
fundamental. Destarte, quando é provocado, o Judiciário necessita ter 
resolutividade, sem distinção de causas ou pessoas; sempre analisan-
do e agindo com fins à justiça.

Na pesquisa realizada, percebeu-se certo conservadorismo 
do jurista brasileira, em se tratando da doutrina, como também da 
jurisprudência pátria relacionada ao princípio da irrepetibilidade dos 
alimentos – em particular no que toca aos alimentos gravídicos, em 
contraponto aos alimentos comuns.

Há um lastro de abissal apego ao referido princípio, não fican-
do bem sedimento no ordenamento jurídico a defesa da vítima, quando 
a mãe age com má-fé, imputando indevida paternidade.

De seu turno (e diante da possibilidade) os magistrados transpare-
cem, por usos e costumes, ter dificuldades culturais de dar causa de repa-
ração ao suposto pai que teve o patrimônio, a honra e o estado emocional 
afetados por erro e má-fé nessas causas referidas de falsa imputação.

Evidenciou-se, em razão dos alimentos gravídicos, que o prin-
cípio da irrepetibilidade segue indelével, quando a necessidade é pro-
var má-fé de ator da ação específica.

Mesmo quando deve ser relativizado o princípio da irrepetibi-
lidade, sob pena de enriquecimento sem causa dos reais genitores 
(e em detrimento de outrem), pouco há que falar de indenizações do 
prejuízo e dos danos morais de quem por ventura figurou de réu em 
ações de alimentos gravídicos.

Todo o compilado até aqui, vai ao encontro de afirmar a possibi-
lidade de condenação da mãe à reparar o falso pai por danos materiais 
e morais, se verificada má-fé. Inclusive, verifica- se que tanto a doutrina 
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como a jurisprudência pátria não faz qualquer menção à impossibilida-
de de responsabilização subjetiva da requerente, ficando evidenciada, 
assim, certa anuência das Cortes à repetibilidade e, consequentemen-
te, à reparação do dano no caso dos alimentos provisionais.

Ficou também evidenciado que tal entendimento não pode ser 
generalizado ao ponto de a pessoa pobre temer enfrentar a ação – e 
isso é algo também que induz o julgador a ponderar cada caso na sua 
medida. Assim, fica implícito que somente no caso que há a comprova-
ção da culpa (com lastro de embasamento) é que se verifica o dever de 
indenização do réu lesado; indo ele buscar refúgio na regra geral da res-
ponsabilidade subjetiva, já no ato da liminar e ainda durante a gestação.

Um marco histórico para o tema dos alimentos é o surgimen-
to de lei específica. Por um viés de inconstitucionalidade, a possibili-
dade da repetição de indébito por responsabilidade objetiva contra a 
gestante sofreu veto presidencial, especificamente o art. 10º do PL 
7376/2006, posterior Lei 11.804/2008 que instituía responsabilidade 
objetiva a esta. Com isso, ficou resguardado direitos do nascituro, 
mesmo em face de quem a autora tinha ciência que poderia não ser 
o verdadeiro genitor. Ao tempo, a lei se omite ou é lacunar em relação 
ao tipo de proteção dada ao suposto pai, não havendo previsão de a 
mãe reparar prejuízos relacionados com uma negativa futura de pa-
ternidade.

Portanto, apesar da previsão legal, art. 884 do Código Civil bra-
sileiro, de haver a possibilidade de indenização, por dolo ou culpa da 
autora da ação, suposto pai enfrentará dificuldades de postular seus di-
reitos junto à mãe – restando-lhe o actio in rem verso contra o pai bio-
lógico, ação de restituição nos termos do dispositivo da objetividade.
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