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Editorial 

Ao Público Leitor,  

 

Apresentamos o volume 4, número 2, Jul-Dez, 2021 da Revista Ciências 

Jurídicas e Sociais Aplicadas, periódico eletrônico da Faculdade de Ciências Jurídicas e 

Sociais Aplicadas, da Universidade Iguaçu. 

Na seção “Artigos”, apresentamos quatro trabalhos provenientes de pesquisas 

em andamento e concluídas de pesquisadores pós-graduados na área do Direito.  

O primeiro artigo, de autoria de Douglas Souza Guedes, Neuza Maria de 

Siqueira Nunes e Tauã Lima Verdan Rangel intitulado “A Sindemia de Covid-19 e 

suas repercussões socioeconômicas: uma análise acerca do preço dos alimentos e 

dos índices de fome no período de 2020-2021” e objetiva fazer uma análise sobre as 

repercussões da COVID-19 no período de 2020-2021.  

Na sequência, o artigo intitulado “A metafísica dos direitos humanos” de 

Marco Aurélio Schetino de Lima e João Paulo do Carmo Barbosa Lima que objetiva 

debater a natureza dos Direitos Humanos através da aplicação da dialética platônica em 

relação ao cenário internacional.  

 O terceiro artigo, com o título “Constitucionalismo abusivo e retrocesso à 

democracia”, de autoria de Nathalia Rodrigues Lucena Ferro e Viviane Bastos 

Machado busca analisar o uso de mecanismos de mudança constitucional e o fenômeno 

de Constitucionalismo abusivo como riscos a perspectiva recente de crise na ordem 

democrática.  

E por último, o artigo “E-SPORTS e sua legalização como esporte no brasil: 

a consequência para o profissional na esfera trabalhista” de Danielle Pequeno 

Almeida e Luiz Marcelo de Freitas Almeida visa tratar sobre o contexto de legalização e 

estruturação trabalhista do E-sports no Brasil.  

À seção seguinte, são apresentados Trabalhos de Conclusão de Curso 

defendidos na Universidade Iguaçu nos últimos semestres. Todos os artigos são de 

alunos indicados para publicação que receberam nota máxima pela banca de defesa dos 

trabalhos finais e, posteriormente, submeteram seus trabalhos e foram aprovados pela 

avaliação desta revista. Os trabalhos são de autoria de Andréa Cabral Rodolfo da Silva, 

Gilciane Vieira Lessa de Carvalho, Indra Lorraine Montes do Nascimento, Tatiane do 

Nascimento Dias e  Ramab Fernandes Villanova Serra.  

 Desejo a todos uma boa leitura!  

 

Profª Drª Anna Beatriz Esser dos Santos.  

Editora Chefe   
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A SINDEMIA DE COVID-19 E SUAS REPERCUSSÕES 

SOCIOECONÔMICAS: UMA ANÁLISE ACERCA DO PREÇO DOS 

ALIMENTOS E DOS ÍNDICES DE FOME NO PERÍODO DE 2020-

2021 

Douglas Souza Guedes
1
 

Neuza Maria de Siqueira Nunes
2
 

Tauã Lima Verdan Rangel
3
 

 

 

RESUMO 

 

O presente estudo debruça-se em torno de uma análise da sindemia de Covid-19 e suas 

repercussões socioeconômicas, mais especificamente do aumento de preço dos 

alimentos e dos índices de fome no período de 2020-2021. Para tanto é de suma 

importância abordar a definição científica da locução sindemia e diferenciá-la de 

conceitos como endemia, epidemia e pandemia. Posteriormente são tecidas breves 

considerações acerca da alta do preço dos alimentos na sindemia de Covid-19 e por fim 

é abordado o aumento dos índices de fome no período de 2020-2021. Como 

metodologia, optou-se pela condução sob o método científico dedutivo e com relação às 

técnicas de pesquisa, em razão do enquadramento procedimental, cuida-se de revisão de 

literatura sob o formato sistemático. 

 

Palavras-Chave: Sindemia; Covid-19; Preço dos Alimentos; Inflação; Fome. 
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THE COVID-19 SINDEMIA AND ITS SOCIO-ECONOMIC REPERCUSSIONS: 

AN ANALYSIS OF FOOD PRICES AND HUNGER INDICES IN THE 2020-2021 

PERIOD 

 

ABSTRACT  
This study focuses on an analysis of the Covid-19 syndemic and its socioeconomic 

repercussions, more specifically the increase in food prices and hunger indices in the 

period 2020-2021. Therefore, it is extremely important to address the scientific 

definition of the term syndemic and differentiate it from concepts such as endemic, 

epidemic and pandemic. Subsequently, brief considerations are made about the increase 

in food prices in the Covid-19 syndemic, and finally, the increase in hunger indices in 

the period 2020-2021 is addressed. As a methodology, we chose to conduct it under the 

deductive scientific method and, in relation to the research techniques, due to the 

procedural framework, we take care of a systematic literature review. 

 

Key words: Syndemic; Covid-19; Food Prices; Inflation; Hunger. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A crise provocada pelo Novo Coronavírus não pode mais ser considerada uma 

pandemia, como outras anteriormente enfrentadas pela humanidade. Trata-se de um 

fenômeno mais complexo, e que abarca questões econômicas, sociais e culturais. A 

sindemia, termo considerado mais adequado para se referir a crise atualmente 

enfrentada, engloba uma sério de outros problemas, como fatores econômicos, doenças 

como a desnutrição e a obesidade e a degradação do meio ambiente. Fatores que 

inicialmente podem parecer desconexos, a partir de uma análise mais atenta, passam a 

se relacionar intrinsecamente. Pensar uma solução puramente biomédica para a 

sindemia significa falhar miseravelmente. 

Um dos desdobramentos da crise sindêmica foi à crise econômica, que 

evidenciou de forma rápida um quadro de pobreza e desigualdade já existente. Um fator 

que prejudica diretamente aos mais pobres é a alta do preço dos alimentos. No Brasil o 

aumento vertiginoso do preço dos alimentos se deve, em grande parte, as escolhas feitas 

pelo Estado enquanto administrador e balizador econômico. O preço dos alimentos 

possui relação direta com o atual quadro de insegurança alimentar no qual o país se 

encontra. 

Outra problemática considerável, e que a cada dia acomete mais brasileiros, é a 

tragédia da fome. É importante discutir até que ponto a fome vivenciada na atualidade 
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tem relação com a sindemia, com o aumento do preço dos alimentos e com as escolhas 

tomadas pelo Estado. 

Como metodologia, optou-se pela condução sob o método científico dedutivo. O 

método dedutivo, por sua vez, se revelou imprescindível para o recorte e o 

enfrentamento da proposta temática. Ainda no que concerne à abordagem, a pesquisa se 

caracteriza como dotada de aspecto qualitativo; em relação aos objetivos, pesquisa 

exploratória; quanto à delimitação temporal, trata-se de pesquisa pautada em estudos 

retrospectivos. 

No que se referem às técnicas de pesquisa, em razão do enquadramento 

procedimental, cuida-se de revisão de literatura sob o formato sistemático, cujo recorte e 

colheita de material obedeceu, criteriosamente, a correlação e aderência dos materiais 

selecionados com o conteúdo central debatido. Para tanto, além dos aportes teóricos 

tradicionais correlatos à disciplina em questão, foram empregadas como base de buscas 

e seleções as plataformas do Google Acadêmico e do Scielo. 

 

1 PANDEMIA OU SINDEMIA? A NECESSIDADE DE SE RENOMEAR A 

CRISE PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS 

 

A palavra “pandemia”, anteriormente utilizada pouquíssimas vezes, passou a 

integrar a rotina da comunicação ao redor do mundo. Tendo origem na Grécia antiga, 

era utilizada para se referir ao ato que reunia toda população em torno de um 

acontecimento cuja proporção atingiria todos em uma nação, sendo inicialmente 

utilizada por Platão. Ao ser incorporada pela medicina, lhe foi atribuída uma nova 

dimensão, qual seja a hipótese em que uma doença ultrapassasse os limites de um país e 

atingisse outros (OLIVEIRA JÚNIOR, 2020, online). 

Com o decorrer dos meses, os mecanismos utilizados para conter a propagação 

do coronavírus sofreram um processo de enrijecimento ou flexibilização nas mais 

diversas partes do mundo conforme o número de casos registrados. Ao passo em que 

países como a Nova Zelândia passaram ao nível de alerta mais baixo dos últimos meses 

com consequente flexibilização das medidas de isolamento, o Brasil enfrenta uma de 

suas piores fases da sindemia. A estratégia adotada pelos países se concentrou apenas 
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“em cortar as rotas de transmissão viral para controlar a disseminação do patógeno” 

(BBC, 2020, online). 

Ao lado do Sars-Cov-2 existe, convivendo conjuntamente no organismo do 

indivíduo infectado, em muitas das vezes, um conjunto de doenças não transmissíveis. 

A situação em que um indivíduo já doente é infectado também pelo novo coronavírus 

está presente em um contexto social e ambiental marcado pela prevalência de uma 

profunda desigualdade socioeconômica (BBC, 2020, online). 

Esse conjugado de situações evidencia o impacto das mais diversas doenças, 

logo, deve-se considerar a situação gerada pelo novo coronavírus não como uma 

simples pandemia, mas sim enquanto uma sindemia. “Não é uma simples mudança de 

terminologia: entender a crise de saúde que vivemos a partir de um quadro conceitual 

mais amplo abre caminho para encontrar soluções mais adequadas” (BBC, 2020, 

online). 

É preciso, para avançar na discussão proposta, inicialmente discorrer acerca de 

três conceitos, quais sejam o de endemia, de epidemia e o de pandemia. Quando uma 

doença acomete uma determinada população ao longo dos anos, tem-se presente uma 

endemia. Ao se referir a uma doença transitória e contagiosa que atinge um número 

considerável de pessoas em um território limitado, é empregado o termo epidemia. Já a 

pandemia, por sua vez, é uma epidemia em escala internacional (VEIGA-NETO, 2020, 

p. 4). 

A sindemia, também designada para qualificar uma epidemia em escala 

internacional, é um conceito criado na década de 1990, pelo médico Merrill Singer, com 

objetivo de definir “as combinações sinérgicas” existentes entre a saúde de determinada 

população e o contexto socioeconômico existente, abarcando os recursos disponíveis, 

tais como os hospitais, medicamentos disponíveis, tratamentos de saúde e etc. (VEIGA-

NETO, 2020, p. 4). 

No contexto de uma sindemia “duas ou mais doenças se interagem de tal forma 

podem causar danos maiores que a soma dessas doenças” (OLIVEIRA JÚNIOR, 2020, 

online). Sindemia, em uma definição técnica, é o agravamento do quadro de saúde 

pública em razão não somente do fato gerador majoritário, mas também de sua relação 

com questões socioeconômicas e fatores biológicos desfavoráveis. A sindemia tem o 

novo coronavírus como fato gerador, mas, que de forma isolada não é tão prejudicial a 
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saúde humana e as relações socioeconômicas. A questão central é a combinação com 

outras patologias já existentes e comorbidades oriundas da desigualdade 

socioeconômica e ausência de políticas públicas, como, por exemplo, a pobreza, a 

ausência de moradia digna, a desnutrição e o meio ambiente em estado de deterioração 

(OLIVEIRA JÚNIOR, 2020, online). 

A sindemia abarca questões problemáticas como a associação existente entre a 

obesidade, a desnutrição e as mudanças climáticas. As pandemias de doenças como a 

obesidade e a desnutrição e as chamadas mudanças climáticas representa um grande 

desafio a ser enfrentado pelos indivíduos. Não é possível pensar a superação da 

Sindemia de Covid-19 sem um profundo enfrentamento a esse conjunto de pandemias, 

são necessárias significativas mudanças na forma de alimentação, nos sistemas de 

transporte, no urbanismo das cidades e no uso da terra para agricultura (VEIGA-NETO, 

2020, p. 4). Ainda conforme Veiga-Neto: 

 

Trata-se de um neologismo bastante útil para nos referirmos à 

combinação e potencialização de problemas que se situam nos 

âmbitos sanitário, sociocultural e ambiental. Portanto, aí se incluem 

principalmente, no âmbito sanitário: questões da saúde individual e 

coletiva, patogenia e transmissibilidade de certas moléstias, prevenção 

e terapêutica etc.; no âmbito sociocultural: hábitos, crenças, valores, 

práticas culturais, educação, estrutura populacional – em termos 

demográficos, etários, econômicos, migracionais etc.; no âmbito 

ambiental: poluição, esgotamento de recursos naturais, mudanças 

climáticas etc. Dado que na pandemia da COVID-19 se combinam 

esses três âmbitos, a palavra sindemia passou também a ser usada para 

designá-la (VEIGA-NETO, 2020, p. 4). 

 

A readequação de conceitos significa não apenas a utilização de um grau de 

especificidade maior ou uma adequação técnica diante de problemas evidenciados pela 

sindemia, mais do que isso, significa mudar a estratégia de enfrentamento de tais 

problemas, modificando tradicionais mecanismos de enfrentamento a crise sindêmica e 

as políticas públicas existentes, com objetivo de torná-los mais eficientes. “Em suma, 

referir-se à pandemia covídica como uma sindemia é interessante, importante e potente, 

na medida em que acentua o seu caráter extremamente polimórfico e complexo” 

(VEIGA-NETO, 2020, online). 

Um novo documento intitulado “A Sindemia Global da Obesidade, Desnutrição 

e Mudanças Climáticas: relatório da comissão The Lancet” evidencia, a partir de um 
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olhar crítico e atual a coexistência de três principais desafios em matéria de saúde 

pública: a obesidade, a desnutrição e as mudanças climáticas. Suas causas perpassam 

desde interesses comerciais e o sistema agroalimentar, abarcando até a ausência de 

vontade política e a insuficiente organização da sociedade (IDEC, 2019, p. 13). Ainda 

conforme o relatório: 

 

A má nutrição em todas as suas formas - incluindo a obesidade, a 

desnutrição e outros riscos alimentares - é a principal causa da saúde 

precária no mundo. Num futuro próximo, os efeitos das mudanças 

climáticas sobre a saúde irão compor, consideravelmente, esses 

desafios de saúde. As mudanças climáticas podem ser consideradas 

uma pandemia por causa de seus efeitos radicais na saúde humana e 

nos sistemas naturais dos quais dependemos (por exemplo, saúde 

planetária). Essas três pandemias - obesidade, desnutrição e mudanças 

climáticas - representam a Sindemia Global, que afeta a maioria das 

pessoas em todos os países e regiões do mundo. Elas constituem uma 

sindemia, ou sinergia de epidemias, porque coexistem no tempo e 

lugar, interagem entre si para produzir sequelas complexas e 

compartilham fatores sociais fundamentais comuns. Esta Comissão 

recomenda ações abrangentes para enfrentar a obesidade no contexto 

da Sindemia Global, que representa o maior desafio de saúde para os 

seres humanos, o meio ambiente e o nosso planeta no século XXI 

(IDEC, 2019, p. 15). 

 

Alcançar o fim da atual Sindemia de Covid-19, ou acabar com futuras 

pandemias de patógenos infecciosos (como a Aids, o Ebola, a Sars, o Zika e a Sars-cov-

2), apenas será possível com esforços voltados a extinguir os fatores que tornam 

possíveis o surgimento das mesmas, como as condições de vida precárias, a fome, a 

proliferação descontrolada de doenças evitáveis/tratáveis e etc. (BBC, 2020, online). 

Devem ser combatidos, com atenção especial, os fatores socioeconômicos que 

dificultam ou até mesmo inviabilizam o acesso das pessoas mais pobres aos serviços de 

saúde e a alimentação adequada. Combater o desmatamento e as mudanças climáticas 

elimina o risco de doenças, como o ebola, o zika e possivelmente o Sars-cov-2, saltarem 

do organismo de animais para o organismo humano. “Não importa quão eficaz seja um 

tratamento ou quão protetora seja uma vacina, a busca por uma solução puramente 

biomédica contra a covid-19 vai falhar” (BBC, 2020, online). 

 

2 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA ALTA DO PREÇO DOS 

ALIMENTOS NA SINDEMIA DE COVID-19 
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Em um ano da sindemia de Covid-19, o preço médio dos alimentos sofreu um 

aumento de 15%, quase o triplo da taxa de inflação pro mesmo período, que foi de 

5,20%. Esse aumento repentino atingiu o consumidor, que já no início da sindemia 

sentiu o aumento dos preços, “tornando ainda mais difícil a travessias dos meses de 

isolamento social e perda de renda provocada pelo fechamento de negócios e aumento 

do desemprego” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2021, online). 

O aumento nos preços dos alimentos básicos foi, em média, de 28% entre os 

meses de janeiro e setembro de 2020. Em todos os casos houve um aumento mínimo de 

10% e com relação a alguns gêneros alimentícios houve um aumento de até 70% 

(NEUWALD; CARVALHO, 2020, online). Ainda conforme prelecionam os autores 

supracitados, verifica-se a seguir a variação de preço de alguns dos alimentos básicos, 

durante o ano de 2020: 

 

Alimento Variação de preço 

Feijão Fradinho 70,03% 

Óleo de Soja 51,35% 

Limão 51,35% 

Arroz 40,48% 

Manga 45,10% 

Cenoura 36,27% 

Feijão Preto 34,50% 

Cebola 34,24% 

Leite Longa Vida 29,91% 

Tomate 26,90% 

Fígado Bovino 22,52% 

Alface 15,74% 

Farinha de Trigo 14,94% 

Açúcar Cristal 14,65% 

Costela Bovina 13,68% 

Carne de Porco 12,42% 

Carne Seca e de Sol 12,18% 

Farinha de Mandioca 11,10% 
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Frango em Pedaços 8,21% 

Ovos de Galinha 8,04% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos de: NEUWALD, Rogério; CARVALHO, Samuel. 

A fome em grandes plantações. In: Brasil de Fato, portal eletrônico de informações, 2020. Disponível 

em: <https://www.brasildefato.com.br/2020/10/24/artigo-a-fome-em-grandes-plantacoes>. Acesso em 09 

mar. 2021. 

 

A desvalorização do real ocorreu por conta da incerteza do mercado na 

economia, aumento do déficit público e impactos da sindemia na economia do país. O 

isolamento social adotado para conter a sindemia, embora tenha afetado os preços dos 

alimentos, não foi suficiente para “superar a variação cambial” (SANTIAGO, 2020, 

online). O isolamento social contribui para aumento do preço dos alimentos na medida 

em que com as famílias em casa, o gasto com a alimentação aumentou. Com o aumento 

das compras, o valor é afetado, por ocorre um processo de aumento da demanda. 

Entretanto, esse fator é o que menos influencia no preço final. Existem problemas mais 

graves (SANTIAGO, 2020, online). 

A moeda sofreu nesse período uma desvalorização de 22% do seu valor em 

relação ao dólar. Essa desvalorização afeta o preço dos alimentos por duas razões 

principais: inicialmente, tendo em vista que a maior parte do preço de produção dos 

alimentos é cotada em dólar e a moeda nacional se encontra desvalorizada, a diferença 

cambial suportada pelos produtores é repassada ao preço final das mercadorias. Ainda, 

com o valor do real em queda, “seria como se os produtos brasileiros estivessem em 

promoção para o mercado externo”, como ocorreu em 2020 com o arroz, em que países 

aumentaram as importações, causando um desabastecimento interno (SANTIAGO, 

2020, online). Conforme prelecionam Baccarin e Oliveira: 

 

Em termos sociais, a inflação de alimentos atinge mais intensamente a 

população com menor renda, cujo dispêndio com alimentação é 

relativamente mais alto que o de outras camadas sociais. Em 

consequência, pode ocorrer diminuição da quantidade de alimentos 

adquirida ou a substituição daqueles com maior pelos com menor 

qualidade nutricional, agravando a situação de Insegurança Alimentar 

e Nutricional. Tal fato é ainda mais preocupante em períodos como o 

atual, da crise sanitária e econômica decorrente da Covid 19, em que o 

acesso aos alimentos sofre constrangimento em decorrência do 

aumento da desocupação (desemprego) e da queda da renda média da 

população (BACCARIN; OLIVEIRA, 2021, p. 02). 
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O problema do aumento de preços dos alimentos tem origem, portanto, na 

política de desvalorização do real, “compensando a queda dos preços internacionais 

agrícolas”. Deveriam ter sido adotadas, no início da sindemia, uma política de controle 

das taxas de câmbio e taxação de commodities, protegendo os consumidores internos 

em detrimento da política de exportação (BACCARIN; OLIVEIRA, 2021, p. 12). 

Ocorreu ainda um aumento da demanda por alimentos vendidos em 

supermercados, aumento do consumo nos domicílios, em detrimento de outros produtos 

e serviços não essenciais e que tiveram o funcionamento limitado em razão das medidas 

restritivas adotadas para conter o avanço do Covid-19. “Também a instituição de renda 

emergencial atuou no sentido de elevar (ou evitar uma queda mais acentuada) o 

consumo de alimentos no Brasil” (BACCARIN; OLIVEIRA, 2021, p. 12). Conforme 

preleciona Elias: 

 

Assim, o mercado internacional apresenta uma forte demanda para os 

diferentes grãos. Vários fatores justificam esta demanda, entre eles o 

câmbio e o mercado interno, mas o principal é o temor pela falta de 

abastecimento dos países que dependem das importações para o 

suprimento de alimentos. A segurança alimentar foi o mote do 

impulso do mercado de grãos em 2020. Há uma conjuntura de alta das 

commodities agrícolas, incluindo o mercado de carnes, leite e 

derivados. No mundo das commodities agrícolas, as incertezas levam 

a uma forte volatilidade. No primeiro momento da pandemia, os 

preços da energia e do leite caíram drasticamente, para em seguida 

atingirem novas máximas históricas. Os preços do arroz, também, 

estão alcançando patamares históricos (ELIAS, 2020, online). 

 

Esses são alguns dos exemplos que evidenciam que os mercados passaram por 

uma oscilação considerável de preços nos últimos meses. A crise sindêmica causada 

pelo Covid-19 levou a necessidade de que os números da desnutrição fossem 

atualizados, tendo em vista o vertiginoso aumento dos preços dos alimentos, sobretudo 

nos países subdesenvolvidos. No caso brasileiro, o incentivo a exportação, atrelado a 

profunda desigualdade socioeconômica, que já é uma característica do país, levou a 

população a uma situação de vulnerabilidade decorrente do quando de insegurança 

alimentar (ELIAS, 2020, online). 

A sindemia vivida na atualidade, atrelada à crise econômica, deixa evidente a 

importância nacional da produção local de alimentos, de forma distribuída e também 

dos estoques reguladores na diminuição dos impactos causados pelas variáveis do 
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mercado no preço dos alimentos. Os pequenos produtores, na medida em que se 

constituem como tomadores e preços e não influenciadores do preço local, “diminuem a 

variação/volatilidade de preços, o que colabora com a segurança alimentar da população 

onde se insere” (ELIAS, 2020, online). 

Se um dos problemas é desvalorização da moeda frente ao dólar, interromper a 

política de desvalorização cambial é a solução mais viável para combater a inflação dos 

alimentos. A superação da sindemia e da crise econômica perpassa pela vacinação em 

massa, para recuperar a credibilidade do país e consequentemente os investimentos. 

Superar a crise sindêmica significa diminuir gastos públicos, o que é fundamental para o 

controle da inflação (SANTIAGO, 2021, online). 

 

3 AS REPERCUSSÕES SOCIECONÔMICAS DA SINDEMIA DE COVID-19: O 

AUMENTO DOS ÍNDICES DE FOME NO PERÍODO DE 2020-2021 

 

A situação de pobreza absoluta se caracteriza pela insuficiência de uma renda 

mínima, o que leva a privação de elementos básicos para a vivência humana digna, 

como a alimentação, medicamentos, itens de higiene, habitação, vestuário e etc. Existe 

também a chamada pobreza relativa, que é a resultante de uma média do nível de vida 

da população. Nesse sentido, a desigualdade socioeconômica mascara a real dimensão 

da pobreza absoluta, “sobretudo em sociedades assimétricas como a brasileira”. No 

Brasil persistem ambas as modalidades de pobreza, em nível consideravelmente 

elevado, apesar das políticas públicas que buscam a superação da pobreza (CONTI, 

2009, p. 15). 

A fome pode ser definida enquanto um conjugado de sensações resultantes da 

falta de nutrientes que levam o indivíduo a buscar por alimentos e que cessam a partir 

da ingestão do alimento. Ela se manifesta quando o indivíduo não tem acesso à 

alimentação diária em termos de qualidade e quantidade, para suprir as demandas de seu 

organismo, levando-se em consideração as atividades realizadas por uma pessoa normal. 

Em casos extremos a fome se intitula miséria ou penúria (CONTI, 2009, p. 15). 

Conforme orientação da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação (FAO), um indivíduo deve ingerir cerca de 1.900 a 2.400 kcal diárias para 

suprir as necessidades do organismo e ser considerada adequadamente alimentada. No 
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Brasil, embora a produção de alimentos seja suficiente para alimentar adequadamente 

toda a população, o consumo diário médio da população não ultrapassa as 1.700 kcal. 

As determinantes utilizadas para justificar esse déficit são a insuficiência de renda, o 

baixo nível de escolaridade dos indivíduos como fatores que influenciam no acesso aos 

alimentos (CONTI, 2009, p. 16). 

Entre os anos de 2015 e 2017 a desnutrição afetou 5,2 milhões de pessoas no 

Brasil. Atualmente, além da desnutrição, as taxas de obesidade continuam a crescer em 

todo o país, sobretudo em adolescentes e adultos, algumas regiões do país “enfrentam 

epidemia que combina a obesidade e a desnutrição” (ARAGÃO et al., 2020, p. 3422). A 

falta de micronutrientes como o ferro, o cálcio, as vitaminas A e D acabam ocasionando 

doenças tidas como carenciais, chamadas a partir dos estudos de Josué de Castro como 

“fome oculta”. Os efeitos dessa condição são devastadores sobre a saúde, o 

desenvolvimento físico e intelectual, comprometendo a qualidade de vida das pessoas 

em situação de pobreza (ARAGÂO et al., 2020, p. 3422). 

Durante a sindemia provocada pelo Covid-19, indivíduos, grupos familiares e 

populações, inseridas em um contexto de vulnerabilidade socioeconômica, tentem a 

sofrer mais severamente as consequências trazidas pela doença e pelo isolamento 

adotado para contê-la. Em comunidades mais carentes, famílias inteiras vivem em um 

único cômodo, dividindo entre si os materiais de higiene. “Gera-se, portanto, 

necessidade de superar os desafios em torno das medidas efetivas para a redução da 

incidência de COVID-19” (ARAGÂO et al., 2020, p. 3423). Ainda conforme Aragão et 

al.: 

 

A redução do poder de compra das famílias e a alta nos preços dos 

alimentos nos últimos anos foram os principais fatores que levaram a 

retrações importantes no consumo alimentar, particularmente de 

alimentos nutricionalmente mais saudáveis. Tudo isso em meio a 

ambientes alimentares agressivos, repletos de alimentos 

ultraprocessados (de fácil acesso e baixo custo), agravando, assim, a 

situação de ISAN entre os mais vulneráveis19. Neste contexto, 

ressaltar-se que o desmonte das políticas públicas e do CONSEA 

expõe, na pandemia COVID-19, a omissão do Estado na redução de 

desigualdades e no enfrentamento da insegurança alimentar e 

nutricional no Brasil e pode deixar as pessoas/famílias – já expostos às 

privações alimentares – mais vulneráveis à fome antes do início desse 

cenário epidemiológico (ARAGÃO et al., 2020, p. 3423). 
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Até o atual estágio da sindemia de covid-19, cerca de 19 milhões de indivíduos 

foram acometidos pela fome. Em pesquisa datada do final do ano de 2020, cerca de 116 

milhões de brasileiros se encontravam em algum de grau de insegurança alimentar. 

Logo, mais da metade das residências brasileiras, foi acometido por alguma privação 

(LACERDA, 2021, online). Conforme dados da Rede Brasileira de Pesquisa em 

Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSANO), o número de 

famílias em algum grau de insegurança alimentar foi de 55,2%, logo o aumento nos 

índices de fome foi maior nos últimos anos. “Entre 2018 e 2020 a alta foi de 27,6% ao 

ano. Entre 2012 e 2018, esse ritmo não passava de 8%” (LACERDA, 2021, online). 

A fome voltou a afetar os brasileiros em situação de pobreza, além dos impactos 

causados pela sindemia de Covid-19, o cenário é de uma tempestade que afeta também 

a garantia da segurança alimentar e nutricional, caracterizada por uma alta da inflação e 

pelo aumento do desemprego (LIMA, 2021, online). Conforme Gaglioni: 

 

Cerca de 19 milhões de brasileiros enfrentaram a fome no último 

trimestre de 2020, segundo dados da pesquisa: Olhe para a Fome, 

divulgada na segunda-feira (5) pela Rede Brasileira de Pesquisa em 

Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O nível é o maior 

desde 2004, em comparação com pesquisas do IBGE. A pesquisa foi 

realizada na reta final do primeiro ano da pandemia da covid-19, e 

tinha como objetivo entender como o coronavírus e seus impactos 

econômicos se relacionam com a fome no país. A fome se fez mais 

presente em famílias com menor renda per capita, abaixo de um 

salário mínimo, de R$ 1.100 (GAGLIONI, 2021, online). 

 

A pesquisa é responsável por criar um monitoramento da segurança alimentar no 

país, em um ano que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) esteve 

ausente em termos de pesquisa de campo, por conta dos efeitos da sindemia, a pesquisa 

da Rede PENSAN objetivou “fornecer informações que balizem a elaboração de 

políticas públicas para mitigar os efeitos socioeconômicos da covid-19” (GAGLIONI, 

2021, online). Os dados da pesquisa foram colhidos no mês de dezembro de 2020, com 

auxílio de um questionário sobre a alimentação daquele grupo familiar no último 

trimestre de 2020. “O questionário trazia perguntas sobre a renda familiar, informações 

dos moradores do domicílio, alimentação, infraestrutura da região, etc.” (GAGLIONI, 

2021, online). 
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Cerca de metade dos domicílios, algo em torno de 55% ou 116 milhões de 

indivíduos, apresentava algum grau de insegurança alimentar, a insegurança alimentar 

grave, por sua vez, esteve presente em 9% dos domicílios pesquisados, o que equivale a 

19 milhões de indivíduos. A fome se faz mais presente nas regiões Norte (18%) e 

Nordeste (13,8%) (GAGLIONI, 2021, online). 

Existe ainda uma clivagem entre as populações que residem no meio rural e as 

que se localizam no meio urbano. Paradoxalmente, nas cidades para onde os alimentos 

são enviados a fome se faz presente em 8,5% dos domicílios. Já no meio rural, onde os 

alimentos são produzidos, o percentual de fome por domicílios sobe para 12%. A fome 

se relaciona ainda com a cor da pele, o percentual de domicílios compostos por pessoas 

pretas e pardas e que foram acometidos pela insegurança alimentar grave foi de 10,7%, 

enquanto que os domicílios onde residem pessoas da cor branca foi de 7,5%. A fome se 

relaciona ainda com a questão de gênero, o percentual de fome nos domicílios chefiados 

por mulheres é maior, cerca de 11%, quando chefiado por um homem o percentual cai 

para 7,7% (GAGLIONI, 2021, online). 

Nesse cenário, devem ser considerados e fortalecidos os mecanismos de 

garantida da Soberania Alimentar e do Direito Humano à Alimentação Adequada 

(DHAA), quais sejam, a título de exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) nas modalidades de compra direta e compra e doação pelo governo federal, e o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), observadas as exigências do 

isolamento social, mas que não possuem o condão de inviabilizá-lo, são algumas das 

políticas públicas que podem e devem ser rapidamente acionadas, as estratégias que 

visem combater a fome que os grupos vulneráveis vem enfrentando pode evitar uma 

tragédia humanitária sem precedentes (ARAGÂO et al., 2020, p. 3427). 

É recomendável ainda que sejam adotadas iniciativas voltadas a chamada 

“educação alimentar e nutricional”, através dos meios de comunicação como televisão, 

internet e rádio, para orientar e incentivar a adoção de hábitos alimentares saudáveis nos 

grupos familiares, incentivando inclusive, a amamentação como alimentação exclusiva 

da criança até os 6 meses enquanto prática nutricional. Deve-se ainda, monitorar o 

estado nutricional da população, na medida do possível. “Por fim, reforça-se o 

fortalecimento do sistema de vigilância e monitoramento da disseminação do vírus, com 
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vistas a se definirem estratégias alinhadas para o enfrentamento da COVID-19” 

(ARAGÂO et al., 2020, p. 3427-3428). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A crise sindêmica evidenciou e contribuiu para o agravamento de diversas outras 

crises vivenciadas pela população brasileira, e essa é a sua principal característica: uma 

crise sem precedentes, que abarca em si diversas pandemias e problemas sociais, 

econômicos e ambientais. A obesidade, a desnutrição e a destruição do meio ambiente 

não são problemas isolados, mas estão diretamente relacionados com a crise sindêmica. 

A desnutrição e obesidade representam fatores de risco para o indivíduo que contrai o 

covid-19, a desnutrição em específico destrói o corpo, o sistema imunológico e 

prejudica o desenvolvimento do indivíduo. A destruição do meio ambiente, por sua vez, 

está relacionada com o surgimento de novas pandemias. 

O aumento do preço dos alimentos é resultante não apenas dos efeitos da crise 

sindêmica, mas também de uma política econômica desastrosa, ao menos com relação à 

Soberania Alimentar. A adoção de uma política de desvalorização do Real aquece as 

exportações, mas o custo desse o processo é o desabastecimento interno e o 

encarecimento dos produtos, como o caso do arroz e diversos outros produtos básicos. 

Era previsível, que no contexto de sindemia, houvesse um aumento do consumo de 

alimentos em razão do isolamento social. Além da não adoção de políticas públicas 

voltadas a questão da alimentação, nota-se um aminguamento de programas 

importantes, como o PAA e o PNAE. 

O resultado desse processo é o vergonhoso saldo de 19 milhões de famintos, 

conforme pesquisa realizada pela Rede PENSAN, no período de 2020-2021. Esse 

número representa mais do que apenas um simples dado, significa o retorno do país ao 

mapa da fome e a patamares muito parecidos com o ano de 2004. 

O que fazer agora? O fortalecimento de políticas públicas como o PAA e PNAE 

(no caso específico do PNAE devem ser adotadas medidas de distanciamento social, o 

que não inviabilizam sua execução) e o Programa Bolsa Família (PBF) é fundamental 

nesse momento. A adoção de campanhas para incentivar a alimentação saudável, e o 

acompanhamento médico de pessoas com obesidade e desnutrição nas unidades básicas 

de saúde é fundamental. Outra medida a ser considerada é o fim da política de 
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desvalorização do real, o que incentivaria grandes produtores a abastecer o mercado 

interno. Os estoques reguladores, em momentos como o atual e para a garantia da 

Soberania Alimentar de um país, são fundamentais. 
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A METAFÍSICA DOS DIREITOS HUMANOS  

Marco Aurélio Schetino de Lima
1
 

João Paulo do Carmo Barbosa Lima
2
 

 

RESUMO 

A partir da aplicação da dialética platônica, os autores investigam a real natureza dos 

direitos humanos, a partir dos textos dos mais consagrados autores sobre o tema. 

Conduzida a aplicação do método, conclui-se a existência de uma metafísica dos 

direitos humanos, como sistema encerrado em si, cujas premissas desconsideram fatos 

concretos da realidade e regras que se impõem ao cenário internacional. Assim, a 

metafísica dos direitos humanos, a par de auxiliar no desenvolvimento e ampliação 

destes, importa em efeito contrário, tornando a acepção do real deficiente e sem a 

necessária interface com as necessidades inerentes aos sistemas em que se inserem os 

direitos humanos. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos, Dialética platônica, Metafísica. 

 

ABSTRACT 

 

HUMAN RIGHTS METAPHYSICS 

Through the application of Platonic dialectics, one intends to investigate the real nature 

of human rights, based on some of the texts written by consecrated authors on the 

subject. Once submitted the method, a closed system of human rights metaphysics is 

pointed out, whose premises ignore imposing rules on international cenary, 

misconceiving reality. The metaphysics of the human rights does not assist to develop 

and to expand the human rights themselves, but has an opposite effect, for the aception 

of reality turns out to be deficient, under the lack of relation to the scenes that are 

riddled with the inherent needs in which human rights are inserted. 

 

Key-words: Human Rights, Platonic Dialectic, Metaphysics. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O estudo, elaborado pelos autores, intenta a aplicação da dialética platônica, 

como metodologia, para a compreensão da real natureza dos direitos humanos, 

                                                           
1
 Advogado. Doutorando em Direito – Centro Universitário Unicuiritiba,  Mestre em Direito – Centro 

Universitário Unicuritiba, marco@sla.adv.br.  
2
 Mestre em Direito empresarial - Unicuritiba. Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná (2003), especialista em Direito Civil e Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná (2006) e em Direito e Processo Tributário Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná (2012). 



REVISTA CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS 
 

Revista Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas, v. 4, n. 2, Jul-Dez, 2021. 

 

P
ág

in
a 
2

7
 

apreendidos a partir da busca, pelo elemento comum, que o compõe e pela divisão 

sucessiva das variáveis encontradas, a partir do referido elemento comum. 

Ainda, discorrem os autores acerca da metodologia escolhida, traçando 

panorama descritivo dos principais autores do tema à atualidade, sob pequenas 

ponderações, para, posteriormente, examinar-se o objeto de estudo, sob a luz da 

dialética platônica, a fim de se obter visão mais clara da real essência dos direitos 

humanos e a influência destes ao concerto internacional e aos súditos dos diversos 

Estados que compõem tal sistema. 

Por fim, a partir dos elementos pesquisados, procura se esboçar os aspectos mais 

evidentes do que a tese encontrada, a partir da metodologia, tornou possível verificar. 

 

1   DEFESA DO MÉTODO ESCOLHIDO: A DIALÉTICA PLATÔNICA 

 

A temática dos Direitos Humanos é tema recorrente em inúmeros debates dos 

tempos atuais, notadamente em razão tanto da grave crise humanitária venezuelana 

quanto da polarização política verificada a partir das persecuções penais advindas de 

graves casos de corrupção no Brasil, os direitos humanos tomaram os noticiários e as 

mídias sociais, que se valem desta expressão para defender ou atacar as mais diversas 

posições e situações cotidianas.  

Ocorre, porém, que a análise de qualquer fenômeno prescinde a escolha do 

método mais adequado à observação: o estudo do Direito necessita renovar as fronteiras 

de observação da realidade, valendo-se de métodos, cuja aplicação possibilite o estudo 

da realidade sob a complexidade que esta se apresenta. 

Assim, como qualquer observação da realidade, as variáveis inerentes ao tema, 

bem como o modo de interação destas com o objeto de estudo são aspectos que, 

forçosamente, devem ser abordados pelo método escolhido. 

Pretende-se, assim, ao presente estudo a aplicação da dialética platônica, 

consistente na verificação do elemento comum ao objeto de estudo, para, 

posteriormente, dividir-se
3
 tal objeto de análise tantas vezes quantas variáveis sejam 

                                                           
3
 Agora fica claro que Platão, ao advogar a técnica da Divisão, para chegar à definição de uma Forma 

inferior (por meio de seu Gênero e todas as diferenças específicas em cada ramo da Divisão) deve ter-se 

convencido de que tal Forma Genérica é mais rica ontologicamente que suas Espécies. Tal Forma 

genérica é tida como „abraçando‟ todas suas partes (mória, mére, i.e., suas Espécies), como um todo 

abraça suas partes e as perpassa como uma característica individual “estendida presencialmente em todas 

elas..." EBEJER, Walter Michael A teoria platônica das Formas. Uniuv: União da Vitória, 2010, p. 231 
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encontradas à temática verificada, possibilitando a formulação das teses necessárias à 

correta caracterização do elemento estudado (ABBAGNANO, 2000, p. 270).  

Não por outra razão, diversos trabalhos, ao Direito, encontram críticas ao modo 

de estudo e análise do tema; porém, apenas de caráter difuso, quase que como um “mal 

inconsciente”; porém, sem a necessária assertividade do trabalho científico, dada a 

carência de inovação metodológica, como se infere do trabalho realizado por Samuel 

Schoenherr (2017, p. 15): 

 

A forma com que os Direitos Humanos são efetivamente trabalhados 

dentro das instituições de educação superior, mais especificamente por 

meio dos cursos de Direito não é objeto de grandes estudos em nosso 

país. Em pesquisa realizada, encontram-se alguns trabalhos 

divulgados pelo Prof. Giuseppe Tosi, da Universidade Federal da 

Paraíba. Muito se preocupa com o ensino de acordo como sendo um 

Direito Humano, mas com o ensino dos Direitos Humanos. Os 

trabalhos encontrados nas plataformas indicadoras de produções 

científicas reportam a diversos estudos também da educação como um 

Direito Humano. 

 

Não por outra razão, ao que parece, a questão se mostra tema caro e de árdua 

aceitação pelos estudantes em geral, uma vez que há, de um lado, evidências concretas 

da ineficácia de tais direitos e, de outro, de apaixonada defesa retórica, como a 

preocupação externada por Norberto Bobbio já em 1967, por ocasião do Simpósio 

Nacional sobre Direitos do Homem: 

 

Há três anos, no simpósio promovido pelo Institut International de 

Philosophie sobre o “Fundamento dos Direitos do Homem” tive a 

oportunidade de dizer, num tom um pouco peremptório, no final da 

minha comunicação, que o problema grave do nosso tempo, com 

relação aos direitos do homem, não era mais o de fundamentá-los, e 

sim de protegê-los. Desde então, não tive razões para mudar de ideia. 

(BOBBIO, 2004, p. 17) 

 

A despeito da grandiosidade, já mundialmente reconhecida, Bobbio enfrenta o 

tema apaixonadamente
4
, como tantos outros autores de igual brilhantismo; contudo, a 

questão demanda a análise metodológica diversa, para a compreensão, exatamente, do 

recorrente uso da retórica, para acompanhar e justificar os direitos humanos. 

                                                           
4
 Não se faz qualquer crítica acerca da necessária defesa dos direitos humanos, no plano retórico; porém, 

aos fins do presente estudo, pretende-se aplicar metodologia específica, voltada à análise do tema sob 

novos paradigmas. 
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Em uma pergunta, por que os direitos humanos necessitam, especificamente, do 

conjunto de regras e postulados direcionados à comprovação da efetividade (e 

existência) de tais direitos. 

Para responder tal pergunta, há que se encontrar o elemento fundamental comum 

do qual o próprio fenômeno estudado é imanente: o Estado. 

Compreendido o Estado como elemento fundamental à apreensão do tema, 

passa-se às variáveis advindas da decomposição do elemento fundamental, para, 

finalmente, depurando-as, passar-se às teses encontradas, ou à forma genérica 

(EBEJER, 2010, p. 231), pretendia à dialética platônica. 

 

2 O ESTADO E OS DIREITOS HUMANOS: OBRAS CONSAGRADAS 

 

Para a compreensão dos Direitos Humanos, é essencial fazer uma análise 

histórica de sua origem e desenvolvimento, tal qual como percebida à maioria das obras 

sobre o tema. 

Desde os primórdios da vida em sociedade, os povos procuram se organizar de 

forma hierárquica, almejando regular a relação entre os indivíduos daquela comunidade 

e estabelecer regras de convivência objetivando a paz e a justiça inerente a cada cultura, 

tempo e civilização. 

A história conta que estas regras de convivência atribuíam direitos e deveres às 

pessoas, beneficiando umas mais que as outras, sendo que aqueles de menores garantias 

normalmente não tinham estas minimamente respeitadas, como anota Schoenherr (2017, 

p. 19): 

 

Esses direitos, que eram concedidos pelos soberanos nas primeiras 

sociedades que foram criadas, ainda eram bastante precários, sendo 

somente o essencial para que os súditos tivessem um mínimo de 

dignidade na sua existência. Todavia, acabavam sendo, muitas vezes, 

inócuos, se levadas em consideração as exigências feitas pelos que 

detinham o poder. 

Tais direitos foram, com o passar do tempo, evoluindo e fazendo com 

que se reconhecesse o estado de fragilidade dos membros das 

sociedades em relação aos seus governantes, havendo a necessidade 

de um tratamento mais igualitário, entre os detentores do poder e o 

povo, até chegar ao que temos hoje reconhecido como Direitos 

Humanos. 

 

Do excerto acima, depreende-se duas suposições havidas pelo autor: a primeira, 

que o direto é objeto de evolução, tratando a atualidade como ápice à materialização e 
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concretização dos direitos humanos; a segunda, diz respeito à pretensa universalidade de 

tais direitos, concepções estas admitidas, sem a menor objeção, por diversos autores de 

renome, como se vê adiante. 

Destaca Sidney Guerra (2017, p. 52) que o início do tratamento igualitário entre 

os detentores do poder e a população remonta ao antigo Egito e na Mesopotâmia, onde 

já eram previstos alguns mecanismos para a proteção individual em relação ao Estado: 

 

O Egito foi a primeira civilização a desenvolver um sistema jurídico 

praticamente individualista; os mesopotâmios redigiram textos 

jurídicos que podiam ser chamados de códigos, formulando regras de 

direito.  

O direito egípcio baseava-se largamente em decisões judiciárias, 

contratos, testamentos etc. Embora não tivessem produzido livros de 

direito, tampouco compilações de leis, os egípcios deixaram várias 

“Instruções” e “Sabedorias”, que contêm os elementos da teoria 

jurídica tendentes a assegurar o direito das pessoas e dos bens. 

 

Comparato (2017, p. 25) aponta, em mesma linha, às primeiras leis escritas 

gregas, particularmente em Atenas, como as precursoras das regras de defesa do cidadão 

em relação ao Estado: 

 

Na democracia ateniense, a autoridade ou força moral das leis escritas 

suplantou, desde logo, a soberania de um indivíduo ou de um grupo ou 

classe social, soberania esta tida doravante como ofensiva ao 

sentimento de liberdade do cidadão. Para os atenienses, a lei escrita é 

o grande antídoto contra o arbítrio governamental, pois, como 

escreveu Eurípides na peça As Suplicantes (versos 434-437), “uma 

vez escritas as leis, o fraco e o rico gozam de um direito igual; o fraco 

pode responder ao insulto do forte, e o pequeno, caso esteja com a 

razão, vencer o grande”. 

 

As noções de direitos dos homens de acordo com a sua natureza se alastraram 

nas mais diversas sociedades antigas, que codificaram estas noções, como aponta 

Guerra (2017, p. 53): 

 

No mesmo sentido, Klingen assevera que os povos da Antiguidade 

foram descobrindo com suas próprias luzes e razão a lei que o ser 

humano tem gravada em sua natureza, organizando-a de diversas 

maneiras em códigos ou referências, nos quais descobrimos os 

primeiros esforços em favor do homem, desde a racionalidade natural. 

Aponta o Código de Hamurábi e o Código de Manu como formas 

jurídicas elementares que nem sempre produzem os efeitos que a 

consciência jurídica atual exige, mas que são as primeiras expressões 

de defesa da dignidade e dos direitos da pessoa humana.  
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Sidney Guerra (2017, p. 55) também aponta que a Lei das XII Tábuas foi outro 

marco importante, pois pode ser considerada a origem dos textos escritos consagradores 

da liberdade, da propriedade e da proteção aos direitos do cidadão. 

Os trechos acima demonstram a crença uníssona na evolução do direito e na 

universalidade dos direitos humanos, somando-se fatos históricos tão distintos quanto as 

culturas mesopotâmicas e aquela grega, com a única finalidade de se comprovar a 

evolução dos direitos humanos e, portanto, a universalidade destes. 

Note-se que diversos autores apontam os elementos históricos, acima citados, 

como os embriões dos documentos normativos que declararam Direitos Humanos e 

criam garantias para o seu cumprimento, destacando, pois, a Magna Carta Libertatum
5
, 

de 1.215, a Petição de Direitos, de 1.629, a Lei de Habeas Corpus, de 1.679, a 

Declaração de Direitos (Bill of Rights), de 1.689, a Declaração de Independência e a 

Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, em 1.776, as Declarações de 

Direitos da Revolução Francesa, de 1.789, entre outros. 

A mera observação de que a Alemanha Nazista, desde a sua gênese, até a efetiva 

derrota pelas forças aliadas, sequer se deu ao trabalho de abolir a Carta de Weimar, de 

1919, dá conta de que os eventos históricos não são lineares, muito menos se 

direcionam à criação da concepção atual dos Direitos Humanos. 

Aspectos culturais, linguísticos, geográficos, antropológicos e, inclusive, 

históricos determinam que tais eventos caminhavam à solução de questões específicas, 

voltadas ao momento histórico, cultural e sociológico, vivenciado por tais sociedades. 

A Magna Carta de 1.215, declaração solene do rei João da Inglaterra, também 

conhecido como João Sem-Terra, foi realizada em um momento de efervescência social, 

decorrente de pressão exercida pelos barões feudais no monarca, frente às altas exações 

fiscais instituídas para o fomento de campanhas bélicas, que levavam aqueles a postular 

o reconhecimento formal dos seus direitos, como condição para o pagamento de 

impostos (COMPARATO, 2017, p. 85). 

A importância da Magna Carta se dá pela fixação de princípios gerais, como de 

obediência à legalidade e de direitos da comunidade que até mesmo o rei deveria 

respeitar, como destaca Sidney Guerra (2017, p. 57): 

 

                                                           
5
 Magna Charta Libertatum seu Concordiam inter regem Johannem et Barones pro concessione 

libertatum ecclesiae et regni Angliae (Carta Magna das Liberdades ou Concórdia entre o rei João e os 

Barões para a outorga das liberdades da igreja e do reino inglês). 
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A Magna Carta foi outro marco decisivo entre o sistema de arbítrio 

real e a nova era das garantias individuais. É preciso, porém, analisá-la 

no que se refere a seu conteúdo como documento histórico, 

condicionado às circunstâncias da época, e como documento 

consagrador de um princípio modernamente acatado como 

indispensável pela civilização ocidental.  

A Magna Carta constitui uma convenção firmada entre o monarca e os 

barões feudais pela qual se lhes reconheciam certos foros, isto é, 

privilégios especiais. Os contratos de senhorio eram convenções pelas 

quais se atribuíam poderes a certos vassalos; não se tratou da 

delegação de poderes reais, mas sim do reconhecimento de que a 

soberania do monarca passava a ser substancialmente limitada por 

franquias ou privilégios estamentais que beneficiavam todos os 

integrantes das ordens privilegiadas. A Magna Carta deixou implícito 

pela primeira vez na história política medieval que o rei se achava 

vinculado pelas próprias leis que editava. 

A ideia de direitos individuais, portanto, ainda não se formara no 

sentido de hoje, de direitos iguais para todos e que a todos podem ser 

contrapostos. A Carta Magna valeu, por uma felicidade de redação, 

para que as pessoas lessem o texto como fixador de princípios mais 

gerais, de obediência à legalidade, da existência de direitos da 

comunidade que o próprio rei devia respeitar. Destacam-se entre 

outras garantias a previsão do devido processo legal; o livre acesso à 

justiça; a liberdade de locomoção; a liberdade da Igreja da Inglaterra; 

restrições tributárias e proporcionalidade entre delito e sanção. 

 

Apesar de João Sem-Terra ter recorrido ao Papa Inocêncio III, alegando a 

nulidade do documento por supostamente tê-lo firmado sob coação e sem o devido 

consentimento pontifício, o que foi aceito, a promessa real consignada no instrumento 

foi reafirmada várias vezes pelos monarcas subsequentes (COMPARATO, 2017, p. 86), 

o que trouxe uma maturação da sociedade em relação à observância das regras e um 

sentimento de liberdade (GUERRA, 2017, p. 58). 

Porém, é inegável que o Estado, tal qual compreendido pelos Barões, por João 

Sem-Terra e pelo próprio Papa Inocêncio III, absolutamente, em nada, se relaciona ao 

cenário internacional da atualidade, muito menos aponta a qualquer traço dos Direitos 

Humanos, tal qual o conhecemos. 

Note-se que, à época, não havia franceses, ingleses, italianos, mas súditos deste 

ou daquele monarca, alinhados ao cristianismo (sob as mais diversas vertentes de então) 

ou a outra religião, igualmente, de forte influência política e econômica, como o Islã. 

A lealdade, pois, não se baseava ao Estado, mas ao Monarca e, por tais razões, a 

necessidade era coibir os excessos do príncipe, não aqueles do Estado (HOBSBAWM, 

1994, p. 156), daí serem tais eventos históricos, completamente, distintos da moderna 

compreensão de Estado e, notadamente, de liberdades individuais. 
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Nesse cenário que se deve entender, pois, em 1628, o documento que o 

Parlamento Inglês encaminhou ao Rei Carlos I como uma declaração de liberdade civil, 

denominada Petição de Direitos: 

 

A Petição de Direitos surgiu por meio da reunião do Parlamento, 

ratificando as liberdades consagradas em 1215 na Magna Carta. Previa 

que nenhum homem livre ficasse na prisão ou detido ilegalmente; 

ninguém seria chamado a responder ou prestar juramento, ou a 

executar algum serviço, ou encarcerado, ou de qualquer forma 

molestado ou inquietado, por causa de tributos ou da recusa em pagá-

los. (GUERRA, 2017, p. 58) 

 

Cinquenta anos depois, razões históricas específicas, grandes divergências entre 

a monarquia católica e a esmagadora maioria protestante do Parlamento, a qual 

procurava limitar o poder real, notadamente o de prender os opositores políticos sem 

submetê-los a processo criminal regular, apesar do habeas corpus já existir na Inglaterra 

mesmo antes da Magna Carta, adveio a lei de Habeas Corpus de 1.679, cuja 

denominação oficial foi “uma lei para melhor garantir a liberdade do súdito e para 

prevenção das prisões no ultramar” (COMPARATO, 2017, p. 100).  

Fundamentalmente, esta lei estabeleceu as garantias processuais necessárias à 

análise das questões criminais, consoante assenta Guerra (2017, p. 58): 

 

O Habeas Corpus Act, de 1679, estabelecia que, por meio de 

reclamação ou requerimento escrito de algum indivíduo ou a favor de 

algum indivíduo detido ou acusado da prática de um crime, o lorde-

chanceler ou, em tempo de férias, algum juiz dos tribunais superiores 

poderia conceder o Habeas Corpus, consolidando a ideia de que essa 

garantia judicial, criada para proteger a liberdade de locomoção, seria 

a matriz de todos os outros instrumentos criados posteriormente para 

assegurar os direitos fundamentais.  

 

A efervescência política inglesa, entretanto, não se acalmou e, em nova disputa 

entre católicos e protestantes, Jaime II deixa o trono em fuga para a França, levando o 

Parlamento a conduzir ao trono Guilherme III e Maria II – esta, filha mais velha de 

Jaime II –, somente após eles aceitarem uma Declaração de Direitos (Bill of Rights) 

votada pelo Parlamento em 1.689, constituindo uma das Leis Fundamentais do reino 

(COMPARATO, 2017, p. 105). 

Esta Lei tem relevante importância, pois coloca fim ao regime de monarquia 

absoluta e representou a institucionalização da permanente separação de poderes, 

aproximando-se da acepção que atualmente se tem do Estado. 
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Nesse contexto, discorda-se da conclusão de Comparato, quando este assevera a 

que, apesar de não representar uma declaração de direitos humanos, é uma forma de 

organização do Estado cuja função, em última análise, é proteger os direitos 

fundamentais da pessoa humana (COMPARATO, 2017, p. 105-106), porque o contexto 

sociológico e histórico afasta-se, em muito, do que se entende por direitos humanos 

atualmente. Sidney Guerra (2017, p. 59) também destaca sobre a Bill of Rights: 

 

Já o Bill of Rights, promulgado exatamente um século antes da 

Revolução Francesa, pôs fim, desde o seu surgimento, na Europa 

renascentista, ao regime de monarquia absoluta, no qual todo poder 

emana do rei e em seu nome é exercido. A partir daí, os poderes de 

legislar e de criar tributos não se encontram mais nas mãos do 

monarca, haja vista que ingressam nas competências do Parlamento. 

O Bill of Rights garantia a liberdade pessoal, a propriedade privada, a 

segurança pessoal, o direito de petição, a proibição de penas cruéis, 

entre outras, estabelecendo uma nova forma de organização do 

Estado, cuja função precípua é a proteção dos direitos da pessoa 

humana.  

  

Note-se que os ideais liberais, inspirados pela ascensão da burguesia, não 

objetivavam a liberdade do homem, mas a restrição do monarca e acesso aos quadros de 

estado aos homens de posse, nascidos fora do espectro da alta nobreza (HOBSBAWM, 

1994, p. 157). 

Por tal razão, uma vez mais, discorda-se de Comparato, quando narra que, em 

1776, levados por uma consciência social tipicamente burguesa, na qual os cidadãos são 

livres e iguais perante a lei, distinguindo-se exclusivamente em razão da sua riqueza 

material, as treze colônias britânicas da América do Norte proclamam sua 

independência e instituem, sob o regime constitucional, a representação popular com 

limitação de poderes governamentais e o respeito aos direitos humanos 

(COMPARATO, 2017, p. 111).  

Segundo Sidney Guerra (2017, p. 60), a Declaração de Independência Norte-

Americana inaugura nova etapa de proteção dos indivíduos, pois é considerado o 

primeiro documento a afirmar princípios democráticos na história: 

 

O texto é importante porque apresenta o povo como o grande 

responsável e detentor do poder político supremo. (...) 

Com efeito, a riqueza do texto norte-americano encontra-se nesse 

ponto, ou seja, foi o primeiro documento de natureza política a 

reconhecer a soberania popular, a existência de direitos que se aplicam 

a todas as pessoas, sem que haja distinção de sexo, cor ou qualquer 

outra manifestação social. 
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De acordo com Comparato (2017, p. 119), a Confederação dos Estados Unidos 

da América do Norte nasce sob a invocação da liberdade, sobretudo da liberdade de 

opinião e religião, e da igualdade de todos perante a lei. 

Mais uma vez, há que se recordar a exceção, obviamente, da escravidão, vigente 

no país e com profundos traços à cultura estadunidense, desde tal momento histórico, 

até o presente, cuja essência desmente os eventos emancipatórios, como pretendem os 

autores. 

Já em 1.789, a ascensão da burguesia se dá com mais clareza que às colônias 

britânicas, notadamente, pelo enfraquecimento da monarquia absoluta e plena 

insatisfação popular, esta dada a desastrosa política agrícola de alguns anos antes, os 

franceses derrubaram seus governantes por ocasião da chamada Revolução Francesa, 

instituindo uma república democrática que se regeria pela Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão: 

 

Foi assim que a consagração normativa dos direitos fundamentais da 

pessoa humana coube à França, quando, em 26 de agosto de 1789, a 

Assembleia Nacional promulgou a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, prevendo, por exemplo, o princípio da 

igualdade, da liberdade, da legalidade, a presunção de inocência, a 

livre manifestação de pensamento. (GUERRA, 2017, p. 62) 

 

Com efeito, segundo Calsavara (2018, p. 9), a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão tem íntima relação com a Declaração de Independência Norte 

Americana, na consolidação das ideias de liberdade, igualdade e fraternidade: 

 

Revolução Francesa, que aspirava pelo fim ao absolutismo 

monárquico e da opressão sofrida por aqueles que estavam à margem 

do poder político, portanto, desde sua gênese os direitos humanos já 

revelava seu caráter emancipador. A Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão traduz a efervescência do Iluminismo em pleno 

século XVIII, século de grandes pensadores, como Hobbes, Locke, 

Voltaire, Montesquieu, Rousseau, entre outros. O Iluminismo fez 

florescer a razão humana como capacidade de desvendar e iluminar os 

fenômenos da vida. Século da racionalidade, das ciências, do controle 

sobre a natureza e das grandes descobertas impulsionadas pela 

Revolução Industrial, este é o cenário da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, que é precedida pela Declaração de Direitos do 

Bom Homem de Virginia e Declaração de Independência dos Estados 

Unidos da América. Estas três Declarações trazem em comum a 

propagação dos ideais da modernidade como liberdade, participação 

política e igualdade de direitos. 
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Segundo Bobbio (2004, p. 19), a afirmação dos direitos do homem verificadas 

na Declaração de Direitos dos Estados Norte-americanos e da Revolução Francesa, 

postas na base de uma nova concepção do Estado, é o ponto de partida para a instituição 

de um autêntico sistema de direitos no sentido estrito da palavra, isto é, enquanto 

direitos positivos ou efetivos.  

Contudo, com o desenvolvimento industrial e a necessidade de obter novos 

mercados consumidores e fornecedores de matérias-primas, as potências industriais da 

primeira metade do século XX, notadamente Reino Unido, Alemanha, Rússia e França, 

adotam políticas expansionistas que ensejam disputas territoriais que dão ensejo à 

Primeira Guerra Mundial (1.914 – 1.918), evento que resultou em milhões
6
 de militares 

e civis mortos, em evidente vulneração aos direitos humanos. 

Poucos anos depois, em 1.939, os governos fascistas italiano (Mussolini) e 

nazista alemão (Hitler) retomam aqueles ideais expansionistas e dão origem à Segunda 

Guerra Mundial, que se estende até 1.945 com inúmeros casos de genocídio
7
 e políticas 

racistas, antissemitas, xenófobas e imperialistas, inaugurando um dos períodos mais 

brutais da história da humanidade.  

Não bastasse toda a hostilidade dos atos de guerra das nações do chamado 

“Eixo”
8
, como assenta Comparato (2017, p. 226), o ato final da tragédia – o lançamento 

da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, em 6 e 9 de agosto de 1945, 

respectivamente – soou como um prenúncio de apocalipse, já que o homem demonstrou 

ter adquirido o poder de destruir toda a vida na face da Terra, desvendando a 

necessidade de que a sobrevivência humana exigia a colaboração de todos os povos na 

reorganização das relações internacionais, com base no respeito incondicional à 

dignidade humana. 

É assim que, em 26 de junho de 1945, representantes de cinquenta países 

presentes à Conferência sobre Organização Internacional, realizada na cidade 

californiana de São Francisco, nos Estados Unidos da América do Norte, firmaram a 

Carta das Nações Unidas, que instituiu a ONU com o intuito de promover a paz entre as 

Nações. 

Dentre as obrigações instituídas na Carta da ONU, se vê da leitura dos artigos 13 

e 55, os direitos humanos foram concebidos como sendo, unicamente, as liberdades 

                                                           
6
 Calcula-se que nove milhões de pessoas foram mortas na Primeira Guerra Mundial. 

7
 Calcula-se que sessenta milhões de pessoas foram mortas na Segunda Guerra Mundial, a maior parte 

delas civis, devido às bombas lançadas por aviões sobre as cidades. 
8
 Alemanha, Japão e Itália eram as principais nações do chamado Eixo. 
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individuais, devendo o Conselho Econômico e Social, a quem incumbiu, além da 

promoção, entre os povos, de “níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de 

progresso e desenvolvimento econômico e social”, a instituição de uma comissão com o 

objetivo de definir e resguardar os direitos humanos. (COMPARATO, 2017, p. 228-

229) 

É então que, em 1.948, foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos que, segundo Calsavara (2018, p. 27), inaugura uma concepção 

contemporânea dos direitos humanos, na medida em que, ao lado dos direitos civis e 

políticos, já em desenvolvimento desde o século XVII, incorpora os direitos 

econômicos, sociais e culturais demandados pela luta operária dos séculos XIX e XX. 

Esta ampliação com as novas categorias de direitos humanos não só demonstra a 

evolução na concepção de tais direitos, mas também diz respeito às condições para uma 

vida com dignidade. 

Segundo Comparato (2017, p. 238): 

 

A Declaração, retomando os ideais da Revolução Francesa, 

representou a manifestação histórica de que se formara, enfim, em 

âmbito universal, o reconhecimento dos valores supremos da 

igualdade, da liberdade e da fraternidade entre os homens, como ficou 

consignado em seu artigo I. A cristalização desses ideais em direitos 

efetivos, como se disse com sabedoria na disposição introdutória da 

Declaração, far-se-á progressivamente, no plano nacional e 

internacional, como fruto de um esforço sistemático de educação em 

direitos humanos. 

 

Já em 22 de novembro de 1969, a partir da Conferência de São José da Costa 

Rica, os Estados americanos aprovam a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, reproduzindo a maior parte das declarações de direitos constantes do Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1.966, a qual foi internalizada pelo Brasil 

apenas em 1.992, por meio do Decreto 678/1992 (Itamar Franco). 

Interessante observar que referidos autores procuram advogar, por meio destes 

capítulos históricos, que os Direitos Humanos advêm do amadurecimento dos homens 

em relação à vida em sociedade, como assenta Bobbio (2004, p. 9):  

 

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 

históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas 

por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e 

nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez 

por todas. 
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Daí é que, apesar da ausência de força vinculante da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, por ser apenas uma recomendação que a Assembleia Geral das 

Nações Unidas faz aos seus membros, Comparato (2017, p. 239) destaca que tal se trata 

de excesso de formalismo, pois se reconhece, em toda parte, que a vigência dos direitos 

humanos independe de sua declaração em constituições, leis e tratados internacionais, 

exatamente porque se está diante de exigências de respeito à dignidade da pessoa 

humana, exercidas contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não. 

Importante destacar, entretanto, que ao conceituar Direitos Humanos, a doutrina 

fala em normas de direito internacional público, que devem ser respeitadas 

internamente, sob pena de responsabilização internacional, consoante lição de Mazzuoli 

(2018, p. 24): 

 

Os direitos humanos são, portanto, direitos protegidos pela ordem 

internacional (especialmente por meio de tratados multilaterais, 

globais ou regionais) contra as violações e arbitrariedades que um 

Estado possa cometer às pessoas sujeitas à sua jurisdição. São direitos 

indispensáveis a uma vida digna e que, por isso, estabelecem um nível 

protetivo (standard) mínimo que todos os Estados devem respeitar, 

sob pena de responsabilidade internacional. Assim, os direitos 

humanos são direitos que garantem às pessoas sujeitas à jurisdição de 

um dado Estado meios de vindicação de seus direitos, para além do 

plano interno, nas instâncias internacionais de proteção (v.g., em 

nosso entorno geográfico, perante a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, que poderá submeter a questão à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos). 

 

Com efeito, parece haver consenso na doutrina moderna para que não se 

denominem como direitos humanos as regras internas de proteção ao cidadão, mas 

apenas as regras internacionais: 

 

Direitos humanos é uma expressão intrinsecamente ligada ao direito 

internacional público. Assim, quando se fala em “direitos humanos”, o 

que tecnicamente se está a dizer é que há direitos que são garantidos 

por normas de índole internacional, isto é, por declarações ou tratados 

celebrados entre Estados com o propósito específico de proteger os 

direitos (civis e políticos; econômicos, sociais e culturais etc.) das 

pessoas sujeitas à sua jurisdição. Tais normas podem provir do 

sistema global (pertencente à Organização das Nações Unidas, por 

isso chamado “onusiano”) ou de sistemas regionais de proteção (v.g., 

os sistemas europeu, interamericano e africano). Atualmente, o tema 

“direitos humanos” compõe um dos capítulos mais significativos do 

direito internacional público, sendo, por isso, objeto próprio de sua 

regulamentação. Na linguagem comum, porém, emprega-se 

frequentemente a expressão “direitos humanos” para referir-se 

também à proteção que a ordem jurídica interna (especialmente a 
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Constituição) atribui àqueles que se sujeitam à jurisdição de um 

determinado Estado. Em termos técnicos, contudo, tal referência não é 

correta, devendo-se empregar a expressão “direitos humanos” apenas 

quando se está diante da proteção de índole internacional a tais 

direitos. De fato, sabe-se que a proteção jurídica dos direitos das 

pessoas pode provir ou vir a provir da ordem interna (estatal) ou da 

ordem internacional (sociedade internacional). Quando é a primeira 

que protege os direitos de um cidadão, está-se diante da proteção de 

um direito fundamental da pessoa; quando é a segunda que protege 

esse mesmo direito, está-se perante a proteção de um direito humano 

dela. (MAZZUOLI, 2018, p. 23) 

 

Deduzidos os principais aspectos trazidos pelos autores acima citados, denotam-

se duas questões elementares à concepção destes: a pretensão de universalismo dos 

Direitos Humanos, a evolução histórica destes (entendida, literalmente, como 

desenvolvimento e consolidação de uma ideia) e, por fim, a existência de um Direito 

Internacional cogente e irrefutável a todas as nações. 

É nesse contexto que se debate, por meio da aplicação da dialética platônica, a 

natureza dos direitos humanos e o impacto dos argumentos trazidos pelos autores acima 

mencionados. 

 

3    A METAFÍSICA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Do que se estuda, até o presente momento, de um lado, entende-se, pois, a 

existência de dois aspectos fundamentais, partindo-se do universalismo pretendido aos 

Direitos Humanos: o cenário internacional e a existência da norma posta como 

fenômeno per se
9
. 

De outro lado, a evolução histórica defendida pelos autores acima mencionados 

também pode ser dividida em mais duas variáveis: a uniformidade das ideias e a 

expressão jurídica uníssona aos mais diferentes idiomas e culturas. 

As duas primeiras variáveis, o cenário internacional e a norma posta como 

fenômeno em si, presumem que os homens de estado tomam suas decisões sob a égide 

dos fenômenos jurídicos (normas) que caracterizam o meio em que vivem; o Direito é a 

norma e ao Estado nada mais há, a não ser submeter-se a tal ato de coerção. 

As outras variáveis, a uniformidade de ideias e a expressão destas de modo 

uníssono, decorrem da acepção que tanto uma quanto a outra são fenômenos que se 

                                                           
9
 Entende-se, assim, que tais autores tratam o direito como norma posta, aproximando-se da concepção 

dos estudiosos positivistas, como Hans Kelsen, cuja compreensão do Direito é a norma e os comandos a 

ela associados. KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Martins Fontes: São Paulo, 2000. p. 

17 
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fazem firmes em si, sem qualquer interferência de outros fatos e ocorrências culturais, 

geográficas, sociológicas e históricas. 

O primeiro grupo não se mostra firme por ocasião de superficial análise dos 

eventos ocorridos, à relação entre as nações, no último século
10

, oportunidade em que se 

compreende que as regras que compõe o cenário internacional não são as da igualdade e 

as da liberdade, especialmente, as da prevalência do direito, mas da percepção dos 

interesses nacionais de cada estado e o choque, mais ou menos perene entre eles: o 

domínio do mais forte.  

O segundo grupo, em certo sentido, mostra-se tão ou mais frágil, na medida em 

que a própria expressão linguística e, mais adiante, a cultural se mostram extraordinárias 

barreiras à uniformidade das ideias e da difusão destas. 

Sequer se ingressa à seara da propaganda de Estado, cuja técnica essencial é a 

apropriação de ideais libertários, para fins completamente opostos ao que encerram as 

ideias apropriadas ao discurso governamental
11

, novamente, sob o entendimento, aos 

homens de estado, dos objetivos em que repousam os interesses nacionais. 

Nessa senda, as variáveis expostas ao processo dialético platônico não se 

mostram firmes à realidade vivida, evento este que aponta para variáveis subjacentes 

àquelas percebidas: a colisão existente entre a ideologia do realismo pragmático e 

aquela que considera o conserto de nações a encarnação da própria sociedade 

internacional. 

Raymond Aaron (1986) expõe a submissão das estratégias de estado à ideologia 

dos homens de estado e, por consequência, da relação existente entre as nações no 

cenário internacional, como corolário de força e, por sua vez, de submissão, além de 

demonstrar as diferenças entre a sociedade internacional, composta de indivíduos, e o 

concerto internacional, composto exclusivamente de Estados. 

Para Aaron, a sociedade internacional sequer se relaciona ao concerto das 

nações, porque as regras que compõe um e outro universo não se tangenciam; a 

primeira, rege-se pela ética e pelo direito internacional, levando em consideração as 

                                                           
10

 Basta recordar, por exemplo, o amplamente divulgado e obscuro episódio de assassinato do jornalista 

saudita, assinado, após ingressar à repartição diplomática do próprio país, em Istambul. A rigor, a atuação 

do direito internacional, como preconizado pelos autores acima mencionados, haveria de se fazer cogente 

e, de modo incisivo, punir de forma exemplar o ocorrido. Mais uma vez, os interesses nacionais e o 

concerto entre eles, à senda internacional, mostraram-se predominante. 
11

 Nesse aspecto, todos os países comunistas, da antiga cortina de ferro, se autocognominavam de 

democracias populares, a despeito das campanhas extensas de racionamento de alimentos, prisão de 

desafetos políticos e, até mesmo, de extermínio de populações inteiras. 
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relações individuais, interpessoais; a segunda, pelas regras orientadas à obtenção, 

manutenção e expansão do poder nacional
12

 (AARON, 1986, p. 153). 

Com toda a certeza, o realismo pragmático
13

 (MORGENTHAU, 2005, p. 83) 

não é a única tradução do mecanismo de relacionamento entre as Nações; porém, é 

aquele que se comprova como a leitura mais acurada da realidade e, principalmente, a 

mais reputada como eficaz entre os próprios estadistas.
14

 

De certa forma, trata-se da realização de um modo de conduta, especialmente, 

porque a maioria dos estadistas entende que esta é a maneira mais adequada e mais 

acertada de garantir a sobrevivência da nação: as peças do tabuleiro podem se 

modificar, mas as regras do jogo permanecem imutáveis. 

Assim, as reais variáveis que emergem da leitura dos autores acima 

mencionados, em oposição àqueles sensíveis ao realismo pragmático, são as 

experiências metafísicas e aquelas empíricas, que nutrem o conjunto de crenças e 

valores que, invariavelmente, determinam a conduta de cada estadista. 

Entenda-se como experiência metafísica a atuação dos estados, no cenário 

internacional, da mesma forma que os indivíduos haveriam de se conduzir à sociedade 

internacional, submetendo-se às regras de direito internacional (e por consequência, 

àquelas de direitos humanos), dada a simples existência da norma. 

Por seu turno, a experiência empírica deve ser compreendida como a soma de 

eventos históricos recentes,
15

 determinantes em sua significação às lições que são 

                                                           
12

 Ao mencionar os sistemas internacionais, Aaron assenta “...Hesito empregar o termo sistema para 

designar um conjunto cuja coerência interna é propiciada pela competição que se organiza em função do 

conflito e cuja existência se torna mais visível quando é dilacerado pelo recurso às armas....” (Aaron, 

Raymond Op. Cit. p, 153). Esse pequeno trecho demonstra a compreensão do autor acerca do cenário 

internacional, cujos componentes se orientam, unicamente, à busca pela supremacia. Mais adiante, define 

a sociedade internacional, mais apropriadamente chamada de “sociedade transnacional”, entendida como 

manifestada “...pelo intercâmbio comercial, pelos movimentos de pessoas, pelas crenças comuns, pelas 

organizações que ultrapassam as fronteiras nacionais, pelas cerimônias e competições abertas aos 

membros de todas as unidades políticas. Ela é tanto mais viva quanto maior a liberdade de comércio, de 

movimentação e de comunicação, e quanto mais fortes forem as crenças comuns, mais numerosas serão 

as organizações não nacionais, mais solenes as cerimônias coletivas...” (Aaron, Raymond op. Cit. p, 166). 
13

 Para os fins do presente estudo, adota-se o resumo das características do realismo pragmático, apontado 

por Samuel P. Huntington: “...Realismo Conservador. A ética militar enfatiza a imutabilidade, a 

irracionalidade, a fraqueza e a maldade da natureza humana. Proclama a supremacia da sociedade sobre o 

indivíduo e a importância da ordem, da hierarquia e da divisão de funções. (...) Aceita o Estado-nação 

como a forma mais alta de organização política e reconhece a constante probabilidade de guerra entre os 

países. Destaca a importância do poder nas relações internacionais e adverte contra os perigos à segurança 

do Estado. (...) Considera a guerra como um instrumento de política...” HUNTINGTON, Samuel P. O 

Soldado e o Estado. Biblioteca do Exército Editora: Rio de Janeiro, 1996. p. 96.  
14

 Para os fins do presente trabalho, tratam-se como sinônimos as expressões “homens de estado” e 

“estadistas”, sem a conotação de prestígio ou grandiosidade política, atribuída às expressões. 
15

 A acepção de eventos históricos recentes diz respeito ao conjunto de fatos ocorridos dentro de um 

mesmo contexto temporal e geográfico. O fato histórico é determinado tanto pelos agentes, quanto pelo 
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apreendidas pelo estadista, tanto como exemplo de conduta quanto como símbolos 

estratégicos, para o planejamento das mais diversas ações, sob a clara distinção de 

impossibilidade de participação do indivíduo ao cenário internacional, porque neste, 

simplesmente o “eu” é coletivo e estatal.  

Por essa razão, o empirismo, nesse caso, se aproxima da experiência concreta; os 

direitos humanos, voltados à coerção do Estado, sob a lógica da sociedade internacional, 

à metafísica
16

, porque consagra uma série de princípios únicos (as quatro variáveis 

mencionadas acima) que se direcionam a um elemento comum: a norma posta. 

Nesse sentido, a norma posta pressupõe a existência de um conjunto universal de 

crenças, uniformes e carentes de qualquer interpretação diversa ou mesmo 

manifestação, linguística ou cultural, fora dos padrões em que as próprias normas foram 

criadas. 

Trata-se da inversão da consequência pelo fundamento, eminentemente 

metafísico, porque, como elemento comum fundante a todo o sistema, todos os aspectos 

e fatos considerados, por exemplo, pelo realismo pragmático, nada mais são que meros 

desvios à regularidade e higidez do elemento fundamental: a falta da norma permitia 

tais desvios, porque, como entidade fundamental, cria as condições para se evitar um 

agir diverso e, por extensão, acaba criando um mundo novo. 

Note-se que não se está a criticar o conteúdo normativo, ou mesmo a 

necessidade, no cenário internacional, dos comandos normativos relativos aos direitos 

humanos, mas o sistema metafísico, a metafísica dos direitos humanos, somente se 

sustenta dentro de si mesma, porque toma por realidade o comando normativo e não a 

existência de atores (Estados) que se orientam por regras, completamente, distintas 

daquelas tidas como premissas ao universo metafísico dos direitos humanos. 

Dessa forma, os autores mencionados ao item 2 prendem-se à metafísica dos 

direitos humanos, ironicamente, em movimento contrário ao direito positivado e, 

                                                                                                                                                                          
contexto em que estes estavam inseridos, podendo-se recriar a um futuro próximo reações e paradigmas 

observados em um passado recente, exatamente, porque não estão distantes pelo tempo ou pela geografia, 

muito menos pelo sistema de pensamento que orienta uma determinada época. Nesse contexto, afasta-se 

dos exemplos históricos citados pelos autores havidos ao item 2, porque se limita o fato histórico aos 

parâmetros que são impostos pelos elementos cognitivos, conhecidos, de dada época, além dos fatores de 

limitação e determinação do espaço geográfico. 
16

 Metafísica, a ciência das ciências, da qual todo conhecimento provem. Nas palavras de 

ABBAGNANO, “...Ciência primeira, por ter como objeto o objeto de todas as outras ciências, e como 

princípio um princípio que condiciona a validade de todos os outros. Por essa pretensão de prioridade 

(que a define), a Metafísica pressupõe uma situação cultural determinada, em que o saber já se organizou 

e dividiu em diversas ciências, relativamente independentes e capazes de exigir a determinação de suas 

inter-relações e sua integração com base num fundamento comum...” (ABBAGNANO, 2000, p. 660). 
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posteriormente, o direito positivo, cuja ânsia maior era afastar-se da metafísica, inerente 

aos sistemas jurídicos mais antigos, para racionalizar um sistema de normas centrado 

aos fatos e à realidade dos povos que o adotavam. 

A tese que surge, acerca da definição dos direitos humanos, a partir da aplicação 

da dialética platônica, em sucessivas divisões e oposições (estáticas em si e apenas 

comparáveis entre si), é que estes surgem no seio de um sistema metafísico, no qual a 

norma posta se coloca como vetor de criação, transformação, verificação e compreensão 

da realidade, trazendo em si insuperáveis obstáculos, a dificultar, ainda mais, a regência 

dos diversos entes estatais em suas relações uns com os outros (e, em última análise, 

com o próprio indivíduo). 

  

CONCLUSÃO 

 

A compreensão da realidade, a partir da tentativa de aplicação da dialética 

platônica, determinou a análise dos direitos humanos sobre outro enfoque, culminando 

na tese de que centrar-se a acepção dos direitos humanos sobre os comandos normativos 

que regulam o tema é o mesmo que não perceber a existência de outros sistemas de 

regras e condutas existentes, cuja essência determina, em mais larga escalar e, portanto, 

em maior eficiência, a relação entre os Estados e destes com seus súditos. 

Trata-se de consagrar a existência de uma metafísica dos direitos humanos, 

como sistema fechado em si próprio, consagrando todas as demais variáveis que 

compõe as relações jurídicas e sociológicas que se pretende regrar, como submetidas à 

norma posta e esta como elemento indispensável à acepção e governança da própria 

realidade. 

Indiscutivelmente, muitas foram as tentativas de se coibir a vontade (e realização 

desta) do monarca e, posteriormente, dos Estados; porém, imaginar que o sistema 

metafísico, criado pela centralização da norma posta ao cenário internacional, seria 

capaz de organizar o sistema que se regula autofagicamente é conceber a própria 

realidade erroneamente, culminando nas mais diversas teses a respeito do poder da 

vergonha aos homens de estado que não se conduzam com a necessária (e 

justificavelmente moral) civilidade das normas internacionais de direitos humanos. 

A metafísica dos direitos humanos desconsidera, ao centrar-se na norma posta, 

que o objetivo dos Estados é a sobrevivência e esta é percebida, em esmagadora maioria 
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das ideologias que conduzem os mais diversos interesses e estratégias nacionais, como 

prerrogativa dos mais fortes. 

Por tal razão, prescindir à busca de poder, onde todos os demais atores somente 

pretendem a supremacia, é conduzir-se sob pensamento metafísico, por mais elevado 

moralmente que seja tal pensamento. 

Assim, o tema dos direitos humanos deve ser afastado à metafísica que o 

impregnou, na esperança de recolocá-lo ao concerto internacional sob os aspectos de 

supremacia e busca pelo poder. Para tanto, novo exercício de concepção dos direitos 

humanos deve ser realizado, sob o enfoque específico do concerto e constante choque 

entre as Nações e destas com seus súditos. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como escopo analisar como o Constitucionalismo Abusivo 

pode acarretar o encolhimento do estado democrático, com o uso de mecanismos de 

mudança constitucional, porém, de maneira sutil, ponderando como a prática dessa 

estratégia vai de encontro à legislação brasileira e internacional, com o objetivo de 

combater tal fenômeno. Para tanto, analisou-se ferramentas de modificação e emendas 

constitucionais, que podem ser usadas por meios que estão sendo questionadas pela 

doutrina e a própria jurisprudência em alguns segmentos. Observam-se rupturas nítidas, 

como golpes de Estado que têm caído em desuso, por sua vez, vem sobressaindo a nova 

onda para desfazerem da ordem constitucional, através de mudanças sutis com o intuito 

de ampliação do Poder de governantes por meio do Constitucionalismo Abusivo, bem 

como os seus efeitos negativos na sociedade e a democracia. O presente trabalho baseia-

se em leitura de artigos, livros, legislações e noticiários, onde se investigou a forma 

como a legislação brasileira e internacional tratam o tema e de que forma a Pandemia 

ocasionada pela Covid-19 contribuiu para o agravamento desse fenômeno. A partir dos 

estudos realizados, concluiu-se que o ordenamento jurídico brasileiro está no processo 

de conhecimento desse fenômeno, enquanto, em visão internacional, encontra-se mais 

agravada. 

 

Palavras-chave: Constitucionalismo Abusivo; Democracia; Covid-19; Autocratização 

Global. 

 

 

ABUSIVE CONSTITUTIONALISM AND SETBACK TO 

DEMOCRACY 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to analyze how Abusive Constitutionalism can lead to the 

shrinkage of the democratic state, with the use of mechanisms of constitutional change, 

however, in a subtle way, considering how the practice of this strategy meets Brazilian 

and international legislation, with the objective of combating such phenomenon. To this 

end, tools for modification and constitutional amendments were analyzed, which can be 
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used by means that are being questioned by doctrine and jurisprudence in some 

segments. There are clear ruptures, such as coups d'état that have fallen into disuse, in 

turn, the new wave has emerged to undo the constitutional order, through subtle changes 

in order to expand the power of rulers through Abusive Constitutionalism, as well as its 

negative effects on society and democracy. The present work is based on reading 

articles, books, legislation and news, which investigated the way in which Brazilian and 

international legislation deal with the subject and how the Pandemic caused by Covid-

19 contributed to the aggravation of this phenomenon. From the studies carried out, it 

was concluded that the Brazilian legal system is in the process of becoming aware of 

this phenomenon, while, in an international perspective, it is more aggravated. 

 

Keyword: Abusive Constitutionalism; Democracy; Covid-19; Global Autocratization. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo abordar o Constitucionalismo Abusivo 

como uma estratégia utilizada por governantes de diversos países, com o fito de fazer 

com que as democracias sejam sutilmente corroídas, ou seja, reduzindo de forma 

discreta a participação democrática de um país. 

Para tanto, explora-se o fenômeno do Constitucionalismo abusivo com ênfase 

nos efeitos negativos, que a referida prática acarreta para a população no Brasil e em 

outros países. 

Quanto à sustentação metodológica, o estudo utilizou pesquisas qualitativas e 

quantitativas por meio de doutrinas, leis e artigos científicos, permitindo confrontar a 

realidade e possibilitando as discussões de resultados para a coletividade, com a 

aplicação do princípio em questão. 

Para sistematizar o estudo proposto, dividiu-se o presente trabalho em cinco 

partes. A primeira, de natureza introdutória, objetiva apresentar o tema, as questões 

suscitadas e o objetivo geral. 

A segunda etapa discorre com o intuito de compreender a prática do 

Constitucionalismo abusivo e os indicativos de surgimento, contrapondo os seguintes 

fenômenos: definição versus indicativos da prática, alterações na constituição para 

prática abusivas. 

De mais a mais, a terceira etapa trata, de fato, o impacto do Constitucionalismo 

abusivo nas instituições, abordando a importância dele a fim de combater esse 

fenômeno, sua prática, bem como a sua relação para com as instituições. Além disso, 
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discute-se também sobre a relação do Constitucionalismo abusivo e o atual cenário 

pandêmico como impulsionador da referida prática. 

Por sua vez, na quarta etapa, debate-se acerca de como a comunidade 

internacional age diante de tal fenômeno, além de abordar possíveis mecanismos de 

contenção e a resistência por parte da cooperação da comunidade internacional. 

Destarte, trata-se a respeito dos sólidos impactos, enquanto o poder usado nas 

mãos de maus governantes para gerenciar um país, ocultando desejos individuais de 

cada governante e sua discreta persuasão de perpetuar-se no poder, utilizando-se da 

estratégia do Constitucionalismo abusivo, abordando o fenômeno novo e moderno 

instrumento violador das Constituições e Democracias. 

 

 

1 CONSTITUCIONALISMO ABUSIVO 

 

Define-se Constitucionalismo Abusivo como “golpes gentis”, que faz o uso de 

mecanismos de mudanças constitucionais de forma lícita e sutil, com objetivo de 

corroer a democracia de maneira quase que imperceptível, tornando o Estado menos 

democrático ao longo do tempo. 

Ainda, são medidas dissimuladas que alteram a Constituição através de emendas 

constitucionais, aprovadas pelos governantes em atuação ou até mesmo a proposta de 

uma nova Constituição, revelando-se ser uma nova fórmula de corroer “por dentro” uma 

democracia. Nas palavras de Martins (2021, p. 251): 

 

[...] o constitucionalismo abusivo envolve o uso de mecanismos de 

mudança constitucional – emenda constitucional e substituição da 

Constituição- para minar a democracia. Enquanto métodos 

tradicionais de derrubada da democracia, como o golpe militar, estão 

em declínio há décadas, o uso de ferramentas constitucionais para 

criar regimes autoritários e semi autoritários é cada vez mais 

prevalente. 

 

 

Segundo Landau (2013, apud MARTINS, 2021, p. 251), “Constitucionalismo 

abusivo é o uso de mecanismos de mudança constitucional para fazer um Estado 

significativamente menos democrático do que era anteriormente”. 

Sob esse viés, o professor da Flórida (State University College of Law), David 

E. Landau, elucida que esse fenômeno não faz o uso da força como na ditadura, por 

exemplo, onde a ruptura é evidente, mas sim uma estratégia sutil de minar a ordem 
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constitucional, prossegue-se o processo de eleições livres, desta forma, a democracia 

fica ameaçada, sendo lentamente corrompida de maneira quase que imperceptível 

(LANDAU, 2013). 

Lenza (2020, p.82) baseado nos ensinamentos de Tushnet aponta que: 

 

[...] identifica um sistema de governo que combina eleições 

razoavelmente livres e justas com um grau moderado de controle 

repressivo da liberdade de expressão e pessoal, afastando-se, nesse 

sentido, do autoritarismo puro de um lado e do Estado de direito do 

outro. 

 

Conforme pontua Lenza (2020, p. 83), inspirado nos estudos de David E. 

Landau, identifica 7 características da prática: 

  

[...] o regime, que é controlado por um partido dominante, implementa 

as relevantes decisões de políticas públicas, não havendo base 

normativa a contestar as escolhas tomadas. Esta característica define o 

seu lado autoritário; O regime não prende arbitrariamente os 

oponentes políticos, embora possa impor-lhes sanções como aquelas 

decorrentes de difamação; 

Apesar de aplicar sanções, o regime ainda permite questionamentos e 

críticas ao governo e suas políticas; 

O regime realiza eleições razoavelmente livres e justas, mas, a partir 

de desenhos e divisões eleitorais, busca assegurar a vitória para 

manutenção no poder. Fraude e intimidação física até ocorre, mas 

apenas esporadicamente e não sistematicamente; 

O partido dominante é sensível à opinião pública e altera as suas 

políticas, pelo menos ocasionalmente, em resposta aos anseios desta; 

Desenvolvem- se mecanismos para garantir que a quantidade de 

divergências não exceda o nível considerado desejável; 

Os tribunais são razoavelmente independentes e procuram manter o 

Estado de Direito. Embora os juízes, especialmente os tribunais 

superiores, sejam sensíveis aos interesses do regime por causa do 

treinamento e dos mecanismos de seleção e promoção, raramente 

recebem instruções diretas do regime, chegando, inclusive, a afastar 

algumas decisões tomadas. A revisão judicial, contudo, quanto às 

negativas, mostra-se fraca, pois o regime tem mecanismos de 

alteração formal da constituição para que a decisão política tomada 

esteja sempre de acordo com as (novas) regras constitucionais. 

 

 

Como pode-se analisar, esse fenômeno tem poder nas mãos de maus 

governantes, a fim de minar a democracia a tal ponto de fazer com que esses alterem a 

Constituição de forma lícita, com intuito de se perpetuar no poder, indo em 

contrapartida a um dos propósitos essenciais da democracia, a saber, a alternância de 

governantes no poder através de eleições populares e competitivas. 
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1.1 Uma doença democrática mundial 

 

 

Esse fenômeno vem ocorrendo mundialmente, inclusive no Brasil, sendo 

possível ser visto cada vez mais a corrosão democrática e o declínio nos países 

democraticamente ditos. Pode-se citar como exemplos recentes alguns países, como: 

EUA, Rússia, Hungria, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Turquia e o Brasil. 

Uma das consequências do Constitucionalismo abusivo que ocorreu na 

Venezuela, praticado através de emenda constitucional para conceder o número 

ilimitado de reeleições, traz também o exemplo que ocorreu recentemente no Brasil, 

onde foi sugerido a substituição da Constituição por outra, Martins (2019, p. 29) aduz: 

 

[...] exemplos recentes de utilização do constitucionalismo abusivo 

podem ser frequentemente encontrados na América Latina, mas 

também em outras regiões, Na Colômbia, houve reformas 

constitucionais que possibilitaram a reeleição de Álvaro Uribe. Na 

Bolívia, o Tribunal Constitucional boliviano aceitou pedido do 

Movimento para o Socialismo, partido do Presidente Evo Morales, 

para suspender artigos da Constituição que vendem reeleição 

consecutivas. No Brasil, recentemente, um dos candidatos à 

Presidência da república, em seu plano de governo, defendia a 

convocação de uma nova Assembleia Constituinte para restabelecer o 

equilíbrio entre Poderes da República, em 2017, o Presidente 

venezuelano Nicolás Maduro, após perder sua maioria no parlamento, 

decidiu convocar uma nova Assembleia Constituinte (Asamblea 

Nacional Constituyente de Venezuela), dando a ela não apenas o 

poder de elaborar uma Nova Constituição, como também 

superioridade sobre todas as outras instituições. De imediato, a nova 

Assembleia afastou a Procuradora Geral, Luísa Ortega Diaz, que 

investigava a provável manipulação das eleições da referida 

Assembleia Constituinte. Na Turquia, houve uma reforma 

Constitucional que favoreceu a estabilidade do Presidente Recep 

Tayyip Erdogan. Com as mudanças operadas na Constituição, o 

Presidente ganha direito de nomear e demitir ministros, indicar quatro 

dos trezes juízes do Supremo Tribunal, bem como o poder de 

dissolver o parlamento. Outrossim, a Constituição passou a permitir 

mais duas reeleições do presidente, que poderá até o ano de 2029. Na 

Hungria sua nova Constituição, desenhada pelo primeiro ministro 

conservador Viktor Orban, criticada internacionalmente, previa, 

dentre outros retrocessos, a aposentadoria de jornalistas que se 

mostrarem críticos ao governo. 

 

Por sua vez, o ex-Presidente Norte Americano, Donald Trump, ganhou atenção 

de estudiosos durante sua campanha eleitoral e, principalmente em seus primeiros meses 

de governo. 

Segundo Levitsky e Ziblatt (2018, p. 197), 
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[...] apresentamos três estratégias através das quais autoritários eleitos 

buscam consolidar o poder: capturar os árbitros, tirar da partida 

importantes jogadores do time adversário e reescrever regras para 

inverter situações no jogo contra oponentes, Trump tentou todas as 

três. 

 

Nesse escopo, Levitsky e Ziblatt (2018, p. 198) apontam que, 

 

 

[...] Trump demonstrou uma hostilidade impressionante contra os 

árbitros, policiais, serviços de inteligência, agências éticas e tribunais. 

Logo depois de sua posse, ele buscou garantir que os chefes das 

agências de Segurança Nacional (NSA), tivessem com ele uma 

lealdade pessoal, evidentemente sobre os vínculos de sua campanha 

com a Rússia. Durante as suas primeiras semanas de mandato, Trump 

convocou o diretor do FBI James Comey para um jantar na Casa 

Branca, no qual, segundo Comey, solicitou garantias de lealdade. 

Depois, segundo consta, ele pressionou Comey a encerrar a 

investigação sobre seu recém- demitido conselheiro de Segurança 

Nacional, Michel Flynn, instou o diretor de Inteligência Nacional, 

Daniel Coats, e o diretor da CIA, Mike Pompeo, a intervirem na 

investigação de Comey e pediu pessoalmente a Coats e ao Chefe da 

NSA, Michel Rogers, que dessem declarações negando a existência de 

qualquer conluio com a Rússia (o que ambos recusaram). 

  

 

Entretanto, Levitsky e Ziblatt (2018) reconhecem que os políticos nem sempre 

revelam seu autoritarismo antes de chegarem ao poder, desta forma, desenvolveram um 

conjunto de quatro sinais de alerta que podem ajudar o reconhecimento de um possível 

governo autoritário, como mostra a Tabela 1:  

 

 

Tabela 1 - Os quatros principais indicadores de comportamento autoritário 
 

 1. Rejeição das regras democráticas do Os  candidatos  rejeitam  a  Constituição  ou 

 jogo (ou compromisso débil com elas) expressam disposição de violá-las? 
  Sugerem   a   necessidade   de   medidas 

  antidemocráticas,  como  cancelar,  proibir 

  certas  organizações  ou  restringir  direitos 

  civis ou políticos básicos? 

  Buscam lançar mão (ou endossar o uso) de 

  maiores  extraconstitucionais  para  mudar  o 

  governo,   tais   como   golpes   militares, 

  insurreições violentas ou protestos de massa 

  destinados a forçar mudanças no governo? 

  Tentam  minar  a  legitimidade  das  eleições 

  recusando-se,   por   exemplo,   a   aceitar 

  resultados eleitorais dignos de crédito? 
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Fonte: Elaborada pelos autores Levitsky e Ziblatt (2018). 

 

Dito isso, pode-se verificar que houve o declínio nessas democracias, uma vez 

que os governantes propriamente eleitos como democráticos estão cada vez mais 

 2. Negação da legitimidade dos Descrevem seus rivais como subversivos ou 

 oponentes políticos opostos à ordem constitucional existente? 
  Afirmam  que  seus  rivais  constituem  uma 

  ameaça, ou seja, à segurança nacional ou ao 

  modo de vida predominante? 

  Sem fundamentação, descrevem seus rivais 

  partidários  como  criminosos  cuja  suposta 

  violação  da  lei  (ou  potencial  de  fazê-lo) 

  desqualificaria  sua  participação  plena  na 

  arena política? 

  Sem fundamentação, sugerem que seus rivais 

  sejam  agentes  estrangeiros,  pois  estariam 

  trabalhando secretamente em aliança com (ou 

  usando)   um   governo   estrangeiro-   com 

  frequência um governo inimigo? 

 3. Negação da legitimidade dos Têm quaisquer laços com gangues armadas, 

 oponentes políticos forças paramilitares, milícias, guerrilhas ou 
  outras organizações envolvidas em violência 

  ilícita? 

  Patrocinaram ou estimularam eles próprios 

  ou  seus  partidários  ataques  de  multidões 

  contra oponentes? 

  Endossaram tacitamente a violência de seus 

  apoiadores,  recusando-se  a  condená-los  e 

  puni-los de maneira categórica? 

  Elogiaram  (ou  se  recusaram  a  condenar) 

  outros   atos   significativos   de   violência 

  política no passado ou em outros lugares do 

  mundo? 

4. Propensão a restringir liberdades 
civis de oponentes, inclusive a mídia 

 

Apoiaram leis ou políticos que restrinjam 
liberdades civis, como expansões de leis de 
calúnia e difamação ou leis que restrinjam 
protestos e críticas ao governo ou certas 
organizações cívicas ou políticas?  
Ameaçaram tomar medidas legais ou tras 

ações punitivas contra seus críticos em 
partidos rivais, na sociedade civil ou na 
mídia?  
Elogiaram medidas repressivas tomadas por 
outros governos, tanto no passado quanto em 
outros lugares do mundo?  
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utilizando seu poder governamental para se perpetuar no poder e corroer a democracia, 

fazendo com o que deveria ser um governo transigível em um regime autoritário, rígido 

e intocável. 

 

1.2 Brasil e seu status democrático na visão Nacional e Mundial 

Segundo pesquisadores, como o cientista político Staffan Lindberg, diretor do 

Instituto Variações da Democracia, o Brasil ainda está longe de ser estipulado como um 

país que vive sob um sistema de regime autocrático, devendo isso à qualidade do 

sistema eleitoral brasileiro de voto eletrônico. 

“Embora ainda haja algumas irregularidades de votação, um pouco de 

intimidação eleitoral ou de compra de voto, as eleições no Brasil seguem sendo livres e 

justas, e é possível trocar o comando do país por meio delas”, diz Lindinberg (BBC, 

2021). 

Conforme pesquisa realizada pelo V-Dem, o Brasil vem sofrendo uma queda 

democrática ao longo dos anos, ficando atrás apenas da Polônia, Hungria e Turquia, ou 

seja, o Brasil é o quarto país da lista. 

O Brasil é o quarto país que mais se afastou da democracia em 2020 em um 

ranking de 202 países analisados. A conclusão é o relatório da Democracia (V-Dem), do 

instituto de mesmo nome ligado à Universidade de Gotemburgo, na Suécia, conforme é 

demonstrado pela tabela abaixo (BBC 2021). 
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A tabela do instituto V-Dem traz a comparação da mudança dos regimes em um 

lapso temporal de 10 anos (2010-2020). Na pesquisa, o Brasil foi o único país a 

permanecer com mesmo regime, contrariamente aos outros nove países onde a mudança 

de regime ocorreu. Pode-se verificar também, o crescimento de regimes autoritários em 

uma lista dos 10 países mais atingidos, alegando que “de acordo com o índice, no qual 0 

representa um regime ditatorial completo e 1, a democracia plena, o Brasil hoje registra 

pontuação de 0,51, uma queda de 0,28 em relação à medição de 2010, que ficou em 

0,79” (BBC, 2021). 

Entretanto, numa percepção geral dos dez principais declínios listados na tabela, 

o mais notável é que nove entre dez países foram democracias eleitorais ou mesmo 

liberais em 2010. Apenas três (Brasil, Maurício e Polônia) desses nove, permanecem 

como democracias, mas todos agora são apenas democracias eleitorais. 

Portanto, percebe-se um declínio dos regimes democráticos contemporâneos de 

vários Estados, diferentemente de outros momentos da história, quando havia 

conquistas obtidas pelos regimes democráticos, nota-se que gradualmente a democracia 

vem perdendo espaço, através de ações ou omissões Governamentais. 

 

2 CONSTITUCIONALISMO ABUSIVO E SUAS RAMIFICAÇÕES 

Inicialmente, cumpre dizer de uma forma técnica, jurídica e antipartidária o quão 

prejudicial essa manobra tem se mostrado para um país. A deturpação do 

Constitucionalismo Abusivo traz novos modelos de governos autoritários ou 

semiautoritários, sem a necessidade do uso da força e sem golpes de Estado, que caíram 

em desuso com o início dessa prática. 

Insta salientar que, esse mecanismo de ruptura não está presente somente nos 

países da américa-latina, mas sim globalizado, averiguando um declínio democrático 

visivelmente no mundo. 

À medida que a estratégia do constitucionalismo abusivo vai se 

propagando, a democracia vem perdendo espaço, e diante do atual cenário pandêmico, 

torna-se ainda mais propício. 

Numa busca de equilíbrio, o judiciário viabiliza suas ações através do diálogo, 

prudência e imparcialidade, contudo, com o uso adequado de seu poder e força de 

prevenção, mostra-se necessário na atuação contra governantes autocratas. 
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Ocorre que, embora a Constituição Federal e as instituições assegurem até certo 

limite a prática desse mecanismo praticados por governantes atuantes, diante da 

sutilidade dos movimentos, aparentemente legais, é necessário que haja soluções para a 

referida prática, com relevância ao valor social e a democrático. 

 

2.1 O risco às instituições 

 

 

Hodiernamente, o modo de atuar de alguns líderes abrange tentativas de 

corromper e enfraquecer instituições, de modo que, quando essas instituições contrariam 

seus propósitos, tais líderes induzem a sociedade duvidar da atuação dessas instituições. 

Nas palavras de Lenza (2020): 

 

O modo de atuar de tais líderes abrange: (i) a tentativa de 

esvaziamento ou enfraquecimento dos demais Poderes, sempre que 

não compactuem com seus propósitos, com ataques ao Congresso 

Nacional e às Cortes; 

(ii) o desmonte ou a captura de órgãos ou instituições de controle, 

como conselhos, agências reguladoras, instituições de combate à 

corrupção, Ministério Público etc.; (iii) o combate a organizações da 

sociedade civil, que atuem em prol da defesa de direitos no espaço 

público; (iv) a rejeição a discursos protetivos de direitos fundamentais, 

sobretudo no que respeita a grupos minoritários e vulneráveis- como 

negros, mulheres, população LGBTI e indígenas; (v) o ataque à 

imprensa, sempre que leve ao público informações incômodas para o 

governo”. 

 

Recentemente, nas eleições brasileira, um dos candidatos à Presidência da 

República em seu plano de governo defendia a proposta de ampliação do número de 

membros do STF, ou seja, uma reforma na composição do Supremo Tribunal Federal, 

onde o então atual Presidente deteria um maior número de nomeação. A respeito disso, 

Fernandes (2020) salienta que: 

 

[...] A adoção de uma emenda constitucional concernente ao aumento 

do número de integrantes do Supremo Tribunal Federal no atual 

contexto democrático requer minuciosa observação, pois não seria a 

primeira vez que isto ocorreria. Durante a ditadura militar no Brasil, o 

Ato Institucional n° 2, de 1965, em seu art.6°, alterou o art.98 da 

Constituição Federal de 1946, aumentando a composição da Suprema 

Corte para 16 (dezesseis) ministros. Além disso, esse tipo de reforma 
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tem sido utilizado em Estados que possuem regimes autoritários, 

como é o caso da Venezuela. Na década de 2000, Hugo Chávez 

também reformou a composição da Suprema Corte Venezuelana de 20 

(vinte) membros para 32 (trinta e dois). Considerando a prática 

brasileira e venezuelana, tem-se como pressuposto a aplicação deste 

instrumento apenas em ambientes em que a democracia está 

enfraquecida ou sequer existe, razão pela qual causa estranhamento a 

propositura como o atual, ainda que repleto de defeitos. 

 

É sabido que o Supremo Tribunal Federal se encontra sobrecarregado de 

processos, fazendo com que a proposta, em primeiro momento, pareça ser vantajosa 

com o aumento de Ministros, ocorre que a corrosão democrática acontece nessa sutileza 

de movimento, algo que parece ser inofensivo e vantajoso, sonega a real proposta, e 

gradualmente vai descaracterizando o sistema democrático. 

Desta forma, o ato no ponto de vista de segurança jurídica, seria capaz de mudar 

decisões e jurisprudências e os votos não se validariam. Nesse sentido, com o maior 

número de nomeação dada à Presidência da República, acarretariam garantias 

favoráveis às decisões e questões ideológicas do governante em atuação, com isso, 

ensejaria insegurança da democracia, ainda que fosse de forma lícita e subliminar 

(FERNANDES, 2020). 

Destarte, pode-se dizer que o aumento do número de Ministros daria poder nas 

mãos do atual Chefe do Poder Executivo de nomear 10 (dez) Ministros, mesmo que 

passando pela sabatina do Senado, poderia interferir as decisões e métodos de 

entendimento da visão política-jurídica do Supremo Tribunal Federal, o que vai de 

encontro ao pensamento da política liberal democrática. É fundamental ter a percepção 

de que a estrutura do Supremo Tribunal é caracterizada por uma escolha assimétrica à 

realidade do restante do poder judiciário, pois esse se faz de maneira quase que restrita 

em critérios meritocráticos, enquanto aquele se vale de um sistema meramente político 

de escolha. Nas palavras de Gabriel Queiroz Fernandes (2020): 

  

[...] Nesse caso, tem-se a conclusão que a proposta de aumento do 

número de ministros do supremo Tribunal Federal engendrada pelo 

Presidente da República sem necessidade democrática plausível mas 

tão somente por uma essência política de instauração de certa aura 

conservadora no órgão, sobretudo para que as decisões 

interpretativamente tenham teor semelhante, configura sim uma forma 

de constitucionalismo abusivo episódico. 
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Outrossim, destaca-se o voto do atual Ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Luís Roberto Barroso, proferido no julgamento da medida cautelar na ADPF 622 que 

apreciou o decreto presidencial n° 10.003/2019. Na atuação de suspender o decreto 

assinado pelo atual Presidente da República, alega o então Ministro, 

inconstitucionalidade na alteração de mandados do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente que restringia participação da sociedade no Conanda. 

Nesse sentido, Lenza (2020) descreve que: 

 

 

[...] Barroso, em seu voto, observa que “o constitucionalismo e suas 

democracias ocidentais têm se deparado com um fenômeno 

razoavelmente novo: os retrocessos democráticos, no mundo atual, 

não decorrem mais de golpes de estado com o uso das armas. Ao 

contrário, as maiores ameaças à democracia e ao constitucionalismo 

são resultado de alterações normativas pontuais, aparentemente e 

válidas do ponto de vista formal, que, se examinadas isoladamente, 

deixam dúvidas quanto à sua inconstitucionalidade. Porém, em 

seu conjunto, expressam a adoção de medidas que vão 

progressivamente corroendo a tutela de direitos e o regime 

democrático”. 

 

Em seu art. 78, alínea “b”, VII verifica-se a diminuição, e especialmente nos §§ 

1°, 3° e 4°, cerifica-se as alterações: 

 
Art. 1° O decreto n° 9.579, de 22 de novembro de 2018, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 76. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e ado 

Adolescente- Conanda é órgão colegiado de caráter deliberativo, 

integrante da estrutura organizacional do Ministério da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos, instituído pela Lei n° 8.242, de 12 de 

outubro de 1991.” (NR) 

 

“Art. 78 O Conanda é composto por representantes dos seguintes 

órgãos e entidades: 

I- Dois  do  Ministério  da  Mulher,  da  Família  e  dos  Direitos 

Humanos, sendo: 

a) Um da secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; e 

b) Um da Secretaria Nacional da Família; 

a) Um da Secretaria de Providência da Secretaria Especial de 

Providência e Trabalho; e 

 b) Um da Secretaria de Providência da Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho; 

IV-    Um do Ministério da Educação; 

V- Um do Ministério da Cidadania; VI- Um do Ministério da Saúde; e 
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VII- Nove de entidades não governamentais de âmbito nacional de 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente, selecionadas por 

meio seletivo público. 

§ 1° Cada membro do Conanda terá um suplente, que o substituirá em 

suas ausências e impedimentos. 

§ 2° Os membros do Conanda e respectivos suplentes serão indicados 

pelos titulares dos órgãos e entidades que representam e designados 

pelo Ministro de Estado da Mulher, da família e dos Direitos 

Humanos. § 3° Os representantes das entidades de que trata o inciso 

VII do caput exercerão mandatos de dois anos, vedada a recondução. 

§4° As entidades de que se trata o inciso VII do caput poderão indicar 

novo membro titular ou suplente no curso do mandato somente na 

hipótese de vacância do titular ou suplente. 

§5° Na hipótese prevista no §4°, os novos membros exercerão o 

mandato pelo prazo remanescente. 

§6° O Conanda poderá convidar representantes de outros órgãos e 

entidades, públicas ou privadas, para participar de suas reuniões, sem 

direito a voto.” (NR) 

 

“Art.79 O regulamento do processo seletivo das entidades referidas no 

inciso VII do caput do art. 78 será elaborado pelo Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e divulgado por meio de 

edital público com antecedência mínima de noventa dias da data 

prevista para a posse dos membros do Conanda.” (NR) 

 

“Art.80 O Conanda se reunirá em caráter ordinário trimestralmente e, 

em caráter extraordinário, sempre que convocado pelo Ministério de 

Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 

§1° O quórum de reunião do Conanda é de maioria absoluta e o 

quórum de aprovação é de maioria simples. 

§2° Além do voto ordinário, o Presidente do Conanda terá o voto de 

qualidade em caso de empate. 

§3° Os membros do Conanda que se encontrarem no direito Federal se 

reunirão presencialmente e os membros que se encontrarem em outros 

entes federativos participarão da reunião por meio de 

videoconferência.” (NR) 

 

“Art. 81 O Presidente da República designará o Presidente do 

Conanda, que será escolhido dentre os seus membros. 

§1° A forma de indicação do Presidente do Conanda será definida no 

regimento interno do Conanda. 

§2° O representante da Secretaria Nacional dos Direitos da Crianças e 

do Adolescente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos substituirá o Presidente do Conanda em suas ausências e 

seus impedimentos.” (NR) 

 

“Art.83  A  Secretaria  Executiva  do  Conanda  será  exercida  pela 

Secretaria  Nacional  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  do 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.” (NR)  

 

“Art.84 O Conanda poderá instituir grupos de trabalho com objetivo 

de estudar e elaborar propostas sobre temas específicos.” (NR) 

 

“Art.85 Os grupos de trabalho: 

I-Serão compostos na forma de resolução do Conanda; 
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II-Não poderão ter mais de cinco membros; 

 III- Terão caráter temporário e duração não superior a um ano; e IV- 

Estarão limitados a três operando simultaneamente” (NR) Art.88 A 

participação no Conanda e nos grupos de trabalho será considerada 

prestação de serviço público relevante, não remunerada.” (NR) 

 

Art. 89 os casos omissos nas disposições deste Título serão dirimidas 

pelo regimento interno do Conanda.” (NR) 

Art.2° Ficam dispensados todos os membros do Conanda na data de 

entrada em vigor deste Decreto. 

Art.3° Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto n° 9.579, 

de 2018: 

I- As alíneas “c” a “n” do inciso I do caput do art.78; 

II- Os § 1° ao §5° do art.79; 

III- Os incisos I a IV do caput do art. 80; 

IV- O parágrafo único do art.81; 

V- O art. 86; e 

VI- O art.87 

Art.  4°  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação. 

(DECRETO n° 10.003/2019, Planalto,2019). 

 

Anteriormente, a composição do Conselho era de 14 representantes de órgãos e 

entidades do Governo Federal, sendo 14 membros eleitos pelas organizações sociais, 

obtendo o número igual de suplentes, ou seja, eram 56 representantes no total. 

Após o Decreto, o Conanda passou a ter nove representantes titulares de 

entidades não governamentais e mais nove indicados pelos Ministérios. Desta forma, 

cada titular dos 18, terá um suplente indicado ou eleito, assim, o número de 

representantes foi reduzido para 36. Nesse intento, Lenza (2020) evidencia que o: 

 

 

[...] referido decreto alterou as regras sobre a constituição e o 

fundamento do Conanda, destituindo, imotivadamente, todos os seus 

membros durante o cumprimento do mandato. Segundo alega a PGR, 

“a norma impugnada, na prática, esvaziou a participação da sociedade 

civil no Conselho, em violação aos princípios da democracia 

participativa (art.1°, par. Único, CF, da igualdade (art.5°, I, CF) da 

segurança jurídica (art.5°, CF), da proteção à criança e ao adolescente 

(art.227, CF) e de vedação ao retrocesso institucional (art.1°, caput e 

III; art.5°, XXXVI e § 1°, art.60, §4°). 

 

Dito isso, verifica-se a importância do poder de independência de cada 

instituição para conter o Constitucionalismo abusivo, seja ele através de emedas, 

decretos ou qualquer tipo de alteração que sutilmente corrompa a CRFB/88, 

retrocedendo-a. 
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2.2 A importância da imparcialidade dessas instituições 

  

Não obstante, ao se falar da imparcialidade das instituições, observa-se a 

importância delas e sua atuação, de forma que os instrumentos para conter o 

Constitucionalismo abusivo passam naturalmente pelas estruturas judiciárias. 

A história da democracia ocidental está alicerçada em um modelo de Estado, 

cujas funções se organizam através de três poderes distintos: o legislativo, o executivo e 

o judiciário. 

 

 

Montesquieu, considerado o pai fundador dessa formulação, via nessa 

forma de organização política uma alternativa no combate aos 

excessos relativos à concentração do poder absolutista. O 

reconhecimento da necessidade de que todo “poder constitua de um 

freio para o poder”, evitando assim o “abuso de poder”, deu ensejo a 

construção do Estado liberal democrático moderno (REVISTA DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS, 2019, APUD MONTESQUIEU, 2000, p. 166). 

 

Entende-se que a autonomia e a independência servem de base para combater 

movimentos autoritários. A imparcialidade é de extrema importância para não servir de 

ponte para líderes autoritários que desejam se perpetuar no poder, sejam eles líderes de 

extrema esquerda ou extrema direita, não havendo ideologia para identificar um 

governante autoritário. 

Segundo Rawls (2000, p. 377), afirma que 

 

[...] o Estado de direito no interior das democracias modernas implica, 

sobretudo, no papel determinante de certas instituições, bem como das 

práticas judiciais e legais a elas associadas. São elas: “a 

imparcialidade e a coerência, a adesão à lei e o respeito pelos 

precedentes. 

 

Desse modo, aos que desejarem praticar um governo com tendências 

autoritárias, com intuito a dar abertura para a corrupção, poder e autoritarismo em um 

país, devem ter ciência que essa limitação pode ser contida através das instituições. 

Muito embora essas instituições sejam para reprimir movimentações contrárias 

ao governo democrático, sozinhas, a depender do governo atuante, não são suficientes 

para contê-las. Assim, Levitsky e Ziblatt (2018) dizem que: 
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As instituições isoladamente não são o bastante para conter autocratas 

eleitos. As Constituições têm que ser defendidas por partidos políticos 

e cidadãos organizados, mas também por normas democráticas. Sem 

normas robustas, os freios e contrapesos constitucionais não servem 

como os bastiões da democracia que nós imaginamos que eles sejam. 

As instituições se tornam armas políticas, brandidas violentamente por 

aqueles que as controlam contra aqueles que não as controlam. É 

assim que os autocratas eleitos subvertem a democracia aparelhando 

tribunais e outras agências neutras e usando-os como armas, 

comprando a mídia e o setor privado (ou intimando-os para que se 

calem) e reescrevendo as regras da política para mudar o mando de 

campo e virar o jogo contra os oponentes. O Paradoxo trágico da via 

eleitoral para o autoritarismo  é que os assassinos da 

democracia usam as próprias instituições da democracia- gradual, sutil 

e mesmo legalmente-para matá-las. 

 

 

Partindo da análise do exposto, há alguns apontamentos no que tange a respeito 

de ameaças às instituições na aparente confusão de poderes. Mostra-se então, a 

importância da imparcialidade das instituições para filtrar o que é atuação invasiva e 

abusiva do Estado. 

 

2.3 A COVID-19 como impulsionadora do constitucionalismo abusivo 

 

À medida que a crise mundial provocada pelo vírus da síndrome 

respiratória aguda grave 2 (SARS- COV-2), nomeada como Covid-19, vem tomando 

proporção, percebe-se junto a ela a onda do constitucionalismo abusivo. 

Esse cenário pandêmico acaba tornando propício para “ataques” abusivos, isso 

ocorre devido a fragilidade do momento e das democracias, uma vez que a sutileza dos 

movimentos de decisões ocultadas por argumentos de extrema urgência nas ações, tem 

tornado governantes mais poderosos, assim, conseguindo pouco a pouco deteriorar a 

democracia sem resistência e uma percepção nítida para o povo. 

Em outras palavras, nota-se que conforme surge a necessidade de agilidade das 

medidas céleres a serem tomadas pelo governo em um momento delicado, surgem as 

atitudes suspeitas de alguns chefes do executivo. 

Desta forma, Aragão, Pack & Maggio (2020) aduzem que “a velocidade 

assombrosa da pandemia facilita o trabalho de líderes autoritários: “Não há tempo para 
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nada”, argumentam, inclusive para debater e publicar adequadamente propostas e 

gastos”. 

Todavia, sobreleva trazer a título de exemplo, alguns países que se destacam no 

atual cenário mundial, a Hungria tem se destacado nesse sentido. 

O caso da Hungria é emblemático nesse sentido. A lei de emergência aprovada 

pelo parlamento húngaro (lei de proteção contra o coronavírus), que confere ao premiê 

Victor Orbán poderes ilimitados para “conter” a pandemia da Covid-19 (ARAGÃO; 

PACK; MAGGIO, 2020). 

 O fato é que a referida lei acabou conferindo poder ilimitado ao governante de 

forma lícita para combater a pandemia. Portanto, percebe-se que uma pequena ação, 

aparentemente útil para o povo, em momento oportuno pode-se tornar abusiva se 

concentrada nas mãos do Chefe do poder executivo, haja vista que um dos sustentáculos 

da limitação de poder é sua repartição, jamais a concentração ilimitada a um único 

órgão, desta situação tira-se a autocracia. 

 

[...] A referida norma, sob argumento de garantir a segurança da vida e 

da saúde da população, permite a Orbán suspender a aplicação de 

determinadas leis e sessões do Parlamento, afastar-se dos 

regulamentos estatutários, implementar medidas extraordinárias 

adicionais por decreto, alterar permanentemente artigos do código 

criminal que limitarão ainda mais a liberdade de expressão. Além 

disso, confere a Orbán poder irrestrito para determinar quando encerra 

o período de emergência que justificou a emenda. Acerca das 

punições, a lei húngara estabelece prisão de até cinco anos para quem 

espalhar informações consideradas falsas sobre a pandemia e de até 

oito anos para quem interferir nos esforços do governo para conter a 

doença (violação da quarentena, por exemplo) (ARAGÃO; PACK; 

MAGGIO, 2020). 

 

Diante desses apontamentos, Duarte (2018, p. 20-21) traz que, “a Corte 

Constitucional do país permanece como único freio nacional remanescente com força 

para fiscalizar as ações do premiê; todavia, o Tribunal sofreu uma espécie 

aparelhamento de aliados de Orbán nos últimos anos”. 

Desse modo, em âmbito nacional, notam-se ações que iam de encontro a 

prováveis medidas antidemocráticas. A título de exemplo, pode-se citar a decisão em 

sede da ADI 6351, que suspendeu a aplicabilidade do art. 6°-B da Lei n°13.979/2020, 

inserido no art.1° da MP n°928/2020. 

 

[...] No Brasil, o STF barrou uma decisão que rumava para o incerto 

território das medidas antidemocráticas fundamentais em nome de um 
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“estado de emergência”. Trata-se da decisão em sede da ADI 6351, 

que suspendeu a eficiência do art. 6°-B da lei n° 13.979/2020, incluído 

pelo art. 1° da Medida Provisória n° 928/2020. O aludido artigo 

suspendia os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação de 

alguns órgãos e entidades da Administração Pública cujos servidores 

estivessem sujeitos a regime de quarentena. Na decisão monocrática 

inicial (e posteriormente referendada pelo pleno), o Ministro 

Alexandre de Moraes considerou que o dispositivo “transformava a 

regra constitucional de publicidade e transparência em exceção, 

invertendo a finalidade da proteção constitucional ao livre acesso de 

informações a toda sociedade”. 

  

Além desse exemplo, no Brasil, em tempos de pandemia, foram praticados 

outros atos semelhantes na esfera de Medida Provisória, as edições indo contra ao 

regime democrático propriamente dito sob o argumento de extrema urgência do 

momento. 

Para elucidar a situação supracitada, a fim de exemplificar, traz Martins (2020, 

p. 63): 

 

[...] A MP 966/2020- visando dispor sobre a responsabilidade de 

agentes públicos em condutas relacionadas com a Covid-19-

determinava que, em relação às medidas de enfraquecimento à 

pandemia, somente poderiam ser responsabilizados agentes nas 

esferas civil e administrativa se houvesse dolo ou erro grosseiro. 

Significa dizer: o controle da Administração Pública, aspecto 

essencial do estado Democrático de Direito, ficaria sobrepujado pelo 

respaldo dado pela MP a atos eventualmente desconformes a 

mandamentos técnico-científicos. Coube, mais uma vez, ao STF, a 

partir de diversas ADIs ajuizadas, apreciar a questão. Analisando as 

medidas cautelares, a Corte conferiu interpretação conforme ao texto 

da medida provisória, no sentido de que os agentes públicos, no 

transcurso da emergência da Covid-19, devem buscar a autorização se 

existirem dúvidas sobre a eficácia das medidas que venham a ser 

implementadas. Ainda, as decisões administrativas necessitarão se 

motivar em opiniões técnicas embasadas, por sua vez, em parâmetro 

científico e de preocupação de instâncias médicas e sanitárias. 

 

Dito isso, pode-se verificar que o cenário jurídico nacional e internacional está 

enfrentando um grande problema ao tentar identificar ações de corrosão da democracia 

em momento pandêmico, pois os olhares estão todos voltados para o combate ao 

coronavírus no mundo, uma vez que o risco à vida sobressai ao risco do autoritarismo. 

 

3 ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS DE RESOLUÇÃO DE REGIMES 

DEMOCRÁTICOS 
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Ao compreender a intervenção Internacional Constitucional nos Estados, 

algumas Constituições, como é o caso da Constituição brasileira, estão amparadas 

legalmente, sendo dificilmente modificadas. Diante disso, encontra-se uma certa 

dificuldade de intervenção internacional sobre a prática do constitucionalismo abusivo. 

Não obstante, vislumbra-se a prática do constitucionalismo abusivo, na medida 

em que se utiliza de meios muitas vezes lentos e imperceptíveis para minar a 

democracia, violando direitos constitucionais, como o direito à informação. 

Ocorre que, alguns constitucionalistas aduzem que, embora a Constituição 

Federal e o Direito Internacional assegurem direitos aos Estados, diante da ausência de 

Tribunal 

Constitucional específico, é necessário que haja proposta de solução para a 

referida prática, conforme referências internas e importadas de outros países, como a 

relevância dada ao valor social e democrático da União Europeia e suas punições à 

países que fazem parte do Tratado da UE. 

 

 

3.1 Mecanismos de contenção do constitucionalismo abusivo 

 

Em busca de soluções, alguns juristas constitucionalistas trazem possíveis 

estratégias de contenção do constitucionalismo abusivo, embora, alguns estudiosos 

sobre o tema alegam haver uma certa dificuldade para conter esse fenômeno sob 

argumento do fato da sutileza dos movimentos usados dificultarem a percepção. 

Segundo Martins (2019, p. 38) não se trata de uma pergunta de simples resposta. 

Isso porque, tradicionalmente, o poder constituinte originário é tido como juridicamente 

ilimitado. Dessa maneira, a pretexto de agir em nome de uma governabilidade e de uma 

estabilidade. 

Para Landau (2013, p. 255), é necessário que os mecanismos internacionais 

captem não apenas as rupturas constitucionais flagrantes, como golpes militares, mas 

também violações constitucionais mais ambíguas pelos governos incumbentes, como 

empreendidos na Venezuela, Equador e Honduras. 

Nesse interim, alguns doutrinadores propõem que haja uma criação de um 

Tribunal Constitucional Internacional, com intuito de conter ações abusivas 

constitucionais tomadas por governantes de Estados que demostrem prática suspeita. 

No intuito de elucidar ainda mais, Martins (2019, p. 39) declara que, 
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[...] antes mesmo de um Tribunal Constitucional Internacional, nada 

impede que organismos internacionais já existentes impeçam o 

desenvolvimento do constitucionalismo abusivo, aplicando aos 

Estados sanções previstas em tratados internacionais. 

 

Neste sentido, alguns juristas analisaram a atuação do Parlamento Europeu, que 

sancionou a Hungria, suspendendo-a do direito de voto no Conselho da UE diante da 

sua atual condição constitucional. 

A confusão húngara gerou uma predisposição na UE de criação de uma nova 

instituição para fiscalizar a ordem constitucional de seus Estados participantes, com o 

intuito de garantir que eles funcionem como democracias liberais e impondo sanções 

aos 

 Estados que descumpram com o requisito. A despeito disso, Martins (2019, p. 

40) declara que: 

 

A essas tentativas, acrescenta-se uma característica social importante: 

o anseio do povo em manter sua Constituição, respeitando-a. É o que 

Konrad Hesse denominou, na sua clássica obra Força Normativa da 

Constituição, como vontade de constituição. Baseia-se na 

compreensão da necessidade e do valor de uma ordem normativa 

inquebrantável, que proteja o Estado contra o arbítrio momentâneos. 

As pessoas devem ter consciência da importância da Constituição para 

o exercício e para a garantia de seus direitos. Num cenário de 

instabilidade política e social, os juristas, em especial os 

constitucionalistas, têm papel essencial na conscientização dos 

demais. 

 

Por fim, pode-se analisar que não há uma previsão legal ou Tribunal específica 

para tratar sobre o assunto, mas há rumores entre juristas de diversos países para criação 

de um sistema de contenção de supostos abusos constitucionais praticados por 

governantes atuantes. 

 

3.2 Resistência da comunidade internacional 

 

Inicialmente, cumpre dizer que, na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, seu artigo 4° traz a relação estabelecida entre direito constitucional e 

direito internacional, uma vez que traz expressamente princípios que regulam as 

relações internacionais. 
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Dessa forma o artigo 4° da CRFB/88 afirma que: 

 

Art. 4° A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 

internacionais pelos princípios; 

I – Independência nacional; 

II –Prevalência dos direitos humanos; III – Autodeterminação dos 

povos; 

V-Não intervenção; [...] 

 

Diante do exposto, é sabido que cada Estado tem sua Constituição como 

expressão de sua existência, social, cultural e econômica. Nesse escopo, Celso Lafer 

(2005, p. 19) esclarece que: 

 

[...] O art. 4° representa um marco normativo a partir do qual o 

Executivo, no exercício de suas competências, traduz os interesses 

nacionais em ação diplomática do país, individualizando sua relação à 

luz da conjuntura internacional. Assim, o papel destes princípios vai 

além da clássica função de proibir ou permitir. São diretrizes que 

claramente almejam promover ações e política externa, vale dizer, são 

uma expressão do que Bobbio qualifica como uma função 

promocional do direito. 

 

 

Nesse contexto de comunidade internacional e Constituição, alguns 

constitucionalistas divergem a respeito do que versa sobre a atuação internacional na 

interferência das constituições dos Estados. Alegam que seria um opróbrio à soberania 

dos países e, em decorrência disso, haveria um desrespeito às competências nacionais 

exclusivas, indo contra qualquer admissão e interferência nos assuntos internos de cada 

Estado. Sob essa perspectiva, Barboza e Robl Filho (2018 apud SCHEPPELE) 

contemplam que: 

Embora a comunidade internacional sancione golpes de Estado que 

derrubam governos, quando os Presidentes da República e sua 

coalização alteram radicalmente as constituições dentro de 

procedimentos constitucionais sem compromisso com o 

constitucionalismo democrático liberal (controle sobre o exercício do 

poder político, separação dos poderes e garantia das diversas 

dimensões dos direitos fundamentais) não sofrem medidas eficientes 

de accountability pela comunidade internacional. Dessa forma, não se 

observam reações globais tão severas, passando as democraturas até 

por regimes pautados no modelo do Estado Democrático de direito. 

Observa-se atualmente a existência de “golpe mais amável e mais 

gentil” de Estado, especialmente se não houver, uma ruptura radical 

com regime anterior, produzindo “golpes constitucionais”, que são 

agora o método preferido e eficaz para consolidar e exercer o poder. 
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Na esfera do direito Internacional, tal prática vai de encontro ao Princípio da 

Não Intervenção, nos assuntos internos dos Estados, consagrado na Carta das Nações 

Unidas, em seu art. 2°, n°7: 

 

Art. 2°, n° 7 - Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as 

Nações Unidas a intervirem em assuntos que dependam 

essencialmente da jurisdição de qualquer Estado ou obrigará os 

membros a submeterem tais assuntos a uma solução, nos termos da 

presente Carta; esse princípio, porém, não prejudicará a aplicação das 

medidas coercitivas constantes do Capítulo VII. 

 

Para Celso Bastos e Ives Gandra Martins (2001, p. 502), “o princípio da não 

intervenção é aquele que proíbe a um Estado de imiscuir-se no funcionamento de 

Poderes Públicos estrangeiros”. 

Dito isso, conclui-se que nos termos do referido artigo, a proibição tem o intuito 

de proteger a atuação autônoma dos Estados no que tange a assuntos políticos, sociais, 

culturais e econômicos, ou seja, não há previsão legal de esfera internacional para 

interferir em assuntos internos, jurídicos, ou mais sutis de um Estado soberano, haja 

vista que, o princípio da não interferência é associado a independência e soberania, agir 

violando tal liberdade, estaria ferindo suas ideologias, costumes e princípios internos. 

 

CONCLUSÃO 

 

O trabalho analisou a prática do constitucionalismo abusivo, dando merecida 

visão do que venha a ser tal prática, apesar de serem de uma dinâmica não impactante 

direta, estabeleceu-se uma instabilidade estrutural, pois vem minando a estrutura social 

interna e internacional. Como forma de embasar, de maneira fundamentada, tal questão, 

o trabalho baseou-se em doutrinas, artigos, decretos e legislações. 

Objetivou-se demonstrar a prática do constitucionalismo abusivo como 

estratégia usada por governantes, para tornar lentamente um Estado menos democrático, 

de modo a minar a democracia, observando-se que consiste na tentativa de ruptura 

constitucional não evidente em primeiro momento. 

Trata-se, assim, de uma estratégia constitucional que busca aumentar o poder de 

governantes, e, paulatinamente, a corrosão da democracia. Embora no Brasil não seja 

uma prática estrutural do país, vem sendo observado o emprego de alguns mecanismos 
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nesse sentido, como se depreende das análises descritas e dos gráficos empreendidos no 

desenrolar do trabalho. 

O fato é que conforme foi exposto, a prática do constitucionalismo abusivo vem 

ocorrendo gradativamente no Brasil e ao redor do mundo. Desta forma, esse fenômeno 

vem ganhando espaço devido ao atual cenário pandêmico. 

De mais a mais, importante salientar que não se discute no presente trabalho 

ideologia política para identificar possíveis governantes autoritários, apenas uma revisão 

de literatura no sentido de esclarecer e pontuar as dinâmicas que podem provocar 

deterioração do sistema democrático pelo mundo. 

Contudo, o que se busca no presente trabalho é demonstrar a prática do 

constitucionalismo abusivo como estratégia de minar a democracia sem utilizar o uso da 

força para governantes permanecerem no poder. 

Vislumbra-se que, embora a Constituição da República Federativa do Brasil 

assegure diversos direitos que protegem o Estado Democrático de Direito, ela se mostra 

muitas vezes não sendo suficiente para conter a prática de tal fenômeno, ou até mesmo 

para reparar o dano. Dessarte, outro método de resolução seria o mecanismo de 

contenção internacional, levando-se em conta a cooperação internacional. 

 

Ocorre que, outros pontos devem ser levados em consideração, uma vez que a 

intervenção acarreta invasão da soberania jurídica interna dos países suspeitos de 

estarem caminhando contra a democracia. 

Por fim, embora a Constituição do Estado brasileiro assegure direitos ao povo, 

diante da ausência de legislação específica, é necessário que haja proposta concreta de 

solução para a referida prática, conforme referências de outros países, pois por meio 

desse caminho, seria a maneira adequada de proteção do fundamento do Estado que é a 

democracia, a fim de preservar para presentes e futuras ações. 
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E-SPORTS E SUA LEGALIZAÇÃO COMO ESPORTE NO BRASIL: 

A CONSEQUÊNCIA PARA O PROFISSIONAL NA ESFERA 

TRABALHISTA 
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Luiz Marcelo de Freitas Almeida
2
 

 

 

RESUMO 

O e-Sports é uma modalidade de jogos eletrônicos, com competição multiplayer ou 

apenas por player one, assistida por espectadores, normalmente praticada por jogadores 

profissionais. Este artigo tem por objetivo trazer seu contexto histórico até a sua 

chegada ao Brasil, com atualmente sua legalização e as consequências para o 

profissional da esfera trabalhista. O mundo do e-Sports expandiu em uma grande 

velocidade nas últimas décadas, com jogadores tornando-se profissionais e crescendo 

em diversos games, mesmo tendo um conceito relativamente novo na atual indústria, 

entretanto a competição com os primeiros videogames já existia desde 1980, que foi um 

marco histórico dando ênfase na primeira campeã desta categoria. O artigo visa 

demonstrar a necessidade de regulamentação da atividade e a discussão sobre as 

consequências dessa regulamentação na esfera do Direito do Trabalho. O e-Sport não é 

algo apenas para o divertimento de várias pessoas, mas sim uma profissão como as 

demais. Para entender sobre a categoria de cyber atleta é necessário entender a origem e 

o que é o e-Sport. É indiscutível que diante do atual cenário brasileiro, o direito deve 

reconhecer que se faz preciso uma efetiva regulamentação, tendo como objetivo 

trazer segurança jurídica para todos seus participantes, de forma direta ou indireta, 

garantindo os direitos dos clubes, atletas, dos campeonatos, e outros colaboradores 

que contribuem para sua profissionalização.  

Palavras-chave: e-Sports, legalização, profissional do e-Sports. 

 

E-SPORTS AND ITS LEGALIZATION AS SPORT IN BRAZIL: 

THE CONSEQUENCE FOR THE PROFESSIONAL IN THE AREA OF WORK 

 

ABSTRACT 

E-Sports is a modality of electronic games, with multiplayer competition or just by 

player one, assisted by spectators, normally practiced by professional players. This 

article aims to bring its historical context until its arrival in Brazil, with its legalization 

and the consequences for the professional of the labor sphere. The world of e-Sports has 

expanded at a great speed in the last few decades, with players becoming professionals 

and growing in several games, despite having a relatively new concept in the current 
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industry, as a competition with the first video games has existed since 1980, which it 

was a historic landmark with an emphasis on the first champion of this category. The 

article shows the need for independence of the activity and the discussion about the 

consequences of this dependence in the sphere of Labor Law. E-Sport is not just for the 

enjoyment of many people, but a profession like the others. To understand about the 

category of cyber athlete it is necessary to understand the origin and what e-Sport is. It 

is indisputable that in the face of the current Brazilian scenario, the law must recognize 

that effective effective action is necessary, with the objective of bringing legal security 

to all its participants, directly or indirectly, guaranteeing the rights of clubs, athletes, 

championships, and other collaborators who contribute to their professionalization. 

 

Keywords: e-Sports, legalization, e-Sports professional. 

 

INTRODUÇÃO 

Os e-Sports estão cada vez mais consolidados no cenário mundial com torneios 

de premiações milionárias, que andam chamando a atenção de outros mercados, como 

equipes de futebol, beisebol e até varejistas participando ativamente do cenário. Uma 

equipe de futebol que tem o maior time brasileiro de jogadores de e-Sport e que são 

considerados os maiores profissionais do país, é o Flamengo, eles possuem um time no 

LOL- League of Lends, que já ganharam torneios tanto nacionais quanto internacionais. 

A origem do e-Sports teve possivelmente na Coreia do Sul e em algumas partes 

da Ásia e da Europa, que consiste na participação de campeonatos profissionais de jogos 

eletrônicos com estratégias e em tempo real.  

Diversos países ao redor do mundo estão reconhecendo a disputa de videogames 

como modalidade esportiva, este é o caso de Itália, Rússia, Finlândia, Estados Unidos 

da América, Malásia, Coreia do Sul, China, Índia, Irã e África do Sul. Isso, decerto, 

acarreta efeitos na Lex Sportiva, que se forma de modo transnacional regida pela 

legislação ordinária formulada pelo Estado, bem como regulamentos filiados pelas 

diferentes organizações esportivas. 

O objetivo deste artigo é a discussão sobre a legalização do e-Sports no Brasil e 

trazer uma possível nova profissão decorrente da legalização que é a do cyber atleta, 

que veio juntamente com a origem do e-Sport, e seu vínculo contratual trabalhista. Tal 

origem deu a tão sonhada profissão de muitas pessoas que desejam trabalhar com o que 

mais gosta: jogos eletrônicos. 

As pessoas sempre olharam os jogos eletrônicos como aquilo que não há 

movimento e há de certa forma um sedentarismo, mas longe disso, com a atualização da 

tecnologia existem jogos que há uma necessidade de ter o esforço físico comparado a de 

um atleta, um exemplo é o Just Dance. Além do mais, o esforço mental é o triplo, pois é 

https://vs.com.br/artigo/dota-premiacao-do-the-international-2018-supera-recorde-mundial-novamente
https://vs.com.br/artigo/dota-premiacao-do-the-international-2018-supera-recorde-mundial-novamente
https://vs.com.br/artigo/copenhagen-besiktas-e-mais-conheca-7-clubes-de-futebol-que-estao-nos-esports
https://vs.com.br/artigo/time-de-beisebol-ny-yankees-adquire-parte-da-organizacao-echo-fox
https://vs.com.br/artigo/lol-o-gaming-office-da-havan-liberty-e-de-dar-inveja-a-muito-time-grande
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necessário um raciocínio demasiadamente rápido. Com a vinda da legalização do e-

Sports como esporte no Brasil, à de se demonstrar que se pode ser um atleta mesmo sem 

sair da sua casa. 

 

1 CONTEXTO HISTÓRICO DO E-SPORT   

A origem do e-Sports tem o contexto possível vindo da Coreia do Sul, mas não é 

de correto afirmar que veio originalmente dela, o interessante que além de 

possivelmente ter vindo de tal país os primeiros videogames também vieram com tudo 

de lá. Os primeiros jogos de estratégias reais vieram em conjunto com os jogadores 

profissionais. E tal modalidade de e-Sport é reconhecida desde os anos 2000. (VINHA, 

2005) 

O primeiro campeonato de jogos eletrônicos foi de Space Invaders, no Atari, 

chamado Space Invaders Championship, em 1980. Este é considerado o primeiro 

torneio relacionado aos e-Sports, já que foi oficialmente organizada pela Atari e contou 

com mais de 10 mil participantes ao redor do Estados Unidos da América, nas cidades 

de Los Angeles, San Francisco, Fort Worth, Chicago e New York. (HAGUI, 2018). 

Todo torneio ou campeonato é necessário um campeão, e nesse caso não foi 

diferente, o nome dela é Rebeca Heineman, que recebeu um Arcade como premiação, 

sendo considerada a primeira campeã desta modalidade de esporte. 

Entretanto, mesmo o torneio de Space Invaders sendo o primeiro organizado por 

uma empresa, com premiação alta e grande quantidade de participantes, literalmente a 

primeira competição que se têm conhecimento é a Intergalactic Spacewar Olympics, 

realizada em um laboratório de Inteligência Artificial da Stanford University em 19 de 

outubro de 1972, disputada por algumas dezenas de alunos, que fora dividido em 

individuais e por equipes. O campeão do campeonato individual foi Bruce Baungar e já 

o de equipe foram Robert E. Moas e Slim Tovar (HAGUI, 2018). 

Mesmo não se sabendo com exatidão e origem do e-Sport ambas as histórias 

relatam competições, e que marcaram de forma positiva no cenário que existe 

atualmente. 

 

1.1 O Que é E-Sport? 

 

O esporte eletrônico, mais conhecido como e-Sport, é definido como uma 

competição com vários jogadores (multiplayer) ou apenas por um jogador de forma 
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individual (player one) de jogos eletrônicos assistida por espectadores em plataformas 

de streaming ou de forma presencial nas competições, normalmente praticada por 

jogadores profissionais, ou conhecidos popularmente por “pro player”. 

Esporte Eletrônico ou e-Sports como é mais conhecido mundialmente é uma 

nova modalidade surgida nos anos 2000 na Coreia do Sul, mas que teve seu 

reconhecimento mundialmente a poucos anos.  

Diante da grande proporção que se tornou os jogos eletrônicos, em 2008 foi 

criada a Federação Internacional de E-Sports (IeSF), na Coreia do Sul, para administrar 

melhor o esporte e legaliza-lo mundialmente. Desde este acontecimento, houve diversos 

êxitos relevantes para a comunidade gamer, como o reconhecimento pela Agência 

Mundial Antidoping (WADA). 

Em tudo isso entra um quesito que traz a importância do que estamos falando: 

quando um jogo é considerado e-Sport? A CBeS (Confederação Brasileira de E-Sport) 

possui uma definição específica para explicar sobre essa modalidade:  

 

Competições profissionais de games que ocorrem em uma plataforma digital, 

envolvendo dois ou mais competidores (sejam indivíduos ou equipes), em 

partidas online ou presenciais sincrônicas e montadas de forma a permitir o 

acompanhamento de uma audiência. (CONFERADERAÇÃO BRASILEIRA 

DE E-SPORT, 2017) 

 

Em primeiro lugar para entender o e-Sports é necessário verificar que se fala de 

torneios profissionais, em que seus competidores que são considerados Cyber Atletas, 

recebam de alguma forma pela competição, seja qual ela um salário fixo, um auxílio de 

curto e/ou uma premiação. Além disso é necessário verificar que é apenas aceito jogos 

que acontecem em plataformas digitais, tais como computador, mobile e console. 

E no caso para ser considerado competição é apenas quando há de fato uma 

disputa entre duas ou mais pessoas, sejam elas individuais ou equipe contra equipe, em 

partidas que podem acontecer tanto presencialmente com o atleta em mesmo local 

físico, um exemplo disto é o evento que aconteceu em 2018 e 2019 no estado do Rio de 

Janeiro que trouxe jogadores profissionais de várias categorias do Brasil e do mundo 

para uma competição presencial com valor de mais de quatro milhões o prêmio 

principal, ou online que é cada equipe em um local geográfico distinto. 

Diferente do esporte tradicional, os esportes eletrônicos possuem uma 

característica diária de mutabilidade muito grande, inerente à sua natureza. 
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No entanto, atualmente a CBeS considera categorias de jogos que o competidor 

faz seu jogo completo e o adversário só poderá jogar quando o primeiro tiver terminado, 

não são exatamente consideradas e-Sports, apesar de serem competições profissionais. 

Por consequência, se um jogo apresenta todas as capacidades competitivas, 

profissionais, investimento, mas não está preparado para o jogo, ele tem a necessidade 

de evoluir para se encaixar na modalidade de Esporte Eletrônico, e aquele jogador ser 

tornar um profissional, um Cyber Atleta e ter seus direitos garantidos. 

 

2 COMPARATIVIDADE DA LEGALIZAÇÃO DO E-SPORTS EM OUTROS 

PAÍSES 

 

2.1 Estados Unidos da América 

 

Nos Estados Unidos, o e-sports já é reconhecida como esporte pelo governo 

desde 2013. Para a comunidade gamer, isso se traduz em simplicidade, pois com isso os 

jogadores podem obter vistos destinados a atletas profissionais do ramo, podem possuir 

vínculos mais concretos com patrocinadores, por exemplo. (TASSI, 2013) 

Em janeiro de 2015 a New York University e a University of California 

começaram a oferecer bolsas de estudos para quem se destacar em jogos de videogame 

como jogador profissional da área, além dessas atualmente existem cerca de 60 

universidades americanas quem possuem programas de esporte eletrônico destinados a 

fãs diversos, como Overwatch, LoL, Dota e outros games de luta e estratégia em times 

ou de forma individual. Nos programas oferecidos, os jogadores passam a maior parte 

do tempo praticando sob a orientação de um treinador, que costuma ser um jogador que 

se aposentou na área, além de estudar sobre as táticas praticáveis naquele jogo que 

escolheu investir (PARRISH, 2015). 

Ao verificar que há, de certo modo, um incentivo de escolas e do Estado em 

apoiar a educação do jogador, empresas passam a procurar nessas instituições e no país 

atletas para apoiar. Um exemplo disso, é a State Farm, grande financeira que custeia 

astros como LeBron James e Tom Brady. Agora a empresa está investindo em cyber 

atletas, tal como Benjamin Lupo, jogador profissional e streamer. 

O reconhecimento do e-Sport nos Estados Unidos demonstra a tendência de se 

definir a prática como modalidade esportiva, bem como as consequências advindas, 

como é o caso da bolsa de estudos e a obtenção de vistos voltados para atletas 
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profissionais, reconhecimento como profissional, investimento por empresas de países 

estrangeiros ou empresas nacionais, além do vínculo de prestação de serviço que aquele 

atleta tem com a empresa. 

 

3 E-SPORT NO BRASIL 

 

Desde os anos 80 os videogames no Brasil vêm se tornando popular, 

inicialmente com os famosos fliperamas que foram os responsáveis por iniciar esta 

cultura. Nos anos 2000 isto mudou um pouco, pois com a chegada da internet 

possibilitou os jogadores puderam realizar download dos jogos e começaram a jogar no 

universo do multiplayer, com isso a palavra “Gamer” apareceu no mercado. 

No Brasil, o esporte eletrônico teve crescimento significativo com o lançamento 

do jogo Counter Strike em 1999, que lançou jogadores brasileiros para disputarem o 

campeonato mundial chamado Eletronic Sports World Cup - ESWC, que aconteceu no 

ano de 2006 em Paris e teve como vencedora a equipe brasileira Made in Brazil 

(SANTANA, 2017, p. 6). 

Entretanto, somente com a chegada da empresa Riot Games no ano de 2012, o 

esporte eletrônico adquiriu mais força no país, pois criou-se a competição que é a mais 

importante no cenário nacional, do jogo League of Legends, sendo que o final da sua 

primeira edição ocorreu no evento chamado Brasil Game Show, onde a premiação foi 

de R$175.000,00 mil reais. (HAWKON, 2015). 

O primeiro campeonato serviu de base para outras competições que existem aqui 

no Brasil, como o Circuito Desafiante e o Circuito Brasileiro. Hoje, o CBLoL tornou-se 

um dos responsáveis pelo alcance de audiência do game entre do público brasileiro, o 

torneio atualmente é transmitido pela emissora SportTV e as finais já foram realizadas 

em locais como Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, e o estádio Allianz Parque, em São 

Paulo. 

Isto posto, que a mídia esportiva brasileira reconheceu que o e-Sport adquiriu 

inequívoca importância para sociedade, e desde 2016 transmite programações e 

campeonatos de diversos estilos.  

Em 22 de julho de 2017 ocorreu um evento chamado Games Business (Gbiz), 

ele trouxe a visão de negócios para o mercado de games e e-Sports no país. O evento 

teve como objetivo apresentar como o mercado se consolidou, quais são as perspectivas 

do mercado brasileiro, os aspectos comportamentais desse público e como as marcas 
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podem evoluir nesse cenário. Trouxe consigo a demonstração de que o e-Sports fatura 

globalmente, na indústria de games, é de mais de US$ 108 bilhões, entretanto, esses 

valores não são amplamente divulgados, com muitas empresas ainda desconhecendo o 

poder dos jogos eletrônicos. Além do objetivo principal da Gbiz, ela trouxe consigo 

mostrar a empresas brasileiras e internacionais o poder econômico e cultural do e-

Sports. 

Organizações desportivas tradicionais brasileiras, como Santos e Remo também 

reconheceram que a manifestação esportiva é exequível, e foram os primeiros a investir 

em equipes que a representassem nos principais campeonatos do esporte eletrônico, e, 

atualmente o Flamengo, Avaí e Corinthians estão inclusas. (MELLO, 2017 s.p.). 

Para ter ideia da grandiosidade do e-Sports no Brasil, ele fica em terceiro lugar 

em audiência de esportes eletrônicos, perdendo apenas para os Estados Unidos e China. 

Além do mais, diversas equipes do futebol brasileiro estão investindo no esporte 

eletrônico, como Santos, Flamengo e Corinthians são algumas delas.  

 

3.1 Regulamentação do E-Sports no Brasil 

 

E-Sports é esporte, pois se tem uma atividade, basicamente se tem atividade 

motora, coordenadora e padrões de regra que se tem na prática. 

Despeito de toda a profissionalização e avanços perceptíveis nas condições de 

organização desde o primeiro campeonato e das equipes, não há, ainda, uma definição 

sobre reconhecimento do esporte eletrônicos como esporte no Brasil. 

Diversos outros países já regulamentam o e-Sports como esporte e alguns 

inclusive passaram a ter profissões relacionadas. Desde 2016, o Ministério da Educação 

da China nomeou o e-Sport como curso de faculdade. Além da China, entra em 

contexto o Japão, Coréia do Sul, que além de reconhecer a modalidade de esporte, 

transformaram disciplinas relacionadas em profissões. A Malásia, Rússia e Finlândia 

aceitam o esporte eletrônico como esporte, já a Alemanha ainda se encontra em 

negociação. 

Porém, no Brasil há uma certa carência em ter o reconhecimento por parte do 

Ministérios do Esporte, por fim há projetos de lei tramitando no Congresso que buscam, 

através de propostas de definição sobre o conceito da categoria, identificação dos 

jogadores como atletas, o reconhecimento dos e-Sports no cenário desportivo nacional. 
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Além da Confederação Brasileira de e-Sport, temos também a Confederação 

Brasileira de Desporto Eletrônico que é uma entidade administrativa dos esportes 

eletrônicos. Ela tem como principal foco o atleta, além de trazer estabilidade aos 

negócios da categoria. 

É bem interessante que mesmo o Brasil estando atrás de muitos países como 

Estados Unidos e China, temos duas entidades focadas em tentar tornar aquele jogador 

de jogos eletrônicos em um profissional da área, tentando até transformá-lo em 

empregado, tendo em vista que o cyber atleta possui as características para a formação 

de um vínculo empregatício de acordo com os atributos que constam no artigo 2° e 3° 

da CLT, principalmente na parte contratual. 

O e-Sports pode ser reconhecido pelo Estado brasileiro logo, mas não sem 

controvérsia. Existem três projetos de lei em tramitação no Congresso, que têm em vista 

equiparar as competições de jogos eletrônicos aos esportes tradicionais. Pode parecer 

um progresso para a categoria, mas parando para analisar cada um deles, pois possuem 

especificidades, não aparenta ser algo tão próximo ou fácil assim. 

O primeiro Projeto de Lei é o 3.450/2015, que fora autuado pelo Deputado 

Federal JHC, do PSB-AL, que traz consigo a adição ao inciso V ao artigo, 3º da 

Lei.9.615/1998. 

 

Art. 2º O artigo 3º da Lei Federal nº 9.615/1998 fica acrescido do seguinte 

inciso V:  

Art. 3º 

..................................................................................................................... 

V – Desporto virtual, assim entendido jogos eletrônicos transcorridos 

individual ou coletivamente, contra a máquina ou em rede, como também a 

competição entre profissionais e amadores do gênero. (AC) 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. (PL 3.450, 2015) 

 

 

O segundo Projeto de Lei foi o 7747/2017, que teve como autora a Deputada 

Federal Mariana Carvalho do PSDB-RO, tal projeto dispõem sobre incluir na Lei Pelé 

um artigo reconhecendo o desporto virtual como esporte: 

 

Art. 2º O artigo 3º da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui as 

normas gerais sobre desporto, passa a vigorar acrescido da seguinte redação:  

Art.3º...................................................................................................................

...  

§3º – Aplicam-se, também, a este artigo, o desporto virtual, assim entendido 

como jogos eletrônicos transcorridos individual ou coletivamente, contra a 

máquina ou em rede, bem como a competição entre profissionais e amadores 

do gênero. (NR)  

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. (PL 7747, 2017) 
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Já o último é o 383/2017, o que tem causado bastante polêmica, do Senador 

Roberto Rocha do PSDB-MA, que visa criar uma lei específica para o e-Sports e não 

acrescentar como os demais a Lei Pelé, trazendo consigo a definição de o que é esporte 

eletrônico, denomina o participante como atleta, constitui jogos com teor violento ou de 

cunho sexual, que dissemina mensagens de ódio, preconceito ou discriminação ou que 

façam apologia ao uso de drogas não serão considerados e-Sports para a categoria, além 

disso também prevê que os e-Sports serão organizados por federações, confederações ou 

ligas. 

 

Art. 1º O exercício da atividade esportiva eletrônica obedecerá ao disposto 

nesta lei.  

Parágrafo único. Entende-se por esporte as atividades que, fazendo uso de 

artefatos eletrônicos, caracteriza a competição de dois ou mais participantes, 

no sistema de ascenso e descenso misto de competição, com utilização do 

round-robin tournament systems, o knockout systems, ou outra tecnologia 

similar e com a mesma finalidade.  

Art. 2º O praticante de esportes eletrônicos passa a receber a nomenclatura de 

“atleta”  

Art. 3º É livre a atividade esportiva eletrônica, visando torná-la acessível a 

todos os interessados, de modo que possa promover o desenvolvimento 

intelectual, cultural esportivo contemporâneo, levando, juntamente a outras 

influências das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC, à 

formação cultural e propiciando a socialização, a diversão e a aprendizagem 

de crianças, adolescentes e adultos.  

Parágrafo único. São objetivos específicos do esporte eletrônico: 

I – promover, fomentar e estimular a cidadania, valorizando a boa 

convivência humana, por meio dessa prática esportiva;  

II – propiciar a prática esportiva educativa, levando os jogadores e se 

entenderem como adversários e não como inimigos, na origem do jogo justo 

(fair play), para a construção de identidades, com base no respeito;  

III – desenvolver a prática esportiva cultura, unindo, por meio de seus 

jogadores virtuais, povos diversos em torno de si, independentemente do 

credo, raça e divergência política, histórica e/ou cultural e social;  

IV – combater a discriminação de gênero, etnias, credos e o ódio, que podem 

ser passados subliminarmente aos sujeitos-jogadores nos jogos;  

V – contribuir para a melhoria da capacidade intelectual fortalecendo o 

raciocínio e a habilidade motora de seus praticantes.  

Art. 4º Fica reconhecida como fomentadora da atividade esportiva a 

Confederação, Federação, Liga e entidades associativas, que dentro das suas 

competências normatizam e difundem a prática do esporte eletrônico.  

Art. 5º fica instituído o “Dia do Esporte Eletrônico”, a ser comemorado, 

anualmente, em 27 de junho.  

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. (PL 383, 2017) 

 

 

O PL 383/2017, foi aprovado nas comissões de Educação, Cultura e Esporte e de 

Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, além de receber recurso 

para ser discutido em plenário. 
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Além dos projetos já citados, em 25 de janeiro de 2019, foi aprovado pela 

Assembleia Legislativa da Paraíba, o reconhecimento do esporte eletrônico na região, 

pela Lei 11.296/2019. 

Diante do polêmico ao PL 383/2017, se tem a Senadora Leila Barros do PSB-DF 

que se tornou uma protagonista importante na perspectiva sobre o projeto. Foi dela o 

ânimo de agendar audiências públicas no ano de 2019 na Comissão de Educação, 

Cultura e Esporte para ouvir representantes do setor de jogos eletrônicos, tal como a 

Nicolle Merhy. CEO do time Black Dragons e ex-atleta do jogo Rainbow Six Siege. 

A senadora apresentou requerimento para que o texto passe por novo debate e 

uma nova revisão na Comissão de Assuntos Econômicos, pois alegou que as audiências 

públicas não houveram a participação dos principais interessados, sendo que este é o 

dever do Parlamento, com isso trouxe preocupações aos clubes, jogadores, 

desenvolvedores e federações. (BARROS, 2020) 

É de suma importância a necessidade de se regulamentar o e-Sports, entretanto 

nem todos veem desta forma, o advogado Pedro Trengrouse, coordenador do curso de 

Gestão de Esportes da Fundação Getúlio Vargas, crer que os projetos de leis são 

equivocados, “games pertencem a uma desenvolvedora. Quem determina como o jogo 

será jogado é a desenvolvedora, que detém a propriedade intelectual. É diferente de 

esporte tradicional, que não possui dono. É uma diferença essencial. “(TRENGROUSE, 

2019, s.p.) 

Ele indica que, por essa razão, não é necessário haver uma regulamentação para 

os e-Sports, e que os jogos já são regulados pelo Direito do Consumidor e Código Civil, 

além das Leis de Propriedade Intelectual, e os projetos trarão empecilhos e burocracia 

para tratar de algo que aparenta já estar regulado (TRENGROUSE, 2019, s.p.). 

Já o advogado Wladimyr Camargos, especialista em Direito Desportivo, 

discorda do doutor Pedro Trengrouse, e expõem que o esporte é reconhecido pela hábito 

social, ou seja, pelo comprometimento das pessoas em uma atividade e pelo aumento do 

número de praticantes, que pode ser visto diariamente na internet com a quantidade de 

fãs de e-Sports, ele também dá ênfase que não é tarefa do Estado definir o que é esporte, 

além disso que não se existe reconhecimento estatal para os demais esportes, e não é 

algo que combine com o espirito esportivo e a tradição do país. (CAMARGOS, 2019, 

s.p.) 
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Além disso, a advogada Daniela Vendramini, especialista em Direito Desportivo 

e E-Sports, considera que um dos projetos da Câmara seria suficiente para o 

reconhecimento das disputas de jogos eletrônicos. 

 

Há diversas modalidades e todas estão dentro da Lei do Esporte. Por que 

fazer diferente com os e-Sports? Eu não vejo sentido, a não ser que fizessem 

uma proposta muito detalhada. Mas o projeto do Senado não traz questões de 

incentivo. Será que precisa de lei mesmo? Seria bom no sentido de que não 

haveria discussão, que e-Sport é esporte, mas o efeito prático é questionável. 

(VENDRAMINI, 2019, s.p.) 

Ela também enxerga que o não reconhecimento de jogos considerados violentos 

criaria uma divisão indevida, e que a propriedade intelectual das desenvolvedoras pode 

impedir os projetos de regulamentação dos e-Sports, além do mais ela acredita na 

positividade da legalização, entretanto não vê o cyber atleta com um vínculo 

empregatício, pois a mesma afirma que ele não se encaixa no padrão empregado, e seu 

contrato é de veras civilista. 

As justificativas destes projetos de leis e opiniões de profissionais são de suma 

importância para o tema deste artigo. Os três projetos demonstram que há a existência 

de benefícios na prática dos esportes eletrônicos, já que há um aumento na capacidade 

cognitiva dos jogadores, principalmente no que se refere à memória, tendo em vista que 

os atletas têm o raciocínio e a habilidade motora em constante treinamento. 

A de se pesar também sobre a importância econômica do empreendimento, já 

que muitos jogos eletrônicos possuem status de verdadeiras obras de arte, com 

investimento e retorno bilionário, guiando a indústria de filmes e de livros em muitos 

casos. Um exemplo disto é que o Ronaldo Fenômeno, ao lado de André Akari, comprou 

parte de uma das principais equipes do país. Ações como estas fortalecem o esporte 

eletrônico e, mais do que isso, ajuda a modalidade a crescer mais rápido. 

Um exemplo de retorno grandioso é os eventos conhecidos como GAMEXP, no 

Rio de Janeiro, e a Comic Con Experience que acontece em São Paulo, além dos 

torneios avulsos de e-Sports que ocorrem na maioria das vezes no estado do Rio de 

Janeiro, que trazem pessoas de todos os cantos do Brasil e do exterior, trazendo consigo 

investimento para o país. 

O mercado brasileiro de games movimenta cerca de US$ 1,5 bilhão por ano, só 

aqui teria 12 milhões de torcedores ocasionais e 9,2 milhões de integrantes do público 

admirador, conforme fora calculado pela NewZoo, que é a fornecedora que análises de 

jogos eletrônicos. 
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O e-Sports mesmo não possuindo legislação própria não se encontra totalmente 

em um vácuo, é necessário cumprir o Código Civil, a Consolidação Trabalhista e o 

Código Penal, é o que se não se consegue abranger é algumas especificidades, é 

necessário trazer um pouco da prática para juntar com a norma.  

No Brasil, infelizmente, é um tema inicial comparado com os demais países aqui 

já citado, já que as competições passaram a ter mais visibilidade desde os 6 anos atrás, 

no entanto, o movimento social é grande antes mesmo disso, como é algo inicial no país 

os prêmios das competições não são tão altos comparadas a outros países. 

 

4 O QUE A LEGALIZAÇÃO TRÁS DE DIFERENCIAÇÃO NO CONTEXTO 

ESPORTIVO? 

Apresentação deste capítulo é abordar as questões contratuais do jogador 

profissional de jogos eletrônicos após a legalização do e-Sports no Brasil, além de 

demonstrar o seu vínculo empregatício. 

Segundo, Nicholas Bocchi “Regulamentar o e-Sport significa determinar qual a 

legislação aplicável nas relações que acontecem dentro da atividade do esporte 

eletrônico" (BOCCHI, 2019, s.p.).  

 

4.1 Os Efeitos da legalização nos Contratos dos Jogadores com o Pl 383/2017 

 

Para definição da natureza jurídica dos contratos do jogador profissional de 

jogos eletrônicos, serão necessários analisar os requisitos de uma relação de emprego. 

Que é aquela formada entre empregado e empregador. Empregado, de acordo com o art 

3° da CLT, é toda pessoa física, que presta serviço de forma pessoal, não podendo se 

fazer substituir, de forma habitual e subordinada, mediante a pagamento de 

contraprestação. 

O jogador de esporte eletrônico preenche todos os requisitos acima, isso 

configura vínculo empregatício, de maneira a aplicar os dispositivos da CLT e o art 7° 

da CF. 

De acordo com o art. 2º do PL 383/2017, a partir da sua eficácia o jogador de 

jogos eletrônicos teria a nomenclatura de atleta. E o julgado, do TJSP de n° 1004462-

71.2015.8.26.0320, reconheceu que há similaridade entre os contratos dos cybers atletas 
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e de jogadores de futebol, tendo em vista que se tratava de relação jurídica descendente 

de relação de trabalho, cuja competência é da Justiça do Trabalho. 
3
 

Entretanto, sem a legalização, haverá divergências da eventual natureza do 

contrato do jogador, gerando prejuízo, pois se for da natureza civil não haverá vínculo 

de emprego e ele não terá direito a todas as verbas trabalhistas. 

Mas por que o jogador atualmente apenas possui o contrato de patrocínio ou 

adesão? Pois os patrocinadores não gastam como eles como gastariam com um 

empregado, por exemplo. Um streamer que se responsabiliza em fazer diariamente lives 

sobre jogos específicos datados pelas empresas que eles são subordinados, além dos 

horários específicos e quantidade de alcance que é cobrado, pode ser considerado 

empregado, já aquele que apenas é contratado para fazer parte de uma equipe para uma 

competição especifica, não tendo a habitualidade como a de fazer lives para aquela 

patrocinadora, e sim apenas treinar, ao ver das pesquisas ele possui contrato de trabalho 

por tempo determinado, não como um streamer, que é de veras um empregado, não 

aplicando apenas a Lei Pelé.  

Trazendo para a atual realidade dos contratos dos jogadores, na Lei nº 9.615/98 

existem três tipos de contrato, o de formação, o do atleta autônomo e o do atleta. Porém, 

na prática não é isso que tem se visto: 

 

Os cyber-atletas têm sido contratados por organizações esportivas ou 

patrocinadores, na prática, para participarem de times ou equipes 

competitivas, e a contratação é feita sob a rubrica de “contrato de adesão e 

outras avenças”, sugerindo, num primeiro momento, a existência de uma 

singela relação civil de patrocínio. No entanto, também é verdade que o 

próprio instrumento estipula um rol importante de condições de trabalho que, 

por si só, não se traduz na simples nomenclatura do contrato. (COELHO, 

2016, p. 3) 

 

O mais utilizado entres esses, em grandes casos, é Contrato de Trabalho, 

aplicando a Lei nº 9.615/98, mais conhecida como Lei Pelé, tal lei é uma segurança 

jurídica, pois tem a multa rescisória de acordo com seu art. 31, maior do que uma multa 

de um contrato de prestação de serviço qualquer que a cláusula penal não é tão robusta, 

além de ser combinado com a CLT. Isso se assemelha bastante com o esporte 

tradicional na parte do agenciamento. Entretanto isto não é uma regra, e sim uma 

                                                           
3
 TJSP 1004462-71.2015.8.26.0320, Autor: Kabum e-Sports Marketing Ltda; Réu: André Eidi 

Yanagimachi Pavezi; anexo 1 
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exceção, pois as empresas não possuem uma obrigatoriedade em seguir o Contrato de 

Trabalho como base. 

Sendo uma exceção, se pode utilizar de outro contrato tal como o de Patrocínio, 

o que propõe a existência de uma relação civil apenas, e consequente autonomia, em 

que, teoricamente, inexistiria a subordinação, saindo da relação de vínculo 

empregatício. Dessa maneira, atletas tem sofrido por deterem contratos mal redigidos e 

extremamente desmensurado. 

Verifica-se que, por exemplo, o jogador de futebol possui uma carga horária 

especifica, a Lei Pelé de acordo com o art. 28, inciso VI, §4°, exige um limite semanal 

de 44 horas trabalhadas e não existe controle diário de horas. Já em relação ao repouso 

semanal, a Lei Pelé diz que a folga deve ser, preferencialmente, no dia seguinte a um 

jogo.  

Haja vista que apesar de o âmbito esportivo ser exercido por meio virtual, os 

cybers atletas apresentam uma rotina com características parecidas com as dos atletas 

profissionais de esportes tradicionais. Tais quais: treinos diários que podem ser até 

maior que 8 horas por dia, exercidos em um local denominado gaming house; 

exclusividade à entidade desportiva ao qual representa, que é aquela que o patrocina 

dando desde o uniforma à equipamentos; remuneração fixa em função a prestação de 

trabalho estabelecida; concentração para campeonatos e treinamentos; cessão de uso de 

direito de imagem; e cuidados com a saúde física e mental, além da alimentação 

regulada. 

Os atletas de esportes eletrônicos são funcionários contratados pela empresa ou 

time, é essencial que seus contratos sejam feitos de acordo com a legislação desportiva e 

trabalhista. A partir do momento que essa relação de emprego se torna evidente, é 

direito do time ou empresa impor atenção, cumprimento de horários e resultados.  

Com ela virá a adequação dos contratos e a regularização de todos os jogadores 

como profissionais, equipes e atletas poderão começar a se defender legalmente e ter a 

garantia de direitos, entre eles os trabalhistas, sendo que a celebração de contratos 

especiais de trabalho desportivos com atletas de e-Sports já se tem previsão em CTPS, 

do cargo de atleta profissional de e-Sports.  

O interessante nisso tudo que mesmo havendo discussão da PL 383, há pouco 

tempo uma das organizações mais renomadas no cenário brasileiro, a INTZ e-Sports, 

obteve a aprovação de um projeto social de clube de e-Sports com viés social na Lei 

Paulista de Incentivo ao Esporte pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do 
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Governo do Estado de São Paulo. Porém é um projeto de cunho social, e como 

contrapartida receberão incentivo, regulação e/ou outras burocracias que atingem o 

mercado de e-Sports está sendo discutida na PL 383. 

Presumivelmente, em um futuro próximo, poderão ser vistas ações referentes a 

esportes eletrônicos no Tribunal de Justiça Desportiva ou no Supremo Tribunal de 

Justiça Desportiva, o que será incrível para e evolução desta área em que está sendo 

discutida neste artigo. 

 

4.2 A Insegurança do Jogador e Conflitos do Pl 383/2017 

 

A insegurança de um Streamer é grande, tendo em vista que eles que vivenciam 

o e-Sports possuem dúvidas sobre a legalização e sua possível profissionalização na 

área, levando em consideração que atualmente no Brasil não existe uma faculdade ou 

curso para a área como por exemplo nos demais países já citados, que têm no currículo 

escolar a possibilidade de bolsa em Universidades para a área. 

Apesar da insegurança, em geral a comunidade Gamer fica receosa com a 

tentativa de regulamentação, pois não houve a participação dos mesmos na criação dos 

Projetos de Lei, além disso entendem que o Estado quer ter a ingerência em uma 

atividade aparentemente consolidada. Já outros discordam, vendo a necessidade da 

regulamentação para ter uma seguridade na hora de investir na carreira. 

Mesmo não dispondo da legalização do e-Sports, um exemplo de patrocínio, é a 

rede social Twitch, nela se pode realizar contratos civis com o seu usuário se ele 

cumprir as quatro missões especificadas por ela, dando suporte para se receber algum 

lucro tirado de suas visualizações.  

Nela um Streamer pode receber doações via PayPal de outras pessoas, pode ser 

qualquer pessoa desde que tenha conta naquela rede social, e neste caso, uma doação 

feita por este banco virtual pode ser estornada e o Streamer acaba lesado. Pelo que pode 

se ver ela não dá segurança aos seus usuários a receberem doações pois aquilo não é 

considerado um esporte, e sim apenas uma diversão, ou seja, doa quem quer, não 

possuem uma verba fixa. 

Esta legalização do e-Sports como esporte não pode vir sem requisitos para um 

jogador se tornar um profissional na área, o problema é que o atual Projeto de Lei está 

apenas visando se o jogador poderá assistir os campeonatos sendo eles oficiais pelo 
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Estado, além do lucro em que a ela irá trazer para o país ao ser olhado pelo exterior e 

não na comodidade daquele jogador profissional em se tornar um atleta e competir. 

A primeira discussão que se faz sobre a legalização é o fato de que alguns jogos 

serem considerados violentos, querem banir o Counter-Strike Global Offensive (CS) e 

Rainbow Six Siege, justificando que futuramente a maioria dos jogos se tornarão 

Realidade Virtual (VR), sendo que 99% atualmente dos jogos eletrônicos não possuem 

uma possibilidade de realidade virtual, além disso é necessário prestar atenção no agora 

e não trazer uma justificativa de periculosidade futura. A violência sempre esteve ao 

redor de todos, o fato de bani-los não mudará o contexto de uma pessoa ter um console 

ou um computador em casa contendo estes jogos. 

A segunda é sobre sistemas de Confederação, Federação e Ligas, pois é 

complexo de ser aplicado, pois se tem como exemplo o futebol que muitos times não se 

adaptaram com os mesmos. Não se têm locais grandes, exceto a China, como nos 

Estados Unidos e na Europa, que existem tal imposição em ter Confederações ou 

Federações, e o esporte eletrônico está crescendo cada dia mais nestes locais. Não há 

uma necessidade de que um ente regulamente o que os jogadores querem, pois quem é 

dono do jogo é a Publisher. Vale salientar, que André Sica, advogado em direito 

desportivo, traz consigo tal observação. 

 

Em atenção ao Artigo 217 da Constituição Federal, o Estado deve observar a 

autonomia das entidades desportivas, quanto à organização e funcionamento. 

Ademais, os esportes eletrônicos no país devem observar a mesma legislação 

aplicável a qualquer outra modalidade esportiva, bem como os regulamentos 

internos de cada publisher ou produtora de conteúdo que organizar eventual 

competição da modalidade em questão, não sendo possível a intervenção do 

Estado quanto ao funcionamento da prática do desporto eletrônico no país. 

Ou seja, se um esporte quiser se vincular a uma 

Confederação/Federação/Associação/Liga, tem todo o direito de fazê-lo. 

Entretanto, se não quiser, ninguém pode obrigá-lo a isso (SICA, 2019, s.p.) 

 

Por um lado, deve se olhar com cuidado sobre as Confederação, Federação e 

Ligas, não que se falar de proibição, mas sim impor limites. Por outro lado, há 

necessidade de uma regulamentação nacional para balancear o que a Publisher pode 

ou não fazer, mas não dando autoridade única a elas pois isso afastará o investimento 

aqui no Brasil, já que as desenvolvedoras/criadoras de jogos eletrônicos são as que 

possuem direito intelectual e por assim ser na atividade empresarial dela e podem 

desenvolver a atividade como bem quiserem. 

Não dá para passar uma autoridade a uma Confederação, Federação e Ligas para 

se tornarem as grandes fomentadoras da atividade. Um exemplo do lado bom do 
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surgimento de uma confederação foi na Hungria que aos poucos foi fazendo 

campeonatos, se conectando as desenvolvedoras, e ganhando relevância, após isso foi 

ganhando oportunidade com maior credibilidade para atuar no cenário. Já do outro lado, 

que é na Coreia do Sul, que acabou ultrapassando os limites da propriedade intelectual 

da Blizzard na hora de fazer o fomento das atividades dos jogos eletrônicos.  

O último conflito é sobre a propriedade intelectual, pois esse segmento esportivo 

eletrônico possui inúmeras particularidades que demandam um tratamento específico e 

que não está sendo observado pelo PL 383. Primeiramente, é indispensável justificar 

que a Propriedade Intelectual deve ser respeitada e o conteúdo que contem em seus 

institutos aplica-se, indiscutivelmente, a uma série de situações. Dispensar, de forma 

absoluta ou ignorara-los, a possibilidade de criadores e inventores usufruírem de certa 

exclusividade sobre suas criações é uma forma inegável de desincentivo criativo. 

O uso desautorizado será considerado uma infração ao direito do proprietário do 

jogo, permitindo que seus direitos intelectuais adote as medidas legais cabíveis para 

cessar com o uso indevido de sua propriedade e explore eventuais reparações pelos 

danos sofridos. 

Ou seja, por um lado temos os direitos de uso exclusivo das Publishers e outros 

envolvidos. Por outro, o direito ao esporte, pela liberdade e autonomia da prática 

desportiva, inclusive estendidas às pessoas tanto físicas quanto jurídicas interessadas em 

organizar essas práticas, como prevê a Lei Pelé. Ambos direitos suscitados foram 

erguidos ao nível de direito fundamental do ser humano pela Constituição da República 

Federativa do Brasil, em seus artigos 5°, incisos XXVII e XXIX e artigo 217. 

A criação de um dispositivo legal específico poderia ser muito bem vinda, 

entretanto há uma necessidade de modificações na PL 383, pois com a que estão 

propondo isso afastaria totalmente os investimentos no país. Um exemplo de grande 

investimento, atualmente, aqui no Brasil foi a retorno do console Switch da Nintendo. 

Dia 19 de agosto de 2020, a Nintendo anunciou sua volta para o Brasil, sendo que ela 

deixou o país em 2015, quando desfez a parceria que tinha para distribuir seus 

produtos. A companhia ainda não informou se vai estabelecer no Brasil, ou se fará um 

novo acordo com uma empresa local para vender o Switch, pois ela sempre atuou no 

país por meio de terceiros.
4
 

 

                                                           
4
 Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/2020/09/04/nintendo-divulga-preco-e-data-de-

lancamento-do-switch-no-brasil 
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CONCLUSÃO 

 

Os videogames ocupam uma posição de destaque na indústria do entretenimento, 

inclusive ultrapassando em vendas as indústrias do cinema e da música. 

E com isso, pode se ver que há uma série de discussões sobre a origem e a 

legalização do e-Sport no Brasil e em alguns países, além de sua legalização e 

“descoberta” ser tão recente mundialmente.  

O projeto de Lei 383/2017, apresenta alguns tipos de problemáticas e uma dela é 

a retirada de dois jogos importantes do ramo de e-Sports o Counter-Strike Global 

Offensive (CS) e Rainbow Six Siege por serem considerados “violentos”, e isso afetaria 

diretamente suas competições neste país, e a maioria da faixa etária que assistem estes 

jogos é maior de 18 anos, e também se entrar na categoria de violência seria sobre 

distribuir ou não os jogos no Brasil, pois os jogos estão em todo o mundo, a princípio, 

qualquer pessoa pode ter o acesso.  

O que mudará com o PL 383/2017 é que a pessoa poderá assistir os campeonatos 

sendo eles oficiais pelo Estado Brasileiro. Assistir não mudará o fato de a pessoa jogar 

tais jogos que foram considerados violentos. 

Tendo em vista que a maioria dos jogos atuais são de battle royale, ou seja, há de 

certa forma violência pois são jogos de guerra, de batalha, então tirar tais jogos da 

categoria de e-Sports legalizada trará uma grande consequência pois 70% da população 

que joga jogos eletrônicos ficarão excluídos já que a lei fora omissa com eles, e também 

perderá um grande público aqui no Brasil, além de que uma categoria fora 

marginalizada irão procurar modos ilegais de fazerem suas competições. 

Há sim espaço para a regulamentação do e-Sport, mas não como se está fazendo 

agora, há espaço para uma regulamentação antes bem vista e não simplesmente 

colocada de qualquer maneira, pois o correto é ter “eficácia” a um todo e não apenas 

para uma certa parte.  

É indiscutível que diante do atual cenário brasileiro, o direito deve reconhecer 

que se faz preciso uma efetiva regulamentação, tendo como objetivo trazer segurança 

jurídica para todos seus participantes, de forma direta ou indireta, garantindo os direitos 

dos clubes, atletas, dos campeonatos, e outros colaboradores que contribuem para sua 

profissionalização. 

Para haver uma mudança tão grande para uma parte minoritária é necessário 

ouvi-la diretamente, e o que não foi feito na composição do Projeto de Lei, 
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simplesmente utilizaram das falhas que ainda há e se aproveitaram dela. Óbvio que 

opiniões são diversas, principalmente no meio de jogos eletrônicos, então é necessário 

trazer a prática e somá-la a norma.  

Toda mudança jurídica que houve no Brasil ou no mundo veio de um fato que 

ocorreu e trouxe consigo bastante comoção e movimento, o e-Sport traz todos os dias 

movimentos relativos principalmente quando há competições pondo jogares brasileiros 

em torneios internacionais. Quem vai garantir seus direitos, se no próprio país que 

residem não dão o auxílio necessário e específico? Tais mudanças legislativas devem 

trazer consigo opiniões de pessoas que vivem aquilo, e não simplesmente apenas 

suporte político para o Brasil ser “bem visto” pelos outros países, a mudança tem que 

trazer coisas positivas para quem vive daquilo. 

Vale dar ênfase na discussão que o Brasil ainda é nova nesta área e há uma 

necessidade de mais especializações pois o mundo está evoluindo cada dia mais e é uma 

obrigação as nossas leis e discussões acompanharem tal feito. Para pessoas que estão a 

anos nesta área, é a muito tempo uma pauta para ser discutida e não é de agora isto. 

Vindo a legalização pode-se até, futuramente, existir o E-Sports na Olimpíada, já que na 

China existe até uma arena exclusiva para os campeonatos eletrônicos. 

É possível que atualmente haja espaço para uma legislação com esta expectativa 

do que temos hoje, já que o Direito é modificado diariamente, por que não pensar no 

hoje do que em algo a longo prazo? Pois neste longo prazo haverá mais mudanças e 

mais modificações para novas adaptações e realidades, pois, o Direito é isto. 
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GLOSSÁRIO 

Battle Royale: a tradução é batalha real, e é um gênero de jogo eletrônico que mistura 

elementos de exploração, sobrevivência, e procura de equipamentos e de armas, 

encontrados em um jogo de sobrevivência com a jogabilidade encontrada em um jogo 

de último sobrevivente. 

Console: para o E-Sport é um vídeo game em si como os PSs, X-Box, Nintendo e etc. 

Mobile: é algo que se move, para o contexto do e-Sport o significado é a pessoa utilizar 

celular, iPad, Tablet, etc. 

Multiplayer: jogadores de jogos de computadores jogando dentro do mesmo jogo ao 

mesmo tempo. 

Pro Player: jogadores profissionais de jogos eletrônicos.  

Space Invaders: é um videogame japonês de tiro lançado em 1978 pela Taito. 

Twitch: é um site de streaming que veio ao ar em junho de 2011. O principal foco do 

website é a transmissão de videogames, incluindo playthroughs, além de também exibir 

várias competições de e-Sports. 
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MULTIPARENTALIDADE: PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS 
 

Andréa Cabral Rodolfo da Silva
5
 

Amanda Pessoa Parente
6
 

 

RESUMO 

Neste artigo, apresentaremos como tema Multiparentalidade: procedimentos 

extrajudiciais, e  abordaremos como principal elemento, os requisitos necessários para o 

reconhecimento extrajudicial da socioafetividade/multiparentalidade, que é a 

possibilidade do reconhecimento e inclusão da relação socioafetiva juntamente com a 

filiação sanguínea ou biológica na averbação de certidão de nascimento, especialmente 

no que se refere a regulamentação e atuação dos Cartórios de Registro Civil. 

Inicialmente buscaremos a compreensão acerca o conceito de família e filiação, suas 

características e espécies. Em seguida, analisaremos resumidamente, a evolução do 

tema e da legislação em relação ao direito de família brasileiro, por meio das mudanças 

significativas pelo Provimento n° 63/2017 e do Provimento n° 83/2019 do CNJ. 

Faremos uma breve pesquisa sobre os procedimentos adotados nos cartórios de Registro 

Civil. E por fim, apresentaremos, em anexo, os modelos anteriores e atuais das certidões 

utilizadas pelos Cartórios de Registro Civil, para as averbações. Utilizou-se para a 

                                                           
5
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elaboração deste trabalho a metodologia referencial bibliográfica, por meio de livros e 

artigos jurídicos relacionados ao tema, como também à legislação vigente. 

 

Palavras-chave: Socioafetividade. Multiparentalidade. Resolução n°622. Provimento 

n° 63/2017.  Provimento n° 83/2019. 

 

RESUMEN 

 

MULTIPARENTALIDAD: PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES 

 

En este artículo presentaremos como tema Multiparenting: procedimientos 

extrajudiciales, y abordaremos como elemento principal, los requisitos necesarios para 

el reconocimiento extrajudicial de la socio-afectividad / multiparenting, que es la 

posibilidad del reconocimiento e inclusión de la socio-afectividad / multiparenting. -

Relación afectiva junto con la filiación sanguínea o biológica en el registro de partida de 

nacimiento, especialmente en lo que se refiere a la regulación y actuación de las 

Oficinas del Registro Civil. Inicialmente, buscaremos comprender el concepto de 

familia y afiliación, sus características y especie. Luego, analizaremos brevemente la 

evolución del tema y la legislación en relación al derecho de familia brasileño, a través 

de los cambios significativos de la Disposición N ° 63/2017 y la Disposición N ° 

83/2019 de la CNJ. Realizaremos una breve investigación sobre los procedimientos 

adoptados en las oficinas del Registro Civil. Y finalmente, presentaremos, en anexo, los 

modelos anteriores y actuales de los certificados utilizados por las Oficinas del Registro 

Civil, para las anotaciones. Para la elaboración de este trabajo se utilizó la metodología 

referencial bibliográfica, mediante libros y artículos legales relacionados con la 

temática, así como con la legislación vigente. 

 

Palabras clave: Socioafectividad. Multiparenting. Resolución No. 622. Disposición 

No. 63/2017. Disposición No. 83/2019. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho versa sobre o procedimento extrajudicial do 

reconhecimento e averbação da socioafetividade/multiparentalidade realizado 

diretamente nos Ofícios de Registro de Pessoas Naturais, de acordo com o previsto nos 

Provimentos n° 63/2017 e n° 83/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, como 

um mecanismo para descongestionar o judiciário. 

   A pertinência temática deste estudo, deve-se ao fato de que, com exercício 

natural da dupla paternidade/maternidade pela sociedade, a socioafetividade foi se 

adaptando legalmente, através do tempo, e  desta forma, exigindo um regramento para 

que houvesse maior segurança jurídica na aplicação do instituto da multiparentalidade 
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que se tornou uma consequência da socioafetividade, embasado no direito de 

personalidade e nos princípios constitucionais pertinentes,  por meio dos Provimentos 

n°63/2017 e n°83/2019. 

 O estudo deste tema, se deve a importância de se buscar informações quanto ao 

procedimento que possibilite o reconhecimento extrajudicial da multiparentalidade, 

realizados nos ORCPNs, garantindo assim, mais rapidez e economia processual. 

  As questões norteadoras que se apresentam nesse trabalho são provenientes das 

perguntas utilizadas para o esclarecimento do instituto analisado, como qual 

fundamento é utilizado para a adotar a via judicial ou extrajudicial no que se refere ao 

reconhecimento da multiparentalidade? De que maneira é possível comprovar a 

parentalidade socioafetiva para o reconhecimento da multiparentalidade, quando não se 

tratar de um procedimento judicial? E como os Ofícios de Registro de Civil de Pessoas 

Naturais podem verificar a autenticidade do fato, para evitar fraudes? 

 Como hipóteses centrais a essas questões apresentadas o fundamento utilizado 

para adotar a melhor via para o reconhecimento da multiparentalidade deveria ser, a via 

extrajudicial, contudo, para que não ocorressem fraudes como a “adoção à brasileira”, 

algumas crianças em idade específicas são reconhecidas por meio de ação judicial. Para 

a comprovação da multiparentalidade quando não se tratar de um procedimento judicial, 

um dos meios de provas utilizados seriam como exemplos, fotos, testemunhas ou 

qualquer outro tipo de prova no direito reconhecida. E quanto a verificação da 

autenticidade dos fatos, os Ofícios de Registro de Civil de Pessoas Naturais, ao receber 

as famílias, para que essas possam fazer a averbação do registro da parentalidade 

socioafetiva/multiparentalidade, ao se verificar qualquer dúvida ou suspeição quanto as 

provas, estas seriam impedidas de fazer a averbação, desde que as provas contenham 

qualquer dúvida consistente. 

  Deste modo o objetivo geral deste artigo é demonstrar a importância dos 

Provimentos n°63 e n°83 do CNJ, para o reconhecimento de filiação socioafetiva e da 

multiparentalidade extrajudicial e analisar os possíveis entraves burocráticos que 

possam ser encontrados entre esses procedimentos e sua aplicação na prática a partir dos 

referidos Provimentos. E como objetivos específicos demonstrar como os Provimentos 

n° 63 e n° 83 do CNJ deram maior celeridade ao procedimento de reconhecimento da 

paternidade/maternidade socioafetiva, visto que não sendo necessário acionar o Poder 

Judiciário também há economia processual. Objetiva também, verificar qual o critério 

utilizado para a escolha do melhor método (a via judicial ou a extrajudicial) utilizado 
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em cada caso específico para o reconhecimento da paternidade/maternidade 

socioafetiva, utilizando como método de pesquisa, a pesquisa bibliográfica, através da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88; os Provimentos de 

n°63 de 14 de novembro de 2017 e n°83 de 14 de agosto de 2019; o Estatuto da Criança 

e do Adolescente, Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 - ECA/90; bem como a pesquisa aos 

seguintes autores:  Flávio Tartuce, Maria Berenice Dias, Maria Helena Diniz, dentre 

outros; a pesquisas de artigos jurídicos relacionados ao tema. 

 

1 DA FAMÍLIA 

Etimologicamente, a palavra família é originada do latim, que tinha o significado 

“grupo doméstico” ou o conjunto de propriedades, que incluía os escravos e os servos, 

derivado de “famulus” ou “famuli”, “para nomear um novo grupo social que se formava 

na Roma Antiga, devido a introdução da agricultura e a escravidão legalizada” (PIRES, 

2007, sp.).  

De acordo com Rui Geraldo Camargo Viana: 

 

A expressão família, etimologicamente, deriva do latim família e, 

designando o conjunto de escravos e servidores que viviam sob a 

jurisdição do pater famílias. Com sua ampliação tornou-se sinônimo 

de Gens que seria o conjunto de agnados (os submetidos ao poder em 

decorrência do casamento) e os cognados (parentes pelo lado 

materno), (VIANA, 2000, p.22).  

 

Antigamente a ideia de família era apenas aquela que era formada por pessoas 

do mesmo sangue, ou da mesma descendência, como define Aurélio Buarque de 

Holanda Ferreira, em que afirma que a família é um “grupo social formado de pai, mãe 

e filhos; conjunto de todos os parentes de uma pessoa, especialmente dos que moram 

com ela; descendência, linhagem, estirpe” (FERREIRA, 2004, p.12).  

Porém com o passar do tempo, a família brasileira foi se modificando e se 

adaptando por diversos fatores sociais, religiosos, econômicos e culturais, ampliando, 

diversificando e abrangendo outros tipos de constituição familiar. Dentre elas a 

homoafetiva, monoparental, anaparental, reconstituída e a eudemonista.  

Deste modo, Danda Prado afirma que "a família não é um simples fenômeno 

natural. Ela é uma instituição social variando através da história e apresenta formas e 

finalidades diversas numa mesma época e lugar, conforme o grupo social que 

esteja"(PRADO, 1981, p. 12). 
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Assim, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com a 

finalidade amparar e de proporcionar igualdade jurídica à todas as modalidades de 

família trouxe consigo novos princípios para o direito de família, juntamente como o 

Código Civil de 2002, que de acordo com o professor e advogado Rodrigo da Cunha 

Pereira, esses princípios são “vitais e fundamentais, e sem os quais não é possível a 

aplicação de um direito que esteja próximo de um ideal de justiça” (PEREIRA, 2004, 

p.34).  

Para tanto, faz-se necessário evidenciar os mais importantes para o Direito de 

Família que são: o Princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, no artigo 1°, 

III, da CRFB/88; o Princípio da solidariedade familiar, adotado pelo IBDEFAM 

(Instituto Brasileiro de Direito de Família), no artigo 3°, I, da CRFB/88; o Princípio da 

não-descriminação, no artigo 3°, IV, da CRFB/88; o Princípio da igualdade substancial, 

no artigo 5°, caput, da CRFB/88; o Princípio da igualdade jurídica dos cônjuges e dos 

companheiros, no artigo 226, § 5º, da CRFB/88 e também no artigo 1511 do CC; o 

Princípio da igualdade jurídica de todos os filhos, no artigo 227, § 6º, da CRFB/88 e 

também no artigo 1596 do CC; o Princípio da igualdade na chefia familiar, nos artigos 

226, § 5º e 227, § 7º da CRFB/88 e também nos artigos 1566, III e IV, 1631 e 1634 do 

CC; o Princípio da não-intervenção ou da liberdade, no artigo 513 do CC; o Princípio 

do maior interesse da criança, no artigo 227, caput, da CRFB/88; o Princípio da 

afetividade, nos artigos 226 § 4º, 227, caput, § 5º c/c § 6º da CRFB/88 e o Princípio da 

função social da família, no artigo 226, caput, da CRFB/88 (BRASIL, 1988). 

Dentre tantos outros princípios constitucionais que regulam o direito de família, 

a Constituição de 1988, trouxe também, novos conceitos para a família brasileira, uma 

vez que, “grande parte do Direito Civil está na Constituição, que acabou enlaçando os 

temas sociais juridicamente relevantes para garantir-lhes efetividade” (DIAS, 2005, p. 

33).  

Em seu artigo 226, a Constituição Federal classifica a família como “base da 

sociedade”, com a especial proteção do Estado (BRASIL,1988). 

A palavra família pode ser conceituada de diversas formas, para Gagliano e 

Pamplona Filho (2012, p.39), “família é o núcleo existencial integrado por pessoas 

unidas por vínculo socioafetivo, teleologicamente vocacionada a permitir a realização 

plena dos seus integrantes”. 

Em relação à aplicação ampla para o conceito de família destaca, Silvio Salvo 

Venosa que: 
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Desse modo, importa considerar a família em conceito amplo, como 

parentesco, ou seja, o conjunto de pessoas unidas por vínculo jurídico 

de natureza familiar. Nesse sentido, compreende os ascendentes, 

descendentes e colaterais de uma linhagem, incluindo-se os 

ascendentes, descendentes e colaterais do cônjuge, que não é 

considerado parente. Em conceito restrito, família compreende 

somente o núcleo formado por pais e filhos que vivem sob o pátrio 

poder ou poder familiar. (VENOSA, 2014, p. 2) 

  

 

Simplificando o conceito, Diniz (2007, p.9), diz que família são “indivíduos que 

estiverem ligados pelo vínculo da consanguinidade ou da afinidade”. 

Corroborando ao assunto, Nader (2006, p3), diz que a família é “uma instituição 

social, composta por mais de uma pessoa física, que se irmanam no propósito de 

desenvolver, entre si, a solidariedade nos planos assistencial e da convivência ou 

simplesmente descendem uma da outra ou de um tronco comum”. 

 

1.1 Dos Tipos de Família 

 Em decorrência da recente realidade social e da ampla interpretação do conceito 

de família, que não mais se limita a questões genéticas e biológicas, mas também ao 

vínculo afetivo das famílias, a Doutrina, com o intuito de ampliar o conceito de família, 

visto que o rol que elenca os tipos de família, em nossa Carta Magna, são meramente 

exemplificativos, não importando como a família seja formada ou configurada, 

classificou os tipos de família  citadas pela Constituição Federal e também as que não 

foram mencionadas por ela, como as famílias Tradicionais, que são as mais conhecidas 

e comuns. 

Compostas por pai, mãe e filhos, as famílias Matrimoniais, são formadas e 

legitimadas pelo casamento civil. Já as famílias Informais, são formadas pela união 

estável, sem a oficialização do casamento.  

As famílias Monoparentais, são aquelas formadas apenas por um pai ou mãe que 

assume a parentalidade, seja pela dissolução do casamento, da união estável, pela morte 

de um dos cônjuges, pela adoção de um filho por uma pessoa somente, ou de acordo 

com o artigo 226, § 4º, “a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes” (BRASIL, 1988).   

Os tipos de famílias como as Anaparentais, são formadas sem a presença de 

nenhum dos pais, como por exemplo a de irmãos que cuidam uns dos outros. 

 Há também, as famílias Homoafetivas, que são formadas por pessoas do mesmo 

sexo. 
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Outros exemplos são as famílias Reconstituídas, que são formadas por pessoas 

que tiveram uma união anterior, e os filhos dessa união. 

 As famílias Eudemonistas (do grego, eudaimonia), que são formadas pelo 

vínculo afetivo recíproco. E ainda a existência da família Extensa ou Ampliada, que é 

definida pelo artigo 25, § único da Lei 12.010 de 2009 (Lei da Adoção) como sendo 

“aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, 

formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e 

mantém vínculos de afinidade e afetividade” (BRASIL, 2009). 

Formadas a partir do vínculo biológico e/ou matrimonial em conjunto com a 

relação de afetividade, ou somente pela relação afetiva, essas famílias ao longo do 

tempo foram amparadas por diversas jurisprudências dos Tribunais estaduais, superiores 

e também pela legislação extravagante. 

 

2 DA FILIAÇÃO 

 Antes da Constituição de 1988, os filhos havidos fora do casamento, eram 

discriminados, ou seja, não reconhecidos como tal, prevalecendo somente os filhos da 

união matrimonial. O próprio Código Civil Brasileiro de 1916, em seu artigo 358, 

legitimava essa discriminação quando dizia segundo Dias (2011, p. 355), que “os filhos 

incestuosos e adulterinos não podem ser reconhecidos”.  

 Atualmente em decorrência da isonomia de direitos entre os filhos imposta pela 

Constituição Federal, proíbe expressamente este tipo de discriminação e preconceito no 

que se refere à filiação, com a previsão no artigo 227, § 6°, que diz: 

 

Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, 

terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 

designações discriminatórias relativas à filiação. (BRASIL, 1988). 

 

 

 Neste sentido, o Código Civil de 2002, em seu artigo 1596, e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente em seu artigo 20, fizeram a mesma menção ao referido artigo 

da Constituição. 

Acerca do conceito de filiação, na opinião de Silvio Rodrigues, a “filiação é a 

relação de parentesco consanguíneo, em primeiro grau e em linha reta, que liga uma 

pessoa aquela que a geraram, ou a receberam como se as tivessem gerado.” 

(RODRIGUES, 2002, p. 323). 
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 E para uma definição mais ampla, no qual este conceito engloba à reprodução 

assistida, na opinião do autor, a filiação é: 

A relação de parentesco em linha reta de primeiro grau que se 

estabelece entre pais e filhos, seja essa relação decorrente de vínculo 

sanguíneo ou de outra origem legal, como no caso da adoção ou 

reprodução assistida como utilização de material genético de outra 

pessoa estranha ao casal (RODRIGUES, 2002, p. 323). 

 

Consoante a esse conceito, o artigo 1596 do Código Civil consagra que: 

 

Art. 1596 - Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por 

adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 

designações discriminatórias relativas à filiação. 

 

 

   Nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira, “todas as regras sobre parentesco 

consanguíneo estruturam-se a partir da noção de filiação, pois a mais próxima, a mais 

importante, a principal relação de parentesco, é a que se estabelece entre pais e filhos” 

(apud GONÇALVES, 2019).  

 

2.1 Das espécies de filiação 

  Com a ampliação do conceito de paternidade, a filiação passou a ser 

identificada não mais por uma perspectiva biológica, mas sim, por uma característica 

afetiva. De acordo com Dias (2011, p. 359), há critérios para estabelecer o tipo de 

vínculo parental. 

 

Existem três critérios para o estabelecimento do vínculo parental: (a) 

critério jurídico – está previsto no Código Civil, e estabelece a 

paternidade por presunção, independentemente da correspondência ou 

não com a realidade (CC 1.597); (b) critério biológico – é o preferido, 

principalmente em face da popularização do exame de DNA; (c) 

critério socioafetivo – fundado no melhor interesse da criança e na 

dignidade da pessoa humana, segundo o qual pai é o que exerce tal 

função, mesmo que não haja vínculo de sangue.  

 

 

2.1.1 DA FILIAÇÃO BIOLÓGICA 

 

O critério biológico tem como base a comprovação do vínculo consanguíneo 

pela genética, que em função dos avanços jurídicos no que se refere a origem biológica 
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da filiação, dois fatores relativizaram a origem biológica, nas palavras de Dias (2011, 

p.372), o primeiro foi: 

 
No momento em que se admitiram entidades familiares não 

constituídas pelo matrimônio, passou-se a reconhecer a afetividade 

como elemento constitutivo da família. Essa mudança de paradigma 

não se limitou ao âmbito das relações familiares. Refletiu-se também 

nas relações de filiação. Com isso o estado de filiação desligou-se da 

verdade genética, relativizou-se o papel fundador da origem biológica. 

(DIAS, 2011, p.372). 

 

 

E o segundo fator na opinião de Dias (2011, p.372), foi “a possibilidade de 

identificar a filiação biológica por meio de singelo exame do DNA desencadeou 

verdadeira corrida ao Judiciário, na busca da “verdade real”. 

 

 

2.1.2 FIIAÇÃO CIVIL OU REGISTRAL 

Caracterizada por ser uma forma de reconhecimento voluntário e nem sempre 

resultante de união sexual, sendo muitas vezes provenientes de adoção ou filiação 

sociológica. Para Dias (2011, p.373), “é aquela derivada do registro civil. Caracteriza-se 

com o registro de nascimento, que constitui a parentalidade registral e tem presunção de 

veracidade”. 

Quanto a adoção na explicação de Pereira (2017, p. 475), “corresponde ao ato 

jurídico pelo qual uma pessoa recebe outra como filho, independentemente de existir 

entre elas qualquer relação de parentesco consanguíneo ou afim”. 

 

 

2.1.3 FILIAÇÃO POR AFINIDADE OU FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA 
 

A expressão socioafetividade foi utilizada no livro “Estabelecimento da filiação 

e paternidade presumida”, escrito por Luiz Edson Fachin em 1979, para definir os 

vínculos de parentesco que não são ligados biologicamente (apud GONÇALVES, 2019, 

s.p.).  

Antes de definirmos a parentalidade socioafetiva, cabe explicar nas palavras de 

Maluf (apud CASSETTARI, 2015, p. 11), qual a etimologia do termo afeto. 

 

 Derivada do latim afficere, afectum que significa impressão; e 

também do latim afectus que significa tocar, comover o espírito, unir, 
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fixar ou mesmo, adoecer. Seu melhor significado, no entanto, liga-se a 

noção de afetividade afecção, que deriva do latim afficere ad actio, 

onde o sujeito se fixa, onde o sujeito se liga. 

 

 

A mesma autora, conceitua a socioafetividade como: 

 

 
Relação de carinho ou cuidado que se tem com alguém íntimo ou 

querido, como um estado psicológico que permite ao ser humano 

demonstrar os seus sentimentos e emoções a outrem, sendo, também, 

considerando como o laço criado entre os homens, que mesmo sem 

características sexuais, continua a ter uma parte de amizade mais 

aprofundada. MALUF (apud CASSETTARI, 2015, p. 09). 

 

A socioafetividade advém das relações de afeto entre indivíduos que apesar de 

não possuírem um vínculo biológico, são unidas pelo amor e pela convivência, com a 

intenção de tornar-se uma família perante a sociedade.  

Partindo desta premissa, o Professor e Advogado Christiano Cassettari buscou 

na religião cristã, um bom exemplo de socioafetividade, em que “o primeiro núcleo 

familiar conhecido a estabelecer paternidade socioafetiva foi a família de Nazaré” 

(CASSETTARI, 2015, p.15), pois apesar de José não ser o pai biológico de Jesus, o 

criou como seu filho verdadeiro diante da sociedade, estabelecendo uma paternidade 

socioafetiva.  

De acordo com Maria Berenice Dias (DIAS, 2011, p.372), “a filiação 

socioafetiva pode ser considerada, portanto, como aquela que estabelece entre 

indivíduos sem laços biológicos a relação de pais e filhos, tendo como base a 

convivência social e a afetividade recíproca entre eles”. 

Corroborando ao que diz a autora, quanto a definição de socioafetividade, a ação 

civil N°64222620118260286, que serviu como ponto de partida para o reconhecimento 

da multiparentalidade, provida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo aduz: 

 

MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. Preservação da Maternidade 

Biológica Respeito à memória da mãe biológica, falecida em 

decorrência do parto, e de sua família -Enteado criado como filho 

desde dois anos de idade. Filiação socioafetiva que tem amparo no art. 

1.593 do Código Civil e decorre da posse do estado de filho, fruto de 

longa e estável convivência, aliado ao afeto e considerações mútuos, e 

sua manifestação pública, de forma a não deixar dúvida, a quem não 

conhece, de que se trata de parentes - A formação da família moderna 

não-consanguínea tem sua base na afetividade e nos princípios da 

dignidade da pessoa humana e da solidariedade Recurso provido.  
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(TJSP, AC 64222620118260286, 1ª. Civ. Dir. Privado, Rel. Des. 

Alcides Leopoldo e Silva Júnior, j. 14/08/2012). 

 

Os Enunciados 103 e 108 da I Jornada de Direito Civil de 2002 e do Enunciado 

256 da III Jornada de Direito Civil em 2004, que foram realizados pelo Conselho da 

Justiça Federal, teve como objetivo, divulgar a necessidade de regulamentação do tema, 

por meio do Código Civil. 

 O artigo 1.593, torna evidente que o vínculo biológico não é necessário para a 

existência de relação de parentesco. Nessa concepção, o Enunciado n. 103, da I Jornada 

de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, coordenado pelo Ministro 

Ruy Rosado de Aguiar declara que: 

 

O Código Civil reconhece, no art. 1.593, outras espécies de parentesco 

civil além daquele decorrente da adoção, acolhendo, assim, a noção de 

que há também parentesco civil no vínculo parental proveniente quer 

das técnicas de reprodução assistida heteróloga relativamente ao pai 

(ou mãe) que não contribuiu com seu material fecundante, quer da 

paternidade socioafetiva, fundada na posse do estado de filho. 

 

 

Neste seguimento, o Enunciado n°108, da I Jornada de Direito Civil de 2002, do 

CJF diz que: “No fato jurídico do nascimento, mencionado no art. 1.603, compreende-

se, à luz do disposto no art. 1.593, a filiação consanguínea e também a socioafetiva”. 

 Como se pode notar, é o que também expõe o Enunciado 256, da III Jornada de 

Direito Civil de 2004, do CJF: “A posse do estado de filho (parentalidade socioafetiva) 

constitui modalidade de parentesco civil”. 

 

 

3 MULTIPARENTALIDADE E A REPERCUSSÃO GERAL 622 

 

 Foi a partir do momento em que o afeto passou a ser reconhecido como 

fundamento principal para a constituição das entidades familiares, que a filiação 

decorrente do vínculo biológico ou civil, que é o caso por exemplo da adoção, da 

paternidade jurídica ou paternidade presumida, deixou de ser um requisito para a 

filiação. E assim, todos os filhos passaram a ser reconhecidos de forma igualitária. 

 Entre tanto, após esse reconhecimento da filiação civil, biológica e socioafetiva, 

surgiram dúvidas quanto a coexistência dessas filiações. Foi então, que começaram a 

surgir várias polêmicas quanto a multiparentalidade, que é a possibilidade de se averbar 

na mesma certidão de nascimento de uma pessoa, dois pais ou duas mães no registro 
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civil. Porém, não havia um critério sobre o estabelecimento da hierarquia dos vínculos 

parentais, não se sabia qual deveria prevalecer, o biológico ou socioafetivo.      

 Na doutrina, houve vários posicionamentos quanto a multiparentalidade, Maria 

Berenice Dias, manifestando-se a favor salienta que para “o reconhecimento da filiação 

pluriparental, basta flagrar o estabelecimento do vínculo de filiação com mais de duas 

pessoas” (DIAS, 2013, p. 385). 

 Em 22 de setembro de 2016, por meio do reconhecimento da  Repercussão Geral 

622, o Supremo Tribunal Federal, fixou tese jurídica para aplicação em casos 

semelhantes, tendo em vista o julgamento do Recurso Extraordinário 898.060 – SC, 

interposto por um pai biológico contrário a decisão do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina, que determinou o pagamento de alimentos mesmo com a existência do pai 

afetivo. No recurso em questão, discutia-se a “prevalência da paternidade socioafetiva 

em detrimento da paternidade biológica”, já que a autora teria sido registrada pelo pai 

sociafetivo, que não sabia ao tempo da averbação da certidão, não ser o pai biológico. 

Desta feita, fundamentado no artigo 1º da CRFB/88, III, a dignidade da pessoa humana, 

no artigo 226 e §3º, §4º e §7º, artigo 227 e §6º da CRFB/88  que tratam da proteção da 

família e dos filhos, dentre outros  princípios como o da paternidade responsável,  

constantes na Constituição Federal e no Código Civil, o STF por maioria de votos, 

tendo como relator o Ministro Luiz Fux, fixou tese nos termos seguintes: 

 

A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não 

impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante 

baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. 

STF[...] (RE 898.060 – SC, rel. Ministro Luiz Fux julgamento em 21 e 

22 -9-2016). 

  

 

4 TRAJETÓRIA LEGISLATIVA PARA O RECONHECIMENTO 

EXTRAJUDICIAL DA MULTIPARENTALIDADE. 

A contribuição da doutrina e da jurisprudência para o estabelecimento do 

reconhecimento da multiparentalidade de forma extrajudicial, foi de suma importância 

para a legislação brasileira. O Superior Tribunal Federal, por sua vez, sustentou um 

papel de extrema importância no que se refere a defesa da socioafetividade e das 

relações familiares. 

Após a fixação da tese jurídica inovadora reconhecida por meio da Repercussão 

Geral 622, pelo STF, o IBDEFAM solicitou ao Conselho Nacional de Justiça, a edição 
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de provimentos, tendo em vista a necessidade da confecção de normas para 

regulamentar o reconhecimento socioafetivo/multiparentalidade extrajudicial. 

Os provimentos nº12, 16 e 26 do CNJ, já traziam em seu conteúdo, a questão do 

reconhecimento socioafetivo de forma extrajudicial, quando instituiu o Projeto Pai 

Presente e do reconhecimento voluntário nos cartórios de registro civil. 

 

3.1 Provimento nº 12 do CNJ 

A Corregedoria Nacional de Justiça ao observar que de acordo com a Lei n. 

8.560/1992, que o número de investigações de paternidade judiciais e extrajudiciais 

eram irrelevantes. E após o Censo escolar de 2009 em que foi identificado que 

4.869.363(quatro milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e três) 

alunos não possuíam informações sobre o nome do pai em seus registros e dentre eles, 

eram menores de 18 anos, 3.853.972 (três milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, 

novecentos e setenta e dois).  

Sendo assim, por meio do Provimento nº 12, de 6 de agosto de 2010, determinou 

que fossem remetidos às Corregedorias Gerais dos Tribunais de Justiça, os nomes e 

endereços dos alunos, de forma sigilosa para que através de contato com suas genitoras, 

estabelecesse a paternidade de várias formas estabelecidas de acordo com os artigos 1º 

ao 11 do Provimento, estabelecendo medidas para garantir a identificação do pai e do 

registro. 

 

3.2 Provimento nº 16 do CNJ 

 Com o intuito de facilitar o reconhecimento de paternidade, o Provimento nº 16 

de 17 de fevereiro de 2012, estabeleceu as regras e os procedimentos, para a uma maior 

celeridade ao reconhecimento de paternidade tardia. De acordo com o Provimento, a 

genitora ou o filho, sendo maior de 18 anos, pode indicar o provável pai, então o juiz o 

intimará, e o mesmo poderá se manifestar quanto ao reconhecimento. Ou ainda, poderá 

reconhecer a paternidade espontaneamente no próprio cartório de registro civil. 

 

3.3 Provimento nº 26 do CNJ 

 Com o mesmo propósito de facilitação do reconhecimento da paternidade, pelo 

Provimento nº12 e do Provimento nº16, o Provimento nº 26 de dezembro de 2012, 

buscou estabelecer o “Projeto Pai Presente- 2012”, regulamentando o tema. 
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3.4 Provimento 63 do CNJ 

Cumpre observar primeiramente que, após a facilitação do reconhecimento da 

multiparentalidade nos cartórios de registro civil, antes da edição do provimento nº 63, 

as corregedorias de alguns estados já haviam editado provimentos para o 

reconhecimento socioafetivo, que foram as seguintes:  Corregedoria do Estado de 

Pernambuco – Provimento nº 9/2013; Corregedoria do Estado do Ceará – Provimento 

nº15/2013; Corregedoria do Estado do Maranhão – Provimento nº 21/2013; 

Corregedoria do Estado de Santa Catarina – Provimento nº 11/2014; Corregedoria do 

Estado do Amazonas – Provimento nº 234/2014;  Corregedoria do Estado do Acre – 

Provimento nº 10/2016; Corregedoria do Estado do Paraná – Provimento 264/2016 e a 

Corregedoria do Estado do Mato Grosso do Sul – Provimento 149/2017. 

Em virtude do pedido de providência nº 0006194-84.2016.2.00.0000, requerido 

pelo Instituto dos Advogados de São Paulo ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a 

Corregedoria Nacional de Justiça se utilizando de competência regimental e legal, 

editou o Provimento nº 63/2017, para uniformizar as normas para o reconhecimento 

socioafetivo em todo o Brasil, visando conferir uma maior segurança jurídica quanto a 

averbação dos registros civis, no que diz respeito a maternidade ou paternidade 

socioafetiva e também no que se refere aos direitos sucessórios e patrimoniais. 

O provimento nº 63 de 14 de novembro de 2017, editado pelo Ministro trata 

sobre a possibilidade do reconhecimento da multiparentalidade na seção II, dos artigos 

10 ao 15, onde dispõe sobre o reconhecimento voluntário, por meio do ato de averbação 

da paternidade e maternidade socioafetiva no livro de registro de nascimento (livro 

“A”). Tratando também da reprodução assistida, e da instituição dos novos modelos 

únicos de nascimento, casamento e óbito, para serem adotados pelos ofícios de registro 

civil das pessoas naturais.  

Além dos provimentos anteriores, foram utilizados analogamente para a edição 

do provimento nº 63, alguns artigos da Constituição Federal como o artigo 1º, 226 e §3º, 

§4º e §7º, artigo 227 e §6º nos quais trazem os princípios basilares de proteção à 

família; a Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente com os artigos 4º e 42, 

§1º, § 2º e §3º;  a Lei  10.406/2002 - Código Civil, enfatizando os artigos 1.593, 1.596 e 

1603, onde afirma que “a filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento 

registrada no Registro Civil”. Impende salientar nas palavras de Luiz Edson Fachin que:   
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A prova da filiação mencionada no art. 1.603 pode também sustentar a 

posse do estado de filho, fundada em elementos que espelham o 

nomen, a tractatio, e a fama (reputação). Por conseguinte, o termo de 

nascimento pode espelhar uma filiação socioafetiva (In Comentários 

ao novo Código Civil, vol. XVIII, Coord. TEIXEIRA, 2003). (...) STF 

RE 898.060 SC Voto do Min. Luiz Fux. 

 

 

É de se verificar que a doutrina também teve posicionamento ao se tratar do 

tema, como se pode notar no dizer expressivo de Maria Berenice Dias: 

 

O afeto não é fruto da biologia. Os laços de afeto e solidariedade 

derivam da convivência familiar, não do sangue. Assim, a posse de 

estado de filho nada mais é do que o reconhecimento jurídico do afeto, 

com o claro objetivo de garantir a felicidade, como um direito a ser 

alcançado (DIAS, 2016, p. 59 e 60). 

 

 

3.5 Provimento 83 do CNJ 

  Por meio da edição do Provimento nº 83 de 14 de agosto de 2019, foi alterada a 

Seção II do provimento nº 63 do CNJ, de que trata do reconhecimento extrajudicial da 

paternidade/maternidade socioafetiva. Por meio dos pedidos de providências 0006194-

84.2016.2.00.0000 e 0001711.40.2018.2.00.0000, com a instauração pelo Ministro 

Corregedor, Humberto Martins, e pelo Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP). 

Este provimento foi editado com o intuito aperfeiçoar o provimento anterior, para dar 

mais clareza aos registradores quanto o regramento, e assim, dar mais segurança jurídica 

ao reconhecimento da filiação socioafetiva. 

      Algumas das principais gregas alteradas pelo provimento nº 83, foram quanto a 

restrição da faixa etária para o procedimento extrajudicial que antes não tinha nenhuma 

e passou a ser acima de 12 anos, uma das maiores preocupações era evitar a “adoção à 

brasileira”. Outra preocupação, foi em relação a orientação dos registradores em relação 

a caracterização e a demonstração da socioafetividade, que restou mais clara com o 

artigo 10-A. 

 A relação de documentos para a comprovação da socioafetividade também foi de 

grande utilidade para a demonstração dos fatos concretos. Cabe ainda observar que a 

participação do Ministério Público, para a defesa do interesse das crianças de 

adolescentes, foi o que mais se questionou no provimento anterior. 

 

4 DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
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Para o reconhecimento da multiparentalidade de forma extrajudicial, de acordo 

com o artigo 10 do Provimento nº 83 do CNJ: 

 

Art. 10. O reconhecimento voluntário da paternidade ou da 

maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos será autorizado 

perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. (Redação 

dada pelo Provimento n. 83, de 14.8.19) 

 

  Consoante noção cediça, é necessário que ele seja voluntário, ou que não seja 

por meio de uma sentença judicial. Poderá ser reconhecida tanto a maternidade quanto a 

paternidade, porém, para que seja diretamente nos cartórios de registro civil, deverá 

atender a alguns requisitos. 

  Quanto à idade, a pessoa deverá ter no mínimo 12 anos e que a mesma consinta 

com o reconhecimento, esta anuência do menor de 18 anos, do pai e da mãe, deverá ser 

feita pessoalmente, na presença do oficial de registro civil ou de um escrevente 

autorizado, nos casos em que faltarem quaisquer destes ou sua manifestação válida, 

deverá ser encaminhado ao juiz competente. Os menores de 12 anos só poderão ser 

reconhecidos pela via judicial. 

 Para requerer o reconhecimento extrajudicial da multiparentalidade é necessário 

ser maior de 18 anos, não importando seu estado civil. Contudo, entre o requerente e o 

filho, deverá ter diferença de idade de pelo menos 16 anos. 

 Não poderá reconhecer os irmãos e nem os ascendentes, ou seja, avôs e avós da 

pessoa que será reconhecida. 

 Quanto a revogação do reconhecimento, esta, só poderá ser feita pela via 

judicial, nos casos em que houver vício de vontade, fraude ou simulação. O que é 

esclarecido pelos Ofícios de Registro Civil de Pessoas Naturais, no momento do 

requerimento do reconhecimento da multiparentalidade. 

 O reconhecimento, será realizado nos Ofícios de Registro Civil de Pessoas 

Naturais onde foi averbado o primeiro registro ou em qualquer outro, deverá o 

requerente  estar com documento oficial de identificação com foto,  e  ainda  a certidão 

de nascimento do filho a ser reconhecido,  original e cópia de ambos,  e não poderá 

constar na mudança da certidão de nascimento qualquer referência quanto à origem da 

filiação. 

 Os documentos pessoais do requerente, serão conferidos para ver se sua foto, 

assinatura e demais dados pessoais estão corretos, então através de coleta em Termo de 
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Reconhecimento de Filiação Socioafetiva (anexo VI), da sua qualificação e assinatura. 

Serão então, arquivados as cópias do documento de identificação do requerente e o 

termo assinado.  

No termo constarão os dados do requerente, do campo filiação (onde irão constar 

os nomes dos avós), e os dados do filho, assinado pelo pai e a mãe do reconhecido, caso 

seja menor de idade.  

De acordo com o artigo 10-A, para que seja reconhecida a multiparentalidade, o 

vínculo entre o requerente e o filho deve ser duradouro e público.  

 

Art. 10-A. A paternidade ou a maternidade socioafetiva deve ser 

estável e deve estar exteriorizada socialmente. (Incluído pelo 

Provimento n. 83, de 14.8.19) 

 

 

Desde modo, o registrador deverá comprovar a existência da relação socioafetiva 

por meio de documentos, por meios admitidos em direito, ou elementos que possam 

demonstrar a comprovação da socioafetividade. O § 2º do artigo 10-A, elenca um rol 

exemplificativo dos possíveis documentos utilizados para comprovar o vínculo 

socioafetivo. Estes documentos, o requerimento e suas respectivas cópias, serão 

arquivados.  

 

§ 2º O requerente demonstrará a afetividade por todos os meios em 

direito admitidos, bem como por documentos, tais como: apontamento 

escolar como responsável ou representante do aluno; inscrição do 

pretenso filho em plano de saúde ou em órgão de previdência; registro 

oficial de que residem na mesma unidade domiciliar; vínculo de 

conjugalidade - casamento ou união estável - com o ascendente 

biológico; inscrição como dependente do requerente em entidades 

associativas; fotografias em celebrações relevantes; declaração de 

testemunhas com firma reconhecida. (Incluído pelo Provimento n. 83, 

de 14.8.19). 

 

 

De acordo com o § 3º do mesmo artigo, o registrador poderá na ausência 

justificada destes documentos declarar a existência do vínculo afetivo, desde que 

fundamentada a forma da apuração dos fatos. 

Quando o procedimento de reconhecimento da mutiparentalidade tiver a 

participação de pessoa com deficiência, este deverá ser baseada nas regras da tomada de 

decisão apoiada, constante no Capítulo III do Título IV do Livro IV do Código Civil. 
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 Conforme o § 8º do artigo 11, o reconhecimento poderá ocorrer por testamento. 

Sendo a manifestação de última vontade, neste caso, irrevogável nos termos do artigo 

1609, II, do Código Civil, observando os trâmites do Provimento. 

 Observados todos os requisitos para o reconhecimento da multiparentalidade, 

pelo registrador, este o encaminhará ao representante do Ministério Público para 

parecer, que sendo favorável, será realizado o registro. Não sendo favorável, o 

expediente será arquivado e o requerente será comunicado do ocorrido. No caso de 

haver qualquer dúvida quanto ao registro, será encaminhado ao juízo competente. 

 Quando o registrador tiver qualquer dúvida quanto a configuração do estado de 

posse de filho, de acordo com o artigo 12, este deverá de forma fundamentada, se 

recusar a fazer o registro e encaminhar o pedido de reconhecimento ao juízo 

competente. 

 

Art. 12. Suspeitando de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade, 

simulação ou dúvida sobre a configuração do estado de posse de filho, 

o registrador fundamentará a recusa, não praticará o ato e encaminhará 

o pedido ao juiz competente nos termos da legislação local (CNJ, 

2017). 

 

 

Impende ressaltar que, havendo discussão judicial sobre reconhecimento de 

paternidade ou procedimento de adoção, não será possível fazer o reconhecimento 

extrajudicial nos Ofícios de Registro Civil de Pessoas Naturais. E para que possa fazer o 

reconhecimento extrajudicial, também é necessário que o requerente, declare não ter 

conhecimento da existência de nenhum processo judicial em andamento, em que haja a 

discussão sobre filiação do filho a ser reconhecido, pois dessa forma poderá incorrer em 

ilícito civil e penal. 

O artigo 14, limitou a quantidade de inclusão extrajudicial de ascendente 

socioafetivo, podendo somente incluir um do lado paterno, ou um do lado materno no 

campo filiação do registro de nascimento, para uma eventual inclusão de mais um 

ascendente socioafetivo, esta deverá ser feita judicialmente. 

E por fim o reconhecimento da paternidade/maternidade socioafetiva, não será 

um obstáculo para se discutir judicialmente a paternidade/maternidade biológica. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O reconhecimento da multiparentalidade no direito de família, está intimamente 

relacionado ao direito de personalidade e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

E por meio da análise dos Provimentos n°63 e n°83 do Conselho Nacional de Justiça, 

que resta evidente e primordial o esforço da doutrina e da jurisprudência para trazer ao 

mundo do direito, a realidade fática de muitas famílias brasileiras, que são constituídas 

por um relacionamento afetivo baseado no amor. Além de desafogar o sistema 

judiciário, o procedimento extrajudicial é um meio mais econômico, rápido e fácil. É 

acessível a qualquer tipo de família, pois não é necessária a presença de um advogado, 

sendo igualmente facilitada a sua comprovação. 

O direito de família brasileiro ganhou muito com a edição dos provimentos, pois 

antes, um casal homossexual ou quem tivesse um filho por reprodução assistida teria 

que ingressar como um processo judicial, acarretando em demora, custo alto e grande 

insatisfação, trazendo prejuízos não só financeiros, mas também para o direito de 

personalidade da criança.  

Antigamente se dizia que pai é aquele que cria, atualmente podemos dizer, 

graças a edição do Provimento nº63/2017 e do Provimento nº83/2019, que pais podem 

ser os que criam e conjuntamente os biológicos.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I – Modelo único para Certidão de Nascimento adotado pelos Ofícios 

de Registro Civil de Pessoas Naturais em todo o país, de acordo com o Provimento n° 

63/2017. 
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ANEXO II– Verso do Impresso de Segurança (Detalhamento da matrícula) para 

as certidões de nascimento, casamento e óbito, de acordo com o Provimento n° 63/2017. 
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ANEXO III– Modelo para o Termo de Reconhecimento de Filiação 

Socioafetiva de acordo com o Provimento n° 63/2017. 
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LIMBO JURÍDICO TRABALHISTA PREVIDENCIÁRIO: A 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EM RAZÃO DO 

INDEFERIMENTO INDEVIDO DO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE 

TEMPORÁRIA 
 

Gilciane Vieira Lessa de Carvalho
1
 

Anna Paula Oliveira Mendes
2
 

 

RESUMO 

O presente artigo objetiva, através de revisão bibliográfica, abordar aspectos relevantes 

do chamado Limbo Trabalhista Previdenciário contextualizando a responsabilidade civil 

do Estado juntamente com a exposição e fragilidade do trabalhador, assim como, a 

posição do empregador também de forma vulnerável frente à esta questão, devido um 

ato administrativo do órgão competente.  

 

Palavras-chave: Limbo Trabalhista e Previdenciário; Responsabilidade Civil; Alta 

Médica; Direito do Trabalho; Direito Previdenciário. 

 

ABSTRACT 

 

LABOR SOCIAL SECURITY LIMBO: THE STATE CIVIL LIABILITY ABOUT THE 

UNDUE DENIAL OF THE BENEFIT BY TEMPORAY INCAPACITY 

 

This article highlights, through the bibliography review, approach relevant  aspects of 

the so called  Labor Social Security Limbo contextualizing the state civil liability within  

the employee  exhibition and fragility, as well, the position of the employer in a 

vulnerable way at the forefront to this problematic, due to an administrative act of the 

competent body. 

 

Key words: Limbo pension labor Legislation and  social security benefit; Social 

security responsibility; Labour Law; Security Law. 

  

 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa tem por objetivo esclarecer e refletir acerca da 

Responsabilidade Civil do Estado sobre a relevante e antiga questão do “limbo 

trabalhista previdenciário”, instituto no qual o trabalhador que tem o requerimento de 

                                                           
1
 Graduada em Direito pela Universidade Iguaçu (UNIG). gilcianelessa@gmail.com  

2
 Orientadora do trabalho.  
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benefício por incapacidade temporária indeferido ou alta médica pela Previdência 

Social, devido ser considerado apto para o exercício de suas atividades laborais pelos 

peritos do Instituto Nacional do Seguro Social.  

O filme “Eu, Daniel Blake”, dirigido por Ken Loach, retrata em seu enredo a 

enorme saga de um carpinteiro de meia idade que conta com mais de 40 anos de 

trabalho em busca de benefício previdenciário após ter sofrido um infarto. O médico 

que o acompanhava durante o tratamento proíbe seu retorno ao trabalho devido ao risco 

iminente de vida e este trabalhador teve seu primeiro pedido negado pelo órgão 

previdenciário. Apesar de preencher todos os requisitos necessários para aquisição do 

benefício, em um momento de extrema fragilidade esse trabalhador se depara com 

diversas dificuldades, burocracias e um processo bastante moroso imposto pelo Estado 

para a concessão de seu direito. 

O filme remete à reflexão da segregação realizada pelo poder público e vai 

além da burocracia e descaso do Estado, perpassando pelas questões sociais, políticas 

públicas e mecanismos de controle social. Durante o enredo pode-se perceber que a 

morosidade do processo e burocracia fazem com que muitos trabalhadores desistam de 

requerer seus direitos. Um sujeito antes ativo e produtivo passa a sentir que não tem 

qualquer valor para o Estado que possui uma estrutura segregadora e excludente onde o 

órgão responsável pela “Seguridade Social” se torna meio de oprimir e controlar a 

sociedade.  

O enredo demonstra um cidadão em busca por dignidade assim como milhares 

de segurados da Previdência Social que passam por situação semelhante e se tornam 

invisíveis e descartáveis para o Estado. Nestes casos, é clara a situação de insegurança 

jurídica que as partes envolvidas enfrentam, decorrente da divergência de 

entendimentos, exposição de empregado e empregador e carência de legislação 

específica. Qual o papel e responsabilidade do Estado e dos empregadores frente a esta 

situação-problema que a cada dia reforça a vulnerabilidade e hipossuficiência destes 

trabalhadores? 

Ao refletir acerca da situação de extrema vulnerabilidade a qual o trabalhador é 

exposto, pretende-se abordar acerca da responsabilidade civil do Estado, relacionando-a 

aos direitos sociais e fundamentais garantidos pela Constituição Federal.  

Devido a relevância do tema proposto, esse estudo se justifica pela importância 

de compreender por que embora preencham os requisitos necessários à concessão do 
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benefício por incapacidade temporária, frequentemente inúmeros trabalhadores têm seu 

direito negado pelos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social.  

Existem muitas pesquisas relacionadas à temática que abordam somente a 

responsabilidade do empregador, porém, pouco se discute sobre a responsabilidade civil 

do Estado que deveria atuar nesta relação como um garantidor dos direitos sociais e, que 

em casos como este através de um ato administrativo fere o princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

Estabelecer uma reflexão e debate sobre o tema, visando compreender a 

situação e os papéis dos atores desta relação, dando um destaque ao papel e 

responsabilidade do Estado, conceituar o Limbo trabalhista previdenciário nas relações 

trabalhistas, identificar os aspectos doutrinários e institutos jurídicos relacionados ao 

problema da pesquisa, argumentar sobre os direitos sociais e fundamentais que estão 

sendo restringidos a esse trabalhador, abordar as possíveis consequências jurídicas para 

o empregado exposto ao limbo e empregador, pesquisar leis e projetos de lei que versam 

sobre a temática e analisar a responsabilidade civil e papel do Estado. 

Para abordagem da temática será utilizada a pesquisa qualitativa 

interdisciplinar tendo em vista que, o tema envolve as disciplinas do Direito do 

Trabalho, Direito Previdenciário, Direito Administrativo e ainda o Direito 

Constitucional. Utilizando-se da pesquisa teórico exploratória, a coleta de dados para o 

estudo será realizada através de pesquisa bibliográfica em livros, teses e artigos 

científicos relacionados ao tema abordado, além de, levantamento jurisprudencial e 

doutrinário. 

 

1 BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 

 

A Seguridade Social é um direito que está previsto na Constituição Federal de 

1988 em seu artigo 194 e traz consigo a ideia de proteção social ao trabalhador. Como 

pode se observar no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, estão elencados os 

direitos sociais que tem por objetivo à redução das desigualdades regionais e sociais e, 

dentre eles a Seguridade social que compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à assistência social, à saúde e previdência social. (BRASIL, 1988) 

Segundo esclarecem os autores Lazzari e Castro (2017, p. 46),  
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A Previdência Social é, portanto, o ramo da atuação estatal que visa à 

proteção de todo indivíduo ocupado numa atividade laborativa 

remunerada, para proteção dos riscos decorrentes da perda ou redução, 

permanente ou temporária, das condições de obter seu próprio 

sustento. Eis a razão pela qual se dá o nome de seguro social ao 

vínculo estabelecido entre o segurado da Previdência e o ente 

segurador estatal. 

 

Pode-se afirmar que o benefício por incapacidade temporária se trata de 

benefício previdenciário conforme disposto no inciso I, do artigo 201 da Constituição 

Federal de 1988. (BRASIL, 1988) 

Apesar da definição constitucional as dificuldades encontradas relacionadas a 

situação do chamado limbo previdenciário representam uma omissão do ordenamento 

jurídico brasileiro para estes casos. A carência de legislação específica acarreta uma 

situação desconfortável para empregadores, empregados e até mesmo para a 

Previdência Social.    

 

1.1 Definição e requisitos para concessão 

 

O benefício por incapacidade temporária, anteriormente chamado de “auxílio-

doença” teve sua nomenclatura alterada recentemente, e está previsto no artigo 59 da 

Lei 8.2313/91. É um benefício previdenciário destinado aos segurados do Regime Geral 

de Previdência Social que cumprirem os requisitos de carência e estiverem 

incapacitados para exercerem suas atividades laborais habituais por mais de 15 dias 

consecutivos em decorrência de doença relacionada ou não ao trabalho.  Ou seja, 

conforme dispõe o art. 60 da Lei 8.213/91, em seu parágrafo 3º, os primeiros 15 dias 

consecutivos ao afastamento por doença, serão remunerados pelo empregador. 

(BRASIL,1991) 

Conforme dispõe a Lei nº 8.213/91, a carência é um dos requisitos para a 

concessão do benefício previdenciário em questão : 

 

Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições 

mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, 

consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas 

competências. 

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26: 

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) 

contribuições mensais; (BRASIL, 1991) 
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Tendo sido constatada a incapacidade do trabalhador por mais de 15 dias, 

conforme dispõe o parágrafo 4º do art.60 da Lei 8.213/91, a empresa deverá encaminhar 

o segurado à perícia médica da Previdência Social. Acontece que, ao ser encaminhado 

ao INSS, a realização da perícia para averiguação da incapacidade e deferimento do 

benefício requerido não ocorre de imediato. Como, por exemplo, se a perícia acontecer 

num prazo de 2 meses após o requerimento e o benefício seja deferido o segurado 

receberá do órgão responsável o pagamento desde a data do seu requerimento. 

(BRASIL, 1991) 

Uma das características do benefício por incapacidade temporária é a justamente 

a temporariedade, conhecida como alta programada, onde o médico perito do INSS faz 

uma estimativa do prazo que o trabalhador necessita para recuperação da capacidade do 

trabalho. Esta previsão, ainda que baseada em uma avaliação técnica no momento da 

perícia, não pode ser considerada absoluta tendo em vista que o médico perito não 

possui condições de fazer uma estimativa absolutamente exata da recuperação do 

segurado.  

Porquanto o trabalhador pode ou não recuperar a capacidade para o trabalho no 

prazo previsto pelo perito e, os trabalhadores são diferentes, as doenças e suas 

consequências são diferentes podendo variar conforme as condições de cada paciente. 

Ou seja, não existe uma regra. Quando alcançado o fim do prazo estabelecido para o 

benefício e o trabalhador ainda não está “apto” para realizar suas atividades laborais, 

este deverá solicitar junto ao INSS a prorrogação do benefício com base no art. 78 do 

Regulamento da Previdência Social - RPS.   

Desta forma, caso o trabalhador não se sinta recuperado para o trabalho de forma 

suficiente, tem a faculdade de apresentar o Pedido de Prorrogação-PP do benefício (na 

forma do art. 78, § 2º do Regulamento). 

 

 Art. 78.  O auxílio por incapacidade temporária cessa pela 

recuperação da capacidade para o trabalho, pela concessão de 

aposentadoria por incapacidade permanente ou, na hipótese de o 

evento causador da redução da capacidade laborativa ser o mesmo que 

gerou o auxílio por incapacidade temporária, pela concessão do 

auxílio acidente.             (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 

2020) 

 § 1º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio por incapacidade temporária, judicial ou administrativo, 

deverá estabelecer o prazo estimado para a duração do 

benefício.             (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10410.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10410.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10410.htm#art1
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§ 2º Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, 

o segurado poderá solicitar a sua prorrogação, na forma estabelecida 

pelo INSS.      

§ 3º A comunicação da concessão do auxílio por incapacidade 

temporária conterá as informações necessárias ao requerimento de sua 

prorrogação.             (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

§ 4º Caso não seja estabelecido o prazo de que trata o § 1º, o benefício 

cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

concessão ou de reativação do auxílio por incapacidade temporária, 

exceto se o segurado requerer a sua prorrogação ao INSS, observado o 

disposto no art. 79.             (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 

2020) 

§ 5º O segurado que se considerar capaz antes do prazo estabelecido 

pela Perícia Médica Federal no ato da concessão ou da prorrogação do 

auxílio por incapacidade temporária somente retornará ao trabalho 

após nova avaliação médico-pericial.            (Incluído pelo Decreto nº 

10.410, de 2020) 

§ 6º O segurado poderá desistir do requerimento de prorrogação antes 

da realização do exame médico-pericial, hipótese em que o benefício 

será mantido até a data da sua desistência, desde que posterior à data 

de cessação estabelecida pela Perícia Médica Federal.            (Incluído 

pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

§ 7º  O segurado que não concordar com o resultado da avaliação a 

que se refere o § 1º poderá apresentar, no prazo de trinta dias, recurso 

da decisão proferida pela Perícia Médica Federal perante o Conselho 

de Recursos da Previdência Social - CRPS, cuja análise médico-

pericial, se necessária, será feita por perito médico federal diverso 

daquele que tenha realizado o exame anterior.            (Incluído pelo 

Decreto nº 10.410, de 2020)  (BRASIL, 1999) 

 

Diante da negativa do benefício por incapacidade por parte do INSS ou 

negativa de prorrogação de benefício já concedido, cabe ao requerente incapacitado 

comprovadamente pelo médico do trabalho (trabalhador segurado), recorrer 

administrativamente junto ao órgão competente e apresentar suas contrarrazões 

juntamente com a documentação pertinente para fins de comprovação de sua 

incapacidade e deferimento do benefício.  

Durante este período o trabalhador fica impedido de retornar ao trabalho e tem 

seu contrato de trabalho suspenso. Diante desta incoerência entre setor médico de saúde 

ocupacional do empregador e órgão responsável pela Previdência Social, é fato que o 

trabalhador é a parte integrante mais frágil da relação de trabalho e que enfrenta um 

vazio financeiro.  Porém, verifica-se também uma situação na qual os empregadores são 

colocados em situação delicada pois não podem retornar com este empregado às suas 

atividades. 

Não é raro que, muitas vezes, o trabalhador interpõe o recurso administrativo 

junto ao INSS e este leva muito tempo até ser apreciado e finalmente avaliado pelo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10410.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10410.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10410.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10410.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10410.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10410.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10410.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10410.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10410.htm#art1
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órgão responsável. Com isso, o trabalhador que se encontra no denominado “Limbo 

Trabalhista Previdenciário”, permanece sem recebimento de salário por parte do 

empregador e sem o recebimento do benefício por parte do INSS. Situação essa que 

pode levar até mesmo mais de 2 anos e que demonstra a situação de total insegurança 

jurídica e vulnerabilidade do trabalhador que pode chegar ao estado de miséria. 

Segundo Pires (2020, p. 217), apesar da possibilidade da alta programada, a 

jurisprudência do TST entende que o estabelecimento da cessação de incapacidade 

laborativa deste trabalhador com base em um prognóstico de estimativa é incompatível 

aos princípios da seguridade social estabelecidos pela Lei 8.213/91. Pois ainda que o 

trabalhador solicite o pedido de prorrogação do benefício, este ficará desamparado até a 

decisão do INSS. 

 

Nesse sentido, por exemplo, decidiu o TRF 3ª Região que “o sistema 

COPES, instituído, inicialmente, pela DIRBEN 130/05, ao estabelecer 

a data da cessação da incapacidade laborativa com base em mero 

prognóstico, apresenta-se incompatível com a Lei 8.213/91 e contraria 

os princípios da seguridade social. Somente pode ser cessado 

benefício por incapacidade após a realização de perícia médica que 

conclua pela recuperação do segurado. Ainda que a citada DIRBEN 

tenha previsto a possibilidade de o segurado apresentar, perante a 

autarquia, pedido de reconsideração da alta programada, reputo que tal 

análise, isto é, persistência ou não de incapacidade, não pode ser 

atribuída ao cidadão comum, leigo no que tange a critérios técnico-

científicos relativos ao profissional afeto à medicina. 

Ademais, tal pleito não evita os prejuízos decorrentes da "alta 

programada", vez que entre a data da alta e o julgamento do pedido de 

reconsideração, o segurado fica desamparado”. (PIRES, 2020, p. 217-

218) 

 

Além dessa questão de legalidade, a chamada alta programada é ofensiva pois 

com o pretexto de reduzir tempo de espera e fila por parte dos trabalhadores, acaba 

agravando de forma desproporcional a situação de vulnerabilidade do segurado e 

transferindo um problema estrutural do órgão e do Estado para o trabalhador ou seu 

empregador. Pois, a negativa de um benefício ou cessação deste sem que o trabalhador 

esteja realmente apto para realizar suas atividades traz consigo a sensação de 

indiferença, vulnerabilidade e total descaso em um momento em que este mais precisa 

de um apoio material e psicológico. 
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Vale destacar também, que conforme regra instituída pela Lei 13.457/2017
3
, é 

permitida a cessação do benefício por incapacidade temporária depois de 120 dias, 

ainda que tenha sido concedido por decisão judicial onde não tenha sido estipulado um 

prazo para a duração do benefício. Ou seja, é permitida a cessação do benefício por 

decurso tempo sem que seja realizada uma perícia médica para verificação da 

capacidade laborativa deste trabalhador segurado. 

Pode-se citar como exemplo, o Recurso de Benefício por Incapacidade de Nº 

1657600851, referente ao Número do Benefício 31/613.765.105-7, interposto em 

07/04/2017 requerendo a prorrogação de benefício previdenciário por incapacidade 

temporária cessado em 06/04/2017. Porém, o recurso administrativo somente foi 

julgado pela 10ª Junta de Recursos do Órgão responsável em 14/01/2021. Isto 

demonstra uma demora do órgão de quase 4 anos para análise de recurso administrativo 

e durante todo este período o trabalhador que possui Atestado de Saúde Ocupacional - 

ASO inapto. Ou seja, que não está apto para exercer suas atividades laborais, fica à 

margem da sociedade sem qualquer tipo de remuneração por parte da empresa e INSS. 

Portanto, para casos como o relatado acima, onde se tem presente a omissão 

ilegal, o segurado poderá impetrar mandado de segurança com o objetivo de compelir a 

autarquia a analisar o requerimento administrativo pendente de análise. A falta de 

análise e decisão do referido requerimento ocasiona a violação de direito líquido e certo 

e a cada dia que a omissão do Estado se prolonga a lesão causada por um ato 

administrativo omissivo continua a ocorrer. 

Neste caso, o pedido do requerente interessado se refere tão somente à uma 

manifestação expressa da Administração Pública sobre seu requerimento realizado pela 

via administrativa. Com a prática do ato administrativo e consequentemente a cessação 

da omissão do Estado, o requerente poderá então verificar se teve seu requerimento 

deferido e se neste ato estão presentes os requisitos de validade. Caso entenda que há 

vício de legalidade poderá requerer a anulação do referido ato. 

 

2 LIMBO JURÍDICO TRABALHISTA PREVIDENCIÁRIO 

 

                                                           
3 

  § 4º  Caso não seja estabelecido o prazo de que trata o § 1º, o benefício cessará após o prazo de cento e 

vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio por incapacidade temporária, exceto 

se o segurado requerer a sua prorrogação ao INSS, observado o disposto no art. 79.             (Redação dada 

pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10410.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10410.htm#art1
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Frequentemente nos deparamos com diversos trabalhadores segurados da 

Previdência Social que são expostos ao limbo trabalhista previdenciário e, com isto, tem 

seus direitos sociais ceifados de forma injusta e cruel. Este fenômeno jurídico ao qual o 

trabalhador é exposto, acaba colocando empregado e empregador em situação 

extremamente delicada. O primeiro por se encontrar sem trabalho e remuneração até 

que sua situação seja definida e o segundo por correr o risco de ser condenado a arcar 

com os custos salariais referentes ao período o qual o trabalhador encontra-se no 

“limbo”. 

 

2.1 Caracterização do limbo trabalhista previdenciário 

 

O limbo jurídico pode ser compreendido como o período em que o 

empregador, empregado e INSS discordam no que tange à aptidão do trabalhador para 

retorno ao trabalho após período de afastamento em gozo de benefício previdenciário.  

De acordo com MARTINEZ,  

"Limbo" é palavra que provém do latim, limbus, que se pode traduzir 

como orla, debrum, margem ou franja. Há nesse vocábulo, em sentido 

jurídico trabalhista/previdenciário, uma clara ideia de 

posicionamento do trabalhador/segurado num ponto esquecido e 

não protegido nem pela lei trabalhista nem pela lei previdenciária. 

A ideia de "esquecimento" provém da concepção católica de limbo, 

que corresponde a um lugar fora dos limites do céu, no qual se vive de 

forma esquecida, sem a visão plena da eternidade, privado da visão 

beatificada de Deus. Dizer que alguém está no "limbo 

previdenciário", portanto, equivale afirmar que esta pessoa foi 

"esquecida" tanto no âmbito da relação trabalhista quanto 

previdenciária, pois vive uma situação na qual não se arrima nem 

pelo salário nem por benefício previdenciário. (MARTINEZ, 2018, 

p. 649, grifo nosso) 
 

Como se trata de um tema omisso por nosso ordenamento jurídico, a doutrina e 

jurisprudência se consolidaram de forma majoritária de forma que este empregador 

deverá recolocar o empregado em sua função ou até mesmo readaptá-lo de acordo com 

suas limitações de saúde e sem redução de salário. Ou seja, de forma a responsabilizar 

indevidamente o empregador com os custos (salariais, benefícios e tributos) deste 

colaborador “inapto a exercer suas atividades laborais”. 

Vale lembrar que, a decisão do médico perito do INSS que determina a alta e o 

retorno do empregado ao trabalho afasta a suspensão do contrato de trabalho se 

sobrepondo ao laudo médico particular ou do médico do trabalho, e consequentemente o 

contrato de trabalho voltou a gerar seus efeitos. 
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Após a alta do INSS, no primeiro dia de retorno ao trabalho, este trabalhador 

deverá realizar o exame de retorno ao trabalho previsto na Norma Regulamentadora nº7 

(NR7). Este terá o parecer do médico do trabalho responsável com o resultado “apto” ou 

“inapto” para o exercício de suas atividades laborais. Ocorre que, são muitos os casos 

em que o médico da empresa entende que o trabalhador não está apto apesar da alta 

médica dada pelo médico perito do INSS. 

Outro ponto relevante a ser considerado é que, de acordo com a jurisprudência, 

tendo em vista a comprovação de incapacidade do trabalhador com exame de retorno 

inapto pelo médico do trabalho responsável, a empresa não “deveria” retornar com este 

trabalhador em sua folha de pagamento e ao mesmo tempo caso tenha seu benefício 

julgado indeferido após o trâmite de recurso administrativo e/ou judicial, este 

empregador poderá ser condenado ao pagamento de todos os salários atrasados desde o 

requerimento do benefício. Ou seja, decorrente de um ato administrativo que coloca o 

trabalhador em situação de total vulnerabilidade o empregador será penalizado apesar 

de ter comprovação da incapacidade do trabalhador. Abaixo algumas ementas que 

comprovam o posicionamento da jurisprudência quanto a questão: 

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE 

REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 

13.015/2014. RETORNO AO TRABALHO APÓS ALTA 

PREVIDENCIÁRIA. RECUSA INJUSTIFICADA DO 

EMPREGADOR. READAPTAÇÃO. SALÁRIO DO PERÍODO 

DECORRIDO ENTRE A ALTA MÉDICA E O RETORNO AO 

TRABALHO. RESPONSABILIDADE. LIMBO JURÍDICO 

PREVIDENCIÁRIO. A jurisprudência desta Corte vem se 

consolidando no sentido de que, cessado o benefício previdenciário, 

há conduta ilícita do empregador em não permitir o retorno do 

empregado ao trabalho. Precedentes. Desse modo, correta a decisão 

que deferiu ao autor o pagamento dos salários vencidos e demais 

verbas a contar da data da alta previdenciária. Incide, portanto, a 

Súmula nº 333 desta Corte como óbice ao prosseguimento da revista. 

Agravo não provido" (Ag-AIRR-156-38.2015.5.02.0371, 5ª Turma, 

Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 13/06/2019) (BRASIL, 2019) 

 

RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA 

DA LEI N.º 13.015/2014 E DO NOVO CPC (LEI N.º 13.105/2015). 

IMPASSE ENTRE A PERÍCIA DO INSS E A AVALIAÇÃO 

MÉDICA DA EMPRESA. LIMBO JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. 

EMPREGADO QUE PERMANECE POR UM PERÍODO SEM 

RECEBER SALÁRIOS. RESPONSABILIDADEDO 

EMPREGADOR. O caso dos autos diz respeito à situação em que se 

configura um impasse entre a avaliação perpetrada pelo perito do 

INSS, que considera o trabalhador apto ao trabalho, e o perito médico 

do trabalho, que entende que o empregado não tem condições de 

voltar a trabalhar. Trata-se de situação que é denominada pela 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128647120/lei-13015-14
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
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doutrina de" limbo-jurídico-previdenciário ", que se caracteriza por ser 

um período no qual o empregado deixa de receber o benefício 

previdenciário, e também não volta a receber os seus salários. A esse 

respeito, o entendimento predominante no âmbito desta Corte é no 

sentido de que a responsabilidade pelo pagamento dos salários é do 

empregador. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e não 

provido. (RR - 2690-72.2015.5.12.0048 , Relatora Ministra: Maria de 

Assis Calsing, Data de Julgamento: 08/03/2017, 4ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 10/03/2017) (BRASIL, 2017) 

 

LIMBO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. É devida indenização por danos morais, quando constatado 

que o empregador deixa seu empregado desamparado, sem receber 

salários, vivendo intensa apreensão quanto ao cumprimento da 

regularidade de suas obrigações, bem como do seu sustento e da sua 

família. Tal circunstância é suficiente para ensejar sofrimento 

ensejador de reparação por dano moral. Recurso provido no particular. 

(Processo: RO - 0000281-22.2017.5.06.0016, Redator: Milton 

Gouveia da Silva Filho, Data de julgamento: 03/12/2018, Terceira 

Turma, Data da assinatura: 04/12/2018) (PERNAMBUCO, 2018) 

 

Ocorre que, reiteradamente esta prorrogação solicitada é indeferida e logo este 

trabalhador ao retornar para a empresa com a decisão de indeferimento da prorrogação 

solicitada, é encaminhado ao médico do trabalho onde realiza o ASO de retorno ao 

trabalho e novamente é constatado que ainda não se encontra apto para o trabalho. 

Nesse contexto, sendo considerado inapto para realização de suas atividades 

laborais pelo setor departamento de saúde ocupacional de seu empregador e apto pelo 

ente responsável pela concessão dos benefícios da Previdência Social, este trabalhador 

deixa de receber seu salário mensal e o benefício a que teria direito ficando sem 

qualquer renda justamente em um momento delicado devido à problemas de saúde. 

É muito comum que trabalhadores doentes que têm seu direito ao benefício 

negado, interponham recurso administrativo junto ao órgão responsável e necessitem 

aguardar muitas vezes o resultado deste recurso por um longo período. Cabe ressaltar 

que, conforme dispõe a Lei 9.784/99 em seu artigo 59, quando a lei não fixar prazo 

diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo de 30(trinta) dias, a 

partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. Este prazo pode ainda ser 

prorrogado por igual período, ou seja, o INSS poderá levar até 60 dias para decidir 

sobre o recurso interposto. (BRASIL, 1999)  

Segundo PIRES (2020, p. 194), diante de uma demora injustificada para 

decisão ou até mesmo para julgamento de recurso administrativo, o segurado poderá 

utilizar-se de mandado de segurança de modo a forçar a autoridade administrativa a 
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decidir. Esta possibilidade tem sido admitida pelo Supremo Tribunal Federal e 

jurisprudência.
4
  

Durante este lapso temporal, o empregado tem como uma alternativa a 

possibilidade de ingressar com ação judicial contra o INSS com o objetivo de reverter o 

indeferimento do benefício ou alta médica requerendo o restabelecimento do benefício 

previdenciário tendo em vista que seu estado de saúde ainda não melhorou. Porém, o 

processo judicial na esfera da Justiça Federal também costuma ser moroso e não garante 

o benefício. 

Já a empresa, caso o médico do trabalho responsável considere que este 

trabalhador ainda não se encontra apto para retomar suas atividades poderá determinar 

que o colaborador permaneça em casa sem suspender o pagamento salarial e manter 

seus benefícios ou determinar uma outra função que não vá comprometer ou agravar seu 

estado de saúde. 

É indiscutível que este ato administrativo coloca empregado e empregador em 

situação bem delicada. É claro que, nesta relação trabalhista o empregado é a parte mais 

frágil e vulnerável, porém, não podemos esquecer que tendo a empresa cumprido todas 

as exigências trabalhistas não deveria ser penalizada e custear o salário do trabalhador 

“inapto”. Tendo em vista que precisa ainda se preocupar e custear a substituição efetiva 

deste trabalhador e isto também gera custos para a empresa. 

No que tange ao limbo trabalhista previdenciário, situação contraditória e 

omissa por parte do ordenamento jurídico brasileiro, atualmente tramita o Projeto de Lei 

- PL 6526/2019 de autoria do Deputado Túlio Gadêlha, com sugestão de inclusão de 

parágrafo único no art. 476 da CLT para dirimir a discussão da aptidão do empregado 

pelo INSS e empresa, perante a Justiça do Trabalho. Pois até então, a questão do limbo 

previdenciário é de competência da Justiça Federal quando o empregado pleiteia a 

concessão ou restabelecimento do benefício previdenciário e quando necessário 

demandar por sua reintegração utiliza-se a Justiça do Trabalho. 

Portanto, apesar de buscar oferecer uma maior segurança jurídica entre as 

partes e a celeridade processual respeitando a livre iniciativa e os valores sociais do 

                                                           
4
 EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA 

AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. OMISSÃO. 

SEGURANÇA CONCEDIDA. A inércia da autoridade coatora em apreciar recurso administrativo 

regularmente apresentado, sem justificativa razoável, configura omissão impugnável pela via do mandado 

de segurança. Ordem parcialmente concedida, para que seja fixado o prazo de 30 dias para a apreciação 

do recurso administrativo. 

(MS 24167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2006, DJ 02-02-2007 

PP-00075 
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trabalho, compulsando o artigo 476 do PL em seu parágrafo único verifica-se 

claramente a responsabilização do empregador. 

Art. 476. ...................................................................................... 

Parágrafo único. Em caso de indeferimento ou cessação de um dos 

benefícios previdenciários previstos na alínea “a” ou na alínea “e” do 

inciso I do art. 18 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, por 

conclusão do INSS pela capacidade do segurado para o trabalho, o 

empregador, ainda que o exame médico realizado por sua conta ateste 

a inaptidão do empregado para o trabalho, deverá manter o pagamento 

dos salários, exceto se houver recusa deliberada e injustificada do 

empregado em assumir a função anteriormente exercida ou aquela 

para a qual tenha sido readaptado. (NR) (BRASIL,2019) 

 

Temos visto que são inúmeros os casos de trabalhadores que entram nesse 

limbo e com isso, muitas vezes devido não terem o deferimento do benefício recorrem à 

justiça do trabalho contra seu empregador para pleitear os salários desde o 

indeferimento do benefício. São muitos os casos de condenação do empregador neste 

sentido já que segundo o art.2 da CLT o empregador deve suportar os riscos de sua 

atividade e respeitar os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais 

do trabalho (art.1º, III e IV, CF/88). Porém, cabe reforçar que este empregador também 

foi colocado em situação de vulnerabilidade decorrente de uma decisão indevida do 

INSS a qual não tinha gerência.  

Com isso, atualmente muitos empregadores são orientados por seus setores 

jurídicos a realizar a manutenção salarial destes colaboradores e, em caso de 

deferimento posterior do benefício, seja na esfera administrativa ou judicial, 

ingressarem com uma ação regressiva contra o INSS.  

Nesse sentido, ratifica PARDO, que “o INSS não pode se eximir da 

responsabilidade pelo pagamento do benefício pela mera concessão da alta médica antes 

da hora.” (PARDO, 2018, p. 184) 

Portanto, não há ainda um amparo legal quanto a possibilidade de propositura 

de ação regressiva pelo empregador em face do INSS objetivando a devolução de 

valores pagos. Porém, o artigo 120 da Lei 8.213/91 dispõe de base legal para que a 

autarquia ingresse com ação regressiva em face do empregador quando for comprovada 

a negligência deste relacionada às normas do trabalho.
5
 

                                                           
5
 Art. 120.  A Previdência Social ajuizará ação regressiva contra os responsáveis nos casos de:   (Redação 

dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

I - negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção 

individual e coletiva; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 
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Sendo assim, segundo PARDO (2018, p. 126) ainda que discorde do retorno 

deste trabalhador e do parecer do INSS, o empregador deve analisar se existem 

condições de readaptar este colaborador em outra função, sem que o coloque em risco 

ou que agrave a doença pela qual está acometido. Caso não seja possível, geralmente os 

departamentos jurídicos sugerem a este empregador que continue a pagar o salário do 

empregado e que juntamente a este busque na esfera administrativa e/ou judicial a 

reversão da decisão previdenciária. E, no caso da obtenção de êxito, a empresa busque o 

ressarcimento das despesas salariais pagas “indevidamente” para recompor seu prejuízo 

material. Caso contrário, a responsabilidade permanecerá com este empregador.  

Esta sugestão é apenas uma medida que pode ser tomada pelo empregador com 

o objetivo de minimizar o passivo trabalhista já que a empresa pode também ser 

condenada por danos morais por não “aceitar” que este trabalhador retorne ao trabalho 

ou até mesmo por abandoná-lo. Dessa forma, uma possível solução para a questão seria 

a realização de perícia de forma mais cautelosa e minuciosa, de forma que compreenda 

as particularidades da doença bem como as reais condições de trabalho deste segurado, 

além da ampliação da possibilidade de ação regressiva em face do INSS no caso de 

negligência da autarquia responsável pela concessão e administração dos benefícios 

previdenciários. Uma alternativa possível para reduzir casos como este seria o 

investimento por parte do Estado em qualificação dos médicos peritos do INSS a fim de 

ter uma maior qualidade e eficiência nas avaliações realizadas que norteiam as decisões 

do órgão referente à concessão, manutenção ou cessação dos benefícios previdenciários. 

 

3 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ACERCA DO LIMBO 

TRABALHISTA PREVIDENCIÁRIO 

 

O Instituto Nacional do Seguro Social, autarquia previdenciária federal, pessoa 

jurídica de direito público, tem importante papel na questão do limbo previdenciário. 

Pois este é o órgão responsável pela análise e concessão dos benefícios relacionados à 

previdência social oficial e se enquadra no disposto do artigo 37, §6º, da Constituição 

Federal. 

De acordo com Carvalho Filho (2017, p. 324), o dispositivo em questão 

consagra a teoria da responsabilidade objetiva do Estado onde não há a necessidade de 

investigação sobre a culpa do agente para responsabilização do Estado. Portanto, um ato 

administrativo de um perito do INSS quando provoca prejuízo a terceiro cabe a 
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responsabilização de forma objetiva ainda que não se identifique a culpa do agente 

representante da autarquia. É importante destacar que, este mesmo dispositivo prevê que 

a entidade autárquica exerça o direito de regresso contra o servidor que provocou o 

dado, porém, para tal será necessário comprovar que este agiu com dolo ou culpa. 

Cabe ainda ressaltar que José dos Santos Carvalho Filho defende a 

responsabilização objetiva do Estado, ainda que seja decorrente de simples omissão de 

um agente.  

Para esta corrente minoritária da doutrina,  

 

Acresce notar, por fim, que, mesmo quando presentes os elementos da 

responsabilidade subjetiva, estarão fatalmente presentes os elementos 

da responsabilidade objetiva, por ser esta mais abrangente que aquela. 

De fato, sempre estarão presentes o fato administrativo, o dano e o 

nexo de causalidade. A única peculiaridade é que, nas condutas 

omissivas, se exigirá, além do fato administrativo em si, que seja ele 

calcado na culpa. (CARVALHO FILHO, 2017, p. 381) 
 

No que tange ao limbo previdenciário, a conduta do Estado diante do fato 

administrativo pode ser comissiva quando o dano advém de uma conduta culposa ou 

não e neste caso há a presença do fato administrativo juntamente com o dano e o nexo 

causal. Ou, essa conduta pode ser omissiva de forma que essa “omissão” pode constituir 

ou não o fato gerador da responsabilidade civil do Estado. No caso da mora nas 

decisões de recurso administrativo que muitas vezes perduram anos para serem 

julgados, podemos identificar um “desleixo” por parte da entidade Estatal em cumprir 

seu dever legal. E, com isto, o segurado fica à margem da sociedade. 

Quando lhe incumbe manifestação de caráter comissivo por parte da 

administração pública e se verificar a inércia por parte do Estado, representa o chamado 

silêncio administrativo. Ou seja, está presente a conduta omissiva quando o Estado tinha 

o dever de se manifestar e não o fez. Para Carvalho Filho (2017, p. 378), 

 

O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a 

atribuição de responsabilidade civil do Estado. O exame supérfluo e 

apressado de fatos causadores de danos a indivíduos tem levado 

alguns intérpretes à equivocada conclusão de responsabilidade civil do 

Estado. Para que se tenha uma análise absolutamente consentânea com 

o mandamento constitucional, é necessário que se verifique se 

realmente houve um fato administrativo (ou seja, um fato imputável à 

Administração), o dano da vítima e a certeza de que o dano proveio 

efetivamente daquele fato. 
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Já de acordo com Di Pietro (2019, p. 1473), que adota a teoria da 

responsabilidade subjetiva, aplicando a teoria da culpa onde o Estado responde em caso 

de omissão, quando o serviço público deixa de ser prestado, funcione mal ou com 

atraso, caracterizando a omissão danosa. Ou seja, para esta corrente a responsabilidade 

que decorre da omissão necessita do dever de agir ou a possibilidade de agir por parte 

do Estado para evitar o dano. 

Com isso, iremos verificar uma menor responsabilização do INSS como uma 

autarquia da esfera Federal e maior responsabilização do empregador que ora poderá ser 

uma grande empresa e ora poderá ser um microempresário o que poderá causar um 

colapso financeiro de algumas empresas. Não se pode pensar em uma solução 

responsabilizando somente uma parte, para casos como este, os casos deveriam ser 

analisados cada um com sua particularidade e realizada uma perícia médica de forma a 

considerar a fragilidade do empregado. Pois há relatos de trabalhadores que se sentem 

coagidos e constrangidos no momento da perícia médica. 

O INSS como órgão responsável pela concessão e administração desses 

benefícios, deveria tratar estes trabalhadores com maior cautela pois ele já se encontra 

em uma situação de fragilidade e de total desamparo. 

O que ocorre muitas vezes é que, o empregador devido à alta médica do INSS, 

aceita que este trabalhador retorne ao trabalho e posteriormente realiza sua demissão. 

Ou seja, na maioria das vezes essa seria uma simples resolução para o empregador, 

porém, faz-se necessário pensar que devido um ato administrativo que pode ser 

considerado “ilegal e injusto” esse trabalhador fará parte dos milhares de 

desempregados indevidamente.  

Nessa perspectiva, verifica-se que no entendimento majoritário da 

jurisprudência e do TST, a responsabilização por esse “limbo” deverá recair tão 

somente sobre o empregador. Porém, não se percebe um movimento ou 

questionamentos de forma a responsabilizar o INSS por este “limbo”, pois muitas vezes 

o indeferimento e a alta médica dada ao trabalhador pelo órgão é seguramente indevida.  

Cabe ainda, destacar entendimento minoritário jurisprudencial neste sentido: 

 

AUXÍLIO-DOENÇA INDEFERIDO PELA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL. LIMBO PREVIDENCIÁRIO. De acordo com a legislação 

vigente, não há como repassar ao empregador a responsabilidade pelo 

pagamento das verbas salariais, e correlatas, como se na ativa 

estivesse o empregado, durante o período de "limbo" previdenciário, 
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não obstante o indeferimento do benefício pela autarquia 

previdenciária. (SANTA CATARINA, 2018) 

 

LIMBO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS NÃO ATRIBUÍVEL AO 

EMPREGADOR. De acordo com a legislação vigente, não há como 

repassar ao empregador a responsabilidade pelo pagamento das verbas 

salariais e correlatas, como se na ativa estivesse o empregado, durante 

o período de "limbo" previdenciário. A manutenção das obrigações 

contratuais por parte do empregador, com o consequente pagamento 

dos salários e demais verbas, apenas se cogita caso demonstrada a 

arbitrariedade na decisão de não aceitar o retorno do empregado às 

atividades, e desde que o próprio trabalhador se considere apto e não 

exerça qualquer atitude incompatível com esse entendimento. 

(SANTA CATARINA, 2020)  

 

Entretanto, diante de hipótese em que se verifique negligência, omissão e/ou 

danos causados por ato administrativo praticado pelo INSS que coloque o segurado em 

situação de limbo previdenciário, o Estado deve ser responsabilizado a reparar o dano 

tendo em vista que o ato em questão caracteriza descaso com a dignidade e 

sobrevivência do trabalhador segurado.  

Não obstante, verifica-se que de acordo com a jurisprudência majoritária a 

responsabilidade geralmente recai sobre os empregadores sejam eles de pequeno, médio 

ou grande porte sem distinção, que devem manter salário e benefícios do trabalhador 

segurado durante o período do limbo previdenciário, ou ainda readaptá-lo em nova 

função e com isso, isentando a autarquia previdenciária da sua responsabilidade civil 

decorrente de seu ato.  

 

CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho, buscou analisar a responsabilidade civil do Estado em 

razão da situação do limbo previdenciário no qual muitos trabalhadores são expostos. 

Para tanto, foi necessário abordar o papel da Seguridade Social na vida dos 

trabalhadores, como um direito humano de segunda geração, bem como um direito 

social previsto expressamente na Constituição Federal Brasileira,  

Diante do exposto, pode-se concluir que, por ora, empregado e empregador 

atualmente demandam à Justiça pleiteando indenizações em face do INSS decorrente do 

Limbo Previdenciário. Muitas vezes, apesar de entenderem que este trabalhador não 

está totalmente “apto”, as empresas aceitam este trabalhador de volta e se este não 

possuir estabilidade prevista na CLT, posteriormente o dispensam. 
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Assim significa, que esta seria uma forma mais simples de resolver e ao mesmo 

tempo severa onde o trabalhador é dispensado quando deveria ser acolhido pelo órgão 

responsável pela Seguridade e Previdência Social e até mesmo por seu empregador. 

Portanto, configura-se um cenário de total desproteção social desse trabalhador 

e que a cada dia atinge um número maior de trabalhadores que ora passam a figurar 

neste “limbo” ou passam para a estatística de desempregados do país. 

É certo que o Sistema de Seguridade Social Brasileiro tem como pilares a 

saúde, assistência social e a previdência social. Apesar da solidariedade ser um dos 

fundamentos da seguridade social, o que se constata atualmente é que este mesmo 

sistema que deveria “proteger” o trabalhador, o coloca em situação de desproteção, risco 

e vulnerabilidade.  

O agravamento desta situação vem juntamente com a flexibilização das leis 

trabalhistas que de forma gradativa vem precarizando as relações de trabalho e 

aumentando o desequilíbrio da relação entre capital e trabalho. 

São nítidos e evidentes os prejuízos causados ao trabalhador e o descaso com 

este por parte do médico perito do INSS seja por ação ou omissão. Agente público este 

que deveria desempenhar sua função de forma profissional, acolhedora e zelar pela 

proteção deste trabalhador e de seu ambiente de trabalho. Porém, na maioria das vezes 

estes peritos realizam seu trabalho de forma automatizada e menos humanitária 

possível. 

Com a responsabilização dos empregadores e diante da total desproteção 

estatal é necessário avaliar a responsabilidade do Estado frente a esta questão e exigir 

que preste seu serviço com a competência devida e não deixando o trabalhador à própria 

sorte. Ou seja, o limbo muitas vezes é causado pela autarquia que deveria ser 

responsável pelo processo de reabilitação do profissional e proteção do trabalhador. 

É notória a situação de insegurança jurídica vivenciada por empregado e 

empregador causada por ato administrativo de um órgão que deveria tão somente 

proteger o trabalhador de forma a garantir os direitos destes previstos na Constituição 

Federal. Por fim, conclui-se que na hipótese de divergência entre o parecer do médico 

perito do INSS e o médico do trabalho, a jurisprudência tende a apontar para a 

veracidade e presunção de legitimidade do parecer da autarquia previdenciária ainda 

que este seja indevido. Cabe uma reflexão mais abrangente, acerca dos princípios e 

direitos constitucionais deste trabalhador desprotegido e da atuação ineficaz do órgão 

responsável pela administração dos benefícios previdenciários e seguridade social.  
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De todo modo, é importante ressaltar que é inaceitável a demora ou negativa 

indevida do benefício por incapacidade temporária, pois impõe o trabalhador segurado à 

ausência de recursos materiais, insegurança jurídica e a uma fragilidade psicológica 

tendo em vista que, este apesar de ter contribuído para a previdência social se vê em 

uma situação de incerteza e extrema pobreza. 
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SUS............. Sistema Único de Saúde 
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APLICAÇÃO DA CONSTELAÇÃO FAMILIAR SISTÊMICA NO 

JUDICIÁRIO, ESPECIALMENTE EM VARAS DE FAMÍLIA 

 

Indra Lorraine Montes do Nascimento
1
  

Maria Luiza Santos Costa
2
 

 

RESUMO 
 

Desde os primórdios o homem aprendeu a conviver com outros seres humanos e assim 

notaram que a vida em conjunto os tornava mais forte e resistente a intempéries que 

enfrentavam, tornando o homem um ser sociável. Com inúmeras mudanças na base 

familiar hoje os membros de uma família não sabem mais qual seu papel na família, 

destarte este trabalho vem com o propósito de um estudo acerca do método 

psicoterapêutico menos evasivo, desenvolvido para auxiliar nos conflitos familiares e 

para ensinar a cada membro seu papel. Esta pesquisa foi fundamentada nos autores que 

o embasam e em casos da internet pois o assunto escolhido é uma técnica nova a ser 

utilizada, por meio dos quais foi possível fazer uma análise acerca da eficácia da sua 

aplicação, uma vez que têm obtido resultados impressionantes. A constelação familiar 

sistêmica tem colaborado para a resolução de controvérsias de uma forma mais 

humanizada, tendo em vista que não se preocupa somente com lide em si, mas com o 

ser humano como base, pilar familiar e protagonista da sua própria história. 

 

Palavras-chave: Constelação familiar sistêmica. Direito de Família. Método adequado. 

 

 

APPLICATION OF THE SYSTEMIC FAMILY CONSTELLATION IN THE 

JUDICIARY, ESPECIALLY IN FAMILY STICKS 

 

ABSTRACT 

 

Since the beginning, man learned to live with other human beings and thus noticed that 

life together made them stronger and more resistant to the weather they faced, making 

man a sociable being. With numerous changes to the family base today, members of a 

family no longer know what their role in the family is, so this work comes with the 

purpose of a study about a less evasive psychotherapeutic method, developed to assist in 

family conflicts and to teach each member your role. This research was based on 

bibliographic research in several fields of knowledge, through which it was possible to 

make an analysis about the effectiveness of its application, since they have obtained 

impressive results. The systemic family constellation has collaborated to resolve 

controversies in a more humane way, considering that it is not only concerned with 
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dealing with itself, but with the human being as a base, family pillar and protagonist of 

its own history. 

 

Keywords: Systemic family constellation. Family right. Appropriate method. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo do presente tema versa uma necessidade observada nos judiciários de 

uma solução ágil, branda e eficaz, haja vista o aumento dos conflitos que cercam a 

demanda processual para as lides familiares. O estudo utilizou-se da metodologia de 

pesquisa por revisão bibliográfica, coleta e análise de documentos e de dados, assim 

como, foi utilizada uma abordagem metodológica científica hipotético-dedutiva.  

Esse método de psicanálise foi desenvolvido por Bert Hellinger para ser 

aplicado especialmente nas varas de família, ensinando aos membros que compõe uma 

família seu real papel no meio familiar e como consequência auxiliar o Judiciário com 

mais eficácia e celeridade diante a fragilidade, a urgência e a quantidade de casos.  

Esse tema se justifica na aplicação da terapia no sistema Judiciário, sendo 

possível descobrir problemas, hábitos e interferências em nossas vidas de até sete 

gerações anteriores, permitindo uma nova compreensão dos nossos conflitos e assim 

trabalhando na cura de doenças de origem sistêmica assumido inconscientemente 

gerado por não saber e não conhecer o verdadeiro papel que nos cabe dentro da família. 

Esse método alternativo de resolução de conflitos auto compositivos e extrajudiciais se 

destacam, pois além de utilizar a presença das partes para o método consensual de 

solução de conflitos, colabora com a redução de demandas ao sistema jurídico com um 

custo menor. 

Apresenta-se como questões norteadoras as perguntas mais frequentes no 

instituto analisado, sendo a primeira questão um esclarecimento das situações onde se 

enquadram as Constelações, podemos afirmar que em muitos casos se enquadram 

especialmente quando se trata de problemas que se repetem continuamente e que se 

demonstram muito resistentes à mudança, tendo como significado a aprendizagem de 

olhar para as diversas consciências e entendimentos as quais somos tomados no ceio 

familiar. Com a finalidade de não apenas solucionar o conflito, mas também de ensinar 

as famílias sua importância como um todo e para esses acompanhamentos não há um 

tempo determinado, torna-se um processo imprevisível, pois depende do sistema sendo 

trabalhado, do tema abordado, dos representantes e da pessoa que está aplicando, 
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podendo durar de 20 (vinte) minutos à 1 (uma) hora ou mais, também não possui 

nenhuma relação com o efeito que ela terá no cliente e nos representantes. 

Bert Hellinger faleceu em 19 de setembro de 2019, aos 94 anos de idade, 

deixando um legado de grande importância para as pessoas, afinal, seus estudos são 

ricos, e seu método é uma potência transformadora. 

 

1 A CONSTELAÇÃO SISTÊMICA COMO UM MÉTODO ADEQUADO DE 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E SUA EXPANSÃO NO JUDICIÁRIO 

BRASILEIRO 

 

A aplicação da constelação familiar sistêmica de Bert Hellinger no Judiciário 

encontra amparo no Preâmbulo da Constituição Federal de 1988, o qual se compromete 

“com a solução pacífica das controvérsias”, bem como na resolução 125/10, do 

Conselho Nacional de Justiça, o qual dispõe em seu art. 1º, § único que: 

 
Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos 

conflitos de interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução 

dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. 

Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe, nos termos do art. 

334 do Novo Código de Processo Civil combinado com o art. 27 da 

Lei de Mediação, antes da solução adjudicada mediante sentença, 

oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias, em especial 

os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, 

bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão. (BRASIL, 

2019). 

 

Destarte, o art. 3º, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil (BRASIL, 2019), 

preceitua que “o Estado promoverá sempre que possível, a solução consensual dos 

conflitos”, bem como “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. 

Também, o art. 694, do Código Processo Civil (BRASIL, 2019), dispõe acerca 

da aplicação dos meios consensuais de conflitos nas varas de família, reforçando que 

“todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, 

devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a 

mediação e conciliação”. 

Desde a Lei 7.244 de 1984, já se previa a solução de controvérsias, como meio 

de tornar o processo mais célere. Com advento da Lei 9.099 de 1995 (BRASIL, 2019), 

ficou instituído no art. 2º, que “o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 
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simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível a conciliação e a transação”. 

Diante de todo o aparato legislativo, ante a preocupação com a morosidade 

processual, percebe-se que o Estado prima pela solução consensual dos litígios, como 

meio de tornar o processo mais célere. Para tanto, criou-se todo um sistema, a fim de 

demonstrar a necessidade de meios consensuais adequados para promover a solução 

pacífica dos conflitos. 

Sendo assim, a constelação familiar sistêmica, mais que recepcionada, deve ser 

estimulada pelo Judiciário. Entretanto, por se tratar de um método terapêutico, e 

necessitar de um lapso temporal de maturação após a vivência, para que as partes 

repensem cada movimento vivido, para que as partes se voltem para dentro de si, 

tomando consciência de que a briga não precisa continuar, e assim chegarem na 

audiência de conciliação ou mediação dispostos a transigirem em prol do bem comum, 

mostra que esta técnica, tão bem recepcionada pelo Judiciário, serve para auxiliar, 

reforçando a aplicação dos métodos consensuais de resolução de litígios. 

Neste sentido dispõe Adele Speck Réndon Céspede (2017, p. 34-35): 

 
A utilização e maturação de recursos internos dos sujeitos expostos 

aos procedimentos autocompositivos por si só já são um grande 

desafio à sociedade brasileira, uma vez que o modelo jurídico litigioso 

requereu por muito tempo uma postura correspondente das partes em 

conflito de interesse. Somada essa compreensão ao conhecimento 

trazido pela ciência Hellinger, que cada sujeito além se ser constituído 

por sua perceptível consciência pessoal faz parte de uma consciência 

sistêmica que opera oculta e arbitrariamente, percebe-se o quanto os 

procedimentos consensuais ganham força com a introdução da 

abordagem sistêmica e das constelações familiares como instrumento 

auxiliar da justiça. Não se confundindo com um meio de resolução de 

conflitos, como a conciliação e a mediação, mas sim como uma 

ferramenta para o êxito desses procedimentos consensuais [...]. 

 

No entanto, é fato, que a aplicação da constelação familiar no âmbito do 

Judiciário, têm apresentado resultados, extremamente satisfatórios. Uma vez que a 

mediação e conciliação por si só, ainda encontram muitos obstáculos. A linha está 

defendida pelo Conselho Nacional de Justiça (2018), o qual dispõe que a aplicação do 

método de Bert Hellinger na Justiça tem a intenção de: 

 

Esclarecer as partes sobre o que há por trás do conflito que gerou o 

processo judicial e abrir caminhos para a pacificação social. Os 

conflitos levados para uma sessão de Constelação, em geral, versam 
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sobre questões familiares, como violência doméstica, endividamento, 

guarda de filhos, divórcios litigiosos, inventário, adoção e abandono.  

A medida está alinhada à Resolução CNJ n. 125/2010 do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), destinada a estimular práticas que 

proporcionam tratamento adequado dos conflitos, assim como ao 

novo Código de Processo Civil, que estimula medidas que promovam 

o apaziguamento entre opostos. (grifo meu). 

 

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (2018), a técnica do alemão Bert 

Hellinger, desde a primeira aplicação ao Judiciário pelo juiz Sami Storch, expandiu-se 

rapidamente, sendo utilizada por dezesseis Estados e o Distrito Federal.  

Em 2016, em sede de experiência, 300 casos envolvendo divórcio, discussão e 

alimentos, foram escolhidos por servidores da Justiça do Rio de Janeiro, sendo os 

representantes legais convidados a participar das vivências, as quais seriam promovidas 

pela equipe multidisciplinar da Associação de Práxis Sistêmica. Após a constelação, o 

índice de aprovação técnica chegou a 80%, e 86% das audiências promovidas após a 

aplicação do método resultaram em acordos. O cumprimento destes acordos, ainda estão 

em estudo. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2017). 

No dia 28 de Novembro de 2018, Juízes Federais participaram de um curso de 

capacitação em organização sistêmica. O objetivo foi levar ao conhecimento dos 

magistrados os conceitos e a filosofia da constelação familiar sistêmica, principalmente, 

àqueles que já atuam com métodos consensuais de solução de conflitos (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2018). 

Em Santa Catarina, a juíza Vania Petertman do Fórum do Norte da Ilha, em 

Florianópolis, com o auxílio do constelador Paulo Pimont, desenvolveram oficinas 

denominadas “Conversas de família”, por meio das quais se constroem caminhos para 

que as partes encontrem a melhor solução para seus conflitos. Ademais, em Balneário 

Camboriú/SC, foi implantado o projeto “justiça sistêmica: vínculos de amor”, nos 

exatos moldes do Juiz Sami Storch, e as oficinas ocorrem quinzenalmente. E, ainda, em 

Tubarão/SC, o Cejusc, coordenado pela Juíza Miriam Regina Garcia Cavalcanti, com 

auxílio de Sérgio Henrique Marcelino, o qual foi aluno de Paulo Pimont no Instituto Ipê 

Roxo, utilizam os ensinamentos de Bert Hellinger para auxiliar nas audiências de 

mediação e constelação (INSTITUTO IPÊ ROXO, 2018). 

As constelações familiares sistêmicas estão se expandindo para vários campos 

do direito, para vários Estados do Brasil e cidades catarinenses, haja vista, a eficácia da 

aplicação do modelo de Bert Hellinger e das leis sistêmicas. Sendo assim, mais do que 
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um método consensual de solução de conflitos, a constelação pode promover a cura das 

partes e a pacificação de todos os envolvidos. 

 

2 TIPOS DE CONSTELAÇÃO FAMILIAR SISTÊMICA 

 

Em relação aos tipos de constelação, podemos enumerar alguns formatos, 

lembrando que a aparente classificação não é exaustiva, ao contrário remete às 

vivências e workshops nos quais geraram essa pesquisa. 

 

2.1 Em grupo  

 

No trabalho em grupo, a constelação pode ser:  

a) Estruturada ou Aberta: na montagem da constelação, fica bem clara a 

estrutura familiar trabalhada, de forma que o cliente posiciona os representantes e esse 

desenho, essa imagem espacial é observada pelo terapeuta, que faz uma leitura inicial da 

montagem é como se ele estivesse corporificando uma foto de família que carrega 

dentro de si, inconscientemente.  

b) Fechada ou Encoberta: Na estrutura fechada, o grupo desconhece quem os 

representantes estão representando para o cliente. Apenas o facilitador e o cliente detêm 

a informação. Em alguns casos, o próprio cliente ou o próprio facilitador pode não ter 

essa informação e se guiar pelo movimentar e pela fala dos representantes que estão 

atuando na constelação. Em outros casos, pode a constelação nem ter fala, mas apenas o 

movimentar dos representantes.  

c) Autopoiética: o cliente coloca o tema a ser constelado pelo facilitador e não 

escolhe os representantes. Os representantes são introduzidos pelo próprio grupo que 

irá, de três em três no máximo, adentrar no campo de constelação e verbalizar quem ele 

irá representar para o cliente.  

d) Circular: o cliente fala sua questão ao grupo e ao terapeuta que o ouve sem 

interrompê-lo. Nesse caso, trabalha-se com um círculo de paz, em que a escuta é que 

promove a compreensão do caso. Por esse motivo, o terapeuta, com esta abordagem, 

permite que o cliente fale até esgotar sua necessidade de fala. Após a escuta, cada um do 

grupo compartilha seu sentir, o que veio de emoção, sensação ou intuição a partir dessa 

escuta.  

e) Self: são representados os papéis sociais que o cliente exerce, como, por 

exemplo, uma mulher que vem constelar e posiciona alguém para representá-la como 
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mãe, uma outra para representá-la como mulher, como filha, como profissional, como 

sócia, etc. como uma auto observação ampliada, a fim de perceber e sentir os diversos 

papéis sociais representados e o seu mundo interno e suas contradições.  

f) Imaginária: o constelador conduz uma constelação imaginária quando utiliza 

um recurso da hipnose, de visualização ou quando utiliza um recurso que Jung 

denominou de ―imaginação ativa. Por exemplo, quando solicita a um grupo que feche 

os olhos e visualize a figura do pai. Para os que não conheceram o pai, pode-se 

simplesmente solicitar que imaginem um rosto de um homem na sua frente. É muito 

efetivo o uso das constelações imaginárias, empregadas em grupo ou em atendimentos 

individuais, pois nosso cérebro atua por meio de imagens e não distingue se aquela 

reconciliação ocorrida por meio da vivência está de fato ocorrendo ou não 

(GOLEMAN, 2006).  

g) Novas constelações: é a constelação puramente fenomenológica, em que a 

questão é colocada por meio de um representante e, sem o intuito de compreensão 

cognitiva ou explicações racionais ou terapêuticas, se observa o movimentar do 

representante, no intuito de que o próprio campo se autorregule em um movimento 

intuído e sentido.  

A técnica de trabalho em grupo tem auxiliado muito nas varas de Família, pois 

especialmente em casos de guarda o terapeuta, constelador ou o facilitador podem 

identificar de maneira branda os entraves e bloqueios que ocasionam determinados 

desentendimentos, através dos olhos da criança, do jovem ou do adolescente, podendo 

assim identificar a melhor decisão para o mesmo. 

 

2.2 Individual  

 

As Constelações individuais são realizadas quando o cliente deseja trabalhar um 

tema de forma individual, sem se expor em um grupo vivencial terapêutico. Realizadas 

nos seguintes formatos:  

a) Âncoras: na constelação individual, podemos utilizar as âncoras de solo que 

podem ser papéis A4, colocados no chão em que escrevemos o local de um membro 

familiar e indicamos por meio de setas seu posicionamento em relação aos demais 

membros. Podendo também representar temas abstratos, como profissões, um sintoma 

como a ansiedade, etc.  
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b) Âncoras com olhar antroposófico: utilizada por Franz Ruppert em 

Seminários nos quais ele demarca com âncoras de solo (papéis no chão) com as idades 

pelas quais o atendido passou por eventos traumáticos ou fatos marcantes em sua vida 

(Contribuição de Míriam Tavares, que acompanhou um Seminário de Ruppert).  

c) Bonecos: comumente são utilizados os modelos Playmobil ou bonecos, feitos 

artesanalmente de madeira, para posicionar a família de forma que o terapeuta visualize 

a imagem interna que o cliente tem de sua família e quais emaranhamentos atuam nas 

relações. Mesmo no trabalho com bonecos, é impressionante a quantidade de 

informações que podemos acessar do campo mórfico do atendido. Bert Hellinger 

menciona que as compreensões e observações sobre campos morfogenéticos nos ajudam 

a perceber com clareza essa alma coletiva (HELLINGER, 2014, p. 17), conceito este 

também trabalhado por Freud.  

d) Cadeiras: utiliza-se muito em dinâmicas de casal, em que posicionamos os 

atendidos (o casal) e usamos as cadeiras para completar a imagem com as famílias de 

origem respectivas, incluindo os sogros, sogras, irmãos, filhos, etc., a fim de permitir 

uma visão mais ampliada do contexto familiar no qual estão inseridos pelo laço do 

matrimônio ou da relação estável assumida.  

e) Imaginária: aqui utiliza-se a mesma técnica vista anteriormente para as 

constelações em grupo, com a diferença da abordagem em sessão individual. 

Tanto na aplicação em grupo ou individual o terapeuta, constelador, facilitador 

que esteja à frente do trabalho terá que estar em sintonia com o caso no momento para 

saber o momento de encerrar o trabalho de forma harmoniosa 

 

 

3 CONSTELAÇÃO FAMILIAR SISTÊMICA E O MÉTODO DE BERT 

HELLINGER 

 

A constelação familiar sistêmica é um método terapêutico desenvolvido por Bert 

Hellinger, nascido na Alemanha no ano de 1925, formado em filosofia, teologia e 

pedagogia. Conviveu por 16 anos com os Zulus na África do Sul, como missionário de 

uma ordem religiosa católica. Nos anos 70, Bert sente a necessidade de deixar a ordem 

em busca de maior evolução interior, passando a se dedicar, inteiramente, ao estudo da 

psicoterapia. Diante de sua formação e vivência em vários campos como a psicanálise, a 

terapia primal, a terapia transacional, a terapia familiar e a hipnose, Bert desenvolveu 
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um método único e que vem ajudando muito ao Judiciário na solução de Lides, 

conhecido como a constelação familiar sistêmica. 

Para um melhor entendimento acerca do método psicoterapêutico desenvolvido 

por Bert, é importante entender o conceito de sistema. O corpo humano, possui 

membros e órgãos, que fazem parte de sua estrutura de funcionamento, cada qual com 

sua importância, sendo assim, quando um destes órgãos ou membros deixa de funcionar 

corretamente, ocorre um desequilíbrio em todo o sistema. Pois bem, a família também 

se constitui como um sistema. Ao nascer, o ser humano herda, além da genética, toda 

uma carga histórica de sentimentos, de comportamentos, de crenças e de costumes. Para 

complementar, Bert explica que além do inconsciente coletivo e do inconsciente 

individual, existe um inconsciente familiar, o qual atua em cada indivíduo do sistema 

(PINHEIRO, 2017).  

A representação familiar é o reflexo de uma formação psíquica, na maioria das 

vezes inconsciente, a qual é transmitida entre gerações. Esta transmissão geracional, se 

dá de duas formas, conforme coloca Mauro Pioli Rehbein e Daniela Scheinkman 

Chatelard (2013): 

 

A transmissão geracional tem duas modalidades – a 

intergeracional, transmitida pela geração mais próxima, pelos pais, 

na qual o material pode ser transformado e metabolizado, ou ainda 

comprometido e transmitido à próxima geração; e a transgeracional, 

em que o material psíquico da herança genealógica é inconsciente e 

não simbolizado, não é integrado no psíquico, este apresenta lacunas, 

elementos foracluídos, encriptados, e é transmitido por várias 

gerações. (grifo meu) 

 

A constelação familiar sistêmica é uma ferramenta, “voltada para a prática e os 

fenômenos em si”, mas também pode ser considerada uma filosofia de vida. Sua 

vivência é breve, porém transformadora, diferentemente dos tradicionais modelos de 

terapia, que em tese são longos, afinal a constelação cuida das realidades que podem ser 

percebidas por meio da representação de pessoas, sejam da família ou outros sistemas a 

que se pertence como trabalho e amigos (DUARTE, 2016). 

Sendo assim, têm-se que a abordagem das constelações familiares é sistêmica, 

uma vez que o ser humano não vive sozinho mas em sistemas, é fenomenológica, pois 

estuda os fenômenos decorrentes do comportamento relacional entre os indivíduos e, 

por fim, possui como base a teoria dos campos genéticos. 
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A representação familiar, objetiva a libertação dos emaranhamentos decorrentes 

de exclusões ocorridas no sistema familiar, seja pela proibição ou pela denegação de 

fatos ocorridos e mantidos entre gerações, por meio de segredos ou de ressentimentos, 

visando sobretudo o equilíbrio do sistema. Afinal, quando o indivíduo toma ciência do 

obstáculo que está interrompendo o seu fluxo de vida, seja no trabalho, no 

relacionamento ou em outros campos do viver, ele está capacitado para transformar 

aquela situação que tanto lhe causa desconforto. A constelação promove o 

autoconhecimento, tornando visível aquilo que estava oculto. 

Úrsula Franke foi quem primeiro escreveu um trabalho acadêmico sobre a 

terapia de Bert Hellinger, em 1996, em Munique na Alemanha. Aluna de Bert, escreveu 

a obra: - Quando fecho os olhos vejo você, prefaciado por Bert. O livro relata algumas 

das sessões de constelação individuais, com o uso de imagens e visualizações nos 

atendimentos individuais (FRANKE, 2006), no que ela denomina de constelação 

imaginária. Segundo Ursula Franke, a constelação é conceituada como uma terapia 

breve, que trabalha com imagens e representações e é focada na solução. 

Ana Lucia de Abreu Braga (2009, p. 276), traz que a constelação familiar 

sistêmica é “um trabalho que busca na família a origem de dificuldades, bloqueios, 

padrões comportamentais que trazem sofrimentos desenvolvidos pelas pessoas ao longo 

da vida”. Em poucas palavras, o método desenvolvido por Bert Hellinger, tem como 

objetivo trazer a luz, aquilo que estava oculto, adentrando no inconsciente familiar. 

 

4 AS ORDENS DO AMOR COMO PILARES DE SUSTENTAÇÃO DO 

SISTEMA FAMILIAR 

 

  Ao longo de seus estudos e suas vivências, Bert chegou à conclusão de que 

o amor se encontra por trás de todos os atos e sintomas humanos. E que ao encontrar, 

por meio da terapia, o ponto onde se concentra este amor, chegar-se-á a raiz da 

desordem, onde também se encontra a via para a solução (apud HELLINGER. 2007, p. 

407). 

  Para tanto, o autor ainda complementa dizendo que “a alma da criança não 

tolera nenhuma depreciação dos pais. Só quando vi isso é que tomei plena consciência 

da dimensão desse amor. Por isso, procuro sempre e antes de tudo pelo amor e oponho-

me a tudo que o coloque em risco” (apud HELLINGER, 2007, p. 407). 
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  No entanto, Bert Hellinger (2007. p. 36) alerta expondo que “o amor é uma 

parte da ordem. A ordem precede o amor, e este só pode desenvolver-se dentro dela. A 

ordem preexiste. Quando inverto essa relação e pretendo mudar a ordem através do 

amor, estou condenado a fracassar. Isso não funciona”. Ou seja, o amor sem ordem não 

prospera, não cria raízes, é raso. 

  Deste modo, significa dizer que a desobediência em relação a princípios 

imprescindíveis para a manutenção da ordem, podem ocasionar sérias consequências, 

até que se chegue a uma solução ou a um porvir catastrófico. Para tanto, é fundamental 

considerar três leis ou ordens que regem o sistema familiar (CÉSPEDES. 2017. p. 17). 

  A primeira lei sistêmica descrita por Bert Hellinger é o pertencimento, o 

qual assevera que todo o indivíduo pertence a um sistema familiar, tendo em vista que 

possui um pai, uma mãe e toda uma ancestralidade. Eis um fato inegável, o qual 

independe da situação em que se encontram os membros de determinado sistema, sendo 

assim a exclusão transgride o direito de pertencer a um sistema familiar.  

  A segunda ordem do amor é a hierarquia, ou seja, o lugar que você ocupa 

dentro do sistema familiar. Determinadas pessoas e situações, como o primeiro filho ou 

o primeiro casamento tem precedência sobre os demais. Esta precedência, não significa 

que o outro seja menos importante ou menos amado, podendo ser, até mais. Trata-se tão 

somente de compreender que aquele que veio antes, preparou o chão para que o outro 

chegasse. Portanto, merece ser reconhecido e respeitado. 

  Na perspectiva cronológica os mais velhos bem como toda a ancestralidade 

deve ser respeitada haja vista, que foi através deles que a família se constituiu 

efetivamente. Dessa forma, mesmo que os primeiros a chegarem tiverem falhado 

gravemente, ainda assim, houve uma estrutura montada e adquirida através do tempo, 

por isso possuem precedência sobre os demais. Logo, a sua exclusão do sistema familiar 

poderá comprometer seriamente a dinâmica de toda a família (VALL. 2015 p. 09). 

  Assim sendo, reverenciar e honrar quem chegou antes, é uma forma de ser 

grato pela própria existência. Afinal, a nova relação conjugal não seria possível sem o 

término da outra, e o filho não teria vindo ao mundo, senão pela relação íntima entre o 

pai e a mãe. 

  Na terceira ordem do amor, ou lei sistêmica, tem-se o equilíbrio entre o dar 

e o receber.  Ocorre, um processo de reciprocidade, haja vista, que urge pela 

necessidade de compensação. No entanto, quando a relação for entre pais e filhos, estes 
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nunca poderão retribuir na mesma proporção aquilo que receberam daqueles, tendo em 

vista, que a vida é um bem único. Sendo assim, quando a relação é de igual para igual, 

não se dispensa a reciprocidade.  

  José Roberto Marques (2016), acrescenta que na família, quando a ordem 

entre o dar e o receber são invertidas, uma vez que o filho decide sofrer no lugar do pai 

ou da mãe, como meio de carregar suas dores, poupando-lhes dos dissabores, esta 

modificação poderá trazer sérias consequências físicas e emocionais a vida dos filhos, 

iniciando uma transgressão acerca da referida lei sistêmica, dar e receber, o sistema 

familiar entra em desequilíbrio, logo o sofrimento causado por este movimento ansiará 

por reequilíbrio. Tendo em vista que ao receber mais do que pode dar, ou vice e versa, 

inconscientemente alguém se sentirá sobrecarregado em relação ao outro. Até chegar ao 

ponto de não ter condições de convivência tamanho o peso do fardo. 

  Portanto, embora o amor esteja por trás das atitudes e sintomas humanos, 

sejam eles positivos ou negativos, o equilíbrio do sistema familiar depende, 

primeiramente, da obediência às ordens do amor ou leis sistêmicas. Ante o fato de que o 

ser humano vem de uma construção familiar carregado de crenças, de valores e de 

costumes, fica nítido observar o porquê da repetição de alguns comportamentos, ainda 

que estes movimentos sejam inconscientes, mas nem sempre involuntários. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conforme foi abordado neste trabalho acadêmico, o método de constelação 

familiar sistêmica, como técnica terapêutica introduzida ao Judiciário, tem colaborado 

efetivamente para a resolução de conflitos, especialmente nos litígios de ordem familiar, 

haja vista, a intensidade dos vínculos afetivos. 

O objetivo do presente estudo foi abordar a constelação familiar sistêmica de 

Bert Hellinger e a eficácia de sua aplicabilidade no Judiciário, com vistas a contribuir 

para a redução de demandas processuais litigiosas, especialmente nas varas de família, 

onde ocorre maior número de reincidência de ações propostas pelas mesmas partes, 

tendo em vista a alta complexidade dos processos que envolvem o rompimento de 

vínculo afetivo. 

A discussão acerca da cientificidade ou não da técnica, não tem sido empecilho 

para a disseminação do método observando o altíssimo grau de eficiência, que 

pragmaticamente demonstrou ser elevado. Nem a discussão acerca do profissional 
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adequado para sua aplicação prosperou, pois o facilitador sempre será alguém 

capacitado para tanto. 

Aqui se fala em um método apropriado para determinada situação, sendo assim, 

a constelação é apropriada para cuidar do ser humano em seu emocional, para ajudar a 

buscar respostas para problemas pessoais, inquietudes, traumas, entre tantas outras 

questões de ordem psicológica. Certamente, Bert Hellinger não imaginou a proporção 

que seria seu projeto, mesmo sabendo que a constelação poderia dar a resposta para 

muitos dos problemas humanos. 

Por fim, compreende-se que a constelação familiar sistêmica, ainda que não se 

enquadre como um método adequado a solucionar litígios, mas tão somente como um 

meio de auxiliar outros métodos consensuais como a conciliação e a mediação, 

apresenta resultados de extrema relevância ao Judiciário, os quais são provados por 

meio do aumento da taxa de conciliações após a aplicação do método. Sendo assim, a 

viabilidade do modelo de Bert Hellinger, é indiscutível e, certamente imprescindível 

para a solução de litígios familiares de alta complexidade. 
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ANEXO 

 

 EXEMPLO PRÁTICO 01 

 

Primeiramente caso esclarecer que este caso foi exposto pelo Juiz Sami Storch 

em uma entrevista cedida ao site BBC Brasil.  

Em um salão, diante de 120 espectadores, o mediador convida uma das pessoas 

presentes a contar sua história.  

É uma mulher que diz ter uma relação tumultuada com a filha de 35 anos, 

viciada em crack e vítima de transtornos mentais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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  Ela aguarda uma decisão judicial na ação em que pede a internação compulsória 

da filha, que recusa tratamento e ameaçou agredir pessoas na rua.  

O mediador então convoca voluntários para o palco. Cada um deles simbolizaria 

integrantes da família e partes envolvidas no conflito: a mãe, a filha, o crack, o pai da 

mulher, seu ex-marido - reproduzindo, assim, a dinâmica familiar.  

"O (voluntário que simbolizava) crack imediatamente se colocou entre 

(representantes de) mãe e filha, impedindo sua aproximação", conta o mediador. "A 

mãe, então, começou a gritar: 'Não, você não vai tocar nela!'." Para o mediador, "estava 

claro que havia algum excluído na família. O crack representa alguém excluído, alguém 

a quem aquela pessoa não teve acesso".  

A sessão se estende por cerca de uma hora. Em determinado momento, a mulher 

relembra sua história antes de a filha nascer: ela havia sido obrigada a se casar por 

ordem do próprio pai.  

Eis então a raiz do conflito, conclui o mediador: a relação entre a mulher e seu 

pai.  

"Falei que o crack representava, na verdade, um homem", diz ele. "Expliquei 

que, apesar de ter sido muito difícil para a mãe ter sido obrigada a se casar, somente 

porque isso aconteceu a sua filha pôde vir ao mundo. Se ela amava a filha, teria que, a 

despeito de tudo, reconhecer e agradecer o que seu pai fez."  

A mulher, a seguir, olha para seu "pai" e, emocionada, agradece-o. "Para quem 

estava assistindo, foi uma cena tocante", relata o mediador - o juiz Sami Storch, do 

Tribunal de Justiça da Bahia, que relata o caso acima, ocorrido em 2016 na cidade 

baiana de Valença.  

A cena, que se assemelha a uma sessão de terapia, não se desenrolou em um 

consultório terapêutico, mas sim dentro de uma comarca judicial. É uma das 

experiências do Poder Judiciário para facilitar a resolução de conflitos, por meio da 

técnica chamada constelação familiar.  

Storch afirma que, alguns dias depois da constelação em Valença, ele soube pela 

assistente social do caso que mãe e filha haviam conversado "de forma carinhosa e 

tranquila, como há anos não acontecia", e a filha pouco depois seria liberada da clínica 

onde fora internada por ordem judicial. 
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A UBERIZAÇÃO E O DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL: 

LIBERDADE OU PRECARIZAÇÃO? 

 

   

Tatiane do Nascimento Dias
1
 

Cesar Alexandre Barbosa
2
 

RESUMO 

 

O presente trabalho visa realizar uma análise sobre a uberização, termo derivado da 

forma de organização da empresa Uber, esta forma de labor que cresce constantemente 

e o papel que tem assumido essa tecnologia nas relações de trabalho, fenômeno esse que 

tem sido usualmente associado aos negócios da denominada economia de 

compartilhamento. O artigo faz uma conjuntura histórica e social das relações 

trabalhistas até o surgimento do fenômeno. Busca principalmente expor a forma 

precária de trabalho, sem qualquer direito trabalhista seus motoristas ficam à mercê da 

escassez. Afinal, há ou não possibilidade de existir um vínculo empregatício entre Uber 

e seu motorista? Assim, neste enredo, se visualizará os elementos fáticos jurídicos 

caracterizadores da relação de emprego. Em suma, o presente artigo explorará alguns 

entendimentos da Justiça do Trabalho referente ao tema e a necessidade de normas que 

protejam o direito de trabalho desses condutores. 

 

Palavras-chave: Uberização. Tecnologia. Precarização. Trabalho 

 

ABSTRACT 

 

UBERIZATION AND LABOR LAW IN BRAZIL: FREEDOM OR 

PREPARATION? 

 

The present work aims to analyze uberization, a term derived from the form of 

organization of the Uber company, this form of work that grows constantly and the role 

that this technology has assumed in labor relations, a phenomenon that has usually been 

associated with business the so-called sharing economy. The article presents a historical 

and social conjuncture of labor relations until the phenomenon arises. Mainly seeks to 

expose the precarious form of work, without any labor rights its drivers are at the mercy 

of scarcity. After all, is there a possibility of an employment relationship between Uber 

and its driver? Thus, in this scenario, the legal factual elements characterizing the 

employment relationship will be seen. In short, this article will explore some 

understandings of the Labor Court regarding the theme and the need for rules that 

protect the work rights of these drivers. 

Keywords: Uberization. Technology. Precariousness. Job 

                                                           
1
 Graduada em Direito pela Universidade Iguaçu (UNIG). tatianedias.nd@gmail.com  

2
 Orientador do trabalho.  

mailto:tatianedias.nd@gmail.com


REVISTA CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS 
 

 

Revista Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas, v. 4, n. 2, Jul-Dez, 2021. 

 

P
ág

in
a 
1

5
7
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A „Uberização do Trabalho”, palavra derivada da empresa Uber, que teve sua 

criação em 2010 nos Estados Unidos e inserida no Brasil em 2014, significa recente 

modelo de trabalho que prevê um estilo mais informal, flexível e por demanda. Esse 

meio de trabalho vem crescendo cada dia mais, pois se popularizou como uma forma de 

renda para milhares de desempregados ou para aqueles que possuem registro na CTPS, 

porém, desejam fazer uma renda extra em seu orçamento. A flexibilização do horário de 

trabalho, a gestão do próprio tempo e o lucro são os atrativos que mais se destacam 

entre os motoristas que laboram com esses algoritmos. 

O cerne dessa nova forma está na possibilidade de transformar o trabalhador 

em um empreendedor de si próprio. Esse gerente passa a estar desprovido de qualquer 

direito, proteção ou garantia. Ao mesmo tempo, ele passa a arcar com uma série de 

riscos dessa atividade, o modo precário em que os motoristas elaboram suas funções, 

sem nenhum direito trabalhista e muita das vezes excedendo às 8h diárias da jornada de 

trabalho, conforme regula artigo 58 da CLT. 

Com o desemprego cada dia maior no país, muitas pessoas partem para essa 

forma mais prática e informal de trabalho. Com um leque de aplicativos de entrega e 

transportes esse tem sido o jeito mais rápido de levar o sustento para suas casas. Com 

esses algoritmos também vemos o crescimento da forma frágil de labor, proporcionando 

a esses trabalhadores a incerteza de uma estabilidade trabalhista futuramente. 

Muitos questionam a relação de labor desses aplicativos, sem qualquer direito 

trabalhista seus colaboradores ficam à mercê da escassez. Assim como o princípio da 

dignidade humana busca propiciar melhores condições de vida ao empregado, como a 

valorização do trabalho humano, não seria a hora de regularizar parte deste, para que 

assim haja uma estabilidade futura para seus trabalhadores? Assim, incentivar a criação 

de empregos não precários, seria fundamental na atual sociedade moderna. 

Apresentar esse novo, flexível, porém inseguro meio de trabalho  é de extrema 

importância, expor o método de contratação e como as empresas se posicionam em 

relação a deficiente forma de labor por seus motoristas, com isso iremos analisar a 

relação de trabalho da Pós Modernidade, Uber e os motoristas, a precarização do 

trabalho por intermédio de aplicativos de transporte, comentar a proteção do trabalho na 

principiologia constitucional e analisar as jurisprudências brasileiras.  
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O estudo deste trabalho será fundamentado em ideias e pressupostos de 

grandes especialistas no assunto, em específico, da área trabalhista, que apresentam 

significativa importância na definição e construção dos conceitos discutidos nesta 

análise, com isso, será analisado: jurisprudências, teses, artigos, periódicos, livros e sites 

totalmente habilitados sobre o tema. O método de pesquisa escolhido favorece uma 

liberdade na análise de se mover por diversos caminhos do conhecimento, 

possibilitando assumir várias posições no decorrer do percurso, não obrigando atribuir 

uma resposta única e universal a respeito do objeto. 

 

1 ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO  

No início das civilizações o trabalho tinha como finalidade a sobrevivência, 

limitando-se à coleta de plantas concedidas pela natureza e à caça de animais, 

atividades predominantemente físicas. Ao homem pertencia a caça e à mulher, as 

atividades que não necessitavam de muito esforço físico. Disso decorria uma divisão 

biológica do trabalho, sem necessidade de grandes escolhas, pois se buscavam os 

recursos naturais disponíveis. (ROHM; LOPES, 2015, p. 334) 

Em sua doutrina Vólia Bomfim (2018, p. 3) expressa sobre a origem da palavra 

trabalho. 

Do ponto de vista histórico e etimológico a palavra trabalho decorre 

de algo desagradável: dor, castigo, sofrimento, tortura. O termo 

trabalho tem origem no latim – tripalium. Espécie de instrumento de 

tortura ou canga que pesava sobre os animais. Por isso, os nobres, os 

senhores feudais ou vencedores não trabalhavam, pois consideravam o 

trabalho uma espécie de castigo. A partir daí, decorreram variações 

como tripaliare (trabalhar) e trepalium (cavalete de três paus usado 

para aplicar a ferradura aos cavalos). 

 

Com a Reforma Protestante o trabalho ganha um outro conceito, passando ser 

algo digno, proporcionando assim, um sentido de resgate ao trabalhador. Nessa época os 

operários eram donos de seus instrumentos de trabalho e tinham um autoconhecimento 

de seu ofício, podendo assim, perceber o produto acabado de seu labor. 

A primeira forma de trabalho foi a escravidão, onde o escravo era tratado como 

coisa, e não tinha nenhum tipo de direito, muito menos trabalhista, seu único dever era 

trabalhar. Após a abolição da escravidão no Brasil, em 1888, houve uma crescente mão-

de-obra livre e assalariada impulsionada com a chegada de imigrantes no país, a partir 
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de então se iniciaram alguns conflitos trabalhistas. O movimento operário começou a 

ganhar força no cenário político nacional, com isso, a necessidade de uma 

regulamentação trabalhista se tornava cada vez mais necessária. (BRASIL, 2013) 

Assim, em 1891 surgiram as primeiras normas de proteção ao trabalhador, com 

a criação do Decreto n° 1.313 que regulamentava o trabalho de menores de idade, um 

pouco mais a frente surge a lei de sindicalização rural, em 1903 e em 1907 a lei que 

regulou o direito a todas as profissões. Durante da 1° guerra a industrialização brasileira 

viveu um período de desenvolvimento acelerado, visto que a ela dificultou as 

importações de produtos, incentivando assim, o surgimento de novos ramos industriais 

no Brasil, com isso, quanto mais fábricas no país, mais a necessidade da criação de uma 

legislação trabalhista.  

Igualmente nesse período tivemos a criação da Organização Internacional do 

Trabalho – OIT, o qual se instituía regras protetivas aos trabalhadores, dessa forma, com 

o intuito de zelar e garantir o cumprimento dessas regras, foi criado em 1923 o 

Conselho Nacional do Trabalho. (COSTA, 2015)  

Com a revolução de 1930 Getúlio Vargas toma o poder, e seu principal 

discurso era, “Trabalhadores do Brasil...”. Em seu governo tivemos a elaboração de 

inúmeros direitos trabalhistas, como o salário mínimo, o décimo terceiro salário, as 

férias e a rescisão de contrato, no dia 26 de novembro do mesmo ano é originado o 

Ministério do Trabalho e em 1932 é instituída a obrigatoriedade da carteira profissional 

de trabalho – CPTS. (JUS, 2016) 

O passo decisivo para a criação da justiça trabalhista no Brasil, que passou a 

aplicar as consolidações das leis do trabalho só aconteceu com a constituição de 1934, 

mas a regulamentação efetuou-se em 1940. Dessa forma a justiça do trabalho foi 

incluída pela primeira vem em uma constituição federal, cujo objetivo era resolver os 

conflitos entre empregadores e empregados, trazendo principalmente grandes direitos 

aos trabalhadores. A carta constitucional de 1934 trouxe avanços sociais significativos 

para os trabalhadores, instituindo o salário mínimo, jornada de trabalho de 8h diárias e a 

indenização por dispensa sem justa causa, sindicatos e associações profissionais 

passaram a ser reconhecidos, com o direito de funcionar autonomamente. 

Essas conquistas ocorreram a duras penas por parte dos trabalhadores, pelas 

lideranças e que evidentemente a partir de um certo estágio e alguns ocorridos 

começaram a manifestar naturalmente que havia a necessidade de uma organização. A 
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partir de 1942 a oposição liberal ao Estado Novo cresce e é nesse momento que surge a 

ideia de uma consolidação das leis trabalhistas, reforçando o aspecto de proteção social 

que Getúlio Vargas procurava fixar como “grande protetor” da classe operária 

brasileira. Com isso, na data do dia 1º de maio de 1943 nasce o Decreto-Lei 5.452, a 

Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, unificando toda legislação trabalhista 

existente no Brasil. (BRASIL, 2013) 

A Constituição de 1946, no que lhe concerne, reintegrou o regime democrático 

no Brasil e desfez com o sistema corporativo previsto na Constituição anterior, nela foi 

assegurado ao trabalhador o direito à greve.  A cada constituição promulgada mais 

direitos os trabalhadores adquiriam, desse modo, em 1966 dispusemos de umas das 

maiores conquistas dentro dos direitos trabalhistas, a instituição do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço – FGTS, por meio da Lei nº 5.107/1966, com a finalidade de 

captar recursos para subsidiar o sistema habitacional, o que acabou, por si só, por se 

lançar de forma muito acentuada nas relações de trabalho, especialmente no que se 

refere às indenizações e estabilidades empregatícias. (MORETTO, 2012, p. 286) 

Com o passar dos anos e a cada dia adquirindo mais força acontece no dia 5 de 

outubro de 1988 a promulgação da nova constituição, o marco mais importante para 

democracia, a que abre caminhos para a reconstrução de um Estado Democrático de 

Direito, aquela adotada como “a constituição cidadã”. Com suas cláusulas pétreas nela 

se estampa o maior e mais significativo rol dos direitos trabalhista que o Brasil já 

possuiu, a nova carta considerada a mais democrática de todas reforça em seu artigo 

114, parágrafo 2º a legitimidade do poder da justiça do trabalho. 

Dentre várias mudanças se destacam a proteção contra a despedida arbitrária; 

piso salarial proporcional; licença à gestante; irredutibilidade salarial; limitação da 

jornada de trabalho diária para 8h e empregados urbanos e rurais passaram a receber 

tratamento isonômico. Os artigos 6º ao 11 apontam as principais normas relativas à 

matéria trabalhista, distingue-se que os direitos ali inscritos são, agora, o nível mínimo 

civilizatório permitido nas relações de trabalho no Brasil, conforme a determinação 

contida no caput do art. 7º. A legislação infraconstitucional apenas pode incrementar o 

que ali está assegurado, não pode suprimi-los.  

Para Bertolin e Tupiassú (2011) a constituição de 1988 trouxe o direito do 

trabalho elencado entre os direitos sociais e o mesmo é tratado como direito 

fundamental a dignidade da pessoa humana, com suas prerrogativas, assumem especial 
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importância, por ocuparem lugar de destaque nas relações de produção, que movem as 

economias nacionais e internacionais, além de se consistirem em importantes fatores de 

inserção do homem na sociedade ou, como denomina Maurício Godinho delgado, 

direitos que observam um patamar mínimo civilizatório ao trabalhador. (ÂMBITO 

JURÍDICO, 2011) 

Assim, com o passar do tempo, o direito do trabalho continua a se desenvolver, 

fato esse podemos observar com a Emenda Constitucional 72 de 2013, onde foi 

estendido aos domésticos diversos direitos trabalhistas, antes só garantidos aos urbanos 

e rurais. E em 2017 tivemos a reforma trabalhista – Lei 13.467/17, podendo ser vista 

como a maior reforma desde a constituição da CLT em 1943, que promoveu diversas 

alterações em seus textos. 

A nova lei foi muito questionada tanto pelo lado dos empregados quanto para 

os empregadores e o número de ações trabalhistas diminuiu no poder judiciário, 

entretanto, objetivamente a mesma não é o suficiente para impactar a contratação de 

trabalhadores, pois se não houver um desenvolvimento econômico ou um crescimento 

das empresas, dificilmente iremos conseguir mudanças consistentes. 

 

1.1 As relações de emprego na sociedade pós-moderna 

O trabalho sempre foi reconhecido pelo homem como meio de “sustentação” 

em todos os sentidos, entretanto, ele também é o motivo de grandes angustias. 

Relacionados em um contexto de extrema competição onde as instituições se percebem 

obrigadas a evoluírem cotidianamente, como novas máquinas e equipamentos, talentos 

novos, para responderem exigências de clientes e se perdurarem no mercado, o trabalho 

carece de renovações constantes, de profissionais propensos a aprenderem novas 

habilidades todo o tempo. (BARBOZA, 2015, p. 165). 

Com o início da década de 1970 a utilização das forças produtivas foi 

sucessivamente aplicando a microeletrônica nas grandes indústrias, por essa questão a 

redução da força de trabalho foi significativa, surgindo um menor investimento no 

capital variável e maior no capital constante (principalmente componentes 

computacionais). Com os ganhos adquiridos pelas inovações tecnológicas a mão-de-

obra braçal vem diminuindo constantemente, pressionando os processos de 

desregulamentação das proteções trabalhistas legais e o aumento das terceirizações. 
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A tecnologia “rígida” começa a se mostrar inadequada, o que coincide com o 

surgimento de uma nova base tecnológica, o desenvolvimento do computador, que abriu 

as portas para outros dispositivos que mais à frente seriam os smartphones, sistemas de 

georreferenciamento (GPS) e aplicativos que possibilitariam o surgimento de sistemas 

no modelo “Uberizado”, importante salientar que a propagação dos computadores e da 

internet possibilitou alterações não apenas no ambiente produtivo, mas em toda a 

sociabilidade humana constituída ao movimento do capital, favorecendo a comunicação 

e com isso acelerando o processo de globalização. (FRANCO; FERRAZ, 2019) 

Esses movimentam provocam uma reorganização empresarial, começa a se 

deixar o modelo fordista e as empresas se tornam cada vez mais bem-postas, só com 

empregados essenciais. O mercado de trabalho foi profundamente afetado com essas 

transformações. Com isso, as buscas de adequações a esses novos modelos precisam 

estar muito presentes.  

Vivemos uma competição industrial, uma incessante busca pelo conhecimento, 

pela inovação e pela produtividade. Dois lados se cruzam, do lado dos contras vemos os 

avanços na área da tecnologia, avanços esses que tem a capacidade de substituir o 

trabalho braçal humano, além de causar um caos inimaginável em relação a 

empregabilidade, certos que o avanço da automação e das tecnologias deixam cada dia 

mais milhares de desempregados, um verdadeiro “domínio das máquinas”. 

No entanto, conforme a tecnologia avança e as pessoas se acostumam com seus 

benefícios, fica claro que os avanços proporcionados por ela trouxeram muito mais 

benefícios do que malefícios para os seres humanos. No primeiro momento foi um 

grande choque de realidade o fim de postos de trabalho, devido ao impacto dessa 

ciência, com isso, tivemos um grande aumento de desempregados, todavia, com a 

extrema capacidade de adaptação do ser humano e a crescente necessidade de mão-de-

obra especializada fez surgir novas profissões. Entretanto, nessa nova geração de 

empregos, a qualificação profissional é essencial para o permanecimento no mercado de 

trabalho, a força agora é intelectual. 

 

1.2 Uberização e a precarização do trabalho 

Uberização é o termo usado para denominar novas formas de organização do 

trabalho, elas são intermediadas por meio de aplicativos de celular, que colocam em 

contato direto consumidores e prestadores de serviço, fornecendo uma maior 
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flexibilidade ao trabalhador que procura por uma nova oportunidade ou para aquele que 

pretende uma renda adicional em seu orçamento mensal. Esse tipo de flexibilidade 

muito vem sendo questionada, visto que o obreiro não dispõe de nenhum direito ou 

garantia, está totalmente desamparado pela legislação e qualquer tipo de despesa fica 

sob responsabilidade do motorista.       

Um modelo de trabalho que é peitado como atrativo e ideal, pois dissemina a 

possibilidade de se tonar um empreendedor, independente, flexibilidade de horários e 

imediato retorno financeiro. Ilusões como esta faz o mercado com esse gênero de 

tecnologia crescer rapidamente, enquanto as relações formais de trabalho despencam a 

cada dia.  O motorista está todo tempo a dispor do trabalho, contudo não tem nenhuma 

segurança sobre a renumeração que irá receber ao fim do dia, ou seja, vemos uma 

alteração na diferenciação entre tempo e trabalho. O motorista da Uber pode passar 24h 

conectado ao aplicativo e disponível ao labor, todavia o seu provento somente 

corresponderá as corridas realizadas, independentemente do tempo que esteve 

conectado a plataforma. O trabalhador vive em uma incerteza incessante. (ABÍLIO, 

2019) 

A relação de trabalho com seus motoristas consegue ser controlada pela 

plataforma tecnológica, fazendo com que a Uber consiga manter o trabalhador na 

atividade pelo máximo de horas possível e que este evite a rejeição de solicitações de 

serviços. As inúmeras horas trabalhadas leva, ao longo de suas jornadas de trabalho, ao 

desgaste corporal, físico e perecimento das condições psíquicas do obreiro, colocando 

em situação de vulnerabilidade não só a sua segurança, mas do mesmo modo, a do 

próprio passageiro. De acordo com Gaia (2019, p. 246) “O controle sobre a atividade do 

trabalhador indica condição de precarização em que o labor é desempenhado [...]”.  

A plataforma dispõe de mecanismos de tecnologia capaz de controlar os 

períodos de trabalho inativo. Essa prática concede que a Uber tenha o máximo de 

controle e fiscalização sob o trabalhador, por outro lado, não garante direitos básicos, 

como salário mínimo, jornada de trabalho limitada, adicionais legais, dentre outros 

direitos trazidos em nossa CLT, ou seja, para que sua remuneração mensal melhore o 

trabalhador é obrigado a aumentar, além dos limites legais permitido, sua jornada de 

trabalho, sem absolutamente nenhuma garantia de benefícios futuros. (GAIA, 2019, p. 

247) 

Segundo Rodrigo de Lacerda Carelli (GAZETA DIGITAL, 2016),  
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A exploração do trabalho na Uber é ainda pior, pois o controle se dá por 

programação. A empresa controla o tipo de carro, a forma de conduzir, o 

modo de se portar, o uniforme e a tarifa a ser cobrada. Tem total controle 

dos trabalhadores por meio do sistema de "cenouras e porrete", ou seja, de 

prêmios e castigos. 

Controla o quantitativo de mão de obra disponível, por meio de premiações 

em momentos de pouca oferta. Por outro lado, os trabalhadores não podem 

negar corridas e são desligados do sistema se não obtiverem certa nota dos 

clientes. Em poucas palavras: os trabalhadores da Uber são seus 

empregados, mas não reconhecidos como tal, desobrigando a empresa de 

seus deveres como empregadora. 

 

  Plataformas alegam ser apenas veículos em transações pessoa-a-pessoa, elas falam 

de valores como “comunidade”, elas falam de “usarmos os carros uns dos outros” e fazermos 

melhor uso dos recursos que temos. Elas falam sobre trocas entre pessoas ao invés de lidar 

com grandes corporações e empoderar indivíduos, elas são apenas grandes corporações que 

estão tentando escrever as regras do negócio para favorecerem a si mesmas. 

A Uber promove o seu serviço como um caminho para uma ótima vida, e o que 

vemos o tempo todo é o motorista pagando para Uber pela plataforma e a empresa 

percebendo grande parte do pagamento, assim muitos motoristas voltam para casa sem 

alcançar o salário mínimo. A razão principal para o seu crescimento não é realmente a 

tecnologia, esta é só um artifício para se esquivar das responsabilidades que a maioria das 

companhias nesse ramo possuem. Responsabilidade pela segurança, responsabilidade pela 

densidade do tráfego, por tudo isso eles dizem: "não é nossa responsabilidade". (SLEE, 2017, 

p. 149) 

 No modo de gestão da Uber, percebemos que o controle é praticado frequentemente 

pela empresa, embora ela traga novas formas de consumir pela tecnologia, não se pode 

permitir a inadequada forma do direito do trabalho. O modo precário do exercício da 

profissão vai contra a nossa constituição, especificamente em seu artigo 7º, XXVII, o direito 

fundamental social à proteção do trabalho contra a automação. (GAIA, 2019, p. 248) 

 

2 NATUREZA JURÍDICA DOS APLICATIVOS E SUA LEGALIDADE 

Muito se é debatido sobre a natureza jurídica da Uber com seu motorista, e se 

seu serviço é considerado forma de transporte público por tarifa ou privado de 

passageiros. Observando essas indagações abrimos a possibilidade de traçar diversas 

alegações jurídicas, com isso, esclarecer sua legalidade e ilegalidade. A Uber defende 
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sua permanência pois alega a má qualidade dos serviços prestados pelo táxi, má 

conservação dos veículos e a falta de preparo no atendimento de seus motoristas. 

Em contrapartida os taxistas afirmam que a Uber possui vantagens, pois não 

enfrentam nenhum tipo de fiscalização pública nem pagamentos de impostos, ao 

contrário dos táxis, visto que, para seu funcionamento os taxistas devem estar com sua 

permissão devidamente em dia. Todavia, esses argumentos são inaptos de atestarem a 

legalidade ou não do aplicativo. Se a Uber e seus motoristas sonegam impostos, 

recolhimentos fiscais ou pagamentos de taxas, cabe ao poder público fiscalizar, atuar e 

cobrar, não impedir uma atividade que foi considerada lícita. (LOTT, 2018) 

A prática do serviço foi reconhecida com a edição da Lei 13.640/18, que 

alterou a Lei 12.587/12 (Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana), para abranger 

em seu artigo 4º o inciso X, conforme abaixo. 

Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se: 

X – transporte remunerado privado individual de passageiros: 

serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao 

público, para a realização de viagens individualizadas ou 

compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários 

previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de 

comunicação em rede. (BRASIL, 2018, grifo nosso) 

 

A lei conferiu aos Municípios (e ao Distrito Federal) competência exclusiva 

para regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de 

passageiros, no entanto o motorista tem que cumprir com as devidas condições exigidas 

na mesma lei para que sua concessão seja autorizada. São elas:  

Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de 

passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios 

que optarem pela sua regulamentação, somente será autorizado ao 

motorista que cumprir as seguintes condições: 

I – possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior 

que contenha a informação de que exerce atividade remunerada; 

II – conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às 

características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder 

público municipal e do Distrito Federal; 

III – emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de 

Veículo (CRLV); 

IV – apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. 

(BRASIL, 2018, grifo nosso) 

 

 

A Lei 13.640/18, parágrafo único do artigo 11-B deixa claro a obrigatoriedade 

do cumprimento das diretrizes estabelecidas, "a exploração dos serviços remunerados de 
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transporte privado individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos 

previstos nesta Lei e na regulamentação do poder público municipal e do Distrito 

Federal caracterizará transporte ilegal de passageiros". (BRASIL, 2018) 

Caso não sejam atendidas as diretrizes mínimas estabelecidas na nova 

regulamentação, o motorista que prestar serviço de transporte privado individual poderá 

ter sua ação enquadrada como transporte ilegal de passageiros, infração prevista no 

artigo 231, VIII do Código de Trânsito Brasileiro Lei 9.503/1997. (BRASIL,1997) 

 

2.1 Requisitos da relação de emprego 

O vínculo de emprego, nada mais é do que, uma relação de contraprestação 

entre empregado e empregador, que ao ser desempenhado gera deveres e obrigações. A 

CLT menciona em seu artigo 3º que “considera-se empregado toda pessoa física que 

prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e 

mediante salário” (BRASIL, 2017). Deste modo, possuímos os elementos jurídicos para 

uma constatação da relação de emprego. 

Conforme Maurício Godinho Delgado, as condições para se configurar uma 

relação de emprego, para corrente dominante do Direito do Trabalho são: subordinação, 

habitualidade (não-eventualidade), onerosidade, pessoalidade e pessoa física. 

Analisando cada requisito que caracteriza o vínculo empregatício observamos a 

presença da pessoa física que é entendida pela doutrina como, 

 A apresentação de serviços que o Direito do trabalho toma em 

consideração é aquela pactuada por uma pessoa física (ou natural). Os 

bens jurídicos (e mesmo éticos) tutelados pelo Direito do Trabalho 

(vida, saúde, integridade moral, bem-estar, lazer, etc.) importam à 

pessoa física, não podendo ser usufruídos por pessoas jurídicas. 

Assim, a figura do trabalhador há de ser, sempre, uma pessoa natural. 

(DELGADO, 2017, p. 314). 
 

Na habitualidade (não-eventualidade), entendemos que o empregado deverá ter 

uma permanência mínima no labor. Para que seja considerado habitual, o trabalho não 

precisa ser continuo, isto é, todos os dias, entretanto deverá ser repetida prontamente 

uma atividade. Haverá uma periodicidade na prestação de trabalho, que poderá decorrer 

entre a semana, quinzenal ou até por mês. (DELGADO, 2017, p. 317). 

Segundo a legislação trabalhista, salário é o conjunto de vantagens devido pelo 

empregador ao trabalho prestado pelo empregado. Em sua obra Vólia Bomfim Cassar 

(2017, p. 261) alude que a onerosidade significa “vantagens recíprocas, o patrão recebe 
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os serviços e, o empregado, o respectivo pagamento. A toda prestação de trabalho 

corresponde uma contraprestação pecuniária ou in natura.” Não se admite relação de 

emprego a título gratuito, o empregado cede ao empregador a sua força de trabalho e em 

contrapartida ele deverá receber o pagamento de salário. 

Na pessoalidade o contrato que rege a relação de emprego tem o cunho intuitu 

personae, ou seja, o empregado não poderá se fazer substituir por outro trabalhador. O 

obreiro foi escolhido por suas qualificações pessoais ou virtudes, portanto, é contratado 

para prestar pessoalmente as obrigações. Vólia Bomfim Cassar (2017, p. 251, grifo do 

autor) esclarece que, “todavia, pode o empregador pôr um substituto de sua escolha ou 

aquiescer com a substituição indicada pelo trabalhador. Isto quer dizer que o contrato é 

firmado com certa e determinada pessoa.”  

Maurício Godinho Delgado (2017, p.324) destaca em sua obra que a 

subordinação é o requisito de máxima importância, entre todos os elementos, é o que 

adquire maior projeção na composição para legalidade da relação de emprego. A 

condição deriva do termo subordinare (sub – baixo; ordinare – ordenar), isto é, estado 

de dependência ou obediência associada a uma hierarquia de posição ou de valores, na 

qual o trabalhador se sujeita ao poder e as ordens do empregador, mantendo-se em uma 

posição de dependente. (DELGADO, 2017, p.325) 

 

 2.2 Tipos de subordinação  

Observamos que a subordinação jurídica que decorre de lei (arts. 2º e 3º da 

CLT), é um dos elementos indispensáveis para a caracterização da relação de emprego o 

que corrobora sua importância no contexto jurídico, com isso, a análise desse conceito 

se torna cada vez mais essencial dada a existência das novas formas de trabalho e suas 

práticas peculiares. 

2.2.1 Subordinação Direita e Indireta 

Quando a ordem ou comando parte diretamente do patrão, sócios ou diretores 

da empresa a subordinação será direta, ou seja, sem intercessor, são os próprios sócios 

que comandam diretamente seus empregados.  No caso da subordinação indireta, 

existirá intermediários, pessoas de confiança, onde o patrão destinará a ordem e a 

mesma será encaminhada ao trabalhador. (CASSAR, 2017, p. 256) 

2.2.2 Subordinação Subjetiva e Objetiva 
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A subordinação subjetiva em seu contexto seria receber ordens, comando 

técnico, punições e horário fiscalizado, o trabalhador depende das ordens do 

empregador. Esse tipo de subordinação era comum no trabalho escravo, quando o 

senhor feudal tinha o máximo poder na pessoa do trabalhador. Na objetiva o empregado 

está dentro de uma unidade produtiva, ele trabalha para finalidade do empreendimento, 

é levado em consideração aquela atividade e os benefícios trazidos pela realização desta 

pelo trabalhador para todo bem econômico, ou seja, todo comando do empregador recaí 

sobre os serviços executados pelo empregado. (CASSAR, 2017, p. 257) 

2.2.3 Subordinação Estrutural 

Em sua doutrina Maurício Godinho Delgado elucida que “o empregado 

participa da empresa enquanto instituição”, assim dizendo, muitas pessoas não prestam 

serviços diretamente ao empregador, assim muitos terceirizam algumas dessas tarefas 

em seu empreendimento. Neste caso, apesar de não haver expedição de ordem indireta, 

de exigência do cumprimento do horário ou normas expedidas diretamente pelo 

empregador, o trabalho fornecido por esse obreiro é essencial ao desenvolvimento da 

atividade econômica explorada pelo tomador de seus serviços. 

2.2.4 Parassubordinação 

A parassubordinação é a nomenclatura dada pelo Direito Italiano ao 

trabalhador híbrido, aquele que não é empregado, que não possui proteção do direito do 

trabalho, mas que possui algumas características de autônomo e algumas características 

de subordinado, prestando um trabalho de forma coordenada com o tomador dos 

serviços. Apesar desse requisito não ser reconhecido pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, alguns autores reconhecem e defendem a aplicabilidade desse instituto em 

nosso sistema, e outros que reconhecem, porém entendem ser a parassubordinação 

sinônimo da subordinação como esclarece Vólia Bomfim Cassar: 

Defendemos que a parassubordinação é sinônimo de subordinação e 

designa o estado de sujeição do trabalhador que não é empregado, 

podendo ser autônomo, eventual, ou de qualquer outra espécie. 

Existem trabalhadores que se situam na zona grise, cinzenta, numa 

zona fronteiriça, de difícil classificação como empregado ou como não 

empregado. Quando não forem empregados, apesar das características 

similares às destes, a subordinação toma o nome de 

parassubordinação. (CASSAR, 2017, p. 258) 
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Trazendo o nosso tema uberização, poderíamos concluir que existe na verdade 

uma relação de parassubordinação entre os motoristas e a Uber, pelas seguintes razões a 

seguir:   

Existe a prestação de um serviço de forma coordenada à empresa, 

havendo colaboração entre o motorista e a Uber. 

Há pessoalidade na prestação dos serviços, uma vez que o motorista 

está identificado no aplicativo e não poderá outra pessoa valer-se da 

sua identificação para realizar o trabalho. 

Os motoristas possuem formas determinadas pela Uber de executar o 

seu trabalho, se sujeitando aos padrões definidos pelo tomador dos 

serviços, a Uber. 

A Uber determina o valor a ser cobrado pelo motorista, 

estabelecendo percentual a si destinado. (JUSBRASIL, 2020) 

 

Expor os tipos de subordinação é de imensa importância, pois esse é o 

requisito de maior discussão quando se pronuncia vínculo empregatício com o 

motorista e a Uber. O labor prestado pelos motoristas não pode simplesmente fazer 

com que tais sejam compreendidos somente como parceiros individuais, há de serem 

reconhecidos alguns direitos, principalmente os tocantes à dignidade humana do 

trabalhador, inclusive direitos assegurados em normas internacionais. 

                     

3 ENTENDIMENTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO SOBRE O TEMA 

Mediante escassez referente ao assunto abordado, há várias ações que tramitam 

na justiça comum e na justiça do trabalho, de modo geral às ações propostas pelos 

motoristas requerem o reconhecimento do vínculo de emprego com a empresa Uber. As 

divergências de informações encontradas em sentenças proferidas são enormes, em 

recente decisão o Supremo Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal do Trabalho não 

reconheceram a existência de vínculo entre a Uber e o motorista, entretanto, ainda há 

Tribunais Regionais que alegam a existência dessa relação de emprego, proferindo 

assim algumas decisões em favor do condutor. 

3.1 As divergências entre decisões 

 Em setembro de 2019 a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

em conflito de competência nº 164.544 - MG (2019/0079952-0), entendeu que não há 

relação de emprego entre o motorista que teve a sua conta suspensa pela empresa Uber. 

No acordão o relator Moura Ribeiro elenca que os motoristas parceiros não mantêm 

uma vinculação hierárquica com a empresa, que os horários são estabelecidos pelos 
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próprios motoristas e que não recebem salário fixo, descaracterizando assim qualquer 

relação de emprego. (BRASIL. 2019) 

Simultaneamente no mesmo acordão o magistrado também expõe: 

O sistema de transporte privado individual, a partir de provedores de 

rede de compartilhamento, detém natureza de cunho civil. Nesse 

processo, os motoristas, executores da atividade, atuam como 

empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa 

proprietária da plataforma", afirmou. (BRASIL, 2019) 

 

A 5º turma do TST em julgamento ao RR – 1000123-89.2017.5.02.0038, no 

dia 05 de fevereiro de 2020 negou, por unanimidade, o reconhecimento do vínculo 

empregatício a um motorista de Guarulhos, São Paulo, que prestava serviços a 

plataforma Uber, de acordo com Fernanda Valente os ministros alegam que “o 

aplicativo de transporte de passageiros presta um serviço de intermediação e, por isso, o 

motorista que usa a plataforma não tem relação trabalhista”. (CONJUR, 2020) 

O ministro Breno Medeiros, relator do caso expressa que:  

 
                                             O reclamante admite expressamente a possibilidade de ficar off-line, 

sem delimitação de tempo, circunstância que indica ausência completa 

e voluntária de prestação de serviços em exame que só ocorre em 

ambiente virtual. Tal fato traduz na prática a ampla flexibilidade do 

autor em determinar sua rotina, seus horários de trabalho, locais que 

deseja atual  e quantidade de clientes que deseja atender por dia, tal 

auto determinação incompatível com o reconhecimento da relação de 

emprego que tem como pressuposto básico a subordinação, elemento 

no qual se funda a distinção com o trabalho autônomo. (BRASIL, 
2020) 

A Uber em seu recurso de revista sustentou que não opera como uma empresa 

de transporte e sim como plataforma digital, e que os motoristas atuam como parceiros. 

A empresa ainda alega que, ao assinar o contrato de intermediação digital o motorista 

está de acordo com os termos e as condições propostas, assim os motoristas parceiros e 

a Uber mantêm uma relação uniforme. (MIGALHAS, 2020) 

Em decisão contrária a 5º Turma do TST, no dia 02 de março de 2020 o juiz 

Átila Rold Roesler, da 28º Vara de Trabalho de Porto Alegre, reconheceu no processo 

de nº 0021864-81.2017.5.04.0028 a relação de emprego entre a Uber e um motorista, 

determinando o registro na CTPS do trabalhador.  

O magistrado menciona “que somente completa inexistência de uma jornada 

fixa de horas não era suficiente para afastar a ausência de subordinação”, o juiz também 
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destaca que a relação de trabalho tem evoluído constantemente, e para que não haja 

nenhuma exploração da mão de obra sem qualquer proteção é necessária uma maior 

análise desses requisitos para uma configuração do vínculo empregatício. (CONJUR, 

2020) 

A mais recente decisão sobre o assunto ocorreu em julho de 2020 na cidade de 

São Paulo, onde a juíza substituta do trabalho Raquel Marcos Simões também 

reconheceu o vínculo de emprego na reclamação trabalhista nº 1000540-

24.2019.5.02.0086, segundo a magistrada, ainda que a Uber insista em alegar que sua 

natureza seja de intermediação de negócios, é a própria empresa que define todos os 

essenciais pontos da atividade que será elaborada pelo motorista. 

Na mesma decisão a juíza expõe:  

O que é mais engenhoso é constatar que através de um contrato de 

adesão, o intermediador desloca para si o direito de receber 

diretamente do motorista (dono do negócio) o valor total da prestação 

do serviço de transporte! (...) Essas premissas são absolutamente 

incompatíveis com o negócio de intermediação, porque a reclamada 

age como verdadeira dona do empreendimento. (MIGALHAS, 2020) 

Desse modo a análise de Raquel Marcos Simões sobre o caso concluiu que há 

pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação entre o reclamante e a 

reclamada, declarando assim, o seu vínculo de emprego. Dessa maneira fica a Uber 

responsável por registar em CTPS o período trabalhado pelo motorista, pagamento de 

aviso-prévio, 13º salário férias acrescidas de 1/3 e recolhimento do FGTS, do mesmo 

modo sobre as verbas rescisórias, acrescidas de indenização de 40%. (MIGALHAS, 

2020) 

Como já sabido, o Direito do Trabalho foi criado para suprir as necessidades 

humanas, com a finalidade de presidir as relações de trabalho entre empregadores e 

empregados, com isso, os seus princípios devem ser cumpridos independentemente da 

relação de emprego ou trabalho, pois os mesmos auxiliam para que uma norma de 

conteúdo injusto seja aplicada, na intenção de sempre alcançar a justiça 

Assim, expostas nas últimas páginas algumas divergências dentro da justiça do 

trabalho, verificamos a extrema necessidade de que haja elaboração de uma legislação 

específica para regulamentar as relações trabalhistas envolvendo aplicativos de 

transporte, para Andréa Marin dos Santos “A flexibilização das normas trabalhistas 

deve ter por escopo a adequação de seus conteúdos à realidade fática das relações 

https://pje.trt2.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/10005402420195020086
https://pje.trt2.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/10005402420195020086
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empregatícias, e não a mitigação de direitos trabalhistas sob o mote do “negociado sobre 

o legislado”. (JUS NAVEGANDI, 2004). 

 

CONCLUSÃO 

 

Pode-se perceber que o trabalho hoje é o meio de se proporcionar mais 

dignidade para si e outros. Na era da tecnologia dos algoritmos e o alto número de 

desemprego passamos por situações de descaso com o trabalhador, e a dignidade do 

labor se torna a cada dia mais escassa, o aplicativo ganha cada vez mais, enquanto o 

motorista precisa ter uma jornada de trabalho desgastante para conseguir o sustento para 

suas famílias.  

A disputa é instaurada como nova norma, assim, o colaborador é convencido 

de que o intuito existencial dos homens no mundo, e, desse modo, seu papel, se 

compacta apenas pela concretização de si por meio de luta de posições e espaços em 

uma corrida assídua por produtividade. O resultado, conforme citado, seria uma nova 

sociedade global irracional, em que se comparam cada vez mais riqueza e pobreza, 

conhecimento e ignorância, bem-estar e sofrimento, proteção e insegurança. 

A atual constituição destacou em seu artigo 7º que a base do ordenamento 

jurídico é o princípio da dignidade da pessoa humana e a dignidade dos trabalhadores, 

além disso a constituição federal também prevê a função social da empresa. Ela tem a 

livre iniciativa de um lado, tem que buscar lucros, algo que não podemos negar ser 

importantíssimo para o país, todavia, a empresa precisva preservar a saúde fica e mental 

dos seus trabalhadores.  

Com base no princípio protetivo as partes são desiguais, assim como na relação 

de consumo em que o consumidor é a parte mais frágil, sendo assim, na relação 

trabalhista o empregado é a parte mais fraca. Com isso, a necessidade de uma 

regularização onde o motorista não seja lesado e tenha um mínimo de amparo se faz 

necessária urgentemente. 

O artigo aqui apresentado teve a intenção de expor esse “novo” meio de labor, 

explorando seu lado precário e pouco percebido por nossos legisladores, entretanto não 

podemos esgotar as possibilidades de estudos que busquem adentrar na compreensão 

das nuances da uberização para que assim o direito ao trabalhador não se perca ao longo 

dos anos. 
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ADOÇÃO INTUITO PERSONAE: MELHOR INTERESSE DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Ramab Fernandes Villanova Serra
1
 

Michelly Brandão Reis
2
  

 

RESUMO 

 

Este artigo tem por objetivo a análise jurídica da “Adoção Intuitu Personae”, 

envolvendo assim a ligação afetiva entre a criança ou o adolescente com um terceiro, 

visando num futuro próximo sua guarda de fato, para formar uma família.  Em regra é 

necessário seguir o padrão referido em lei, através de seus trâmites e parâmetros, 

realizando o Cadastro Nacional de Adoção – CNA. Com base na doutrina e na 

jurisprudência busca-se fundamentar casos em que são concedidos a adoção a sujeitos 

não inscritos neste cadastro de adotantes. Com a instituição da Constituição de 1988, e 

adesão com o princípio da proteção integral, o adotante torna-se peça fundamental no 

processo de adoção. Desta forma, é reforçada a ideia de que o fundamental não é a 

obtenção de um filho para uma família, e sim o zelo e o afeto pelo adotante, 

resguardando o melhor interesse e proteção da criança ou do adolescente.  Relata ainda 

sobre o cadastro de pretendentes à adoção, conforme está expresso no art. 50 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e sua possível flexibilização, no que versa o 

principio do melhor interesse e o vínculo afetivo. 

 

Palavras-Chaves: Adoção. Vinculo. Intuitu Personae. 

 

ABSTRACT 

 

ADOPTION INTUITU PERSONAE: BETTER INTEREST FOR CHILDREN 

AND ADOLESCENTS 

The monographic work aims at the legal analysis of the “Adoption Intuitu Personae”, 

thus involving the affective bond between the child or adolescent with a third party, 

aiming in the near future for their de facto custody to form a family. As a rule, it is 

necessary to follow the standard referred to in law, through its procedures and 

parameters, carrying out the National Adoption Register - CNA. Based on doctrine and 

jurisprudence, we seek to substantiate cases in which adoption is granted to subjects not 

registered in this register of adopters. With the establishment of the 1988 Constitution, 

and adherence to the principle of integral protection, the adopter becomes a key player 

in the adoption process. Thus, the idea is reinforced that the fundamental thing is not to 

obtain a child for a family, but rather the zeal and affection for the adopter, safeguarding 

the best interest and protection of the child or adolescent. It also reports on the 

registration of applicants for adoption, as expressed in art. 50 of the Statute of the Child 

and Adolescent and its possible flexibility, regarding the principle of best interest and 

the affective bond. 
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REVISTA CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS 
 

 

Revista Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas, v. 4, n. 2, Jul-Dez, 2021. 

 

P
ág

in
a 
1

7
7
 

 

Keywords: Adoption. Bond. Intuitu Personae. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste artigo é analisar as instituições que adotam a personalidade 

intuitiva, considerar o tema do assunto, discutir os anseios dos pais, como determinante 

da escolha dos adotantes e o interesse superior da criança, tendo como pano de fundo o 

melhor interesse do menor e do adolescente. 

No Brasil, atualmente temos 34,8 mil crianças e adolescentes nas casas de 

acolhimento e demais instituições públicas, conforme pode ser verificado no painel on-

line do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), em contrapartida, temos 

36.706 pretendentes à adoção. Ora, verifica-se que a quantidade de pretendentes é maior 

que a quantidade de crianças e adolescentes a serem adotadas, e a pergunta que 

devemos fazer é: Por quê? É uma conta que não fecha! Não teríamos casas de 

acolhimentos tão cheias se a “escolha” pelos pretendentes não fosse tão excludente, a 

busca por um padrão (crianças brancas, por exemplo) é um dos elementos que 

influenciam na fila de espera para a adoção. 

São muitos os fatores que podem influenciar nos números demonstrados acima, 

mas não temos como analisar todos, e também não temos como apresentar uma solução 

para a problemática, razão pela qual, esta pesquisa irá se debruçar na análise da adoção 

intuitu personae que pode ser considerada uma forma aceitável de reduzir os números 

das crianças e adolescentes nas casas de acolhimento. Mas quando se fala em adoção 

intuitu personae esbarrasse na burocracia, e em uma discussão quanto às formas de 

adoção.  

O processo de adoção no Brasil passou por grandes transformações, desde a 

desburocratização até a reflexão da quebra de alguns paradigmas. E nesse processo de 

transformações, considera-se a manifestação da vontade da mãe biológica. 

É fato que o processo de adoção no Brasil é demorado, e temos dados que 

comprovam que esperar por uma família em um abrigo pode causar danos às crianças. 

Razão pela qual, se faz necessário mostrar que a proibição de estilos de personalidade 

intuitivos é uma obediência a padrões objetivos estritos e estimula a prática de medidas 

como a adoção pronta e a adoção à brasileira. 

No primeiro capítulo, compreende-se que os aspectos gerais da adoção, visando 
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questões básicas como: natureza jurídica, conceito, parte histórica e o procedimento 

jurídico exigido pelo ordenamento, bem como, conceito de adoção no Brasil, princípios 

e regras presentes na constituição, e o conceito de família observado sob a ótica de 

diversos doutrinadores, e breve análise da evolução histórica do instituto da adoção, 

além de tratar dos aspectos gerais da adoção, guarda e tutela, onde retrata sobre a 

inserção da criança e do adolescente num lar substituto e o dever que o Estado e família 

possuem, devendo assegurar os mesmos o direito a vida. 

No segundo capítulo, verificar-se-á o procedimento e legislação que se dá à 

adoção, sempre buscando o melhor interesse do menor, bem como, analisar-se-á os 

malefícios causados a crianças que passam por determinado período em abrigos, à 

espera de uma família que se proponha a adotá-las. 

No terceiro e último capítulo entraremos em nosso objeto de pesquisa que é a 

adoção intuito personae. 

 

1. ADOÇÃO NO BRASIL 

 

Neste tópico vamos trabalhar alguns conceitos, como, adoção e família, bem 

como, faremos uma breve análise da evolução histórica, com o intuito de melhor 

compreender a temática. 

 

1.1 Conceito de adoção no Brasil 

 

O que vem a ser a adoção? Adoção é um ato jurídico, pelo qual uma pessoa 

recebe em seu âmbito familiar outro como filho, independentemente de existir entre elas 

qualquer relação de parentesco consanguíneo ou afinidade. É importante destacar que o 

termo adoção provém do latim ad aptare, optar, escolher. 

Sendo assim, pode-se dizer que a doção é um ato jurídico, em que um casal ou 

uma única pessoa aceita um terceiro estranho como filho. E conforme inteligência do 

art. 1.521 do CC/02, depreende-se que a adoção confere ao adotado a condição de filho, 

destituindo-o do poder familiar da família biológica e promovendo-o a família 

substituta, salvo quanto aos impedimentos para o casamento. 

Ainda, conforme dispõe o artigo 277 § 6° CF/88, o filho adotivo é equiparado ao 

filho natural, possuindo os mesmos direitos e deveres, não podendo ter nenhum tipo de 

discriminação, filho adotado é filho! 
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Maria Berenice Dias entende a adoção como: uma forma de amor; uma 

maneira didática e atual com clareza e abrangência; vejamos: 

 

O Estado impõe a si obrigações para com os seus cidadãos. Por isso 

elenca a Constituição um rol imenso de direitos individuais e sociais, 

como forma de garantir a dignidade de todos. Isso nada mais é do que 

o compromisso de assegurar afeto. [...] Com a consagração do afeto a 

direito fundamental, resta enfraquecida a resistência dos juristas que 

não admitem a igualdade entre filiação biológica e a socioafetiva. O 

princípio jurídico da afetividade faz despontar a igualdade entre 

irmãos biológicos e adotivos e o respeito a seus direitos fundamentais. 

O sentimento de solidariedade recíproca não pode ser perturbado pela 

preponderância de interesses patrimoniais. (DIAS, 2016, p. 84-85). 

 

Há princípios e regras presentes em nossa Constituição Brasileira (CF/88) a 

fim de garantir o direito do menor, não causando dano algum a esses menores, trazendo 

como direito fundamental a igualdade com os filhos consanguíneos. Enquanto a doção 

Intuitu Personae, não há nada escrito em nenhum lugar que só pode adotar aqueles que 

estão inscritos no Cadastro Nacional de Adoção. Logo, entende-se como aceito, 

inclusive é esse o entendimento de Kusano, vejamos: 

 

Adoção intuitu personae é aquela em que a mãe manifesta a vontade 

de disponibilizar o filho para a adoção e, sem que tenha havido a 

suspensão ou a perda do poder familiar, indica, fundamentalmente, 

pessoa determinada a ser o adotante, antes que esta tenha convivido 

com o adotante e, por isso, ainda não criado o vínculo de afeto, 

desnecessário que o indicado esteja previamente inscrito no cadastro 

de adotantes (...). (KUSANO, 2011, p. 126) 

 

Mais adiante trataremos especificamente quanto à adoção intuitu personae, 

sendo verificado a forma como se dá, bem como a discursão doutrinária e 

jurisprudencial quanto a temática.  

 

1.2 Conceito de família 

 

Atualmente o conceito de família passou por grandes transformações, pois nossa 

sociedade mudou, e para atender a nova realidade desta sociedade que hoje se apresenta, 

se faz necessário compreender o conceito de família sob uma ótica contemporânea. 

Considera-se família em sentido biológico ou genérico (conceito este não 

contemporâneo), sendo um grupo de pessoas que descendem do tronco ancestral 

comum. Porém, há uma nova ideia de família que estabelece na atualidade. Ou seja, não 
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se tem mais aquele conceito engessado de família, ligado ao “poder patriarcal”. 

Apesar de temos a família biológica, conhecida como “tradicional” estrutura 

familiar denominada elementar, se faz necessário destacar que as transformações sociais 

e culturais, proporcionaram a existência de diferentes estruturas familiares. Percebe-se 

que a Carta Cidadã de 1988, brindou um grande avanço quanto ao conceito de família, 

que rompe com aquela visão de família tradicional e patriarcal, conforme leciona o 

artigo 226 da referida Carta Magna, que versa o seguinte: “A família, base da sociedade, 

tem especial proteção do Estado”, e, seu parágrafo 4º diz o seguinte: “Entende-se, 

também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes”. 

Ainda, em decorrência desse grande processo de transformação social e cultural, 

hoje temos a existência de um conceito plural de família, logo, existem novas noções de 

família, como por exemplo, a homoafetiva, anaparental, mosaico ou pluriparental, 

paralela e eudomonista. Não iremos conceituar cada um desse tipo de família, por não 

ser nosso objeto de estudo. 

E por todo exposto, compreende-se que a família é constituída pelas relações de 

afeto, afinidade e amor, e não apenas por uma relação biológica. 

No próximo item vamos analisar alguns aspectos gerais quanto a adoção 

(evolução histórica, guarda e tutela) 

 

1.3 Breve análise da evolução Histórica 

 

A adoção surgiu há mais de dois mil anos atrás, nos povos antigos, como por 

exemplo, nos povos hindus, persas, egípcios e hebreus, que realizam a adoção como um 

modo de tributo à família. Depreende-se isso da leitura do art. 185 do Código de 

Hamurabi: “Se um homem adotar uma criança e der seu nome a ele como filho, criando-o, esse 

filho crescido não poderá ser reclamado por outrem”. 

Existem passagens importantes na bíblia no que se refere à adoção, como por 

exemplo: Jacó que adotou seus netos Efraim e Manassés, filhos de seu filho José. Moisés foi 

encontrado às margens do rio Nilo, sendo assim adotado pela filha do faraó. 

Há relatos históricos que demonstram que a adoção surgiu na Grécia Clássica e 

na Roma antiga. E, foi em Roma que se deu a grande difusão da adoção, com o fito de 

conceder a quem não teve filhos a oportunidade da continuação das cerimônias 

religiosas domésticas, ou seja, não tinha o mesmo significado que tem na atualidade, 
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conforme nos ensina Arthur da Silva Marques Filho, vejamos: 

 

Em Roma, o sentido da adoção é diverso do empregado nos dias 

modernos e foge do campo afetivo. Estando vinculado a um conceito 

próprio de hierarquia decorrente em grande parte da religião, todos os 

descendentes estavam ligados ao pater, até seu falecimento. A religião 

tinha influência preponderante e cada família possuía seu culto 

doméstico, sendo sacerdote o pater, a quem cumpria prestar as honras 

e seguir as tradições de seus ancestrais (...) (SILVA FILHO, 2009). 
 

Observa-se que era um ritual religioso e patriarcal, somente os chefes de 

família do sexo masculino, eram permitidos realizarem esse ritual. Então surge a ideia 

de adoção, visando proporcionar descendentes masculinos as famílias que não tinham, 

podendo assim continuar o culto aos mortos. 

Quando passamos para o período da idade média, observa-se que a adoção caiu 

em desuso, isso se deu porque a igreja católica recriminava a prática da adoção, sendo 

totalmente contrária a essa ideia, uma vez que, acreditavam que o sacramento do 

matrimônio tinha um propósito maior, qual seja a procriação. Aqueles que não podiam 

ter filhos deveriam batizar uma criança, propagavam a ideia de a adoção não ser 

necessária. Aliás, é importante destacar que o instituto da adoção ia de encontro aos 

interesses econômicos predominantes naquela época, pois se a pessoa morresse sem 

herdeiros, seus bens eram destinados a igreja ou aos senhores feudais. 

No Brasil, as primeiras ações de assentimento à criança abandonada, ocorreram 

mediante a tradição portuguesa, que se deu por meio da criação da roda dos expostos 

nas Santas Casas de Misericórdia. Nas quais as principais formas foi a de salvador em 

1726, Rio de Janeiro em 1738, Recife em 1789 e São Paulo em 1825. Neste período, a 

partir do surgimento das primeiras rodas dos expostos, houve surgimento de outras 

rodas menores em diversas cidades do País. 

Fazendo uma retrospectiva histórica de nossa legislação, verifica-se a marca 

evolutiva no sentido de liberalizar a adoção, diminuindo assim, as exigências legais. 

Conforme versa os arts. 368 a 378 do Código Civil de 1916. Embora a adoção veio 

prevista de forma expressa no Código Civil de 1916, se faz importante frisar que, 

somente aqueles que não tinham filhos biológicos poderiam adotar. 

Ademais, o Código revogado de 1916, previa uma série de restrições, como, 

por exemplo, o art.368 c/c o art. 376, trazia como idade mínima para o adotante, a idade 

de cinquenta; exigia uma diferença de idade entre adotante e adotado de no mínimo 18 

anos e estabelecia o vínculo parental limitando a pessoa do adotado e adotante. 
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O engessamento e, a dificuldade imposta pelo Código Civil de 1916 dificultava 

e, restringia o processo de adoção, e com a finalidade de tornar o processo mais simples, 

foi editada a Lei de n. 3.133 de 1957, que alterou os artigos 368, 369, 3742, 374 e 377 

do Código Civil de 1916, para prever, principalmente que: só maiores de trinta anos 

podiam adotar/ adotante tinha que ser dezesseis anos, mais velho que o adotado, quando 

o adotante tivesse filhos legítimos, legitimados ou reconhecidos, a relação de adoção 

não envolveria sucessão hereditária, portanto o casal não precisaria mais comprovar que 

não tinha filhos biológicos. Mas mesmo assim, não concedia ao filho adotado a 

condição de filho, excluía o adotado da linha sucessória. 

A espécie de adoção foi criada como o advento da lei 4.655/65, denominada 

legitimação adotiva, que dependia de decisão judicial e fazia cessar o vínculo de 

parentesco entre o menor e a família biológica, trazendo uma série de regras, mas 

também não tratava o adotado como filho legítimo.  

Adiante, em 1979, entrou em vigor a Lei n. 6.697/79, conhecida como código 

de menores, onde previa a adoção plena, sendo o vínculo de parentesco estendido à 

família do adotante, fazendo assim com que o nome dos ascendentes passasse a constar 

no registro de nascimento do adotante independentemente do consentimento expresso 

dos avôs.  

Mesmo com a grande evolução do tema, observa-se que todas essas leis eram 

contaminadas pela discriminação e teimavam em diferenciar o filho biológico do filho 

adotivo, distinguindo seus direitos dentro de uma família, excluindo da linha sucessória 

e tratando-o como ilegítimo.  

Somente com o advento da Constituição de 1988, que tivemos uma ruptura 

com o antigo conceito de família, ocasionando uma nova característica para o Direito de 

Família, de modo que, para o instituto da adoção, foi positivado o princípio da 

isonomia, concedendo ao adotado a qualidade de filho, proibindo qualquer forma de 

discriminação, não recepcionando os artigos do Código Civil de 1916 que dava 

tratamento diferenciado. 

E posteriormente, com a entrada em vigor do estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) – art. 20 e 41 – e do Código Civil de 2002 – art. 1596 -, também 

temos a expressa proibição de qualquer forma de discriminação entre filhos biológicos 

ou adotivos. 

Diante de toda evolução histórica e com as diversas alterações em nosso 
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ordenamento jurídico, percebe-se que a adoção deixa de ser vista sob uma ótica 

contratual, onde se limitava ao ato de conceder uma criança para uma família, e se 

busca construir uma nova percepção, o que se pretende atualmente em um processo de 

adoção é a busca de uma família para o menor, mudando assim, a perspectiva, pois o 

intuito passa a contar-se no melhor interesse do menor. Logo, sai da figura dos 

adotantes e passa-se a valorizar a figura do adotado. 

Desta feita, atualmente, não há diferença nenhuma, do filho biológico em 

relação ao filho adotivo. Com a adoção a criança deixa de possuir qualquer vínculo com 

seus pais biológicos e quanto á família promovente, o adotado passa a ter todos os 

direitos que quaisquer dos filhos naturais possam possuir, tais como nome, parentesco, 

alimentos e sucessão. Os pais, por sua vez, possuem o dever de guarda, criação, 

educação e fiscalização. 

 

1.4 Guarda e tutela 

Conforme preceitua o art. 227 da Constituição Federal de 1988, a família, o 

Estado e a sociedade têm o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem o 

direito à vida, à saúde, à dignidade, cultura e à convivência familiar, garantindo-lhes um 

desenvolvimento físico, espiritual e intelectual saudável, bem como, promover e a 

inclusão na sociedade. Razão pela qual, tanto em nossa Carta Magna, quanto no ECA, 

temos como regra, assim, a permanência dos filhos junto aos seus pais biológicos, para 

que sejam criados com afeto e compreensão. 

Entretanto, nem sempre isso possível, por isso, há situações, em que o 

afastamento dos genitores é o único meio possível para garantir ao menor uma vida 

saudável. Pois, casos de maus-tratos, abandono, tortura e outras hipóteses que 

impossibilitam a permanência do pupilo com família de origem não são raros no país. 

Nesses casos, a criança ou adolescente deverá ser inserido na denominada família 

substituta. Neste sentido, a lição de Rodrigo da Cunha Pereira, observa-se: 

 

[...] as famílias substitutas e os pais sociais cumprem também a função 

de suprir o desamparo e abandono, ou pelo menos parte dele, das 

crianças e adolescentes que não tiveram o amparo dos pais biológicos. 

Assim, podemos dizer: que o ECA, além de ser um texto normativo, 

constitui-se também em uma esperança de preenchimento e resposta 

às várias formas de abandono social e psíquico de milhares de 

crianças (PEREIRA, 2000, p. 585) 

 

A inserção da criança e do adolescente em lar substituto possui natureza 
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jurídica de medida de proteção conforme dispõe os artigos 98 e 101, IX da Lei 8,068/90 

(ECA), que prevê três modalidades: guarda, tutela e adoção. A última, sem dúvida é a 

mais completa de todas, pois há inclusão da criança/adolescente no seio da família, 

enquanto nas demais modalidades o responsável não exerce de forma plena o poder 

familiar. A primeira e grande distinção entre os institutos é que, ao contrário da adoção, 

na tutela e na guarda os vínculos com a família biológica não são rompidos e o menor 

não é acolhido na condição de filho. 

Em suma, a guarda implica o dever de ter a criança ou adolescente consigo e 

prestar-lhe assistência material, moral e educacional, conferindo a seu detentor o direito 

de se opor aos terceiros, inclusive aos pais conforme versa o art. 30 ECA. Destina-se a 

regularizar a posse de fato do menor, podendo ser deferida de forma liminar nos 

processos de adoção ou tutela. No entanto, o juiz pode deferir a guarda 

excepcionalmente para suprir a falta dos pais.  

Há duas espécies de guarda, levando-se em consideração o período em que é 

exercida a sua origem. Quando deferida pelo juiz pelo prazo de 30 a 90 dias é 

denominada de provisório, no curso do processo de guarda, tutela ou adoção. A guarda 

provisória é medida de extrema importância para criança/adolescente tenha um período 

de adaptação ao novo seio familiar e possa se desenvolver de forma saudável. O Art. 6º 

da Declaração Universal dos Direitos da Criança é incisivo ao afirmar que a criança tem 

direito a amor e compreensão, sendo responsabilidade do Estado e da Sociedade 

oferecer os cuidados necessários as crianças que não tenham família, e este mesmo 

entendimento que nos traz o artigo 19 do ECA. Vejamos: 

Art.19 Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado 

no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 

assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da 

presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. 

  

Em contrapartida, a guarda definitiva é deferida por sentença nos processos em 

que o pedido principal é expressamente a guarda.  

A tutela, por sua vez, tem necessariamente, o dever de guarda, somando-se, 

ainda o poder de representar o tutelado nos atos da vida civil e o administrar seus bens, 

logo, a tutela é instituto direcionado para os casos de órfãos de pais mortos ou 

declarados ausentes conforme o disposto no art. 1728, I e art.6º do Código Civil.  

Por sua vez, o instituto da adoção tem por objetivo a inserção do menor no seio 

de uma família que irá proporcionar um bom desenvolvimento – físico, emocional e 
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espiritual - suprindo-lhe, na medida do possível todas as suas necessidades, sejam elas 

de natureza afetiva, psíquica, física ou econômica. Os interesses dos adultos envolvidos 

são secundários, devendo o juiz da infância e juventude verificar se a adoção irá trazer 

reais benefícios ao menor, levando em consideração os aspectos educacionais, sociais e 

emocionais.  

Se faz necessário destacar que a adoção possui caráter irrevogável, ou seja, o 

vínculo com a família biológica se rompe de forma a nunca mais se restabelecer. A 

criança adotada se torna filha do adotante, com todos os direitos de um filho biológico. 

Como consequência desta regra, tem se o art. 49 do ECA, o qual estabelece que o poder 

familiar dos pais biológicos não se restabelece com a morte dos pais adotivos.  

E, os pais adotivos não podem rever a adoção, após o estágio de convivência, 

tendo caráter irrevogável e irretratável. No entanto, não são raros os casos em que, após 

anos de convivência, os filhos adotivos são devolvidos para os abrigos de onde vieram. 

Em caso de “devolução” pelos pais adotivos, eles podem ser condenados pelo crime de 

abandono de incapaz, capitulado no art. 133 do Código Penal e, na esfera cível, podem 

ser obrigados a ressarcirem o menor pelos danos morais causados além de terem que 

pagar pensão alimentícia até maioridade. 

 

2 ADOÇÃO: PROCEDIMENTO E ESPÉCIES DE ADOÇÃO 

 

Neste capítulo, far-se-á uma breve análise quanto ao procedimento de adoção 

no Brasil, não se objetiva se aprofundar sobre a temática, mas, entende-se que para 

melhor compreensão o objeto de pesquisa, se faz necessário tecer alguns comentários 

tanto quanto ao procedimento quanto as espécies de adoção. 

 

2.1 Breve análise quanto ao procedimento para adoção: ART. 50 do ECA 

. 

Conforme já visto anteriormente, a adoção ocorre por meio de um processo 

judicial diante do juiz da vara da infância e juventude, se o adotado for menor de 18 

anos ou perante a vara de família se o adotado for maior. No que se refere à adoção de 

menores, há três procedimentos distintos de acordo com o caso concreto. 

Nos casos em que a família já convive com o menor, - criança ou adolescente -, 

que visa adotar e pretende legitimar laços afetivos já existentes, os interessados podem 

ajuizar o pedido de adoção em petição assinada pelos requerentes, quando os pais forem 
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falecidos, tiverem sido destituídos do poder familiar ou aceitem expressamente ao 

pedido (adoção consensual). Na hipótese dos pais biológicos ainda não tenham sido 

destituídos do poder familiar, pode-se cumular, no mesmo processo, os pedidos de 

adoção e destituição do poder familiar, devendo ser comprovado que eles não zelam 

pelos direitos da criança ou adolescente envolvido. Portanto, este caso, refere-se à 

adoção litigiosa, os pais biológicos serão citados para, querendo, contestarem o pedido. 

Nessas situações, o melhor interesse do menor deve prevalecer em relação à 

obrigatoriedade do cadastro previsto no art. 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

com intuito de aliviar as consequências.  

O art. 50 do ECA, traz a obrigatoriedade de os pretensos adotantes passarem 

por uma análise social e se habilitarem ao processo de adoção. Júlio Alfredo de 

Almeida, Promotor de Justiça do Rio Grande do Sul, considera que a observância ao 

cadastro do art. 50 é obrigatória e absoluta, só podendo ser mitigada em três hipóteses 

especificas: parentesco, afinidade e afetividade.  

É de suma relevância o cadastro previsto no art. 50 do ECA, pois, tal cadastro 

possibilita um estudo consistente e aprofundado acerca de quem irá integrar este 

cadastro, fazendo uma análise biossocial dos adotantes, a fim de possibilitar uma 

segurança maior para o menor que será posto em uma família substituta. 

Embora a existência do cadastro seja eficiente e de suma importância, merece 

alguns apontamentos, em especial quanto à observância da ordem cronológica conforme 

explica a psicóloga Marilze Vargas: 

 

Que a absoluta prioridade que se dá em entender a ordem cronológica 

da fila deixa, por vezes, o melhor interesse do menor de lado. O 

primeiro da fila pode não ser a pessoa adequada para cuidar de uma 

criança com determinadas características particulares. O requisito 

previsto na lei – inscrição no cadastro da comarca – não pode ser o 

único a determinar qual família indicada para boa criação do menor 

(VARGAS, 2000, p. 61). 

 

Logo, compreende-se a total importância quanto ao cadastro nacional de 

adoção, mas entende-se também que o excesso de burocracia por vezes deixa de 

observar o melhor interesse do menor, conforme veremos mais adiante. 

 

2.2 Cadastro de adoção X à espera de uma família 
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Em uma publicação do G1 de Belém
3
, foi relatado que atrasos judiciais 

impediram a adoção de crianças. E o ocorrido não é um caso isolado. Pesquisa realizada 

a pedido do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostrou que o excesso da burocracia, 

quanto ao processo de adoção, causa em todo país uma barreira quanto a efetividade da 

adoção, a pesquisa revela que em todo o país, há casos que o prazo para adotar um 

acriança levou em média 1.561 dias. O CNJ determinou por meio de estudo que, em 

média, apenas nas cidades básicas das três regiões do país (Norte, Centro-Oeste e Sul), 

uma criança só será adotada quatro anos depois. Esses dados são alarmantes. Não se 

pode tapar os olhos para essa realidade que se faz presente em nosso País. 

Recife, a representante do Nordeste no estudo feito pelo CNJ, é a única cidade 

onde esse processo leva menos de um ano. São, em média, nove meses – ainda assim, 

muito superior ao que preconiza a nova Lei de Adoção, que estipula um teto máximo de 

120 dias para a conclusão do procedimento. 

Pode-se citar aqui uma das consequências negativas que decorre da demora do 

processo: os filhos dos abrigos, que são crianças e adolescente que saem do “perfil” que 

os adotantes buscam. Trata-se, portanto, de uma corrida contra o tempo. Dados do 

CNA, demonstra que apenas 10% dos adotantes aceitam uma criança com mais de cinco 

anos de idade, ou seja, com a demora nos processos, as crianças se tornam o que o 

estudo chama de “filhos do abrigo”.  Resta evidente que a permanência da criança em 

uma casa de acolhimento tem causado consequências mais gravosas em seu 

desenvolvimento.  

A Lei de Adoção / Lei 12.010/2009, que de certa forma introduziu as alterações 

na Lei 8.069/90, visa solucionar, em parte, a problemática, evitando assim, a longa 

espera de uma criança em um abrigo sem a destituição do poder familiar, determinando 

que essa espera não poderá ser maior que dois anos, salvo comprovada necessidade em 

prol do melhor interesse do menor, conforme se verifica no art.19, §2 da referida Lei: 

 

§2
o
 A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento 

institucional não se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada 

necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada 

pela autoridade judiciária. (BRASIL, Lei 12.010/09) 

 

Para combater essa demora no processo de adoção, a Lei também estabelece 

                                                           
3
 http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/06/demora-da-justica-faz-crianca-perder-chance-de-adocao-

mostra-estudo.html 
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que equipes judiciais das Varas da Infância e da Juventude (inclusive os da comissão 

técnica) terão que fazer relatórios semestrais sobre cada criança abrigada, devendo 

decidir, com base em estudo feito pela equipe qualificada, sobre a possibilidade de 

reintegração familiar ou colocação em família substituta.  

Prevê também que a gestante ou mãe, que deseja entregar o filho à adoção, terá 

que ser encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude de acordo com o disposto no 

art.13, parágrafo único do ECA.  O consentimento para doção deve ser precedido de 

esclarecimento prestado por equipe interprofissional, em especial, sobre a 

irrevogabilidade da medida segundo o dispositivo legal contido no art. 166, § 2º do 

ECA.  A manifestação de vontade precisa ser acolhida em audiência pelo juiz, com a 

presença do Ministério Público, e após esgotado os esforços para manutenção do filho 

junto à família natural ou extensa nos termos da capitulação do art. 166, §3º do ECA. 

Todas essas medidas têm por objetivo diminuir a espera por uma família, e 

possibilitar que o menor seja posto em família substituta o quanto antes, se for o caso. 

 

2.3 As modalidades de adoção 

 

De acordo com o nosso ordenamento jurídico, há diversas modalidades de 

adoção cuja, classificação pode ser: Bilateral, conforme dispõe o art. 42, §2º do ECA,; 

pode ser unilateral, nos termos do art. 41, §1º do ECA, e pode ser reconhecida como 

póstuma, segundo decorre o art. 42, §6º do ECA. 

A adoção bilateral é aquela em que os adotantes são casados civilmente ou 

vivem em união estável, tanto por casal hetero como por casal em relação homoafetiva, 

sendo necessária comprovação e, estabilidade familiar. De acordo com o art. 42, §2º do 

ECA, com redação pela lei 12.010 de 2009. 

A regra contida no art. 42, §2º do ECA existe para que se garanta à criança ou 

adolescente uma família com todas as características psicossociais da família natural. 

A adoção unilateral é aquela em que através de adoção, se altera uma das 

linhas de parentesco, a materna ou paterna. É permitida assim a adoção de um dos filhos 

do cônjuge ou companheira pelo outro. Conforme a previsão legal contida no art. 42, 

§1º do ECA. 

Ainda, na atualidade, tem a possibilidade de uma única pessoa adotar um 

menor, em razão do menor interesse do menor, e levando em consideração que hoje o 

conceito de família é amplo. 
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A adoção póstuma é aquela que é concebida após a morte do adotante desde 

que tenha manifestado, de forma inequívoca, sua vontade de adotar. A lei 8.069/90, com 

as alterações feitas pela lei 12. 010/2009, dispõe a adoção póstuma no art. 42, §6º do 

ECA. 

Ainda, temos outras três modalidades de adoção à brasileira, adoção pronta e 

adoção dirigida que por sua vez não são reconhecidas no ordenamento pátrio.  

A adoção à brasileira ocorre quando a mãe biológica entrega a criança logo após 

o nascimento ao adotante, e o mesmo em seguida dirige-se, ao cartório e registra o 

menor como sendo seu filho biológico sem se submeter aos tramites e exigências legais, 

ou seja, registra como seu filho de outra pessoa. Ressalta-se que essa prática não é 

aceita em nosso ordenamento jurídico e, é tipificada como crime previsto no Código 

Penal Brasileiro, em seu art. 242. 

Contudo, diante de um ato feito por amor, nobreza, há previsão legal no 

parágrafo único do referido artigo que concede o perdão judicial. Mas para conceder o 

perdão o juiz irá analisar o caso concreto, diante da análise do conjunto probatório e do 

livre convencimento. 

Ressalta-se que tal atitude tem como finalidade driblar o procedimento da 

adoção. Escondendo a verdadeira origem da criança, para todos os efeitos o menor 

nasceu da família que o criou. Porém, se a farsa for descoberta, causará inúmeros 

transtornos emocionais aos envolvidos, principalmente ao menor, que será privado de 

conhecer seu passado, sua história, perdendo assim, sua identidade genealógica. 

Quanto a adoção pronta, é aquela que a criança passa longo período com a 

família afetiva, que após a consolidação dos laços, procura o judiciário a fim de 

regularizar a situação do menor. Aguarda-se um período de tempo, que pode variar, 

espera-se um certo lapso temporal, com o intuito de o adotado criar laços afetivos com 

os adotantes, de forma a evitar que que o poder judiciário determine que a criança seja 

retirada do lar em que vive, e seja entregue ao primeiro casal da fila de espera (do 

CNA).  

Portanto, não se confunde a adoção pronta com a adoção intuitu personae, que é 

o objeto de nossa pesquisa, uma vez que nesta, não se fala em criação anterior de 

vínculo entre adotante e dotado. Bastando a manifestação de vontade da mãe biológica e 

dos demais interessados no sentido de entregar a criança para determinada pessoa. 

Evitando assim, a irregularidade do menor. 
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3  ADOÇÃO INTUITU PERSONAE 

 

Neste capítulo, será estudado à adoção intuitu personae, sob o prisma do melhor 

interesse do menor. Para tanto, far-se-á uma análise do instituto em relação á conduta da 

mãe, e do melhor interesse do menor, espera-se gerar uma reflexão quanto à temática. 

 

3.1 Afinal, o que é a adoção INTUITU PERSONAE? 

 

É aquela em que, os pais biológicos, ou seja, a mãe indica o adotante, de forma 

fundamentada, sendo desnecessário o prévio convívio ou a criação de laço de afinidade 

entre o adotado, bem como a prévia inscrição no cadastro do art. 50 do ECA. Kusano, 

explica: 

 
Adoção intuitu personae é aquela em que a mãe manifesta a vontade de 

disponibilizar o filho para a adoção e, sem que tenha havido a suspensão ou a 

perda do poder familiar, indica, fundamentalmente, pessoa determinada a ser 

o adotante, antes que esta tenha convivido com o adotante e, por isso, ainda 

não criado o vínculo de afeto, desnecessário que o indicado esteja 

previamente inscrito no cadastro de adotantes (...). (KUSANO, 2011, p. 126) 

 

Existem algumas declarações que afirmam que os pais biológicos não são 

pessoas qualificadas para indicação da família adotiva, devendo o Estado juiz intervir 

nessa escolha. Por fim, há aqueles que alegam que a adoção intuitu personae não pode 

ser aceita por não haver previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro.  

No entanto, a doutrinadora Maria Berenice Dias apresenta justificativas quanto a 

possibilidade da adoção dirigida, argumenta: 

 
E nada, absolutamente nada, deveria impedir a mãe de escolher a quem 

entregar o seu filho. Às vezes é a patroa, às vezes uma vizinha, em outros 

casos é um casal de amigos, que têm certa maneira de ver a vida ou uma 

retidão de caráter, que a mãe considera serem os pais ideais para seu filho 

(DIAS, 2015, p. 498) 

 

Encontramos nos Tribunais de Justiça do Brasil, decisões específicas que 

concedem a adoção intuitu personae, ou seja, à pessoas que não estão previamente 

cadastradas conforme determina o art. 50 do ECA. 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. GUARDA PROVISÓRIA. 

INDEFERIMENTO. ADOÇÃO INTUITU PERSONAE. 1. Considerando 

que os agravantes não se encontram habilitados à adoção, a análise do pedido 

de guarda provisória não pode prescindir da apuração dos requisitos previstos 
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no ECA à autorização excepcional de uma eventual adoção intuitu personae. 

2. Ausentes os requisitos necessários constantes no § 13 do art. 50 do ECA 

para eventual deferimento do pedido adoção em favor de candidato 

domiciliado no Brasil não cadastrado na lista de habilitados à adoção, 

inviável o deferimento da guarda provisória. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078752177, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira 

Lins Pastl, Julgado em 01/11/2018). 

(TJ-RS - AI: 70078752177 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de 

Julgamento: 01/11/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/11/2018) 

 

Portanto a Lei não pode afastar a possibilidade de a mãe biológica escolher a 

família adotiva para o menor, tem sido esse entendimento de nosso Tribunal, vejamos: 

RECURSO ESPECIAL - AFERIÇÃO DA PREVALÊNCIA ENTRE O 

CADASTRO DE ADOTANTES E A ADOÇÃO INTUITU PERSONAE - 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR - 

VEROSSÍMIL ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO AFETIVO DA 

MENOR COM O CASAL DE ADOTANTES NÃO CADASTRADOS - 

PERMANÊNCIA DA CRIANÇA DURANTE OS PRIMEIROS OITO 

MESES DE VIDA - TRÁFICO DE CRIANÇA - NÃO VERIFICAÇÃO - 

FATOS QUE, POR SI, NÃO DENOTAM A PRÁTICA DE ILÍCITO - 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - A observância do cadastro de 

adotantes, vale dizer, a preferência das pessoas cronologicamente cadastradas 

para adotar determinada criança não é absoluta. Excepciona-se tal 

regramento, em observância ao princípio do melhor interesse do menor, 

basilar e norteador de todo o sistema protecionista do menor, na hipótese de 

existir vínculo afetivo entre a criança e o pretendente à adoção, ainda que este 

não se encontre sequer cadastrado no referido registro; II - É incontroverso 

nos autos, de acordo com a moldura fática delineada pelas Instâncias 

ordinárias, que esta criança esteve sob a guarda dos ora recorrentes, de forma 

ininterrupta, durante os primeiros oito meses de vida, por conta de uma 

decisão judicial prolatada pelo desembargador-relator que, como visto, 

conferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 1.0672.08.277590-

5/001. Em se tratando de ações que objetivam a adoção de menores, nas 

quais há a primazia do interesse destes, os efeitos de uma decisão judicial 

possuem o potencial de consolidar uma situação jurídica, muitas vezes, 

incontornável, tal como o estabelecimento de vínculo afetivo; III - Em razão 

do convívio diário da menor com o casal, ora recorrente, durante seus 

primeiros oito meses de vida, propiciado por decisão judicial, ressalte-se, 

verifica-se, nos termos do estudo psicossocial, o estreitamento da relação de 

maternidade (até mesmo com o essencial aleitamento da criança) e de 

paternidade e o consequente vínculo de afetividade; IV - Mostra-se 

insubsistente o fundamento adotado pelo Tribunal de origem no sentido de 

que a criança, por contar com menos de um ano de idade, e, considerando a 

formalidade do cadastro, poderia ser afastada deste casal adotante, pois não 

levou em consideração o único e imprescindível critério a ser observado, qual 

seja, a existência de vínculo de afetividade da infante com o casal adotante, 

que, como visto, insinua-se presente; V - O argumento de que a vida 

pregressa da mãe biológica, dependente química e com vida desregrada, 

tendo já concedido, anteriormente, outro filho à adoção, não pode conduzir, 

por si só, à conclusão de que houvera, na espécie, venda, tráfico da criança 

adotanda. Ademais, o verossímil estabelecimento do vínculo de afetividade 

da menor com os recorrentes deve sobrepor-se, no caso dos autos, aos fatos 

que, por si só, não consubstanciam o inaceitável tráfico de criança; VI - 

Recurso Especial provido. (BRASIL, 2010). 
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No caso específico, a mãe biológica consentiu a doação de sua filha a um casal. 

Porém, outro casal que estava na fila de espera no CNA, se opôs a guarda provisória. 

Em seguida, o TJ de Minas Gerais afastou a guarda do primeiro casal e concedeu ao 

segundo. O primeiro casal recorreu da decisão, e o STF reformou a decisão do TJ de 

Minas, conferindo ao primeiro casal, que não estava cadastrado, a guarda da criança, 

visto que foi comprovada a existência de laços afetivos entre o primeiro casal e o 

adotando. Sendo perceptível, no referido caso, que a mãe da criança por motivos não 

sabidos e por expressa manifestação de vontade, a doou para o respectivo casal de sua 

escolha.  

Então fica visível o uso da adoção intuitu personae no nosso ordenamento 

jurídico, mesmo que ainda não aceita e vista como legal, ela é vivenciada em nossa 

sociedade. 

 

3.2 O abandono da mãe biológica 

 

A ideia de abandonar um filho pode ter vários momentos, desde aceitar a ideia 

de que é impossível criar um filho até rejeitar ou mesmo, ou seja, rejeitar a frustração do 

amor e do desejo materno. Para muitas pessoas, em processo de abandono, a mãe 

biológica é uma mulher cruel, que após nove meses de contato com o filho não 

consegue estabelecer nenhum contato com o bebê. É melhor lembrar que o fato da mãe 

ficar com seu filho sem perceber as razões e consequências de sua decisão pode ser 

igualmente desastroso; por exemplo, falta de cuidado materno, educação e moral, todos 

os quais podem ser considerados abandono. 

Por outro lado, a experiência de abandonar um filho é doloroso, e com o passar 

do tempo tudo parece ter acabado, muitas vezes aparecem à tristeza e o pesar triste. 

Além do mais muitos dela acreditam que estão criando seus filhos mentalmente. Outros 

evitam estabelecer novos relacionamentos por medo, vergonha e culpa, alguns 

mencionam ter dificuldades com as mães de outras crianças, tornando-se mães próximas 

ou nocivas e superprotetoras. 

As definições jurídicas do abandono de crianças são ligadas ao 

exercício do pátrio poder e da guarda, e têm sido consideradas 

suficientes para apoiar a prática da adoção e da colocação de crianças 

em instituições ou lares substitutos. (MOTTA, 2001, p. 39). 

 

São muitas as causas que levam uma mãe a abandonar seu filho, uma parte 

destas mães, abandona por medo da crítica feroz da família que não aceita, ou não sabia 

https://jus.com.br/tudo/minas-gerais
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do relacionamento proibido; outras, por serem abandonadas pelos parceiros em função 

da gravidez; outras, ainda, por não ter lugar para morar, sem emprego, e por serem 

ameaçadas e obrigadas a abandonarem o filho, por problemas mentais, questões 

econômicas e por não ter amor à criança e, ainda, por simplesmente não querer ser mãe. 

Nesse sentido, Souza explica que: 

 

Diversas são as razões que fazem os genitores tomarem tal atitude. 

Muitas vezes, em casos extremos de pobreza, os pais veem em outrem 

a oportunidade de oferecer a seu filho uma vida mais digna. Outras 

vezes, por não possuírem o equilíbrio psíquicoemocional adequado, 

permitem que um terceiro assuma a guarda de fato da criança. A 

gravidez indesejada também caracteriza uma das causas da adoção 

supramencionada (SOUZA, 2009, p. 185). 
 

Por isso se faz necessário, não julgar, ao contrário, o dever do Estado é 

fornecer todo suporte para a vontade da mãe biológica. Julgar e desvalorizar a vontade 

da genitora, retira dela seu direito constitucional da dignidade da pessoa humana, e o 

planejamento familiar, frisa-se que o princípio da dignidade humana, é um princípio 

básico da Constituição Federal de 1988. 

É um direito fundamental da pessoa humana começar uma família e escolher se 

quer ter um filho, então o direito da mãe biológica de escolher uma família alternativa 

que aceite e crie o filho também é um princípio básico. A privação deste direito da mãe 

biológica pode constituir uma violação da liberdade, autonomia, dignidade da mãe e do 

exercício responsável dos direitos da mãe, mesmo que a criança seja entregue a outra 

pessoa.  

Enfim, a mãe biológica é sempre vista como pessoa má, desesperada, sem 

coração, que não se importa com a criança e independente da decisão que tomar acerca 

do futuro de seu filho, ela sofrerá julgamento por parte da sociedade. Além disso, no 

Brasil, uma mãe que decide enviar seu filho para adoção deve de certa forma aceitar o 

fato de que não terá informações sobre o paradeiro de seu filho. Após o processo de 

adoção, com a destituição do poder familiar e a promoção da família substituta, a mãe 

biológica deve realmente acreditar que seu filho “morreu”. 

Então, mesmo que indiretamente, a sociedade incentiva à mãe biológica a dar o 

filho diretamente a uma pessoa de confiança, criando assim menores problemas para 

evitar a humilhação e o estigma público. Normalmente, a mãe que decide entregar seu 

filho para adoção já se encontra em estado de abandono total do estado.  

A lei 12.010/2009 procura acabar com esse problema, prevendo que incube ao 
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Poder Público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e 

pós-natal, inclusive para aquelas que manifestarem o interesse em entregar seus filhos á 

adoção. 

A mãe que tomar a decisão de entregar seu filho à adoção deve receber todo 

amparo dos órgãos públicos e apoio de todos os ramos da sociedade. Entretanto, o 

amparo de especialistas no momento pós-parto não resolve todos os dramas vividos pela 

mãe biológica. Talvez, seja muito mais reconfortante para a gestante conhecer o destino 

do filho a que deu à luz e manter contato com os pais adotivos, se possível, desde o 

início da gestação. 

Bordalho, Galdino Augusto Coelho, comenta a possibilidade de os pais 

biológicos indicarem a pessoa do adotante, de forma bastante explicativa: 

 

Não vemos nenhum problema nesta possibilidade, eis que são os 

detentores do poder familiar e possuem todo o direito de zelarem pelo 

bem-estar de seu rebento. Temos de deixar encarar os pais que optam 

por entregar o seu filho em adoção como pessoas que cometem 

alguma espécie de crime. A ação destes pais merece compreensão, 

pois se verificam que não tendo condições de cuidar da criança, ao 

optarem pela entrega, estão agindo com todo amor e carinho por seu 

filho, buscando aquilo que entendem melhor para ele. Assim, se 

escolhem pessoas para assumir a paternidade de seu filho, deve-se 

respeitar esta escolha. A mãe biológica, mesmo que opte pela adoção 

e não queira assumir a responsabilidade pela criação de seu filho, tem 

o instinto de proteger sua cria e zelar pelo seu bem estar. Deixá-la a 

par dos acontecimentos – da escolha da família adotiva – é uma forma 

de demonstrar que sua opinião importa tanto para o Estado e para 

sociedade. A genitora do menor deve ser tratada com dignidade e 

respeito, sob pena de se incentivar práticas ilícitas, tais como: 

abandono em locais de perigo, a adoção pronta, adoção à brasileira e, 

em casos mais drásticos, até o infanticídio. (COELHO, 2010, p. 251 e 

252) 

 

Faz-se aqui uma ponderação: Embora não seja uma conduta ilegal, deve ser 

observado e avaliado se este tipo de adoção está apta a preservar o princípio do melhor 

interesse do menor, 

 

3.3 O melhor interesse do menor 

 

O art. 227 da CF/88 traz como princípio basilar e fundamental o melhor 

interesse do menor. É, portanto, o princípio garantidor da aplicabilidade da lei, no que 

tange o respeito aos direitos fundamentais que visam atender as crianças e adolescentes. 
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Conforme dispõe a professora Andréa Rodrigues Amin: 

 
Indispensável que todos os atores da área infanto-juvenil tenham claro para si 

que o destinatário final de sua atuação é a criança e o adolescente. 

Para eles é que se tem que trabalhar. É o direito deles que goza de 

proteção constitucional em primazia, ainda que colidente com o 

direito da própria família. 

 

Quando se trata da adoção intuitu personae, considera-se que a oitava da 

criança, quando possível, é sem dúvida a melhor forma de atender ao melhor interesse 

do menor, deve-se, portanto, levar também em consideração o critério subjetivo.  

O critério unicamente objetivo de seguir a ordem cronológica da lista afronta a 

proteção integral da criança que, para ser garantida, necessita de individualização de 

cada caso de adoção. O contexto varia de criança para criança e de família para família, 

de caso a caso. Logo, nem sempre a literalidade da norma irá atender o princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente. 

Geralmente os menores á serem adotados já vem com alguns traumas sofridos, 

devido a ruptura do vínculo anteriores à adoção. O afastamento brusco da mãe ou 

pessoa que lhe faz às vezes nesse período em diante, equivale á morte, podendo deixar 

traumas irreversíveis.  

Nesses casos, a indicação da família adotante pela mãe biológica viabiliza um 

processo de adaptação e convivência harmônica, sem grandes traumas para a criança 

com a referida família. Sendo assim, o menor poderia conhecer suas origens e manter 

contato com a família biológica.  

A Lei Nacional da Adoção, nº 12.010/2009, incluiu o direito à revelação da 

origem biológica no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90): 

 

Artigo 48: O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, 

bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi 

aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 anos. 

Parágrafo único: O acesso ao processo de adoção poderá ser também 

deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada 

orientação e assistência jurídica e psicológica. 

 

Contudo, com o reconhecimento pátrio a adoção intuitu personae, as crianças e 

adolescentes adotados gozariam do direito de conhecer a sua família de origem. 

 

CONCLUSÃO 

 

 A intenção deste artigo é esclarecer o instituto da adoção intuitu personae e 
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sua aplicabilidade no direito pátrio, demonstrando assim, a melhor forma de eficácia aos 

princípios do melhor interesse do menor e da dignidade da pessoa humana. Os 

argumentos contrários trazidos por doutrinas foram rejeitados tendo como base estudos 

realizados nas áreas da psicologia, assistência social e análise de casos concretos. O 

apontamento pela mãe pela mãe biológica da família adotiva visa atender ao melhor 

interesse do menor, afinal, aquele que detém a guarda do menor é a pessoa mais 

apropriada para indicar a família que melhor atende as necessidades da criança. 

Infelizmente, o legislador insiste em não olhar profundamente essa maneira de 

adoção e, deixando de ver seus reais benefícios não só para a nossa sociedade, porém 

também para aqueles que realmente necessitam crescer em um ambiente saudável, 

conviver em um lar adequado, com uma base familiar que propicie um futuro digno. 

Contudo, apesar de não haver autorização expressa em lei para adoção intuitu 

personae, também não há vedação do instituto. Além disso, alguns doutrinadores, 

defendem que a doção encontra-se previsão no art. 226 do ECA. Sendo assim o 

cadastros no art. 50 do ECA continua a ser  regra nos processos de adoção. No entanto, 

a referida lista, possui função instrumental e não pode se tornar um fim em si mesmo. 

Devendo ser obedecida, porém de forma flexível independente das peculiaridades do 

caso se mostra inconstitucional e viola o melhor interesse do menor e a dignidade da 

pessoa humana, previsto no art. 22 da CF. 

Desta forma prioritária, os vínculos criados entre o menor e o adotante, visto 

que, não necessariamente deverá ser levado como fator primordial o registro no 

Cadastro Nacional de Adoção, mas sim, o melhor interesse da criança ou adolescente e 

os laços de afetividade criados entre a família e o menor. Portanto, esta é a melhor 

opção a ser escolhida, tendo como base o caso concreto. 
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